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يتجدد اهتمام العراق، في المناطق المحررة سلطة الدولة في  بناء إلعادة الجارية جهودعلى خلفية ال
الجهود بفي المرحلة الراهنة  . وقد أشيد على وجه التحديدتعميق اإلصالحات الالمركزيةبواضعي السياسات 

مركز المزيد من الموارد والصالحيات والمسؤوليات من الالذي يتضمن نقل  ،رامية إلى تسريع نقل السلطاتال
بناءة في تحقيق المشاركة ال على حد سواءة المحلي يتيح للجهات الفاعلة ًاحيوياألطراف، باعتباره عنصرًا  إلى

 على الالمركزية الراهنلتركيز المستدام. غير أن اسالم تحقيق الاالستقرار في المناطق المحررة من اإلرهاب و
عادل ال تقاسمال بالتحديدهي قيد النقاش  مور. واالبالدالفي حوكمة للمثالي النظام حول ال نقاشال من جديد أثار

كافي القدر النقل و، مختلف القطاعاتعبر الهيكلة  نطاق المثالي إلعادةتحديد البرامج إعادة االعمار ولإليرادات و
 ,Al Khatab, 2016; Khalizad and Pollack, 2014; Khedry)الي السلطات المحلية كزيةالحكومة المر سلطاتمن 

2015; Laipson, 2016a; O’Driscoll, 2015). فإما ، في المستقبلطبيعة الدولة العراقية ش باالنقا هذ تتعلق تبعاتو
في ، مبدأ التعددية نظام اتحادي متكامل يقوم على، أو محدودة ةالمركزية وإقليمية محلية كموح علىدولة تقوم 

رؤى على ت خالفا منومهما يكن  .1ة جغرافيامحدد مختلطة أو مناطق اثني ات طابعذحدات إقليمية و صورة
احتياجات  لبيتعد ت لدولة العراقية لمل ةالحاليمركزية ال بنيةالأن ناشئ على ، هناك إجماع ةاإلصالح المقترح

 ةالمركزيسجل الحتى اآلن صاغت التي  عناصرال ي ضوء ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليلوف .مواطنيها
 في المستقبل. يةعلافكثر أ تكون إصالحنحو خطة محدود، وتحديد نقاط انطالق الوالمتفاوت 

 الالمركزية؟ هي ما -أواًل

  والسوق، والمجتمع الدولةبين العالقات  هيكلة إعادة على تنطوي سياسية عملية هي الالمركزية
 تطورت قدو .الدولة سلطة ممارسةسبل و المدني المجتمع دور من كلعلى  هامة آثار من عليها يترتب ما مع

 مظُن إصالحها من تركيز متزايد نحو على الوكاالت اإلنمائية تحوّل إذ الوقت، مرور مع الالمركزية تصورات
في صياغة السياسات  السوقالمجتمع المحلي وفي الجهات الفاعلة مشاركة  تمكينإلى  المحلية العامة اإلدارة

 التأثيرات هذه طبيعة تتوقف لدولة،با المجتمع ةعالقعلى  هامة آثار الالمركزيةترتب على ت قدوتنفيذها. وفي حين 
 من الستفادةعلى ا الفاعلة للجهات النسبية والقدرة اإلصالحات تصميمعلى مسبقًا و القائمة السلطة هياكل على
 حكومة فيها توجد التي الحاالت فينجاح  أفضل الالمركزية كوزيا، "تنجح ماري لجون اإلصالحات. ووفقًاهذه 

 . المحلي المجتمع مستوى ُممّكنين على عن سكان فضاًل( والقدرات يةالشرع حيث من قوية) قوية مركزية
 "والديمقراطية السلميتين للتنمية طبيعيًا جًامن حيث كونها مرّو جوهرية قيمةعلى  تحتوي ال فإنها وإال

 (Kauzya, 2005).  العربيةالسّجل المخيب لآلمال لإلصالحات المحدودة التي أعقبت االنتفاضات وبالفعل يشكل، 
 لكال الحيوية األهميةعلى  ، برهانًا مستفيضًارغم وجود تعبئة مجتمعية كبيرة على مستوى القاعدة الشعبية

 عمليةألن هي األخرى، مهمة  السياسة القطاعاتذلك فإن ك(. El-Meehy 2013a; 2013b)أنظر  الشرطين
 دونالقطاعات على بعض  الالمركزيةقد تختار تطبيق  بلدانمتفاوتة وألن ال كثيرة أحيان في تكون اإلصالح

 أو االتجاه أحادية الالمركزية أن يفترض ال هنا الُمقّدم التحليل فإن ذلك، على . وبناًء(Wilson, 2006)خرى األ
 وجود الشائع من أنتكشف  الزمن مع وتطورها الدولة للتشكُّ الدقيقة الدراساتوالواقع أن . فيها رجعة الأنه 

 (.نفسه المرجع" )المركزية"دولة للإلى هياكل " مركزية" دولةلل هياكلما بين " يةبندول" حركات

 الهياكل إلى المركزية الدولة من لموارداو لسلطةلًا عامودي نقاًل الالمركزية برامجتستتبع  عادةوفي ال
 وتخطيط تحديدقادرة على  لجعلهاالقاعدية  المجتمعات تمكين إلىترمي  أفقية إصالحاتوكذلك  المحلية الحكومية

                                                
 .Anderson, 2008أنظر  للعراق، وأهميتها االتحادية المختلفة للنماذج األنواع لالطالع على 1
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 من ولاأل الجانب على التالي التحليل زويرّك. (Kauzya, 2003: 3-4) واالقتصادية االجتماعيةتها تنمي وتنفيذ
 . القرار صنع سلطة في مودياالعالتحول أي  الالمركزية،

 ستة هناك البلدان، وعبربمرور الزمن  مواردالو لسلطةل نقل العاموديدرجة المقارن لتقييم إجراء وُبغية 
 ،ثانيًا .العامة زنةواالم اتمولهتي ال الدولة جهاز ضمن العامودية ، عدد المستوياتأواًل .الصلة وثيقة مؤشرات

المسؤولين نسبة ، ثالثًا .الوطنية دون مستوياتالالمسؤولون على  تلكهاصنع القرار التي يمصالحيات  اتساع مدى
 على مستوى محليينال مسؤولينهؤالء ال بتعيين الموّكلة الفاعلة الجهات كانت إذا وما يعّينون تعيينًاالذين  المحليين

 تنافسية انتخابات فيًا شعبي نتخبونُي الذينالمحليين  المسؤولين نسبة ،رابعًا. مشابه أو أعلىجهاز الدولة في 
اإليرادات جني و النفقات صالحيات تخصيص تعيينالمركزية المالية العامة أو  المركزية ،خامسًا .تعددية

المختلفة  لدولةا مستويات عبر المدنية الخدمة موظفي توزيع أوتعيين  المركزيةللمستويات المختلفة. وأخيرًا، 
 .(Triesman, 2002) من الواليات والية لكل السكان حجم من كنسبة ةممثل

 السلطة نقل من متفاوتة درجات على تنطوي مختلفةرق ط الدولة جهازعلى  المركزيةتطبيق التبع يقد و
 يستمر حين يجري تنفيذ السياسيات على المستوى الالمركزي فيمن الطيف، جانب في أدنى. ف مستويات إلى

ي تنطوي على الت الخدمات"حالة  في اإلصالحات هذهاعُتمدت  وقد المركزي. المستوى على وضع السياسات
 الثروة توزيعنما تكون إعادة حي أو( المائية مواردالو محليةالغير  طرقال مثاًل،) عوامل الحجم وعوامل خارجية

المكاتب  المسؤوليات إلىإحالة  الالمركزية يستتبع تطبيق. وبما أن (USAID, 2009: 9)ة" ماهوطنية ال معاييرالو
ا النوع ذه اعُتمد فقد النائية،مناطق ال في وطنيةتواجد الحكومة ال وتحسين للوزارات الوطنية التابعة الميدانية
هذا النطاق المحدود كان شكل مشابه، وب الخارجة من نزاعات. دولال في واسع نطاق علىالالمركزية  منالمحدود 

 عدم بسبب السلطة تسليم في القرار اعّنُص فيهاتردد ي سياقات في ًارائجوال يزال  الالمركزية إلصالحاتمن ا
 الوسط يأتي التفويض نقطة . وعندالقومية الدولة ضعفالخوف من  بسبب أو االستراتيجي-فيالجغرا االستقرار

 الرئيسية الجوانب على بسيطرة ةحتفظتظل م المركزية الدولة أن رغم القرار صنع سلطات بعض نقلوهو حينما ُي
 محلية شبهالمستويات ال قدرات هياكل لبناء السلطة كوسيلة نقل استخدام يمكن المستوى، هذا وعلى. للسياسات

 المدى على الالمركزية من مزيد لتحقيقتمهيدًا  المركزية، الحكومة لمساءلةمع ذلك  تخضع، التي مستقلةال
ومنتخبة  ًاقانونيشّكلة وطنية م دون حكومات إلىصنع القرار السلطات إلى تحويل  نقلؤدي ي ،وأخيرًا .األطول

 المستقل العمل من مجاالتعلى  الوطنية دون الحكومات تقوم "أن الالمركزيةتتطلب ، وىالمست هذاى علو  .شعبيًا
 بلدانال تعتمد أن رنُدي عموم،وعلى ال . 2(10نفسه:  المرجع" )وطنية دون إجراء انتخابات عادة يعنيما  ،محددة
 مزيجًا إلى دائمتسعى  المركزية،م أ مركزية كانت سواء ،جميعها فالبلدان" .الالمركزيةلتطبيق  واحدة طريقة
 الحكومات نقل إلىُيي ذال القرار اتخاذ سلطة مقدارب المركزي السؤال يتعلقعلى الدوام، و األنواع، هذه من مناسب

ة السياسي الالمركزية درجةعلى  الالمركزية قرطالدقيق لالمزيج اختيار ويعتمد . (Kauzya, 2005: 4)المحلية" 
 .لبالدفي ا

 العراق في الناشئة ماثلةالمت غير )الفيدرالية( االتحادية -ثانيًا

 الكيانات بعض فيها كتسبي حالة" وصفل asymmetricalو أ لمتماثلةغير ا االتحاديةمصطلح  ستخدمُي
االتحادي  النظام السلطة فيأن الواقع و. (Swenden 2002: 67)" غيره من ذاتي أكبر حكم سلطات االتحادية

 ،ةن من الالمركزية في سلطة الدولا، هناك مستويهكذاوالمحافظات.  بين ظرمتنا غير بشكل العراقي مقّسمة
ض المستوى الثاني صالحيات يفّو، بينما التي تنتظم في أقاليم لمحافظاتلمنح حكم ذاتي كامل  هماستتبع أولي

                                                
 كطريقة من طرائق تطبيق الالمركزية. الخصخصة تبحث هذه الورقة لن 2
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وضع  اثالث منه لدى، ةما مجموعه ثمانية عشر محافظحاليًا  هناكو قليم.إ في المنتظمة غير لمحافظاتلإدارية 
 تتمتع كردستان إقليم بأن حكومة الدستور من 117 المادة "تعترفوُتكّون إقليم كردستان االتحادي. ألنها  3خاص

ووزاراتها  وبرلمانها الخاص دستورها: للحكومة المميزة السمات بجميع تتمتع أن لها وبالتالي يحق باالستقاللية
(UNHABITAT 2011: 21) .المحلية التنفيذية السلطة بدورها تختارهي و محليًا منتخبة مجالس للمحافظاتو  

 تتمتع األقاليم، لحالة وخالفًا .بعد التباحث في اآلراء توافقإلى  أو األغلبية صيغة إلى استنادًا( حافظالُم أي)
 ها.إيرادات ومصادر المحافظة سلطة تشريعتتيح لها  دستورية بسلطة المركزية الحكومة

 تميز قدف متفاوتة. كانت العملية لكن المركزية، أكثر حوكمة تأسيس إطار نحو تقدمًا العراق أحرز لقد
 السياسية حفزتهما الشرعية اتالمحافظ وقيادة على مستوى بحماس 2012-2005 اإلصالحات من األول الجيل
 القسم بحث فيُت مختلفة ألسباب اإلصالحات هذه تتحقق لم ذلك، ومع. المحافظات مجالس انتخابات حققتها التي

 هذه اإلصالحات فيإلى تمييع  األحيان من كثير فيتعمد كانت الحكومة المركزية قد ف ذلك، بداًل من. التالي
زهم حّفُت عراقيون، مسؤولون أعلن ،2013 عام ومنذ. التنفيذ أثناءعراقيل اجه بوتأنها كانت  أو الصياغة مرحلة

 .الالمركزية إصالحات من ثاٍن عن جيل المركز، من اإلصالح افعود

 انتخاب هي العراقية السلطة ظل في الالمركزية تطبيق نحو األولى الرئيسية كانت الخطوة ،في الواقعو
بعضًا من  االنتخابات وتجاوزت. 2005 يناير/الثاني كانون في( 18 ـال المحافظات لجميع) المحافظات مجالس
 العراق حقق" الدولي، للبنك ووفقًا. االحتالل في فترةكانت قائمة التي  االستشارية بالمجالس المرتبطة الوصمة

 بكثير أكبر بسرعة السياسية الالمركزية من درجة ممثليهم الواحدة التي اختار من خاللها المواطنون الخطوة هذهب
. (3 :2016)إندونيسيا"  مثل للغاية، فيها ناجحة الالمركزية طبيقت عملية عتبرُت التي األخرى البلدان من العديد من
 المركزية دولة إلى الدستور في شاراتإل عطاء معنًىهامتين إل مبادرتين المنتخبة المحافظات مجالس اتخذتو

إقليم  فيالمنتظمة غير  المحافظات إلقرار قانون ممارسة ضغط ديدما بالتحوه: غامضة ومتناقضة إلى حد ما
 2008 عام في صدر الذي 21 رقم القانونوقد وّفر . المحافظات لتطوير استراتيجية خطط إعدادو (21 القانون)

 نص التشريع على"، البشرية للمستوطنات المتحدة  لبرنامج األمموفقًاو .4اتالمحافظ لسلطة القانوني األساس
 حافظُمها اليرأس اإلدارات رؤساء من تتألفة هيئ من ةالمحافظ مجلس تغيير مع للعراق رئيسي مفاهيمي تحول

 .(21 :2011). "حافظالُم تختارهي التي  منتخبةة هيئ إلى

 وقت فيف. األساسية الخدمات بتحسين المواطنين مطالب لمعالجة المبادرة زمام المحافظات أخذت ذلكك
لتشمل  2006 عام في توّسعت استراتيجي تخطيط عملية البصرة محافظة بدأت ،2005 عاميعود إلى  مبكر

 في ونقلت المحافظة مجلس عليهاوافق  ،5القضاء مستوى على تنمية خطط وضعتو. ًاجميع 18 ـال المحافظات
نفّذت  إقليميًا تنمويًا مشروعًا 8093 مجموعه ماأن  إلى التقديرات وتشير. لتنفيذها التنفيذية السلطات إلى النهاية

 من عدد أكبر من وكركوك والبصرة كل من بغداد استفادو ،2011و 2006بين عامي  العراق محافظات في
  .(Al-Abadi and Al-Matoury, 2014: 77) المشاريع

 الالمركزية قانون إصدار خالل من المحلية السلطات لتمكين المحافظاتالتي قامت بها  محاوالتال أن غير
 من الحّد ية فيالمؤيدة للمركز القوى ونجحت للجدل سياسيًا،كان مثارًا  21 القانونأن  والواقع. بالكامل تحققت لم

                                                
 .ودهوك والسليمانية أربيل هي 3

 التشريعية السلطة مثل المحافظات، سلطات بعض( )لم ُيّبت فيها بعد 2015و 2013و 2010 األعوام في التعديالت أوضحت 4
 .افظاتاتحادية إلى المح وزارات ثماني في رئيسية مهام أقرت نقل كما. المحافظات لمجالس

أن وضع  إلى الدستور من 124 المادة تشير ذلك، إلى وباإلضافة. ناحية أو قضاًء فرعيًا 196و العراق أقضية في 105 هناك 5
 تلك البنية.  إنشاء دون األكبر حالت ضمن محافظة بغداد األخيرة هذه حدود حول الخالفات أن غير. ُينّظم بقانون األمانة، بغداد، بلدية
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األجدر و. والمحافظين المجالس صالحيات تقليص عن فضاًل التشريع، في المتوخى الالمركزية تطبيق نطاق
 الوزراء رئيس وقرارات التنظيمية الوزارية واللوائح االتحادية القوانين مع االتساقب تطّلالقانون بالمالحظة أن 

 بين عليها المتنازع القضايا في للمحافظات األولوية تعطي الدستور من 115 المادة أن رغم العليا، والمحكمة
 اإلقليمية، واليتها نطاق في صالحيات المحافظات مجالس منحت حين وفي .اتالمحافظ وقانون االتحادي التشريع

  .المركزية للحكومة المحلية الفروع على يتعّدال هايمكن الصالحيات ال هذه أن على القانون نّص

 يد في التعيين عمليةظلت  المحافظة، مستوى على العليا المناصب لشغل الُمعينين باختيار يتعلق وفيما
 المناصب المحافظ لشغل يقترحهم خمسة أصل من ثالثة اختيار على صالحية المجالس اقتصرت حين في الوزير،

 اإليرادات مصادر تحديد العامة أو في المالية الالمركزيةلتطبيق  واضحة تدابير على القانون ينص ولم العليا.
 مع االتساق اشتراط خالل مناألقضية  مجالس القانون استقالليةيض ق وفي النهاية،. المحلية للحكومات المحلية

بشدة لمجالس تلك ال ةالرقابيمهام الّيدت ُق ذلك، على وعالوة. لقضاءاتصميم معايير  بشأن االتحادية الحكومة
 المحلية. المدارساإلشراف على  مجرد علىلتقتصر 

  واجهت فقد االستراتيجية التي شرعت بها المحافظات من أسفل إلى أعلى، بالخطط يتعلق فيما أما
 خطط يلتحو بكيفية يتعلق فيما خاصةو التشغيلية، التفاصيليجر تطوير فلم . تنفيذال جدية فيعراقيل  هي أيضا

 حول الحصول تفاصيل هناك تكن لمكذلك . فردةم وبعد ذلك إلى مشاريع استثمارية برامج إلى المحافظات تطوير
كما أن . منخفضةال تكلفةذات ال صغراأل مشاريعال تنفيذ عن أسفر ما المشاريع، لتنفيذ الالزمة األموال على

 وربما  ةعملي باسبأل ،مالت المركزية الوزارات عن الصادرة التشغيلية التوجيهية والمبادئ المتطلبات
 حرية من الحّد إلى الالمركزية، تطبيق كبيرة في بسرعة في التقدم المركزي المستوى على التردد لبعضأيضًا 

في البحث  )أنظرالخطط  هذه تحقيق أعاق القدرات المحلية ضعف أن كما. المحافظات مسؤوليلدى  تصرفال
Al-Abadi and Al-Matoury, 2014). 

المركزية تقليل مبادرات هادفة لكان بمثابة  األول من اإلصالحاتن الجيل إبعبارة أخرى، يمكن القول 
على أن تكون  ينّص ظّل ونبما أن القان الحال هو وهذا. طاتالسياسات ولم يشكل نقاًل كاماًل للسل تنفيذفي 

التابعة  الوزاريةات اإلدار مع جنب إلى جنبًا تعمل المركزية، الحكومة في وحدات إدارية" المحافظات فقط
 أفسحت مجااًل اإلصالحات أن . ورغم(UNHABITAT, 2011: 22) "المستوي المحليعلى  االتحادية للحكومة

ظّلت  مباشرة، غير بصورة منتخبين ومحافظين منتخبة مجالس بإنشاء متمثلة السياسية الالمركزية من لدرجة
 شعبيًا المنتخبين الوطني المستوى دونالمسؤولين على  القرارات ونسبة المنتخبين في اتخاذ المسؤولين صالحيات

في األدنى. و الحكومةمستويات لمحافظات واإلنفاق لاإليرادات و لم يحدد صالحيات جنيالقانون محدودة. كما أن 
مثل المركز التي تكبيرًا على التحويالت من اعتمادًا ضرائب محلية، بقيت المحافظات تعتمد  غياب عائدات ظل

كردستان في حالة حكومة إقليم المائة  في 17وفي حالة المحافظات الموازنة إجمالي  منفي المائة  5 حوالي
 تساؤالت وأثار المواطنين، تجاه المحلية السلطات مساءلة تقويض إلى بدوره ذلك أدى وقد (27 :)المرجع نفسه

تنفيذ  في التراجع من فترة إلى الدولي البنك يشير لذلك، ونتيجة. المقاطعات مساواة التحويالت بين حول جدية
 .(World Bank 2016)الهام  التشريع هذا سّن بعد الالمركزية إصالحات

 الزخموأتى  .2013 عاممن اإلصالحات منذ  جيل ثاٍن الالمركزية بسرعة أكبر مع سّن تتطوروقد 
 التأكيد سابقًا من النقيض . وعلىالمحافظاتمن  وليس المركز البداية من البرلمان فيي هذه المرة في إلصالحا

 من القرار صنع صالحيات نقل أي التفويض، نحو اآلن موجهة اإلصالحات أضحت ،فقط التركيز تقليل على
 على دالئل وهناك. جوانب رئيسية من السياسات على بالسيطرة بينما يظل المركز محتفظًا األطراف، إلى المركز
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 النظر نحو العراقيين، القرار صانعي بين السائدة االفتراضات تحواًل، في مّثل اإلصالحات هذه في الشروع أن
 أمر ضروري للحفاظ على وحدة البالد.على أنها  الالمركزية إلى

 في القسم الثالث أن العراق المحددة لنظر إلى المؤشرات الستة لإلصالحات الدى من الواضح 
 كانو . 6موارد، وإن كان هذا التقدم متفاوتًاوالعامودي للسلطات  انتقالتحقيق قدم في بعض الت رسميًاأحرز 

 المحلية فقد منح الحكومات  .في هذا الصدد األهمالتشريع هو  21 القانون في النظر أعاد الذي( 2013) 19القانون 
بفقرات  التشريعية سلطاتها وربط قانونيًا مركزًا وذلك بمنحها الوطنية، دون الوحدات إلدارة أوسع صالحيات
 األولوية إعطاء مع المجاالت، جميع في عامة سياسات وضع سلطة المحافظات وأعطيت مجالس. دستورية

 كبار أعطي مجلس المحافظة صالحية تعيين كما بغداد. في الوزارات مع الخالف حالة في لوجهة نظر المجالس
 زيادة إلى َقير لم ذلك ومع أن. يقترحهم المحافظ ثالثة واحد من مرشحين اختيار طريق المحافظة، عن مسؤولي

 صالحيات نطاق وّسع كما. نسبيًا المحلية المساءلة حّسن أنه إال ،شعبيًا المسؤولين المحليين المنتخبين نسبة
 األراضي التي تملكها على اإلسكان مشاريع على والموافقة تحديد استعماالت األراضي لتشمل رسميًا المجالس

الزراعية  القطاعات لتشمل الرقابية صالحياتها القضاء توسيععلى مستوى  المجالس شهدت كما. الوزارات
 واالجتماعية.  والصحية

صالحيات جني  بمنحها المحلية للحكومات المالي الوضع 2013 لعام القانونية التعديالت كذلك عززت
 المخصصات ىإل باإلضافة للمحافظات، لإليرادات مصادر ثمانية التحديد وجه على عّين القانون اإليرادات. فقد

 اإليرادات مصادر بين ومن. الحرمان ودرجة عدد السكان على أساس ُنّص عليها أيضًا صراحة التي االتحادية،
 والمنح، المحلية الضرائب جانب إلى المحليين، والغاز النفط إنتاج من ثابتة نسبة المحلية للحكومات المخصصة

 .الممتلكات وبيع من إيجار المتولدة اإليرادات عن فضاًل

 الحوكمة على مستوى تعزيز مع المحلية، المجالس أدوار تفعيل إلى القانون سعى ذلك، إلى وباإلضافة
 غضون في المنتخبة المجالس رؤساء ونواب رؤساء المحليون فمثاًل، اشترط أن ينتخب/يختار النواب. الناحية

  القانون نّص للسلطة، التنفيذي الفرع احتكار دون وللحيلولة. حافظالُم من أولية دعوة على بناًء أسبوعين،
 ذلك، على وعالوة. رسميًا يدُع لها المحافظ ولو لم حتى االفتتاحية، كشرط تلقائي جلساته أن يعقد المجلس على

 إلى توصياتها إحالة خالل إاّل من الرقابية مهامها أداء النواحي لمجالس يمكن ال ،2008 عام تشريع وبموجب
 المستوى على المديريات أعمال لمراقبة مستقلة منحتها صالحيات 2013 عام تعديالت أن غير. القضاء مجلس
مقابل مساءلتها تجاه  المواطنين أمام الهيئات هذه مساءلة يزيد ألنه وذلك هام بخاصة. عليها واإلشراف المحلي

 .الحوكمة األعلى مستويات

 التحديد وجه على تسمح التي كتلك المطاف، نهاية في النور تر لم القانون بنود بعض أن من الرغم وعلى
 مجلس ألغاها الحقًا والتي فيها النقض حق المحافظات وممارسة في األمن سياسات على باإلشراف للمحافظين

 لهذا نتيجة تحديدًا، أكثر وبصورة .7العراق في الحوكمة الالمركزية نحو نوعية نقلة التعديالت شّكلت ،الشورى
 إلى األساسية التنفيذ ومسؤوليات مهام رسميًا تنقل أن قطاعية وزارات ثماني من اآلن يتوقع القانوني، العمل

                                                
واتخذت  المسؤولين المحليين، تعيين في تغييرات هناك وكانت رسميّا، المحلية السلطات ُوّسع نطاق القسم، هذا في نوقش كما 6

الموازنة العامة،  من مباشرة العامودية الممولة المستويات عدد في تغييرات أية تحدث لم أنه غير. في المالية العامة الالمركزية لتطبيق خطوات
 تزداد أن المتوقع ومن. فيها يعملون التي القضائية الوالية في السكان من كنسبة المدنية الخدمة موظفي وعدد المحلي، وال في صالحيات اإلنفاق

 التقرير. هذا كتابة وقت حتى يتحقق لكن ذلك لم وزارات، سلطات ثماني نقل مع هذه األخيرة

 الخبير مع على سكايب ، مقابلة1994 أساس تشريع عام على األمن قطاع مركزية على الحفاظ لصالح الشورى مجلس حكم 7
 .2016الدستوري، زياد العلي، تشرين األول/أكتوبر 
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  ذلك، على وعالوة. االتحادي المستوى للسياسات علىشامل ال التخطيط أدوار على الحفاظ مع المحافظات،
 الخدمات تقديم في حافظات" بتطبيق الالمركزيةالم بين للتنسيق "الهيئة العليا إلى ُعهد القانون، من 45 للمادة وفقًا

الوزراء  ويرأسها رئيس مواز" مستقل"كهيكل  تعمل الهيئة، التيتعقد الثماني. و تحت إشراف الوزارات العامة
وإزالة  السلطة نقل عملية تنفيذ ُكّلفت بدفع وقد. والمحافظات الوزارات ممثلي مع منتظمة مباشرة، اجتماعات

تلقائيًا من  هاجميع نهايتها الواليات تصبح في سنتين غضون في 2013 عام تشريعات تنفيذ وتنسيقالعراقيل 
  .المحافظات مسؤوليات

 رتفسي نحو -ثالثًا

 الالمركزية في السياق العراقي. طبيقتالتي أّدت إلى تعثر هذا القسم بعض األسباب يتناول 

 القانوني مؤسسيالالمركزي ال طاراإل والتناقضات فيثغرات ال -1

 القانون علماء بعض انتقد وقد ة.االتحادي ةكموحللماثل متشكل المركزي غير إلى يدعو الدستور العراقي 
 الدستوري كتب الخبير ،بعد عام من اعتماد الدستورفمثاًل، . والتناقضات الحرجة فيه الثغرات هذا الشكل بسبب

 من أيًا االتحادية بما أن أسس يرسي ال للمسار االتحادي لكنه يمّهد الجديد العراقي أن الدستور كاميرون ديفيد
 على وعالوة. (2006) وقت اعتماده وبما أن إقليم كردستان يسبق هذه الوثيقةنشأ تلم  الكبرى االتحادية المؤسسات

 أنواع من يتضمن في صلبه طائفة العراق دستور" إذ أن غامضًا، مسارًا اتحاديًا الوثيقةتحدد  له، وفقًا ذلك،
 .(3:نفسه المرجع" )المحتملة البديلة يلمستقبل االتحادا

االتحادي لنظام اعناصر دًا من عدكاٍف التسوية الدستورية األصلية لم تتناول بتفصيل  أن الواقعو
 العليا  االتحادية (، وتشكيل المحكمة137و 65المادتان االتحاد" )مجلس " إنشاءوهذه تشمل:  .ساسيةاأل
( 118)المادة  األقاليم، تكوين ، وإجراءات(90ة المادلى )مجلس القضاء األع تشكيل وكذلك(، (2) 92ة لماد)ا
 إجراءات االتحادي إلى النظام من جوانب فيما عدا ترك أنه المختصون إلى العلماء (. ويذهب6 :المرجع نفسه)

 النصوص التشريعية ملتبسة. العالقات بين فإن مستقبلية، تشريعية

والمحافظات العادية  سلطات األقاليمبين تمامًا ز أن الدستور ال يمّيهو األكثر إشكالية وربما كان األمر 
 تتمتع األقاليم بمركز أنهدفون ي كانوا النصوص واضعيحين أن من الواضح أن . ففي خارج إقليم كردستان

 وسلطة الدستور بمركز أقسام من ديدالع في تتمتع المحافظات االتحاد، أرفع في ومكانة أكبر وسلطات أعلى
 ونتيجة(. Yehia, 2016: 34-37 في البحث أنظر)الحاالت مماثلين لمركز وسلطة األقاليم  بعض في مشابهين أو

 من اإلداري، المستوى على المحافظات سلطات صراحة تتناول التي ،122 المادة بينتعارض  هناك كان لذلك،
 من وتزيد. سلطات المحافظات حول كبير لخلط نافذة فتح بدوره وهذا. أخرى ناحية من الدستور، وبقية ناحية،
يهما، أي أنها كلعبر مستويات الحكومة في االتجاهين  للسلطات تتصور تفويضًا التي 123 المادة الصورة تعقيد
 للمحافظات يمكن أنه يعني ما بالعكس، للمحافظات والعكس سلطات تسمح للحكومة االتحادية بتفويضمرونة توّفر 

 اتاختالفات في درجب للبلد بعبارة أخرى، يسمح اإلطار القانوني .8االتحادية للسلطات سلطاتها بعض أن تفوض
ونتيجة  .9التعليم أو الصحةواحد كعبر المحافظات حتى عندما يتعلق األمر بتنظيم قطاع نقل السلطات  وأشكال
 وكما أشار وعالوة على ذلك،. على المستوى المحليتباينة ية مإلى ترتيبات مؤسسالعملية  ؤديترجح أن يلذلك، 

                                                
 .38دستور جمهورية العراق، صفحة  8

 .2016 آب/أغسطس 17-15 بيروت، ،SKLلمنظمة إس.كي.أل  عمل ورشة العراق، في تطبيق الالمركزية حول ندوة 9
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من  عكسها ، يمكن123ة في ضوء المادالالمركزية، إذا ما نظر إليها  تحقيقة، "عملية ن في الدراسوالمشارك
 .10"ا دستوريًامنصوص عليهأنها  الناحية اإلجرائية رغم

صريح المركزي  زتحيُّ 2005 دستور العراق لعاملدى  مع ذلك، بالمقارنة مع الدساتير االتحادية األخرى،
 الوثيقة تحدد قائمة قصيرة نسبيًاأن تلك  الواقع. وCameron, 2006: 8(11(ة وحدات دون الوطنيال يحابي واضح

والسياسة  ،، واألمن القوميالخارجيةتعلق بالسياسة تسلطات سع بالتحديد توهي ، من السلطات االتحادية الحصرية
الحصول  االستثمار، وتخطيطات السكان، وموازنات وإحصاء، والجنسية، والجمركية، والمعايير التنظيمية المالية
الحصرية تتعلق السلطات  ومن الجدير بالذكر أن هذه .12تخطيط ترددات البث الالسلكي والبريدالمياه، وعلى 
فيها على  نّصُيال لقضاء. وفي الحاالت التي كا لمستوى ارُتيين اللذين الفعل وإنفاذها تنفيذهاال بالسياسات برسم 

وعالوة . أو المحافظات لألقاليم سلطات ًاقانونيالدستور في فإنها ُتحدد حصرًا،  مشتركة أوأن السلطات اتحادية 
ونتيجة . والمحافظاتاألقاليم  إلىالواقع  إنها تذهب فيلحكومة، في امستوي قاسم السلطات بينتُتحين  على ذلك،

أن جدًا لدرجة محدودة والتي منحت للحكومة االتحادية كانت ضعيفة ي أن "الصالحيات يالحظ زيد العللذلك، 
 . (94 :2014)الدول ضعفًا في العالم"  الدولة كانت من بين أكثر

 رها مع الزمن. تطو لمواصلةلعملية االتحادية ل ةقانوني الدستور مساحةيتيح وعالوة على ذلك، 
والحكم  االستقالليةلحصول على درجات متفاوتة من للمحافظات االالمركزية  مخططيتيح  ،الناحية الفنيةومن 

 النظام و. الذاتي كل منها إلى الحكم لتطلعات تبعًادارية، اإل محافظةاللى إ تحاديةاالوحدة الالذاتي، تتراوح من 
 ما تبقى تكون يالوحيد في حين اإلقليم االتحادي  كردستان هي، بما أن للغايةماثل متغير ، كما هو قائم حاليًا

" المستقبل األقاليم في من محدد غير عدد إدارية. "غير أن الدستور يتوقع تشكيلمحافظات من  من العراق
(Cameron, 2006: 9) .استفتاء على بناًء إقليم تكوين أكثر أو لمحافظة على أنه يحقينص أن الدستور  والواقع 

نص يومحدد.  قانونعلى أن تنّظم بإطار زمني معين، اإلمكانية بهذه  . ولم تقّيد119 حدد في المادةى النحو المعل
 .(Yehia, 2016: 34)ظة فقط محافالتأييد ثلث مجلس على الحصول على  مثير للجدلاألخير بشكل 

فيما يتعلق بالمخاطر للمحللين المخاوف بين السياسيين العراقيين  لالمركزية وفقًا زهذا التحيُّوقد غذى 
 الثغرات معالجة المشرّعون حاول وقد. الالمركزي االتحادي النظام مثل هذا ظل في الدولةضعاف إل المحتملة

ويخّل هذا . إقليم" فيالُمنتظمة  غير "المحافظات بشأن (2008) 21 القانون بإصدار الدستور في والتناقضات
ويحصر  بحيث تكون أضيق المحافظات صريحًا مهام حدد تحديدًاإذ ُي المركزية الحكومة لصالح بالتوازن القانون

 اإلداري. المجال في صالحياتها

 اإليديولوجي التوافق إلى واالفتقار المركزية معايير -2

 الستقرار المهيمنة الثقافية لألفكار والمعايير والقيم الحيوية األهمية على الضوء الباحثين بعض طيسّل
 هذه إحدى وتشير. فئعدم االستقرار السياسي أو التوتر بين الطوا مخاطر مواجهة في االتحاديةالحكومية  ظمالُن

 وااللتزام بالوحدة الشعور إلى المواطنون فيها يفتقر التي البلدان في يتجذر ال الالمركزية تحقيق أن الحجج إلى

                                                
 .المرجع نفسه 10

 المرجع نفسه. 11

 .35دستور جمهورية العراق، صفحة  12
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 أو" اتحادية ثقافة" وينظر إلى سيادة. (Lijphart, 1977; Burgess, 1993; Narang, 1995) بالحوكمة الالمركزية
 التماسك الوطني. على للحفاظ أساسي على أنه أمر" اتحادية أيديولوجية"

 االفتقار يعرقلها تطبيق الالمركزية عملية تشدد على أن مماثلة حججًا العراقية متابعون للقضية ويردد
". مركزية عميقة غرائز"شارك تت العراق في الحاكمة الخبراء إلى أن النخبة ويذهب أحد. فكرية مسبقة شروط إلى

 دعم عن الحاكمة النخبة تعبر قدف. البالد في الالمركزية أو االتحاديةتطبيق  أمام ثقافية عقبة هناك" ويوضح أن
 السياسات توضع بحيث لها ليست أكثر من مجرد تقليل التمركز، بالنسبة العملية لكن لتطبيق الالمركزية، رمزي

في عالوة على ذلك، تعارض البيروقراطية و .13ذلك" من أكثر شيء ال. المحلية لتنفذها الكيانات العاصمة في
لذلك ينتظر ونتيجة . عمقالمتجذرة بمركزية الدولة الثقافة بسبب سيادة  الالمركزية تطبيق عملية العراق

من وجهة نظر "ف .المبادرة زمامهم وا ذأخأن يمن بداًل بغداد السياسة أن ترسم على المستوى المحلي المسؤولون 
تنشأ  لمحلل آخر، لم ووفقًا ؟14"ةيمسؤولتحمل الزمام المبادرة واألخذ بالمستوى المحلي، لماذا على المسؤولين 

السلطات المنقولة أخرى، حيث كانت اتحادية دول في  في العراق كما كان الحالة عضويًا الالمركزيالحوكمة 
 العراق من االستعماربداًل من ذلك، خرج  التاريخي للدولة الحديثة. نت بالنشوءالتي أِذنخبة تسويات ال منًا جزء

على ، ولم ُتفرض االتحادية موديةاع نقساماتا ، رغم وجوددولة حديثة مركزية ومجتمع متماسك نسبيًا بنيةب
  .15لجذورة عميقة االمركزيالمعارضة فإن  اولذ. بعد اتفاقية السالم الشاملإال  البالد

 على آخرون محللون يؤكد تاريخيًا خالل فترة مديدة، تتشكل التي الثقافة على التركيز من النقيض على
. اإلصالحات أمام خطيرة يشّكل عقبة مرحلة صدام بعد الدولة بناء جهود خالل أن غياب التوافق األيديولوجي

 هو االفتقار إلى توافق العراق في االتحادي والخيار الالمركزيةما فاقم العقبات أمام تطبيق  فإن المنظور، هذا من
يقف : "العلماء المختصين أحد يقول وكما. الالمركزية للحوكمة التطوير المؤسسي ما أعاق اآلراء، في قوي محلي
 ,Nuruzzaman)" خالفاتهمتجاوز  يمكن وال االتحادية كل على طرف نقيض بشأن المسألة واألكراد والسنة الشيعة

 تهديدًا االتحادية باعتبارها السنية النخب عارضت ،تقليديًا، ة نظر الكاتبهحسب وج ناحية، فمن. (515 :2010
 أخرى، ناحية ومن. تقاسمًا منصفًا النفطية العراق ومواردها ثروة لتقاسم كاٍف غير وترتيبًا الدولة لوحدة وسالمة
 لنظام البلد وفي الواقع ُيعزى اعتماد. بانتظام الفدرالية الشيعية، نخبةال أقل وبدرجة العراقيون، يدعم األكراد

 سياسي نظام أي في الذاتي بالحكم األكراد مطالب قبول التي فرضت العملية الضرورة إلى 2005 عام منذ اتحادي
ر إلى إعادة بناء ِظ" ُن، جزء كبير من السكان الشيعةوبالنسبة ل .16ووحدة الدولة سالمة على غية الحفاظُب ناشئ،

 .17تهاعلى مستقبل البالد وثروسلطة السيطرة  ألغلبيةمنح اي جابي"كخيار إي تحاديالعراق اال

، التي بحد ذاتها عملية صياغة الدستورفإن  لزيد العلي، وفقًاو، المتباينة وبصرف النظر عن المصالح
. (2014)ذه المسألة اق على هالنطواسع توافق في اآلراء إلى  تقاراالففي ساهمت ، منقوصة من عدة نواحي كانت
، مارست ثانيًا كلها.. المجموعات الرئيسيةتشمل مسودة النهائية للدستور الصياغة التي كّلفت ب اللجنةلم تكن ، أواًل

عن البعد  بعيدة كل تي كانتمن التأثير على عملية كتابة المسودة النهائية للدستور، ال كبيرًاقدرًا قوى خارجية 
، صيغ الدستور في ثالثًا للحكومة. المحليصالحيات كل من المستويين االتحادي وبيتعلق فيما المسودات األولية 

. (Cammett, 2013)الحرب  ما بعدفي محاولة لوقف العنف واستعادة األمن في عراق  فترة زمنية قصيرة نسبيًا

                                                
 .2016أكتوبر الدستوري، زياد العلي، تشرين األول/ الخبير مع مقابلة 13

 المرجع نفسه. 14

 .2016آذار/مارس  12الخبير العراقي مجاهد الطائي، إسطنبول،  مع مقابلة 15

 .المرجع نفسه 16

 .المرجع نفسه 17
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في  ةكموالنظام المقترح للحإدماج  ضمانالرامي إلى  شعبيالهناك مساحة أقل للتداول وقد عنى ذلك أنه كانت 
 المعايير والقيم الثقافية السائدة.

 على السلطة  عاتالصرا -3

 على يؤثر على السلطة الصراع أن المحلي الحكم حول إصالحات المتحدة لألمم مقارنة دراسة الحظت
 المركزي المستوى على المسؤولين وألن. مالئم مؤسسي قانوني لو وجد إطار حتى الالمركزية مسار

  أن الالمركزية االنطباع يتكون لديهم دائمًا" هائلة، قوة ممارسة على اعتادوا الحكوميين والبيروقراطيين
  بهدوء" تخريبها معارضتها أو ولذا فإنهم يميلون إلى. البيروقراطية وتقلل قوتهم تهميستقلص إمبراطور

(Kauzya, 2003: 14). ز السلطةرّكمزيادة ت هدفت إلىالالمركزية في وجه حملة تطبيق ر وفي حالة العراق، تعّث. 
مزيدًا  لحزبهراكم أن ُي عمل على السابق الوزراء ألن رئيس مركزيةال من مزيدًا شهدت البالد إن ويقول المحللون

ارتبطت  لميالني كاميت، ووفقًا .18التشريعية إلى والسلطات التي تراوحت من تلك العسكرية السيطرةمن أدوات 
 الوزراء وّسع رئيس إذ ،2010 عام منذ خاصة ،"السلطوية االرتداد نحو" في العراق بـ السلطة مركزةإعادة 
 . (2013:1)الرئيسية  الدولة مؤسسات على سيطرته آنذاك

 الحاكمة خبةالن اندلعت بين فصائلأكبر  السلطة على صراعات في الالمركزية وقد اندرجت اإلصالحات
تركيز إلى ندفاع االبسبب ناحية أخرى. و من والمعارضة ناحية، من المركز، في المهيمنة الدينية األحزاب وكذلك

. نطاقًا أوسع أن الدستور منحها واليات رغم للمحافظات محدودة صالحيات 2008 قانون حّدد ،السلطة في المركز
 السلطة صالحيات من للحّد من البرلمان إاّل محاولة 2013 عام في القانون تعديالت لم يكن إصدار ،وفقًا للبعضو

 غضون في وزارات ثماني في السلطات نقل إلى هذه التعديالت فقد دعت. االتحادي المستوى على التنفيذية
 السابعة المادة فمثاًل، نّصت. التوجه السابق نحو المركزية أنه عكس في 2013 عام قانون أهمية وتكمن. عامين

 الوزارات مع بالتنسيق للمحافظات العامة السياسات المحافظات ترسم مجالس" أن على 2008 عام قانون من
 في أولوياتها وتحديد للمحافظة العامة السياسة ليصبح "رسم النص عّدل 2013 عام قانون أن غير .19المعنية"

 مجلس لقرار األولوية تكون الخالف حالة وفي المعنية، والجهات الوزارات مع المتبادل بالتنسيق كافة المجاالت
وعالوة المحافظة.  في التنفيذية السلطات أنشطة صالحية مراقبة جميع لمجالسللقانون أعطى اكما  .20المحافظة

 المقررة الصالحيات المحلية الحكومات تمارس أن"صراحة على  مادة تنّصالقانون المعّدل على ذلك، أضاف 
افة حافظ سلطة مباشرة على كلُم، بشكل مثير للجدل، منح االقانونبل إن  .21االتحادية" والقوانين الدستور في لها

  .22المحافظ التنسيق مع ، إذ أنه يطلب من السلطات االتحاديةالمحافظةالعاملة في األمنية األجهزة 

 السياسياالقتصاد  -4

 التوصل الفشل فيوال تزال  العراق في الالمركزية تطبيق دون تحول التي الرئيسية كانت إحدى العقبات
البالد  وجنوب غرب في المحلية والسلطات بغداد في المركزية الحكومة بين واسع نطاق على تسوية مقبولة إلى

                                                
 .2016الدستوري، زياد العلي، تشرين األول/أكتوبر  الخبير مع مقابلة 18

 . 2008مارس /آذار 31، 4070 العراقية الوقائع، "غير المنتظمة في إقليم المحافظات: "قانون 2008لسنة  21رقم  القانون 19

 ، 4284 ، الوقائع العراقية2008لسنة  21رقم  قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليمالمعّدل ل 19/2013القانون رقم  20
 .2013أغسطس /آب 5

 .2نفسه، المادة  المصدر 21

 .االتحادية للسلطاتالذي قضى بأن األمن حكر  الشورىبعد مجلس ألغاه فيما  22
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، على أن موارد 2005 عام وقد نص دستور والغاز. حيوي هو قطاع النفط قطاع في القرارات باتخاذ يتعلق فيما
 إدارة على بالفعل تنص ال هذه الوثيقة لكن كلها"، قاليم والمحافظاتألفي اكله لشعب العراقي لملك النفط والغاز "

 والغاز النفط "بإدارة االتحادية إلى قيام الحكومة العراقي الدستور من 112 المادة وتدعو. الهامة الموارد هذه
 توزيعًا  وارداتها وّزعُت أن على جةنِتالُم والمحافظات األقاليم حكومات مع الحالية الحقول من المستخرج

  المختلفة" للمناطق المتوازنة التنمية يؤمن البالد بما أنحاء جميع في السكاني التوزيع مع يتناسب منصفًا
(Kelly, 2010: 755)على حصرية اتحادية سلطة يعني أنه قراءة ذلك على بأنه تنبغي البعض يجادل حين . وفي 

 بموجبه كافة المستويات تتحمل مشتركًا التزامًا من الدستور تصور هذه المادة أن آخرون يرى والنفط، الغاز موارد
 األمر يتعلق عندما يحاجج المؤيدون للمقولة األخيرة أنه ذلك، على وعالوة .23مشتركة إدارة مسؤوليات الحكومية

 سببت هذه وقد. تضارب بينهما وجود حالة في االتحادي القانونعلي   اإلقليمي ب التشريعسيغُل القطاع بتنظيم
 في حالة حقول وهذا هو الحال خاصة. إجراءات المركزية سّن إلى الرامية جمودًا في الجهود القانونية المناقشة

 17أن  ويقدر ،(756: نفسه المرجع) هذه الحقول إدارة على بوضوح ينص ال الدستور ألن "المستقبلية" النفط
 وعلى طبيعة النفط وقد بلغت المنازعات على مسألة .(Kumins, 2005: 1) طّورتقد  80 أصل حقاًل نفطيًا من

وكذلك  هيدروكربون جديد قانون لتمرير المتكررة خالل الجهود مرات النظام االتحادي في العراق أوجها عدة
 .اإليرادات تقاسم بشأن مدونات قانونية

 سياساتية توصيات -رابعًا

 الالمركزيةمتابعة تطبيق على  ًاتوقف حاليتالوحدة الوطنية في العراق  أنعلى في ضوء اإلجماع الناشئ 
تأسيس سلطة  يّسر، وكذلك ترتيبات وآليات مؤسسية يمكن أن تمحتملة للسياسات ، يتناول هذا القسم صياغةاعليةفب

للحيلولة دون ه. واستقرارتزعزع أن يحتمل أية إجراءات  اجتنابتوخي مع  العراق، فّعالة في دولة المركزية
شروط على أنها أن تعامل هذه التوصيات نبغي ، يأواًلسوء الفهم، هناك إيضاحان هامان يتعلقان بهذه المسألة. 

كبر أرات على تغيُّ. فهذه تتوقف في العراق ةالالمركزيية الديمقراطمة كولنجاح الحغير كافية  ولكنضرورية 
تها وشفافيتها تعميق مساءل بهدف مؤسسات الدولة المركزيةعلى مستوى ( macro) الُكبري المستوىعلى 

ت لتي ظّلا حددة دستوريًاالمالمؤسسات االتحادية  دوارأ تفعيل ةمثاليذلك في الحالة الشمل يينبغي أن و، تهاوشرعي
، ًاثانير. في عملية صنع القراالمحلية مصالح للأكمل تشمل الرضوخ لمطالب تحقيق تمثيل يمكن أن فاعلة، وغير 

الحصول على الخدمات يسير تب االستقرار في العراق االفتقار إلىمن على الحدّ  الةالالمركزية الفّعيمكن أن تساعد 
وتلك عملية كافيا، ليس  تحقيق االستقرار في البالد. غير أن لدولةا مع الروابطالعامة وزيادة المساءلة وتعزيز 

، فضال عن تنفيذ آليات عدالة انتقالية المسّلحة ونزع سالحها مجموعاتالنازحين وتسريح ال ستلزم إعادة دمجت
أفضل الممارسات من بلدان االستفادة من  يعتمد التحليل علىفيه. و دمج الميليشيات بهدف وإصالح قطاع األمن

 اإلصالحات الالزمة.على تبني واضعي السياسات تشجيع  معياري حوافز تحديد من منظورلخارج المنطقة، ل

 فوز للجميع"كـ "الالمركزية  صويرت -1

قد و عادة حساسةالمحلية )أو اإلقليمية( -المركزية لعالقاتتكون "ا االستقرار عدممرحلة  سياقات في
 برامجخدمت فيها اسُت حاالت هناكو .(Wang, Suhrke and Tjonneland, 2005: 7)ة" خفّي أجنداتتعّقدها 

 إقامة تأمل المركزية الحكومةكانت  ،أفغانستان في. فمثاًل، المحلي المستوى على السيطرة لتعزيز الالمركزية
 أمراءتجاوز لـ "في  قرى،لل مباشرة نحِممجموعة من ال تخصيص خالل من المحلية المجتمعات مع والء عالقات

                                                
 Cameron, D. (2006), “Making Federalism Work in Iraq”, in (2007) Iraq: Preventing Another Generationأنظر  23

of Conflict, ed. Malone, D. M. et al.                                                                                                                                          
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 المرحلة في الالتينية أمريكا بلدان بعض تجاربتبين بوضوح  كماوبشكل مشابه، . المتوسط المستوىب" من الحر
 المجتمع التغلغل في تحسينإلى  موجهة الحاالت بعض في الالمركزية اإلصالحات كانت شيلي، مثلة االنتقالي
 .(Oxhorn, 2010)سلطوية  أنظمةاستقرار  وتعزيز المعارضة قوى ورصد

 توازن تحقيق عملية في االنخراط الالمركزيةعلى من يصوغون برامج تطبيق  ينبغي ،في الحالة المثالية
 أو السلطة على اتصراع في اإلصالح عمليةبحيث ال تتورط  المركزية والمطالب المحلية المطالبات بين دقيق

 جيدًا خططةوالُم الهادفة ُينظر إلى الالمركزية . "والبأن هناك غالبًا ومغلوبًا الطرفينفي خلق تصور لدى أي من 
 بل على أنها جزء المحلية، والحكومات المركزية لحكومةا بين على السلطة على أنها صراع عليها طرسّيوالُم
 وماليًا وتقنيًا قانونيًا المحلية والمجتمعات الحكومات تمكين إلى يهدف العامة واإلدارة الدولة إلصالح إطار من

ت دعّق العراق، فيو .(Kauzya, 2003:4) مهام الدولة األسمى"ب المركزية بينما ُتعنى الحكومة مصالحها من تلبية
 تهدد. وتطبيقها أعاقما  ،الالمركزية اإلصالحات من األول الجيل إلى المركز الجاذبةالقوى التي أبدتها  مقاومةال

 .حاليًا الجارية اإلصالح مبادرات فشالًا بإأيض نفسهاى القو هذه

األجل ومثيله العامودي القصير  السلطة نقل بين أوضح بشكل زتميِّ التي القانونية اإلصالحاتإلى جانب و
 بّد ال العراقيين، القرار صانعياهتمام  محور كانت والتي للمركز، واضحة الطويل األجل وتحافظ على واليات

 الطريقة إلى صياغة السياسات وتشير. الخطاب السياساتي في نفسها اإلصالحات صياغة كيفية على التركيز من
 ذة للبديلحّبُم آراءبين أفراد الجمهور  دتوّل االعتبارات التي ــ تلكد وبعد ذلك تؤّك – خبالُن بها تحدد التي

 التأييد، لكسبلمؤيديها  هامة أيضَا لالمركزيةاصياغة طريقة  أن . كما(Jerit, 2008: 3)لديها  المفضل السياساتي
 العراقي، السياق وفي. نفسه الدولة جهاز داخل منةهّيالُم الفاعلة الجهات بين المعارضة، لتحييد األقل على أو

تنظر  االتحادي المستوى الجهات الفاعلة على بطريقة استراتيجية بحيث تظّل الالمركزية ينبغي إيصال سياسات
 التمكين.  نحو المحلية إرضاء الطموحات نفسههام ومؤثر للغاية وفي الوقت  أنه إلى دورها على

 تعزيز الترتيبات المؤسسية لإلصالحات -2

إلدامة الدفع  ضروري أمر الالمركزية بتعزيز ُمكّلف متخصص كيان وجود أن إلى الدراسات تشير
 مستقل المحافظات ككيان بين للتنسيق نشئت الهيئة العلياُأ العراق، حالة وفي. (Kauzya, 2003)باتجاه اإلصالح 

هناك ظواهر  أنغير . في مجال اإلصالحات الالمركزية الرائدة فأضحت الوكالة السلطة، نقل عملية تنسيقمهمته 
 هناك حاجة إلى تحديد ،دمًاُقيدفع بالالمركزية  توليد زخم تنجح في وكي. ٍ هناك بعض التحدياتإلى أن تشير 
 نقل نطاق وآليات معالم بوضوح تحدد تشريعات إصدار الضروري من الغاية، لهذه وتحقيقًا. أوضح بشكٍل دورها
 لتلبية مانحة وجهات دولية منظمات مع شراكات على ناآل الهيئة حتى اعتمدت ذلك، على وعالوة. السلطة

 توفيرل القدرات،لبناء  مستدام إطار وضعإلى  حاجة هناك الطويل، المدى على ،ولكن .24القدرات بناء احتياجات
 المحافظاتعلى مستوى و االتحاديى المستو على للبيروقراطيين وتشغيلي تقني منتظمو سقمّت استشاري دعم
 إدارة ذلك في بما البشرية، الموارد إدارة في خبرةإلى ال المحلي المستوى على السلطاتواء. وتفتقر س حد على

 فقطليس  المدفوعة التعاونية، العامة الخدمة مبادئلغرس  المجال يفتح وهذا .25األداء وتقييم والتوظيف الرواتب
 في المحليين المصلحة أصحاب مع االنخراطببل  المحلية، لالحتياجات االستجابة أو الهرمية إلجراءاتاتباع اب

 خبراءنبغي أن تتحقق للهيئة فرص أكبر لالستفادة من ي القدرات، في الثغرات لمعالجة. والسياسات ووضع تنفيذ
 الالمركزية،تطبيق و العام القطاع إدارة جوانب مختلف في المتخصصة الفنية الخبرة إلى باإلضافة ،قانونيين

                                                
 .2017 مارسآذار/ 10في  الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظاتمقابلة على سكايب مع رئيس  24

 لفت النظر إلى هذه النقطة.ل Andersson Gunnarأنا ممتن لـ  25
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لحّث كما ل المحلي، المستوىإلى  والوالياتوالموظفين  المواردنقل ل كافية قياسية إجراءات في لشروعذلك لو
 .26يالمحل المستوى على العامة الخدمة مجال في اإلصالحاتعلى 

 بين للتنسيق فعالية الهيئة العليا تتوقف المختصة، البشرية المواردبما فيها  الموارد وإلى جانب تخصيص
 بطء االتحادي. والحال كهذا ألن المستوى على المالية وزارة مع سيما ال تآزر، عالقات تطوير على المحافظات

 لعملية العام ويوهن الدعم من غرضها، العامة يشّكل خطر إفراغ الالمرکزية الماليةفي  الالمركزيةتطبيق  وتيرة
 استراتيجية وضع اندا، من الضروريورو أوغندا في تطبيق الالمركزية تجارب إلى استنادًا وأخيرًا،. اإلصالح

 المحافظات، بين للتنسيق الهيئة العليا مثل تطبيق الالمركزية، بإدارة الُمكّلفة المؤسسات لإلنهاء التدريجي لعمل
 (.نفسه المرجع) لعملها لدى إنجازها

  المواطنين مع الروابط تعميق -3

 آراء فحسب توافق هناك يكون يكفي أن ال الالمركزية، اإلصالحات تترسخ كي أنه السابق تحليلنا يكشف
 إلى السلطة لنقل عام تأييد بين السكان هناك يكون أن أيضًا ينبغي بل الرئيسية، الفاعلة األطراف بين أيديولوجي
 المعايير وتعزيز العراق في المحلية الحوكمة بأدوار الوعي زيادةبرز أهمية ت هنا، ومن. ومةكالح من أدنى مستويات

 الكبير انعدام الثقة بسبب العراق في خاص بشكل ةلّحُم الجبهة هذه على والمبادرات. المواطنين بين التمكينية الثقافية
 وحتى والمحلي، الوطني المستويين على ستشٍرُم يرتأي أن الفساد النطاق واسع وانتشار تصور الدولة مؤسسات في
 المسؤولين جانب من الفعالة التواصل الستراتيجيات يمكن القصير، المدى علىو .27العموميين الموظفين بين

 الحكومات ألدوار الجمهور بين الدعم بناء خالل من المنشود التغيير إحداثعلى  اعدأن تس والمحليين االتحاديين
 المحلية الخدمات الحصول على كيفية حول العامة المعلومات توفيرلأهمية حاسمة هناك و المحلية اآلخذة بالتوسع.

الحصول  قواعداً تحّول أيضبل  ،فحسب المساءلة عالقات ّيرتغ ال قد التينقل السلطات  إصالحات أعقاب فيمباشرة 
 المحليةالحكومة  هياكلأن يكون دور  لضمانين أمر هام أيضًا المواطن، تثقيف الصدد هذا في. والخدماتعلى هذه 

 أوروبا في انتقالية حلابمر تمر التي الدول تجارب إلى استنادًا وذلك أعلى، إلى أسفل من المشاركة عيتشجلوفّعاال 
 أيضًا ولكن حقوقهم، يتعلموا أن المواطنين (. "علىUNDESA, 2000في  المناقشة نظرية )أوالشرق الوسطى

 .(UNDESA, 2000: 3)والمجتمع المحلي"  الوطني المجتمع في كأعضاء التزاماتهم،

 المحلية الحكومات بين الروابط بتعميق الثقافي التحول هذا يحدث أن أيضًا ينبغي ،البعيد المدى وعلى
 ألن متطورة مساءلة آليات إلى يفتقر العراق أن والواقع. المركزية أفقية إصالحات إلى السعي أو والمواطنين،
إلى مستويات القضاء أو الناحية  ليس ولكن المحافظات مجالس إلى السلطات نقل على رّكزت اإلصالحات

على مستوى القاعدة  محلية فاعلة جهات مع لالستمرار قابلة تشاركية آليات ضرورة إلنشاء وهناكالمحلية. 
 والبيئية االقتصادية الظروف تقييم منتصميم وتنفيذ السياسات العامة لدى  المحليين القرار صانعي لتمكين الشعبية

 .مًا مالئمًاتقيي المحلية واالجتماعية

 الرضا ىمد عن التعبير من الجمهور لتمكين حيوي أمر للمساءلة آليات إنشاء فإن ذلك، إلى وباإلضافة
 بطاقات الصلة اعتماد ذات االجتماعية على نماذج المساءلة األمثلة ومن. هاأولويات وتحديد بمستوي الخدمات

اآلليات كما يمكن استحداث و العامة الخدمات تقييمفي  المحلية المجتمعات أو ليستخدمها المواطنون األداء

                                                
 المرجع نفسه. 26

 في الدراسة أن تلك إحدى العقبات التي تعترض اإلصالحات.  المشاركينأكد عدد من  27
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 المحليين القرارات لصانعي تتيح للرصد آليات وضع أيضًا وينبغي. التشاركية لوضع الموازنات وتتبع اإلنفاق
 .واالستجابة الكفاءة من قدر أقصى تحقيق وبالتالي المحليين، للسكان المقدمة الخدمات أثر تتبع

 تعزيز إلى المحلي المستوى على بعناية مصممة مجتمعية تنمية مشاريع اعتماد يؤدي أن يمكن ،وأخيرًا
 تبين وأفغانستان تجربة كل من إندونيسيا أن غير. العراق مثل ،زماتأ من الخارجة البلدان في الفّعالة الالمركزية

 والتعاون المنازعات في للوساطة مناسبة هياكل تنشأ في الوقت نفسه عندما تنجح إال ال المشاريع هذه أن
 الفئات واستبعاد السائدة الهرميةلهيمنة هياكل ا إنشاء يحول دون إعادة ما المحلي، الصعيد على والمصالحة
 . (Wang, Suhrke and Tjonneland, 2005: 8)األكثر انكشافًا على المخاطر  االجتماعية

 النظامفي  التماثلتخفيف االفتقار إلى  -4

 الحديث التاريخي للتطور فريدة نتيجة العراق في ظر السائدالمتناالنموذج االتحادي غير  طبيعة إن
 فعليَا للمحافظات عرقلت العامة اإلدارة في المركزية من عالية درجة ركةِت بين يجمع فهو. الدولة لمؤسسات

 األقلية ذلك حقوقحفظ  حين وفي. الكردية للمناطق الذاتي الحكم من كبير االتحادية وهامش الهياكل تطور
 من تكوين فئتين خالل من العراق وبقية الكردية المناطق بين مركزي انشقاق إلى إال أنه أدى الكردية،

 تطرح المحافظات إذمحتملة  إلى االستقرار افتقاٍر نفسه لمخاطر النظام ضُيعرِّ لذلك، ونتيجة .28المواطنين
 .كردستان إقليم لحكومة والموارد السلطات تساؤالت بشأن تخصص

 على البلد في السياسية للتنمية مهم أمرالمستوي المحلي على  للسلطةماثل المت غير تخفيف التوزيع إن
غير . الورقة هذه بحثنا في كما المحافظات، إلى السلطات بنقل تحقيقه ومن الواضح أن ذلك يمكن. الطويل المدى

إقامة تجري  بحيث الفدرالي، النظام التقسيم في من درجة لبناء ُمتعمدة جهود بذل أيضًا يستتبع أن ينبغي أن ذلك
 بمثابة يكون أن ذلك شأن ومن. الفردية المحافظات مع االتحادية الحكومة عالقة في منفصلة إدارية صوامع
. في أجزاء أخرى منه مضادة فعل ردود البلد من في جزءية سياس يحول دون أن تثير مبادرات سياسي ضمان

وحمالت التعبئة الهادفة إلى  المتنافسة المطالبات حلقة مفرغة من كهذه لتؤدي إلى أن تتصاعد ديناميةويحتمل 
 لتوزيع منصفة بصيغة أيضا االستراتيجية هذه تقترن أن ينبغي أدناه، مبين هو وكما. الحصول على الحكم الذاتي

 .والنفط الغاز عائدات سيما وال البلد، موارد

 من متنوعة مجموعة خالل من المتناظرة غير ظمالُن تستقر أن يمكن بلجيكا، حالة من يتضح وكما
 تمثيل وعتبة النسبي على أساس التمثيل االنتخابي القانون تصميم المؤسسية، وأبرزها واآلليات االبتكارات

 منويمكن (. OSCE/ODIHR, 2007 أنظر) انتخابية اتواعتماد كلّي ضمن قائمة التفضيليوالتصويت  منخفضة
ائتالفات  ببناء وكذلك استيعاب النخبة بداًل من األحزاب الوطنية، قوية، إقليمية حوافز لتشكيل أحزاب خالل بناء

الحوكمة  مستويات على توافقية تشكيل ائتالفات حكومية االنتخابية المؤسساتتيّسر أن  االتحادي، المستوى على
 االتحادية المؤسسات تفعيل فإن ذلك، إلى وباإلضافة. 29والتورط اإلقصاء ما يقلل بدوره إمكانيات المختلفة،
بمثابة صمام أمان أساسي يمكن أن يكون  ،تحديدًا أكثر وبشكل. المتناظرة غير االتحادات الستقرار ضروري

                                                
 .Swenden, 2002لبحٍث عن االفتقار إلى التناظر واالتحادات التي تتعدد مكوناتها اإلثنية، أنظر  28

عبر مختلف مستويات  اتعزز تطابق االئتالفما ، هنفس اإلقليمية والوطنية في اليوملبرلمانات اقدت انتخابات ، ُع2003حتى عام  29
 .الحكومة
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 يمكنها تحديد دستورية إنشاء محكمة وكذلك اإلقليمية بالتساوي، المصالح يجّسد قوي ثان مجلس إنشاء
  األقاليم. المنازعات بين المختلفة وحل الدولة مستويات عبر االختصاصات

 المالية الالمركزية -5

 التي الوظائف مع تتناسب مستدامة مالية موارد قاعدة توفير هو ضمان الالمركزية نجاح شروط أحد أهم
 عملية تعرقل التي العقبات بعض 2013 عام عالجت تعديالت حين وفي. الحكومة المختلفة ُنقلت إلى مستويات

 القدرات تعزيز إلى حاجة هناك المحلية، للسلطات محددة إيرادات مصادر تخصيص خالل المالية، من الالمركزية
 إلى المالية التدفقات نقص زال ما ذلك، على وعالوة .للغاية ضعيفة تزال ال التي لدخلاعلى توليد  المحلية

 لعام االستثمارية الموازنة مخصصات أن قّدرالدولي ُي أن البنكوالواقع . المحلية التنمية جهود يعيق المحافظات
 ذلك، إلى وباإلضافة. االستثمارات إجمالي من المائة في 6 من بأقل والمحافظات كردستان إقليم لحكومة 2016

 .(World Bank, 2016) جديدة استثمارية مشاريع لبدء المخصصات من ًاأّي المحافظات تحظر الموازنة استخدام

لتحقيق  للموارد الفّعال االستخدام مالئمة، مؤسسية أطر إلى المستندة المالية، ترعى الالمركزية أن وينبغي
 سلطات نطاق اتساع إلى نظرًا العراق، حالة وفي. العامة الخدمات وتقديم االقتصادية-االجتماعية التنمية

 الحوكمة نموذج لنجاح حيوي أمر اإليرادات وزيادة الضرائب فرض على القدرة فإن المحلية، الحكومات
 في كافية مرونة الواقع أرض على الناشئة لالحتياجات المحلية العامة الخدمات استجابة وتستلزم. الالمركزية

تلبى  ال بحيث المحلي المستوى على األموال التمويل ظمخصص ُنُت وينبغي في الحالة المثالية أن. اإلنفاق سلطات
 . المالية وتنمية قدرات اإلدارة اإليرادات لتوليد فرصًا أيضًا تتوفر ، بلفحسب المحلية معاتالمجت احتياجات

 بأهداف دالتقّي لضمان العامة المحلية المالية سياسات رصد في المركزية الحكومة دور الخطوات هذه تلغي وال
 مراجعة لهيئات األساسية الوظائفالتضخم، كما ال تلغي  الموازنات أو عجز توسيع الكلي وعدم االقتصاد
 المستوى المحلي. على الفساد ومكافحة الحسابات

. المحافظات بين المشتركة لإليرادات العادل التوزيع لضمان مناسبة آليات إلى ماسة حاجة هناك وأخيرًا،
 الموازنة االتحادية في المائة من 17تخصيص  ذلك في بما اآلن، حتى الموارد خاصة ألن توزيع وهذا هو الحال

 االستناد إلى تعداد من بداًل سياسية مفاوضاتو تقديرات على ما يبدو إلى يستند كان كردستان، إقليم لحكومة
 ربما ما، حد وإلى(. Yehia, 2016: 47-48)أنظر: مستويات الحرمان عن محلية  مكانية بيانات أو دقيق سكاني
 . للنفط المنتجة الجذاب من وجهة نظر المناطق ذلك المبدأ ،المنشأ مبدأ تتبع أن اآلليات لهذه ينبغي

التحويل بين الحكومات الذي يقوم على عدد السكان  األساس الحالي لعمليات تنقيح يمكن ذلك، إلى وباإلضافة
توليد اإليرادات  وقدرات اإلنفاق بين احتياجات إلى الموازنة جديد لهذه العمليات يستند معادلة إلتاحة نظام

(UNHABITAT, 2011: 31)بواقع  صلة ذات الطبيعية الموارد إيرادات تقاسم بشأن المتحدة األمم . وتوصيات
 اإليرادات  تقاسم ظملُن واضحة أهداف وضع: وتشمل هذه التوصيات. النفط العتماده البالغ على نظرّا العراق

 الخدمات تقديم تكاليف مع التحويالت ومواءمة الموارد، من اإليرادات تخصيص قواعد توجه أن ينبغي التي
 القانون، ضّمن فيُت معادلة بسيطة ووضع الوطني، المستوى دون على اإلنفاق مع اعتبار مخصصات العامة

  مستقلة رقابةجهة  عبر تأسيس شفافًا اإليرادات تقاسم وجعل بشأن النظام، وطني توافق وتحقيق
(NRGI and UNDP, 2016: 3-4). 
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