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املقدمة: تحديات غري مسبوقة لقطاع املياه

يجد العراق نفسه وسط أزمة مياه تتجاوز بكثري التجارب السابقة مع ندرة املياه والنقص 
الحاد. أدى انخفاض كمية ونوعية املياه، والبنية التحتية القدمية واملترضرة، واالستخدام غري الفعال 
للمياه إىل الكشف عن أوجه القصور يف إدارة املياه الحالية، مام أثر بشدة يف الوضع االجتامعي 
واالقتصادي والسيايس واألمني   للبلد. يف السنوات األخرية، انهارت خدمات إمدادات املياه األساسية 
يف الجنوب مراراً وتكراراً خالل أشهر الصيف، مام ساهم يف انتشار االحتجاجات املناهضة للحكومة، 
خاصة يف عام2018 . يجب فهم الوضع الحايل لقطاع املياه يف العراق عىل خلفية تاريخ بلد مضطرب 
تشوبه أنظمة استبدادية تعطي األولوية لسياسات القوة عىل الحكم الرشيد، والحروب املتتالية، 
البلد من  منع هذا  السيايس. وقد  االستقرار  الهش وعدم  واألمن  األجنبية،  العسكرية  والتدخالت 
املياه  لقضايا  أويل  الذي  املتزايد  االهتامم  من  الرغم  عىل  فعال  بشكل  املياه  تحديات  مواجهة 

)املتعلقة( يف السنوات األخرية. 

وعىل أساس مراجعة شاملة لألدبيات، ومقابالت شبه منظمة، وورشة عمل للخرباء، تقدم 
هذه الورقة صورة نقدية إلدارة املياه يف العراق. وبشكل أكرث تحديداً، يبحث املؤلفون يف كيفية 
إدارة موارد املياه وإدارتها عرب محافظات العراق الثامين عرشة. إن التكبري يف املامرسات والتحديات 
الحالية يكشف عن هياكل مجزأة وعفا عليها الزمن وغري مناسبة ولكنه يسمح أيضاً بإجراء تقييم 

أويل لخيارات التدخل لتحقيق إدارة مياه أكرث فاعلية وكفاءة.

تم تحديد وتحليل عاملني رئيسني يقوضان الحوكمة الرشيدة للمياه يف العراق: أوالً، إطار 
تخصيص املياه غري املطبق بشكل كاٍف والذي ال ميّكن العراق من تلبية احتياجاته من املياه وال 
املياه  إدارة  تقوض  التي  الالمركزية  اختالل  والثاين،  الخبيثة.  املياه  تحديات  فعال  بشكل  يعالج 
املحلية، ويف نهاية املطاف، يعيق اإلدارة الوطنية للمياه. وكام تحد كلتا العوائق الهيكلية من تنفيذ 
االسرتاتيجيات القامئة وتساهم يف تصور مشرتك عىل نطاق واسع بأن إدارة املياه غري رسمية وغري 

شفافة وغري فعالة.

وبالتايل  الحايل  الوضع  لتحسني  فرصاً  أيضاً  يوفران  املقوِّضني  العاملني  كاِل  فإن  ذلك،  ومع 
التخفيف من التحديات األمنية املتعلقة باملياه. إن تطوير وتنفيذ نظام فعال وشفاف إلدارة املياه 
من  سلسلة  ستساهم  املياه.  ملوارد  والعادل  املناسب  التخصيص  ذلك  يف  مبا  للغاية،  رضوري  أمر 
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األولويات  عىل  تأثريها  خالل  من  للغاية  مفيدة  وستكون  واملساءلة  املساواة  يف  أيضاً  اإلصالحات 
األخرى املتعلقة باملياه للحكومة العراقية، أو زيادة كفاءة استخدام املياه. بالنسبة لقرارات إدارة 
املياه املستقبلية، تحتاج الحكومة العراقية أيضاً إىل تحديد ما يجب تحديده من بني العديد من 
التحديات املتعلقة باملياه وتحديد نقاط البداية األكرث فائدة وفعالية. وتتطلب هذه العملية التشاور 

مع مختلف املجاميع املنتفعة واملجتمعات وأصحاب املصلحة األكرث تأثراً بهذه القرارات.

اإلعداد التاريخي واإلداري

لفرتة طويلة، منع الوضع االقتصادي والسيايس واألمني   حكومة العراق من تنفيذ إصالحات 
للحكم  كان  واستخدامها.  املياه  إلدارة  العرفية  املامرسات  وتعديل  بشدة  املطلوبة  املياه  إدارة 
الثامنينيات عواقب  األجنبية واالحتالل منذ  العسكرية  والتدخالت  املتتالية  االستبدادي والحروب 
استهالك  وأمناط  )املادية(  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيام  العراق، خاصة  املياه يف  وخيمة عىل قطاع 
املياه وإطار الحوكمة. سيطرت التهديدات األمنية الفورية عىل األجندة السياسية، واستنزفت املوارد 
املالية، وقللت من القدرة عىل االستثامر يف )إعادة( بناء البنية التحتية للمياه التي عفا عليها الزمن، 
والتي مل تتم صيانتها بشكل كاٍف، والتي ترضرت برصف النظر عن سنوات الرصاع العنيف، أعاقت 
العقوبات املفروضة عىل العراق صيانة وتحديث البنية التحتية للمياه بينام قللت أيضاً من عائدات 

الدولة من صادرات النفط، مصدر الدخل الرئيس لبغداد.

ويوفر اإلطار الدستوري أيضاً عقبات أمام اإلدارة الكفوءة للمياه. بعد اإلطاحة بصدام حسني 
عام 2003، وضع النظام السيايس الجديد وعمليات الالمركزية ضغوطاً إدارية عىل قطاع املياه. وفقاً 
السلطة بني  العراق يف إطار هيكل فيدرايل، مع تقاسم  املقرر أن يحكم  لدستور 2005، كان من 

الحكومة الفيدرالية العراقية واألقاليم واملحافظات.

تجنب صعود  بهدف  منطقة  بكل  وسلطات خاصة  وميزانيات  الدستور مسؤوليات  يحدد 
نظام استبدادي آخر وخلق توازن داخيل للقوى، بناًء عىل االحتياجات املتباينة إلقليم الحكم الذايت 
الكردي و 19 محافظة عراقية. أصبح تقاسم السلطة بني الحكومة )الحكومات( الفيدرالية واإلقليمية 
مبدأ أساسياً إلدارة املياه وهيكل الحكم يف العراق. لتنشيط عملية الالمركزية، قام القانون 21 لعام 
2008 1 بنقل بعض وظائف الوزارات إىل املحافظات2 ، مثل تلك الخاصة بوزارة البلديات واألشغال 

1. القانون 21، املعروف أيضاً باسم قانون املحافظات غري املدمجة يف منطقة ما )دخل حيز التنفيذ يف 2015(.
2. وتشمل هذه وزارات اإلسكان والتعمري، والبلديات واألشغال العامة، والصحة، والتعليم، والعمل والرعاية االجتامعية، والرياضة 

والشباب، والزراعة واملالية.
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العامة والصحة والتعليم .يف حني أن القانون 21 ال يشري رصاحًة إىل إدارة املياه، فإن مادته 74 ال 
االستثامر  إعداد خطط  من  املحافظات  عام ومتكن  بشكل  الخدمات  تقديم  الالمركزية يف  تتناول 

وتنفيذ املشاريع داخل املحافظة.

اإلطار الترشيعي إلدارة املياه

تشري إدارة املياه إىل األنظمة السياسية واالجتامعية واالقتصادية واإلدارية التي تحدد وتنظم 
وتؤثر يف استخدام وإدارة موارد املياه. تساهم الوزارات املختلفة يف إدارة املياه يف العراق عىل الرغم 
من أن املسؤولية األساسية، مبا يف ذلك تطوير البنى التحتية للمياه وتخصيص املوارد املائية املطلوبة، 
يتم تقاسمها بني وزارة املوارد املائية )MoWR( ووزارة املالية )MoF( ووزارة التخطيط. )جايكا، 
وفنياً إلضفاء  قانونياً  أساساً  املائية وخلق  املوارد  لعام 2008 وزارة  القانون رقم 50  أنشأ   .)2015
الطابع املؤسيس عىل إدارة املوارد املائية يف البالد. ترشف وزارة املوارد املائية عىل إدارة املوارد املائية 
مع املهام األساسية مبا يف ذلك التنمية الشاملة للموارد املائية والتخطيط استثامرات موارد املياه، 
املياه )منظمة األغذية  الجوفية والسطحية، وإنشاء مصادر واستخدامات  املياه  وتنظيم استخدام 
الصحة  ووزارة   )MoE( البيئة  وزارة  تلعب  املائية،  املوارد  وزارة  إىل  باإلضافة   .)2008 والزراعة، 
)MoH( أيضاً دوراً يف تقييم اآلثار البيئية ملشاريع املياه يف العراق. تهدف وزارة البيئة إىل ضامن، 
عىل سبيل املثال، عدم إلحاق أي رضر بالبيئة والتنوع البيولوجي من قبل الرشكات واألفراد الذين 
يقومون بترصيف املياه يف املجاري املائية يف العراق. وزارة الصحة مسؤولة عن تقييم اآلثار الصحية 
وتحسني  ترميم  عن  املسؤولة  هي  العامة  واألشغال  البلديات  وزارة  فإن  وأخرياً،  املواطنني.  عىل 
خدمات املياه البلدية، والتي ترتاوح من إمدادات املياه إىل معالجة مياه الرصف الصحي واإلدارة 
املحلية عرب املحافظات، باستثناء بغداد. ميكن القول إن وزارة القوى العاملة والشؤون االجتامعية 
هي الكيان األكرث أهمية يف معالجة مياه الرشب والرصف الصحي من حيث التأثري املحيل حيث أنها 

مسؤولة عن وضع االسرتاتيجيات ووضع امليزانية وتنفيذ املشاريع املمولة مركزياً.

يف الوقت الحايل، ال يوجد قانون وطني شامل للمياه ساري املفعول - تم تعميم مسودة منذ 
سنوات ولكن مل يتم التصديق عليها بعد. وبدالً من ذلك، هناك قوانني منفصلة ومتباينة تهدف إىل 
الحفاظ عىل املوارد املائية وتنظيمها، مبا يف ذلك القانون رقم 50 لعام 2008 املتعلق بوزارة املياه 
واملوارد املائية، والذي يضع إطاراً إلضفاء الطابع املؤسيس عىل إدارة املوارد املائية )منظمة األغذية 

والزراعة، 2008(. تتطلب هياكل إدارة املياه املجزأة تفاعل الوزارات املختلفة وفقاً ملسؤولياتها.
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إرشادات  واالسرتاتيجيات  الخطط  توفر  للمياه،  وطني  قانون  وجود  عدم  من  الرغم  عىل 
لقرارات إدارة املياه. تحدد إسرتاتيجية 2014 ملوارد املياه واألرايض يف العراق، بناًء عىل دراسة كمية 
ونوعية شاملة لنظام املياه يف العراق، املبادئ األساسية التي تهدف إىل إرشاد حوكمة املياه بني عامي 
التي توزعها وزارة املوارد املائية، كآلية رئيسة  2015 و 2035 . تحدد اإلسرتاتيجية حصص املياه، 
لتخصيص املياه. عادة ما تكون قرارات الوزارة املتعلقة بتخصيص املياه تتامىش مع حصص املياه 
املياه والبنية  العراق(. يعتمد تخصيص  املياه واألرايض يف  املقرتحة يف SWLRI)اسرتاتيجية موارد 
التحتية واملشاريع عىل الطلبات التصاعدية من املحافظات وفقاً لخطط التنمية اإلقليمية الخمسية 
املشاورات  خالل  من  الشخصية  التنمية  بتطوير خطط  املحافظات  تقوم   .)2016 الدويل،  )البنك 
مع الجهات الفاعلة عىل مستوى املديرية واملديرية العامة عىل حد سواء، ويتم تقدميها إىل وزارة 
املوارد املائية. بشكل جامعي، تهدف وزارة املالية ووزارة التخطيط ووزارة املوارد املائية إىل تقييم 
هذه الطلبات اإلقليمية وستقبلها عادًة إذا كانت متوافقة مع SWLRI وامليزانية وخطط االستثامر، 
وطاملا أنها ال تؤثر سلباً عىل حصص املياه يف املحافظات األخرى. إذا وافقت وزارة التخطيط عىل 
الخطة واملشاريع، فسوف تتخذ وزارة املالية قراراً إضافياً بشأن امليزانية والتمويل. يجب أن تتامىش 
هذه القرارات الشاملة مع خطة التنمية الوطنية للعراق للفرتة 2018 - 2022، والتي تحدد كيفية 
إنشاء تنمية فعالة يف سياق القيود السياسية واملالية واالقتصادية واالجتامعية املستمرة. ويشمل 
خططاً لتعزيز سياسات أنشطة البنية التحتية )مبا يف ذلك املياه والرصف الصحي والبناء والتشييد 
امليزة  معيار  مع  يتامىش  مبا  املختلفة  القطاعات  عرب  االستثامرات  تخصيص  من خالل  والكهرباء( 
النسبية. تتضمن هذه الخطة أيضاً استئناف العمل إلنجاز ما يصل إىل 4000 مرشوع تم تعليقها 

منذ عام 2014.

تحديات إدارة املياه

عىل الرغم من مختلف الوثائق واالسرتاتيجيات والرؤى املتداولة، إال أن العراق ليس لديه 
عىل  املتقلصة.  املائية  املوارد  واستخدام  وإدارة  حوكمة  بشأن  األجل  وطويلة  أوسع  وطنية  رؤية 
سبيل املثال، عىل الرغم من أن SWLRI تقدم توصيات من أجل إدارة أكرث فاعلية للمياه واألرايض 
وتعالج الندرة املتزايدة ملوارد املياه، إال أن تأثريها محدود. عىل الرغم من إحراز بعض التقدم يف 
تبني االسرتاتيجية، إال أنها مل يتم تنفيذها بالكامل بعد، وتنترش أوجه القصور والتناقضات الصارخة 
يف النظام الحايل إلدارة املياه. نتيجة لذلك، يفتقر العراق إىل خطة قابلة للتنفيذ مع تفويض حول 
العديد من  بني  املياه. من  امللحة يف قطاع  القضايا  بشكل منهجي يف معالجة  قدماً  امليض  كيفية 
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يف  وتكراراً  مراراً  عامالن شامالن ساهام  هناك  الفجوة،  تساهم يف هذه  التي  الهيكلية  التحديات 
التوترات والرصاعات حول املياه: أوالً، إطار تخصيص املياه الضعيف، وثانياً، اإلدارة  الالمركزية التي 

ال تدعم املؤسسات والقدرات املحلية بشكل كاٍف.

التنفيذ غري الكايف لنظام تخصيص املياه

املوضح يف SWLRI بني نهج من أعىل إىل أسفل ومن أسفل  املياه  يجمع نظام تخصيص 
إىل أعىل، حيث يعتمد التخصيص عىل طلبات املياه من قبل املحافظات التي تعكس احتياجاتها 
ما  فإن  ذلك،  ومع  االتحادي.  املستوى  عىل  املحافظات  احتياجات  لجميع  شامل  وتقييم  الحالية 
هو عىل الورق ال يرتجم بالكامل إىل ما يتم القيام به يف املامرسة العملية - فثمة أوجه قصور يف 
قرارات التخصيص وغالباً ما يتأخر التنفيذ. أحد األسباب الكامنة وراء ذلك هو أن الوزارات تسعى 
يف كثري من األحيان إىل حلول رسيعة املكاسب ملشاكل املياه بدالً من متابعة مشاريع املياه واسعة 
النطاق التي، وإن كانت مكلفة، ميكن أن تقدم نتائج طويلة األجل تعود بالنفع عىل نظام املياه 
بأكمله. ويرجع ذلك جزئياً إىل التدين الشديد يف االستثامرات العامة يف قطاع املياه. عىل الرغم من 
التحديات امللحة، ال تستحوذ وزارة املوارد املائية إال عىل أقل من 1٪ من إجاميل امليزانية الوطنية، 
بينام تحصل القطاعات األخرى )مثل األمن( عىل نسبة أكرب بكثري. باإلضافة إىل ذلك، يستفيد القادة 
الحفاظ  مثل  السياسية،  واليتهم  إطار  يف  تظهر  التي  األجل  قصرية  املكاسب  من  أكرث  السياسيون 
عىل مجاري الري يف املحافظات ذات النشاط الزراعي املكثف أو إجراء اختبارات جودة املياه يف 
املحطات الهيدرولوجية الرئيسة ونتيجة لذلك، مل يتم التعامل مع القضايا املعقدة للغاية والواسعة 
النطاق مثل تلوث املياه، ال سيام يف الجنوب، مع استثامر األموال واملوارد يف كثري من األحيان يف تلك 

التحديات التي يسهل حلها بشكل أسهل وأرسع.

عالوة عىل ذلك، ال تزال العقلية وهياكل صنع القرار يف قطاع املياه متحيزة نحو التشغيل 
والتعامل مع الفيضانات، التي كانت متثل التهديد الرئيس يف املايض، حيث كانت امليزانيات واملشاريع 
تركز بشكل مفرط عىل التخفيف من آثار الفيضانات عىل الرغم من أن العراق يواجه اآلن يف الغالب 
ندرة املياه. باإلضافة إىل ذلك، غالباً ما تكون سياسات املياه تفاعلية وليست استباقية، مام يعني 
أنها تسعى إىل معالجة حاالت الطوارئ بدالً من الوقاية واالستعداد للقضايا املستقبلية. إن دفع 
تعويضات لألرس أو الصناعات بعد فرتات الجفاف املوسمية بدالً من االستثامر يف تدابري الصمود 

التي من شأنها أن تخفف من آثار الجفاف هو مثال عىل مثل هذه السياسة التفاعلية.
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فضالً عن ذلك، فإن اآللية الحالية ليست مرنة مبا يكفي الستيعاب إعادة خلط االحتياجات 
الدينية  للقوانني  أيضاً  التخصيص  يخضع  الواقع، حيث  أرض  بالقواعد عىل  االلتزام  يتم  ال  املائية. 
والكوارث وحاالت الطوارئ والتوقعات غري الواقعية و / أو اآلليات املختلة. عىل سبيل املثال، إذا 
احتاجت مقاطعة معينة إىل كمية أقل من املياه يف وقت معني، فيمكن للمقاطعة »التجارة« باملياه 
بأخرى عىل الرغم من عدم وجود نظرة عامة من الحكومة حول من يحصل عىل ماذا وما إذا كان 
ذلك عادالً. الحقيقة هي أن الناس سيفعلون كل ما يلزم للتعامل مع اإلجهاد املايئ، حتى لو كان ذلك 

يعني القيام بأنشطة غري مرشوعة، مثل الحفر غري القانوين والتنصت عىل األنهار.

املياه  ال يلبي احتياجات وتوقعات  العراق حالياً  املياه املركزي يف  نظراً ألن إطار تخصيص 
يف البالد، فإن تخصيص املياه بحكم الواقع يرتبط بنظام مرجعي ألمناط االستخدام التاريخية التي 
تعطي األولوية للمحافظات ذات الطلب املرتفع عىل املياه. يف حني تم التطرق إىل نظام تخصيص 
املياه يف العراق يف SWLRI، فإن التوزيع األمثل بعيد كل البعد عن الواقع عىل األرض، حيث يواصل 
املواطنون العراقيون استخدام تقنيات الري التي عفا عليها الزمن والتي تستهلك الكثري من املياه 
الري  املثال، تظل تقنيات  للزراعة. عىل سبيل  الصالحة  والتي تؤدي إىل مزيد من الرضر لألرايض 
بالغمر واحدة من أكرث األنظمة شيوعاً يف جميع أنحاء البالد، عىل الرغم من مساهمتها يف زيادة 
التملح واالستخدام غري الفعال للمياه بسبب الجريان السطحي والتبخر وترشيح املياه غري املزروعة.

املزيد اىل ذلك، فإن املقاطعات التي تستضيف تقليدياً قطاعاً زراعياً كبرياً تتطلب كميات 
كبرية من املياه متيل إىل تلقي املزيد من املياه. ميكن أن يؤدي ذلك إىل تشجيع أمناط االستخدام غري 
الفعالة مثل تقنيات الفيضانات كثيفة االستخدام للمياه )منظمة األغذية والزراعة(. وباملثل، فإن 
املقاطعات التي تنتج النفط عىل نطاق واسع تتلقى كميات كبرية من املياه يف بعض األحيان عىل 

حساب، عىل سبيل املثال، األرس أو القطاعات االقتصادية األخرى.

الوضع مصدَر توتٍر بني محافظات املصب واملصب يف فرتات اإلجهاد  ميكن أن يكون هذا 
املايئ. فهي تضع املحافظات واألقاليم املختلفة يف مواقع مختلفة ومن املحتمل أن تكون متنافسة، 
حيث ميكن أن يرتجم موقع جغرايف مفيد و / أو استضافة صناعات معينة إىل مزيد من التحكم 
يف توزيع املياه. كردستان العراق هي مثال بارز وتوضيحي لكيفية الدور األكرث قوة للمحافظات 
واملناطق ميكن أن يخلق »حالة مائية« حساسة سياسياً. تجد منطقة الحكم الذايت نفسها يف موقع 
التحتية  البنى  أيضاً، توجد هنا بعض  العراق.  نهر دجلة يف  منبع  جغرايف واسرتاتيجي مواٍت عند 
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الرئيسة للمياه يف البالد، مثل سد دربنديخان أو سد دوكان - وهام من أكرب السدود الكهرومائية يف 
العراق. مينح هذا اإلعداد كردستان العراق سيطرة كبرية عىل إمدادات املياه والطاقة يف البالد وميكن 
أن ميّكن من إعطاء األولوية الحتياجات املياه الكردية، وبخاصة ذات الصلة بالري وإنتاج النفط. 
الحكومة  تجاه  الكردي  املوقف  لتعزيز  محتملة  كرافعة  الوضع  استخدام  ميكن  ذلك،  عالوة عىل 
املركزية - حتى لو كان السياق السيايس العام والقدرات املحدودة لالحتفاظ باملياه لفرتات أطول 

تجعل هذه ورقة مساومة نظرية إىل حد ما.

وعىل العكس من ذلك، فإن »املوقع املايئ« للجنوب قد أضعف. هنا، تقع املحافظات يف 
موقع محروم جغرافياً عىل مجرى نهري دجلة والفرات عند مصب شط العرب. بالتايل،استهالك مياه 
املنبع قد يرض بالحصص املخصصة للمحافظات الجنوبية. تعاين محافظة البرصة، عىل سبيل املثال، 
سنوياً من نقص حاد يف املياه وتحتاج إىل التعامل مع التلوث املايئ املرتاكم يف النهر باإلضافة إىل 
زيادة امللوحة والتصحر. تؤثر حالة املياه الرهيبة عىل الحياة اليومية يف املنطقة من خالل تهديد 
يف  اإلقليمية  الحكومة  فشلت  األسامك.  ومصايد  الزراعة  عىل  القامئة  عيشهم  وسبل  الناس  صحة 
مواجهة هذه التحديات الهائلة بسبب القدرات املحدودة واالعتامد عىل الدعم اإلضايف للحكومة 

الفيدرالية.

واإلصالحات  لتنفيذه  كافية  غري  أموال  تخصيص  تم  فقد   ،SWLRI وجود  من  الرغم  عىل 
ذات الصلة، مام أدى إىل تخصيص املياه بشكل جزيئ وغري رسمي وغري فعال وقرارات تحكمها يف 
الواقع عوامل مثل االعتبارات السياسية أو أمناط االستخدام التاريخية. وبناًء عىل ذلك، كان توافر 
املياه وحصص التخصيص والحصول عىل املياه وخدمات اإلمداد األساسية من القضايا الرئيسة التي 
ساهمت يف التعبئة الجامهريية واالحتجاجات املناهضة للحكومة عىل مدار العقد املايض. منذ عام 
2018 عىل وجه الخصوص، احتج املواطنون بشدة عىل املياه من بني مظامل أخرى، يف العديد من 
املحافظات مبا يف ذلك البرصة وذي قار واملثنى والديوانية. وبينام كانت هذه االحتجاجات جزءاً ال 
يتجزأ من استياء أوسع نطاقاً من الحكومة وأكرث تحديداً فيام يتعلق بخدمات إمدادات املياه، فقد 
أظهرت قدرة املياه عىل تقويض رشعية الدولة واملساهمة يف إثارة العنف. عىل سبيل املثال، اندلعت 
احتجاجات عنيفة يف سبتمرب / أيلول 2018 أثناء أزمة املياه يف البرصة بسبب نقص املياه وتلوث 
املياه، مام تسبب يف أزمة صحية كبرية، ودخل ما ال يقل عن 118 ألف شخص إىل املستشفيات 
بني أغسطس / آب وأكتوبر / ترشين األول )هيومن رايتس ووتش، 2019(. يف أكتوبر 2019، شارك 
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مواطنو ذي قار يف احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بفرص العمل، واإلصالح السيايس، وتحسني 
تقديم الخدمات العامة، ووضع حد للفساد العام.

الالمركزية الضعيفة والدعم املحدود للسلطات املحلية

فيام  للبالد.  الطبيعية  املوارد  تحمي  والبيئة  للمياه  منفصلة  قوانني  عدة  العراق  يف  يوجد 
يتعلق باملياه بشكل خاص، يهدف قانون الري رقم 83 لسنة 2017 إىل الحفاظ عىل عمل املوارد 
املائية والتخفيف من مخاطرها، إىل جانب منع انتهاك حصص املياه وتحديث العقوبات يف حاالت 
مسؤوليات  أيضاً  يحدد  فإنه   ،50 رقم  القانون  مثل   .)2017 والزراعة،  األغذية  )منظمة  االنتهاك 
معينة لوزارة املياه واملوارد من حيث دورها يف ترميم املوارد املائية العامة والحفاظ عليها واإلرشاف 
عليها، فضالً عن صيانة السدود وضفاف األنهار )منظمة األغذية والزراعة، 2017(. تتناول قوانني 
أخرى صيانة أنظمة الري، والحفاظ عىل املوارد املائية، والبيئة عىل الرغم من أن اآلليات القانونية 
أعيقت فعاليتها بسبب عدم كفاية  الخدمات، فقد  تقديم  القدرة عىل تحسني  لديها  والالمركزية 
التخطيط، وعدم وضوح القواعد واملسؤوليات، وتشتت الدعم من قبل السلطات الفيدرالية. أدت 
املتعلقة  املوجودة مسبقاً  املشاكل  تكثيف  إىل  العراق  الالمركزية يف  بها تطبيق  تم  التي  الطريقة 
بهياكل الحكم وخلق أوجه قصور جديدة، مبا يف ذلك الصعوبات يف مساءلة السلطات املحلية / 
التنفيذية.  والسلطة  املالية  واملوارد  املسؤوليات  توزيع  بني  تباينات  الالمركزية  أحدثت  اإلقليمية. 
نتيجة لذلك، تتمتع املحافظات بسلطة اتخاذ القرار واملوارد والقدرات البرشية غري الكافية إلدارة 

موارد املياه بشكل فعال وتظل معتمدة عىل الحكومة املركزية إلدارة النظام.

القانوين  اإلطار  العراقي  الدستور  من   115 و   114 واملادتان   2008 لعام   21 القانون  يوفر 
لالمركزية يف تقديم الخدمات، مبا يف ذلك الخدمات املتعلقة باملياه. لكن يف املامرسة العملية، تفتقر 

املحافظات إىل االستقاللية والسيطرة عىل العمليات الالزمة لتنفيذها. عىل الرغم من القانون.

الوزارات  مع  التنسيق  عىل  املحافظات،  ومسؤوليات  أدوار  تتناول  التي   21 املادة  تنص 
 .)2008 العراقي،  املحيل  الحكم  وبرنامج  الدولية  للتنمية  األمريكية  )الوكالة  املناسبة  الفيدرالية 
وتحدد املادة 114 من الدستور االختصاصات املشرتكة بني السلطات االتحادية والسلطات اإلقليمية، 
مع اختصاص واحد يتعلق عىل وجه التحديد بصياغة وتنظيم سياسات موارد املياه الداخلية التي 
تدعم التوزيع العادل الذي ينظمه القانون. عالوة عىل ذلك، تشري املادة 115 إىل الصالحيات التي 
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تتمتع بها األقاليم واملحافظات، وتنص رصاحة عىل أن الصالحيات التي ال يشار إليها كصالحيات 
حرصية للحكومة االتحادية هي من اختصاص سلطات األقاليم واملحافظات. تهدف هذه القوانني إىل 
السامح للمحافظات بتقديم الخدمات بشكل أكرث فعالية، مبا يتناسب مع االحتياجات واألولويات 
ذات الصلة3. ومع ذلك، مل يتم تحديد كيفية مامرسة املسؤوليات الفيدرالية واملحافظة بشكل واضح 

أبداً وال تزال غري واضحة جزئياً.

حالة  يف  املحلية.  السلطات  دور  تدريجياً  املركزية  الحكومة  قلّصت  األخرية،  السنوات  يف 
قبل  للمدفوعات من  كامل  أو غياب  انتظام  كان هناك عدم  املثال،  محافظة ميسان، عىل سبيل 
الحكومة ملوظفي مديرية الزراعة، مام قّوض قدرتهم عىل تنفيذ األدوار املوكلة إليهم بشكل صحيح. 
أعادت التعديالت التي أُدخلت عىل القانون 21 يف 2019 بعض السلطات الفيدرالية التي كانت ال 

مركزية يف السابق، مثل إعادة سلطة العاصمة.

أن الطعون القانونية التي  السلطة الكاملة عىل وزاريت الصحة والتعليم. وهذا يعني أيضاً 
ومينح  الفيدرالية  الحكومة  لصالح  متزايد  بشكل  عليها  الحكم  يتم  املحافظات  سلطات  تثريها 
الحكومة املركزية مزيداً من السلطة للتدخل يف النزاعات السياسية داخل املحافظات. عىل الرغم 
يف  الصحي  والرصف  املياه  قطاع  أن  إال  الخدمات،  تقديم  يف  الالمركزية  تحقيق  نحو  الدفع  من 
البلديات ال يزال شديد املركزية. تعتمد املوافقة عىل املشاريع ومتويلها بشكل كبري عىل دعم وزارة 
للميزانية(.  املشاريع  مالءمة  )لضامن  املالية  ووزارة  املرشوع(  تخطيط  عىل  )للموافقة  التخطيط 
وبهذه الطريقة، فإن نظام اإلدارة العامة العراقي، من حيث عالقته بقطاع البلديات واملياه والرصف 

الصحي، يحد من مستوى االستقاللية يف صنع القرار عىل املستوى املحيل.

3. وترتاوح القوانني األخرى ذات الصلة من »القانون املتعلق بصيانة أنظمة الري والرصف« )رقم 12 لعام 1995( إىل القانون رقم 2 

لعام 2001 بشأن الحفاظ عىل املوارد املائية، والذي يهدف إىل إدارة االستخدام غري املنزيل للمياه. فيام يتعلق بالبيئة العامة للعراق، 

فإن القانون رقم 27 لسنة 2009 بشأن حامية البيئة وتحسينها يعزز هذا الهدف من خالل الرتكيز عىل الحفاظ عىل الصحة العامة 

واملوارد الطبيعية وإدارة األرضار التي تلحق بالبيئة. كام يشمل حامية املوارد املائية، ومنع التلوث من خالل تنظيم الترصيف من 

الجهات الفاعلة املنزلية أو الصناعية أو الزراعية. انظر منظمة األغذية والزراعة، »القانون املتعلق بصيانة أنظمة الري والرصف )رقم 

https: // www. fao.org/faolex/results/details/en/c/ ،1995 12 لعام 1995(« منظمة األغذية والزراعة، 12 أغسطس / آب

LEX-FAOC014045 ؛ منظمة األغذية والزراعة، »القانون رقم 2 لعام 2001 بشأن الحفاظ عىل املوارد املائية،« منظمة األغذية 

والزراعة، 25 يوليو / متوز https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC146993 ،2001 ؛ منظمة األغذية 

والزراعة، »العراق )املستوى الوطني( - قانون رقم 27 لسنة 2009 بشأن حامية البيئة وتحسينها«، منظمة األغذية والزراعة، 13 

https://www.fao.org/faolex/results/details/ ar / c / LEX-FAOC100188 ،27 ،2009 ديسمرب / كانون األول
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عىل  التوقيع  املحافظات  بإمكان  كان  إذا  ما  املركزية  الحكومة  متويل  عىل  االعتامد  يحدد 
عقود جديدة. يصبح هذا االعتامد التزاماً عندما ال يتم تسليم مبالغ التمويل يف الوقت املحدد أو 
تصبح غري مؤكدة متاماً، مام يحد من قدرة املحافظات عىل الدفع للمقاولني ويؤدي إىل مزيد من 
التأخري. يحد التمويل غري املؤكد من قدرة املديريات عىل إعداد وإدارة وتنفيذ املشاريع املتعلقة 
باملياه وتقديم الخدمات املناسبة. أحد األمثلة عىل ذلك خالل أزمة البرصة يف عام 2019، عندما 
اشتىك محافظ البرصة من أن الحكومة الفيدرالية مل ترسل التمويل الكايف يف الوقت املناسب ملعالجة 
األزمة. كام أدى النقل الرسيع للمسؤوليات من املستوى االتحادي إىل مستوى املحافظات والتوسع 
استيعاب  عىل  والقدرة  للمحافظات  املتاحة  امليزانيات  كاهل  إثقال  إىل  املوظفني  عدد  يف  الناتج 
املوظفني الجدد. باإلضافة إىل ذلك، ال تتمتع السلطات املعينة واملوظفون داخل املحافظات دامئاً 

بالخربة واملهارات الكافية لالضطالع مبسؤولياتهم والتخطيط إلدارة املياه بكفاءة وفعالية.

تؤدي مامرسات التمويل غري املوثوقة إىل تفاقم تدهور البنية التحتية للمياه، مام يزيد من 
أساليب الري غري املستدامة التي تساهم يف نهاية املطاف إىل اإلجهاد املايئ العام. بعد العديد من 
الحروب واالضطرابات االجتامعية، أصبحت البنية التحتية يف القطاع األكرث كثافة للمياه يف العراق، 
الزراعة، يف وضع يسء للغاية - عفا عليها الزمن وترضر وغري فعال. تشري التقديرات إىل أن 20٪ فقط 
من املزارعني ميكنهم الوصول إىل الري الكامل . إىل جانب تدهور النظام البيئي، أدت أنظمة الرصف 
السيئة إىل زيادة متلح األرايض الزراعية يف العراق. وقد تسبب ذلك يف تدهور كبري لألرايض وتآكل 

الرتبة، فضالً عن خسائر املحاصيل.

بشكل كاٍف بجمع  الحكومية ليس مدعوماً  السياسات  النهج من أعىل إىل أسفل يف صنع 
املؤسسية  األطر  تدعم  النحو،  املياه. عىل هذا  املحلية من  لالحتياجات  بيانات محدثة وتحليالت 
والترشيعية يف كثري من األحيان تدابري غري فعالة وقصرية األجل، مثل الدعم الثقيل. من املفرتض أن 
تضمن اإلعانات األمن الغذايئ وتجنب املجاعات ولكنها ال تدعم بشكل كاٍف تنمية القطاع الخاص 
أو تنويع النظم الزراعية. وبالتايل، يصبح القطاع الزراعي أكرث اعتامداً عىل التمويل من الحكومة 
املركزية، مام يكمل حلقة مفرغة. أدت كل هذه العوامل مجتمعة إىل التدهور التدريجي للنظام 
التخفيف من حدة  القطاع. ميكن  للغاية يف هذا  الفعال  املياه غري  العراق واستخدام  الزراعي يف 
املشكالت إذا كان لدى املحافظات استقاللية كافية لتحديد أولويات املشاريع، وتخصيص املوارد، 

ومن ثم تنفيذ الخطط لزيادة إنتاجية القطاع.
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الحكم املختلفة عىل  املتعلقة بتفويض املسؤولية والتداخل بني مستويات  القضايا  تنطبق 
تطوير وتشغيل وصيانة البنى التحتية للمياه. بينام يتم اتخاذ القرارات املتعلقة باألولويات والتخطيط 
والتمويل عىل املستوى االتحادي، غالباً ما يتم تفويض التنفيذ الفعيل إىل مستوى املحافظة. وبعبارة 
أخرى، فإن مسؤولية وزارة الزراعة واألشغال العامة عىل املستويات االتحادية هي تخطيط مشاريع 
)البنك  لها  التابعة  البلديات  يف  املرشوع  تنفيذ  عن  مسؤولة  بدورها  والتي  املحافظات،  يف  املياه 
الدويل، 2016(. ومع ذلك، يف حني أن املحافظات ميكن اقرتاح مشاريع متعلقة باملياه عىل املستوى 

الفيدرايل، فهي يف الواقع غري ُممكنة لتنفيذها ألنها قد تعتمد عىل األموال الفيدرالية.

تؤدي هذه العملية إىل الخالفات وألعاب اللوم. خالل أزمة املياه يف البرصة، ألقى مكتب 
محافظة البرصة باللوم عىل وزارة املياه واملوارد املائية لفشلها يف توفري مخصصات كافية من املياه. 
يف الوقت نفسه، حولت الوزارة هذا اللوم إىل السلطات املحلية لعدم إدارة مواردها املائية بشكل 
أكرث فعالية . هذا النقص يف النهج التعاوين بني الحكومة االتحادية وسلطات املحافظات واضح أيضاً 
لبناء وابل  البرصة مقرتحاً  السلطات املحلية يف  املثال، عندما قدمت  يف حاالت أخرى. عىل سبيل 
جديد ملنع املزيد من امللوحة ولتحسني وضع إمدادات املياه، رفضت الحكومة الفيدرالية املرشوع. 
عىل الرغم من أن هذا املرشوع كان محل جدل وانتقاد واسع النطاق، إال أن الحكومة الفيدرالية 
فشلت يف تقديم الدعم أو الخيارات البديلة للتغلب عىل التحدي، مام أحبط املزيد من املحاوالت 

من قبل السلطات املحلية لالبتكار وطرح أفكار جديدة مستنرية من السياق املحيل.

اليوم، الفيدرالية والالمركزية ال تحظى بشعبية كبرية يف العراق. نظراً لعدم تنفيذها بشكل 
صحيح، فقد فشلوا يف تحسني تقديم الخدمات األساسية عىل املستوى املحيل. وقد أدى ذلك أيضاً 
إىل تقويض الثقة بني الحكومة املركزية وسلطات املحافظات والسكان. يف ذي قار، عىل سبيل املثال، 
احتجاجات  إىل  أدى  مام  الفيدرالية،  الحكومة  وإهامل  السيايس  التمثيل  بعدم  املواطنون  يشعر 
مدنية. كام تقل احتاملية التزام املحافظات الجنوبية بقواعد وقوانني املياه املوضوعة يف بغداد - 
ويرجع ذلك جزئياً إىل وضعها االقتصادي الذي يدر معظم عائدات النفط، كام هو الحال يف البرصة، 
وجزئياً بسبب وضعها اليائس عندما يتعلق األمر بتوافر املياه النظيفة. يؤدي انعدام الثقة والشعور 
موجات  يف  وساهم  الفيدرالية  الحكومة  رشعية  تقويض  إىل  املطاف  نهاية  يف  الناقص  بالتمثيل 

االحتجاجات املناهضة للحكومة، والتي بلغت ذروتها يف عام 2018.
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فرص التغيري

ملواجهة  رضورياً  أمراً  الفعال  الالمركزية  ونظام  املياه  تخصيص  إلطار  الكامل  التنفيذ  يعد 
تحديات املياه الهائلة يف العراق اليوم وغداً. من التحليل الوارد يف الفصول السابقة، ميكن استنباط 
مجموعة من التوصيات امللموسة للتدخالت ملعالجة أوجه القصور الحالية وتعديل هياكل اإلدارة يف 
هذه املجاالت. مثل هذه التدخالت يف إدارة املياه لها مكاسب كبرية، حيث تؤثر يف العديد من أوجه 
القصور الهيكلية يف وقت واحد. ميكن للتدخالت املوىص بها أن تضمن أيضاً أن حوكمة املياه يف 
العراق تقوم عىل اعرتاف عام بأن توافر املياه سيستمر يف االنخفاض بسبب مجموعة من العوامل، 

مثل تغري املناخ، وزيادة استهالك املياه، وكذلك تطوير البنى التحتية للمياه. خارج العراق.

ولكنه  املياه،  إلدارة  اسرتاتيجية  ويوفر  إرشادات   2014 عام  من  املذكور   SWLRI يقدم 
الحارض،  الوقت  يف  التغري  والتطورات رسيعة  االتجاهات  بعض  ملراعاة  إضافية  تحديثات  يتطلب 
مبا يف ذلك تغري املناخ. يتطلب الوضع املايئ واألمني   املتغري والتحديات املرتبطة به إعادة تقييم 
عامة للتدخالت املحتملة املمكنة لتحسني إدارة املياه يف العراق. إن إطار وعملية تخصيص املياه 
الجديدة والشفافة واملنفذة بالكامل وكذلك اإلدارة الالمركزية املتسقة التي تعزز القدرات املحلية 

هام ركيزتان أساسيتان يف معالجة أوجه القصور الحالية يف هيكل إدارة املياه.

عملية واضحة وشفافة وديناميكية لتخصيص املياه

الحالية والفعلية ومعالجتها وأن يعرتف  املياه  احتياجات  املياه  أن يعكس تخصيص  يجب 
بأمناط االستهالك الفعلية، مع إعطاء األولوية يف نفس الوقت ملستخدمي املياه. يجب أن يعتمد 
األرض،  عىل  االحتياجات  تعكس  بانتظام  محدثة  بيانات  عىل  مالءمة  األكرث  املياه  تخصيص  نظام 
والتي قد تتعارض مع املامرسات التاريخية والحالية. ميكن أن تشجع األساليب عىل استخدام املياه 
بكفاءة أكرب ولكنها تتطلب أيضاً تغيريات وإصالحات الحقة يف قطاعات أخرى. ال تزال الزراعة هي 
املستخدم الرئيس للمياه، حيث تستهلك ما يقرب من 91٪ من إجاميل املسحوبات بينام الصناعات 
واألرس منخفضة إىل حد ما )منظمة األغذية والزراعة، بدون تاريخ(. أحد األمثلة عىل تحديد األولوية 
بني مستخدمي املياه هو ضامن حق اإلنسان يف املياه من خالل ضامن حد أدىن معني من كمية املياه 
ونوعيتها لألرس املعيشية. ويف الوقت نفسه، قد يؤثر هذا اإلجراء عىل املامرسات املتعلقة باملياه يف 
مجاالت وقطاعات السياسة األخرى ؛ يف الزراعة، عىل سبيل املثال، قد تزداد تكاليف الري وبالتايل 
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إنتاج القمح، ويف قطاع النفط، قد يصبح تلوث املياه املرتبط باإلنتاج محظوراً. ميثل اإلصالح، بالطبع، 
تحدياً نظراً ألن الجامعات أو الصناعات القوية قد تعارض أو تحاول تخريب التغيري ملنع فقدان أو 

تراجع فوائدها.

من خالل نهج متكامل إلدارة التحديات يف قطاعات املياه والغذاء والطاقة املرتابطة بشكل 
إلطار  ميكن   ،)WEF( Nexus( والغذاء  والطاقة  املياه  يف  الحال  هو  كام   - واحد  وقت  يف  وثيق 
تخصيص املياه أن يعالج بشكل أفضل أو يتحمل التحديات الناشئة، عىل سبيل املثال، الناجمة عن 
املناخ يتغري. املياه املستخدمة يف الري، عىل سبيل املثال، ال تقلل من توافر املياه فحسب، بل ترض 
التي   ،)IWRM( املائية للموارد  املتكاملة  لإلدارة  التوجيهية  املبادئ  املتاحة.  املوارد  بجودة  أيضاً 
نظام  وتنفيذ  لتطوير  للمياه، رضورية  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية  القيمة  الضوء عىل  تسلط 

تخصيص مناسب وعادل للمياه.

املثال تقليل  العادات والتقنيات، عىل سبيل  املناسب تغيريات يف  التخصيص  يتطلب نظام 
الري بالغمر والري يف املناطق التي ال يزال لديها ما يكفي من األمطار، وكذلك االستثامر يف استعادة 
شحن  وإعادة  النبايت،  الغطاء  فقدان  مكافحة  املثال،  سبيل  )عىل  باملياه  لالحتفاظ  البيئي  النظام 
املياه( . عالوة عىل ذلك، من املهم تحديد األولويات داخل القطاعات، وليس فقط بني مستخدمي 
املياه ؛ عىل سبيل املثال التمييز بني املنتجات الزراعية املعدة للتصدير أو املنتجات الغذائية للسوق 

املحيل.

يحتاج تخصيص املياه أيضاً إىل مراعاة االختالفات الهيدرولوجية واالقتصادية بني املناطق - 
والتي رمبا تغريت أو ازدادت حدة يف السنوات األخرية. يف الشامل، عىل سبيل املثال، يتوفر املزيد 
من املوارد املائية مقارنة بالجنوب، لكن الزراعة أصبحت أكرث عرضة لتغري وتناقص هطول األمطار 
بشكل متزايد. مع بناء املزيد من السدود يف املنبع وتوسيع الري يف تركيا، قد تتقلص املوارد املائية يف 
الشامل. تعتمد الزراعة يف وسط وجنوب العراق عىل الري، مام يجعلها شديدة االعتامد عىل تناقص 

ترصيف املياه يف نهري دجلة والفرات.

عندما  املثال،  سبيل  عىل  الدعم،  تقديم  إىل  الفيدرالية  الحكومة  تحتاج  نفسه،  الوقت  يف 
الجنوبية  املحافظات  املايض، كانت  العيش. يف  الدخل وسبل  املخصصة  املياه واملياه  تهدد حدود 
مهملة نسبياً يف تخصيص املياه - ويرجع ذلك جزئياً إىل أن الشامل كان قادراً عىل تجاوز حصته 
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بسهولة أكرب. يُعزى ذلك بشكل أسايس إىل امليزة الجغرافية عند املنبع يف حويض الفرات ودجلة، 
التنسيق غري الكايف عىل مستوى الدولة والتهميش السيايس للجنوب يسهامن أيضاً يف هذه  لكن 
املامرسة. مثل هذا التوازن )الهيدرولوجي والسيايس(، بالطبع، يحتاج إىل أن ينعكس يف قانون شامل 
جديد للمياه، واألهم من ذلك، أن يتم تنفيذه بشكل عادل. بنفس القدر من األهمية هي آلية إنفاذ 
القوانني البيئية )القواعد، واللوائح، والعقوبات، وما إىل ذلك(، والتي كانت ضعيفة يف حالة، عىل 

سبيل املثال، القانون رقم 50 )منظمة األغذية والزراعة، 2008(.

ث يعمل كإطار قانوين رسمي  باإلضافة إىل ذلك، يجب تطوير وتنفيذ قانون مياه شامل محدَّ
لجميع عمليات إدارة املياه وتخصيصها. سيتطلب هذا التطور إطاراً قانونياً ومؤسسياً يحدد ومييز 
لتقديم  االسرتاتيجي  التخطيط  ويستخدم  الحكومية،  الكيانات  بني  واملسؤوليات  األدوار  بوضوح 
خطط إدارة املياه بناًء عىل عمليات ومعايري محددة بوضوح )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
2015 ؛ يوسف وآخرون، 2018( . متارين التخطيط املشرتك ملمثيل املحافظات والحكومة املركزية 
إطار  تنفيذ  يدعم  أن  ميكن  أخرى  عىل  ملحافظة  املياه  تخصيص  تأثري  توضح  التي  العمل  وورش 
وليس  تعاونياً  يعزز موقفاً  املحافظات  املياه عرب  لتحديات  بناء تصور مشرتك  إن  املياه.  تخصيص 
تنافسياً بني املحافظات - والعكس صحيح. هنا تعدُّ أنظمة اإلنذار املبكر واالستجابة للطوارئ نقاط 
دخول أقل إثارة للجدل - ميكن إنشاء الهياكل واآلليات الوقائية التي توضح كيفية تخصيص املياه 

ومن يتم منحه األولوية يف حالة الظواهر الجوية الشديدة، مثل حاالت الجفاف.

عالوة عىل ذلك، عىل الرغم من أن العراق قد صاغ اسرتاتيجيات ورؤى وجداول أعامل متعلقة 
باملياه بعد تحديد الفجوات واالحتياجات، إال أن هذه األساليب مل يتم تنفيذها بعد وتعديلها جزئياً 
لتحقيق التوازن بني مصالح املياه واحتياجاتها الحالية بني مختلف القطاعات واملجتمعات. تشكل 
املسؤوليات غري الرسمية والتعاون غري الرسمي عقباٍت كبريًة أمام رؤية وطنية واضحة للمياه يف 
العراق. وحيثام يكون ذلك مناسباً ووظيفياً، ميكن دمجها رسمياً يف العمليات القامئة أو الرتتيبات 

املؤسسية ؛ وإال، يجب استبدالها )البنك الدويل، 2016(.

وكذلك  املناسب  الوقت  يف  لألزمة  املحلية  السلطات  استجابة  زيادة  طرق  إحدى  تتمثل 
املساءلة تجاه املواطنني يف زيادة اعتامد املحافظات عىل الدخل من اإليرادات من مصادرها الخاصة، 
والتي تُعرّف بأنها »مصادر دخل تحت ترصف الحكومة املحلية، مبا يف ذلك رضيبة امللكية ورسوم 
املستخدم والغرامات »)IGI Global، بدون تاريخ(. تحدد املادة 44 من القانون 21 لعام 2008 
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الصالحيات عىل مستوى املحافظات لفرض الرضائب املحلية وحقوق تلقي التحويالت من الحكومة 
املامرسة  يف  محدوداً  املحلية  اإليرادات  تطوير  يزال  ال  القانون،  هذا  من  الرغم  .عىل  الفيدرالية 

العملية، وحرمت وزارة املالية واملحاكم املحافظات من حق فرض الرضائب املحلية.

اآلليات األخرى هي جلسات االستامع العامة وانتخابات املحافظات، والتي تم عقدها بالفعل 
يف العراق وتساهم يف مساءلة السلطات املحلية ميكن استخدام هذه اآلليات بانتظام فيام يتعلق 
بقطاع املياه ملنع ومعالجة مشاركة السلطات املحلية يف املامرسات غري القانونية. ولكن، بالطبع، فإن 
تحويل املزيد من املسؤوليات واملوارد إىل املستوى املحيل يجب أن يسري جنباً إىل جنب مع آليات 

مساءلة أكرث قوًة تجاه الحكومة الفيدرالية أيضاً )البنك الدويل، 2016(.

الالمركزية املتينة تقوي القدرات املحلية

السياق  تصاحب  أن  ميكن  أنها  إال  املايض،  يف  تحديات  شابتها  قد  الالمركزية  أن  حني  يف 
بشكل  وتنفيذها  تحسينها  تم  إذا  العراق  يف  املجزأ  والبيئي  واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي 
صحيح . ميكن أن يكون للالمركزية العديد من الفوائد لعملية صنع القرار التكميلية واملتامسكة، 
وبالتايل تقوية العالقات بني املركز واألطراف ومنع الترشذم. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يخدم تلبية 
تعزيز  بغداد.  يف  املركز  خارج  للدولة  الضعيف  الوجود  تجاوز  ؛  املحلية  واألولويات  االحتياجات 
وترسيع تقديم الخدمات الحكومية ؛ التخفيف من حدة الرصاع بني القطاعات واملحافظات واألفراد 
التكامل  ؛ وتعزيز  )برينكرهوف وجونسون، 2009(  الفائز يأخذ كل يشء  من خالل تجنب وضع 

الوطني الهش.

املياه4، حيث  رئيساً يف مواجهة تحديات  الالمركزية دوراً  الطريقة، ميكن أن تلعب  وبهذه 
ومعالجتها.  منها  والتحقق  املحلية  املياه  احتياجات  لتحديد  األفضل  هي  اإلقليمية  السلطات  إن 
الفيدرالية،  الحكومة  لعبة محصلتها صفر خرستها  نتيجة  أنها  الالمركزية عىل  تُفهم  أن  ينبغي  ال 
ولكن بدالً من ذلك كنهج تكمييل ألحجية معقدة ملعالجة وضع املياه يف البالد بشكل هادف. ليك 
وسلطات  التنفيذية  واملسؤوليات  األدوار  بوضوح  يحدد  أن  يجب  فعاالً،  الالمركزي  النظام  يكون 
؛  األوروبية، 2016  البيئة  )وكالة  الخدمات  تقديم  مشاريع  وتشغيل وصيانة  لتطوير  املحافظات5 

 4. ميكن أن تضمن املسؤوليات الالمركزية وتعزيز مبدأ التبعية أيضاً إطاراً مؤسسياً قوياً، والذي يعد جزءاً من نهج اإلدارة املتكاملة 
 .)IWRM( ملوارد املياه
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فلوريس وآخرون، 2016 ؛ إيزا وستاين، 2009(.

السياسية  القوة  اإلقليمية  السلطات  لدى  كان  إذا  املحلية  املياه  أوضاع  تتحسن  أن  ميكن 
السياسات  تنسق  التي  الفيدرالية  السلطات  إرشاف  تحت  كونها  أثناء  للترصف  املالية  والوسائل 
املختلفة. تعدُّ اإلدارة الوطنية للمياه واإلرشاف عليها أمراً رضورياً بسبب إمدادات املياه الرئيسة 
التي يتم توفريها من خالل نهرين يتدفقان من الشامل إىل الجنوب ؛ الخصائص االقتصادية املختلفة 
والفوائد من استخدام املياه ؛ وديناميكيات القوة الحساسة سياسياً بني املناطق األخرى يف العراق 
اتخاذ  إىل  واملشاركة  املحلية  القدرات  يونيو 2021(. سيؤدي دعم   / الخرباء، 23 حزيران  )مقابلة 

إجراءات أكرث استهدافاً لتلبية احتياجات املياه املحلية واألزمات والكوارث ذات الصلة.

إلنجاح الالمركزية، تحتاج السلطات اإلقليمية إىل دعم فني متسق وتنمية القدرات إلدارة 
موارد املياه وتوزيعها ومراقبتها بشكل فّعال. سيؤدي توفري ذلك إىل زيادة امللكية املحلية لتحسني 
الوضع املايئ، بدالً من انتظار تنفيذ خطط من بغداد. ميكن تعزيز بناء القدرات، هذا من خالل 
البيانات وأدوات املعرفة التي ميكن الوصول إليها مثل النامذج القامئة عىل الوكيل والتي تُظهر التأثري 
أصحاب  بني  السلمي  والتعاون  التبادل  تعزيز  أو عن طريق  املختلفة،  التدخل  لخيارات  املحتمل 

املصلحة الرئيسيني، أي السلطات املحلية واالتحادية وكذلك املجتمعات املحلية .

إن مشاركة السلطات اإلقليمية واملحلية ومتكينها يف صنع القرار أمر حاسم  إلدارة أكرث كفاءة 
البريوقراطية  العقبات  يقلل من  املحافظة  تُدار عىل مستوى  التي  الخدمات  تقديم  إن   . وفعالية 
داخل الحكومة العراقية ألنها منظمة بشكل أقرب إىل السكان وعىل نطاق أصغر. تراقب الالمركزية 
الفعالة أيضاً السلطة املركزية وتتحدى قدرة السلطات عىل تلبية مطالب املجتمعات. باإلضافة إىل 
ذلك، فإن املسؤولني عىل مستوى املحافظات هم أقرب إىل السكان الذين يحكمونهم وأكرث قدرة 
عىل فهم ومعالجة تحديات واحتياجات املياه املحلية بسبب معارفهم واتصاالتهم املحلية. عالوة 
عىل ذلك، فإن هذا التعزيز للسلطات اإلقليمية واملحلية يقلل من العوائق التي تحول دون مشاركة 
املواطنني ويشجع الحوار عىل مستوى املجتمع - وبالتايل معالجة التخفيف من حدة النزاعات عىل 

املياه وحلها بشكل فعال عىل نطاق ميكن إدارته.
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الخامتة: نحو ؤية بعيدة املدى

يزداد الوضع املايئ يف العراق سوءاً، مام يضغط عىل الحكومة املركزية وسلطات املحافظات 
واملواطنني. تعدُّ اإلدارة الفعالة للمياه رضورية للتخفيف من تحديات املياه يف العراق والرصاعات 
املحلية ذات الصلة. يوضح تحليل كيفية إدارة املوارد املائية عرب املحافظات بعض أوجه القصور 
الهيكلية يف البالد ويوفر خيارات التدخل التي ميكن أن تساعد بشكل فعال يف التخفيف من أوجه 
القصور هذه. ويؤكد عىل أهمية تعزيز إدارة املياه ألنها محرك مركزي وشامل ميكن أن يساعد يف 

التخفيف من التحديات املختلفة املتعلقة باملياه يف العراق.

العراق - مامرسات تخصيص  للمياه يف  الفعالة  الورقة تحديني رئيسني لإلدارة  تحدد هذه 
املياه غري الفعالة بسبب التنفيذ غري املكتمل للقوانني واالسرتاتيجيات الوطنية ؛ والالمركزية الجزئية 
واملختلة مع عدم كفاية الدعم الحكومي لسلطات املحافظة. تشكل هذه التحديات مدعاة للقلق 
نظراً ألنها تزيد من مخاطر الرصاع بني سلطات املقاطعات، مام يؤدي إىل التنافس عىل موارد املياه، 
ويؤدي إىل تفاقم املظامل يف ضوء عدم قدرة الحكومة املركزية عىل معالجة قضايا تخصيص املياه 
بشكل فعال. إن السياسات املائية بني سلطات املقاطعات واملوارد املائية الشحيحة بشكل متزايد 

تهدد بتقويض االستقرار املحيل والوطني.

تشمل خطوات معالجة هذه التحديات الهيكلية فهامً أفضل و )إعادة( هيكلة إطار حوكمة 
الشفافة واملخصصة  الرسمية وغري  الحالية غري  املامرسات  استبدال  العراق. يجب  الحايل يف  املياه 
يف كثري من األحيان بلوائح وقوانني واضحة ومنصفة ومدعومة وطنياً بشأن تقاسم املوارد املائية 
ألدوار  الواضح  التحديد  اإلجراء  هذا  يشمل  الدولة.  محافظات  وبني  داخل  وإدارتها  وتخصيصها 
ومسؤوليات الحكومة واملحافظة والسلطات األخرى ذات الصلة وتبسيط التنسيق فيام بينها. يجب 
أن تكون هذه اللوائح والقوانني مدفوعة بالرصد الجيد وتحليل السيناريوهات التي متكن من اإلدارة 
الفعالة الستخدام املياه والطلب عرب املحافظات العراقية - مع األخذ بعني االعتبار منظور ترابط 
املنتدى االقتصادي العاملي ومبادئ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية. مع تغري احتياجات وأولويات 
املحافظات مع تغري الوضع املايئ واألمني،يجب تعديل هذه السياسات وفقاً لذلك. قد يتطلب ذلك 
تطوير أوجه التآزر واملقايضات لتحقيق التوازن بني االحتياجات عرب محافظات العراق والتعامل مع 
الرتاجع من مختلف املجموعات القوية. باإلضافة إىل ذلك، يجب تعزيز آليات املساءلة من أجل 

زيادة مسؤولية السلطات تجاه مجتمعاتها.
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و  تقييم  )إعادة(  الحوكمة هذه من خالل  عالوة عىل ذلك، يجب دعم مواجهة تحديات 
)إعادة( هيكلة نظام الالمركزية يف تقديم الخدمات.

للتأكد من أن املسؤوليات وامليزانيات والسلطات متوامئة ومحددة بوضوح لكل من الحكومة 
املركزية وسلطات املحافظة. سيكون الدعم التصاعدي من املواطنني وآليات املساءلة الفعالة مفتاحاً 
لضامن تطبيق الالمركزية بشكل صحيح لصالح السكان. ميكن أن يؤدي تعزيز امللكية املحلية إىل 
متكني املحافظات من إدارة موارد املياه بشكل أكرث فعالية. وهذا يتطلب دعامً حكومياً ملبادرات 
بناء القدرات املحلية والتدريب املهني يف القضايا الفنية، مبا يف ذلك البنى التحتية للمياه وإدارة 

املشاريع والتخطيط االسرتاتيجي.

تكون  للتحسني  فرصاً  يوفر  فإنه  السهل،  باألمر  ليس  التحديات  هذه  معالجة  أن  حني  يف 
مجدية ومناسبة لسياق اليوم. يف السنوات األخرية، اتخذ العراق خطوات نحو تبسيط إدارة املياه 
وضامن استخدام موارد املياه بكفاءة ووعي. يعدُّ SWLRI خطوة يف االتجاه الصحيح. ومع ذلك، 
الحقائق  ملطابقة  رضوريان  وترقيتها  املستمر  وتحسينها  الحالية  للعمليات  السليم  التنفيذ  فإن 
املتغرية وتوفري صنع السياسات املستنرية. الفرص املوضحة يف هذه الورقة هي جهود هيكلية ميكن 
للحكومة العراقية القيام بها لتحسني إدارة املوارد املائية عىل املستوى الوطني واملحافظي واملحيل.
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