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*

المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2021-2017

**

The National Indicator for Democratic Transition in Iraq 2017-2021

يعــد "المؤشــر الوطنــي للتحول الديمقراطــي في العراق" أحــد المؤشــرات المحلية لقياس
وضــع الديمقراطيــة فــي العراق ،في ســياق كــم كبير مــن المؤشــرات األجنبية ،التــي  -على
الرغم من أهميتها  -تعتمد ،في الغالب ،على معلومات عامة ،مستمدة من تقارير ،إعالمية
أعد المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي
أو سياسية ،وبعض مصادرها غير موثق أو مؤهلّ .
فــي العــراق "مركز حوكمة للسياســات العامة" ،وهو مركز دراســات مقره في بغــداد ،انطالقاً
مــن الحاجــة إلــى مؤشــر يســتند إلــى منظــور محلــي .أســهم فــي بنــاء المؤشــر فريــق مــن
بدءا من العام  .2018وقد
األكاديميين العراقيين من تخصصات مختلفة ،وهو يصدر سنو ًياً ،
صــدرت منــه ،إلــى هــذه اللحظة ،أربعــة تقارير .يمثــل هذا النص خالصــة أعدهــا المركز لصالح
"سياسات عربية" ،لنتائج التقارير األربعة ،وتمثل إضافة لحال التحول الديمقراطي في العراق،
بعد نحو عقدين من الغزو األميركي للبالد وسقوط نظام صدام حسين.
كلمات مفتاحية :العــراق ،التحــول الديمقراطي ،المؤشــر الوطني للتحــول الديمقراطي
في العراق.
The National Index for Democratic Transition in Iraq is a local initiative to measure
democratic progress in Iraq, in an environment marked by multiple foreign
indicators, which — despite their importance — are mostly based on general
information derived from media or political reports. Some of their sources are
neither documented nor qualified. National Index for Democratic Transition in
Iraq is conducted by the Governance Center for Public Policies, a think tank based
in Baghdad, to meet the need for an index based on a local perspective. A team
of Iraqi academics from different disciplines contributed to building the index,
and it has been conducting annually since 2018, with four reports published to
date. Prepared specially for Siyasat Arabiya, this text represents a summary of the
results of the four reports, and the state of democratic transition in Iraq, nearly
two decades after the US invasion and the fall of Saddam Hussein's regime.
Keywords: Iraq, Democratic Transition, National Index for Democratic
Transformation in Iraq.
Iraqi Think Tank, based in Baghdad.
* مؤسسة بحثية عراقية مقرها يف بغداد.
Email: governancecenter@yahoo.com
** أعدّت املؤرش لجنة تضم مجموعة من األكادمييني العراقيني املختصني بالعلوم االجتامعية وبدراسات الدميقراطية ومؤرشاتها ،وهم :حسني عباس مهنا،
وسعاد مقداد األسدي ،وسالم جبار شهاب ،وعادل عبد الحمزة البديوي ،وعبد العزيز عليوي العيساوي ،وعيل طاهر الحمود ،وعامد الشيخ داود ،وفالح خلف
الزهريي ،ومنترص مجيد العيداين ،ومنعم خميس مخلف ،وهاشم حيدر الركايب.
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مقدمة
متر الدولة العراقية ،منذ عام  ،2003مبرحلة انتقالية ،طويلة أو هكذا
أريد لها أن تكون ،شهدت جملة من التحديات املركبة ،يف مقدمتها
التحدي األمني ،مع ظهور عارض اإلرهاب مبراحله املتتابعة ،التي
تُ ّوجت مبرحلة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش"،
الذي احتل أجزاء واسعة من أرايض البالد ( .)2017-2014وقد
تداخل هذا التحدي مع األوضاع السياسية املضطربة ،والسياسات
فضاًل عن فوىض انتشار
االقتصادية واالجتامعية والخدمية املتلكئةً ،
السالح املنفلت خارج نطاق سلطة الدولة .وقد أفىض كل ذلك إىل
إضعاف كثري من املؤسسات والبنى التنظيمية أو تعطيلها ،وزيادة
فرص الفساد يف مختلف القطاعات ،مبا فيها مؤسسات السلطات
الثالث (الترشيعية ،والتنفيذية ،والقضائية) ،وعدم اكتامل املنظومة
القانونية للدولة ،األمر الذي كان من نتائجه تراجع كثري من املؤرشات،
من قبيل سيادة القانون ،واملساءلة والشفافية ،ونزاهة االنتخابات،
والالمركزية ،وسواها.
شمل املؤرش الوطني لألعوام ( )2017-2021حكومة رئيس الوزراء
حيدر العبادي ( )2018-2014يف عامها األخري ،أعقبتها حكومة رئيس
الوزراء عادل عبد املهدي ( ،)2020-2018وبدايات حكومة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ( -2020حتى اآلن).
جاءت حكومة العبادي يف ظل أزمة سياسية ناجمة عن تخيل عدة
كتل سياسية عن رئيس الوزراء األسبق نوري املاليك ()2014-2006
ورفضها تولّيه رئاسة الحكومة للمرة الثالثة ،وانهيار أمني واسع
نتيجة اجتياح داعش أجزاء واسعة من العراق (صيف  ،)2014وأزمة
اقتصادية كبرية شهدها عام  ،2014متثلت بانخفاض أسعار النفط.
وكان كل ذلك يحدث يف سياق اضطراب إقليمي ،شكّلته األزمة
السورية وتداعياتها ،والتي كان لها تأثري مبارش يف الوضع العراقي.
واجهت حكومة العبادي ،منذ صيف  ،2015احتجاجات شعبية
وسياسية واسعة بسبب سوء األداء املرتاكم واألوضاع االقتصادية
املرتدية ،أدت إىل استقالة عدد من الوزراء وإقالة آخرين ،وشغور
عدد من املناصب املهمة ،جراء خالفات بني القوى السياسية.
وبالتزامن ،كان العبادي يقود العمليات العسكرية لتحرير املناطق
الواقعة تحت سيطرة داعش ،التي ت ّوجت بإعالن تحرير املوصل،
أكرب معقل للتنظيم ،يف خريف  .2017وبالتزامن أيضً ا ،كان مثة
بعض النجاح االقتصادي بعبور األزمة املالية .وقد شكّل هذان أكرب
إنجازين لحكومة العبادي ،إال أنها أخفقت يف تنظيم انتخابات نيابية
تتسم بالنزاهة والصدقية ،فقد أقال العبادي خمسة من مسؤويل
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االنتخابات ،بسبب اتهامات بالفساد خالل االنتخابات الربملانية التي
جرت يف  12أيار /مايو .2018
عىل هذه الخلفية تشكلت الحكومة الجديدة ،برئاسة عبد املهدي،
التي أعلنت ،عرب الربنامج الحكومي ،عن جدول أعامل لألعوام
األربعة يتضمن قامئة مهامت كبرية ومطولة لتطوير البالد يف مختلف
وحل العالقات املتوترة بني الحكومة املركزية وحكومة
املجاالتّ ،
إقليم كردستان ،وتعزيز االقتصاد ،والح ّد من الفقر ،واستعادة
السالم واالستقرار بإنهاء الفوىض األمنية وانتشار السالح ،وحرص
السالح بيد الدولة ،كام أطلق الربنامج الحكومي تعهدات عديدة،
وحل مشكلة الكهرباء بحلول
من أبرزها إيقاف التدخالت الخارجيةّ ،
طوياًل .غري
ً
صيف عام  ،2019وهي األزمة التي أ ّرقت العراقيني
أ ّن الحكومة مل تستطع الوفاء بوعودها .وقد قاد هذا إىل تأجيج
الحراك الشعبي املطالب باإلصالح من جديد ،والذي أنتج هذه املرة
أكرب حركة احتجاجية يف العراق منذ عام  ،2003وهي االحتجاجات
التي اندلعت يف ترشين األول /أكتوبر  ،2019يف بغداد وجنوب
العراق ،والتي واجهت قم ًعا وعنفًا كب َريين من السلطة والفصائل
قتياًل تقري ًبا (بحسب آخر
املسلحة املوازية ،أ ّديا إىل سقوط ً 560
إحصاء حكومي) ،وأكرث من  24ألف جريح((( ،فضاًلً عن العرشات من
املختطفني .وقد كان من النتائج املهمة للحركة االحتجاجية استقالة
حكومة عبد املهدي ،بعد املذبحة التي ارتكبتها القوات الحكومية يف
مدينة النارصية ،يف جنويب البالد ،أواخر ترشين الثاين /نوفمرب ،2019
وذهب ضحيتها عرشات القتىل.
يف أيــار /مايو  ،2020تشكلت حكومة جديدة برئاسة مصطفى
الكاظمي ،جعلت أوىل مهامتها إجراء انتخابات مبكرة ،وترشيع قانون
انتخايب جديد ،وهام من مطالب الحركة االحتجاجية((( .وقد حددت
حكومة الكاظمي ،يف  6حزيران /يونيو  ،2021موع ًدا لالنتخابات
النيابية املبكرة .وقد تخللت ذلك أحداث عاصفة ،يف صدارتها اغتيال
قاسم سليامين قائد فيلق القدس اإليراين وأبو مهدي املهندس نائب
مسرّية ،مطلع عام ،2020
رئيس هيئة الحشد الشعبي ،بطائرة أمريكية ّ
ما أدى إىل تصاعد املواجهة بني فصائل من الحشد الشعبي والقوات
األمريكية .وقد استطاعت التنظيامت السياسية املرتبطة بالفصائل
استصدار قرار من الربملان العراقي ،بعد اغتيال سليامين واملهندس
بأيام ،يقيض بخروج القوات األمريكية من البالد.
" 1املؤمتر الصحفي ملستشار رئيس الوزراء د .هشام داود لإلعالن عن قامئة شهداء حركة
ترشين االحتجاجية" ،يوتيوب ،2020/7/30 ،شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3xl94Gz :
" 2مجلس النواب يقر برنامج الحكومة العراقية الجديدة" ،الحكومة العراقية،
 ،2020/5/7شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3zeTP3r :

يبرعلا رشؤملا
المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2021-2017

اتخذت حكومة الكاظمي عد ًدا من الخطوات يف مجال مكافحة
الفساد ،وذلك عن طريق لجنة مختصة يف قضايا الفساد والجرائم
املهمة ،وألقت القبض عىل عدد من املتهمني باغتيال الناشطني .غري
أن إنجازها األهم هو أنها عملت عىل تهيئة مستلزمات االنتخابات
املبكرة ،التي جرت يف ترشين األول /أكتوبر .2021

لماذا المؤشر الوطني للديمقراطية
في العراق؟
مثة دوافع ومتطلبات أساسية عديدة تقف وراء وضع مؤرش لقياس
الدميقراطية يف العراق .أحد أهم هذه الدوافع هو أن أغلب املؤرشات
العاملية لقياس الدميقراطية أو التحول الدميقراطي تعتمد ،يف تصنيف
مكانة أو مستوى الدميقراطية يف العراق ،عىل معلومات عامة غال ًبا،
مست َم ّدة من تقارير إعالمية ،أو سياسية ،أو من بيانات منظامت
دولية ،العديد منها بعيد عن الواقع العراقي ويستقي معلوماته من
مصادر بعضها غري معتمد ،أو غري موث ّق وغري مؤهل ،أو من أشخاص
وفضاًل عن ذلك ،مثة حاجة إىل منظور
ً
ومنظامت يف دول مجاورة.
محيل ،يصوغه متخصصون من الداخل ،من ذوي املكانة والخربة
واالختصاص ،من دون أن يعني هذا انغالقًا معرف ًيا ،ولكننا نعتقد أنه
رشا للتجربة ،محايثًا لها.
سينتج مؤ ً
من هنا ،سعى مركز حوكمة للسياسات العامة إىل بناء مقياس
للدميقراطية يف العراق ،يعتمد معايري تالئم مستويات التطور
فضاًل عن تكييف
االجتامعي واالقتصادي ،وطبيعة الثقافة السياسيةً ،
املعايري أو املؤرشات العاملية مع حالة البلد.

منهجية المؤشر الوطني
أسهم يف بناء املؤرش الوطني عدد من األكادمييني واألساتذة والخرباء
العراقيني ،من تخصصات مختلفة من تخصصات العلوم االجتامعية
(العلوم السياسية ،والقانون ،واإلعالم ،وعلم االجتامع ،واالقتصاد،
ودراسات االنتخابات ،واإلحصاء السيايس ،وسواها) .وقد عقدوا عدة
حلقات نقاشية ،كانت خالصتها أن جرى تبني خمس فئات /محاور
رئيسة تشكل مرتك ًزا لقياس الدميقراطية يف العراق ،وهي:
•األداء الحكومي :أي قياس أداء الهيئات الحكومية ،وهو يعتمد
عىل مراجعة األداء الحكومي وتوثيقه وتحليله سنويًا من خالل عدد
من املعايري ونتائجها (أداء السلطة التنفيذية سياس ًيا وأمن ًيا وإداريًا،
فرض سلطة الدولة ،اإلصالح السيايس ،املشاركة السياسية ،العالقة بني
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السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،أداء السلطة الترشيعية يف مجاالت
الترشيع والرقابة واملساءلة ،مكافحة الفساد ،العامل الخارجي).
•حكم القانون :مؤرش سيادة القانون هو أداة تقييم كمية مصممة
لتقديم صورة مفصلة وشاملة عن مدى التزام الدول بسيادة القانون
يف املامرسة .ويعتمد قياس أداء الدول يف مجال سيادة القانون عد ًدا
من املعايري (سيادة القانون ،واملساواة أمامه ،استقاللية القضاء،
فضاًل عن وضوح أحكامه وإنفاذها ،احرتام الدستور وعلويته وسم ّوه
ً
عىل بقية القوانني ،احرتام كرامة اإلنسان ،وحظر التعذيب واملعاملة
القاسية ،التوقيف بال أمر قضايئ ،افرتاض الرباءة ،والعدالة االنتقالية).
•االستقرار االقتصادي :استند بناء هذا املحور وقياس مؤرشاته
الكيّل (بيئة
إىل عدد من املعايري التي تتعلق مبؤرشات االقتصاد ّ
وسهولة األعامل ،بيئة االستثامر ،االقتصاد الرسمي واالقتصاد غري
الرسمي ،الشمول املايل ،مخرجات التعليم وسوق العمل يف القطاع
الخاص ،الشفافية وإدارة الحكم الرشيد ،السياسات النقدية وفرص
النم ّو ،توجهات األعــال والتنمية املستدامة ،االقتصاد القائم
عىل النوع االجتامعي ،اإلدارة الحكومية للقطاع املايل ،خصخصة
املرشوعات الحكومية).
مقياسا لتقييم جودة
•السلوك االنتخايب :يضع هذا املحور
ً
االنتخابات وإدارتها باالستناد إىل عدد من املعايري (نظام سيايس
تعددي وتنافيس ،اقرتاع عا ّم يشمل جميع البالغني ،انتخابات دورية
رسية ،عدالة الدعاية االنتخابية ،نزاهة العملية االنتخابية ،هيئة
مستقلة مرشفة عىل االنتخابات ،قانون انتخابات منصف ،بيئة
سياسية داعمة لالنتخابات).
مقياسا لتقييم حالة الحقوق
•الحقوق والحريات :ميثّل هذا املحور
ً
والحريات العامة يف العراق وفقًا لعدد من املعايري (كفالة حقوق
اإلنسان والحريات العامة عىل صعيد النظام السيايس والقانون
واملؤسسات املستقلة ،وال سيام مفوضية حقوق اإلنسان ،الحيز املتاح
للمجتمع املدين وفاعليته ،ثقافة حقوق اإلنسان ،حقوق الطفل،
حقوق املرأة ،حرية اإلعالم ،الحق يف الوصول إىل املعلومات).
استند املؤرش الوطني إىل استطالعات ميدانية نفّذها مركز حوكمة
للسياسات العامة شملت سنويًا ( )2021-2017عد ًدا كب ًريا من
املحافظات العراقية (اثنتا عرشة محافظة من أصل مثاين عرشة ،هي:
بغداد ،ونينوى ،والبرصة ،والسليامنية ،وأربيل ،وذي قار ،واألنبار،
وكركوك ،وصالح الدين ،والنجف ،ودياىل ،وبابل) ،راوح بني 1889
مستجي ًبا لعام  2017و 1203مستجيبني لعام  .2021وقد غطت ع ّينة
البحث التمثيل الدميوغرايف ،بحسب النسب السكانية التي تعتمدها
وزارة التخطيط فيام يتعلق باالنتشار الجغرايف ،والنوع االجتامعي،
والفئات العمرية ،واملستوى التعليمي ،واملستوى املعييش ،واملهن.
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ارتأى فريق البحث اعتامد مؤرش تراكمي ذي عرش قيم ،ويكون لكل
سؤال ثالثة خيارات تراوح أوزانها بني  0و 0.5و ،1داخل كل فئة ،ثم
تُحسب الدرجات مرضوبة يف عرشة ومقسمة عىل العدد اإلجاميل
لألسئلة داخل الفئة .بعد ذلك يتم حساب متوسط مؤرشات الفئات
الخمس املدرجة يف التقرير للحصول عىل الدرجة اإلجاملية التي
تحدد تصنيف نوع النظام للبلد.
الجدول ()1
مقياس املؤرش الوطني للتحول الدميقراطي يف العراق

نظام الحكم

القيمة

استبدادي

2-0

سلطوي

2.1-4

انتقايل

4.1-6

دميقراطي

6.1-8

دميقراطي متامسك

8.1-10

قراءة في أهم النتائج
ميكن ع ّد مؤرش األداء الحكومي مبنزلة دالة رئيسة لسائر املحاور،
األمر الذي يتضح يف الشكل ويف الجدول ( .)2ويالحظ أن مؤرش عام
 2018-2017الخاص مبحور األداء الحكومي يف العام األخري لحكومة
حيدر العبادي كان األفضل نسب ًيا مقارنة باألعوام الثالثة الالحقة،

واألدىن هو عام  ،2020-2019أي آخر زمن حكومة عادل عبد املهدي
وبدايات حكومة مصطفى الكاظمي.
وميكن أن نعزو ارتفاع مؤرش حكومة العبادي إىل االنتصار الذي
حققته القوات األمنية عىل داعش ،واالستقرار األمني العا ّم الناجم
عن تطور أداء اإلدارة الحكومية يف هذا امللف .ومع ذلك ،مل تتخذ
الحكومة الخطوات الكافية يف اإلصالح اإلداري والسيايس ،ورمبا يعود
ذلك إىل أن املعركة مع داعش كانت متثل األولوية القصوى آنذاك،
فضاًل عن مواجهة األزمة املالية املتمثلة باالنخفاض الكبري ألسعار
ً
النفط منذ عام .2014
أمــا املــؤرش األدىن الــخــاص مبحور األداء الحكومي فقد كان
لعام  ،2020-2019ونحن نرجعه إىل األحــداث العاصفة التي
شهدها العراق ،بسبب االحتجاجات العامة التي انطلقت يف
ترشين األول /أكتوبر  2019وتبعات القمع والعنف املفرط الذي
واجهتها به حكومة عبد املهدي .وعىل الرغم من رضوخ الطبقة
السياسية لبعض مطالب املحتجني بسبب الضغط الجامهريي الكبري،
فقد استمرت عمليات االغتيال واملطاردة ،التي شملت عد ًدا من
الناشطني ،وقادة التظاهرات ،واملدونني .ويضاف إىل كل ذلك ضعف
اإلجـراءات الحكومية يف مواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد
(كوفيد )19-وانعكاساتها السلبية الحادة عىل جميع مناحي الحياة،
وال سيام أنها قادت إىل حالة من الركود االقتصادي.
إ ّن ما تق َّدم ال يعني عدم وجود تباينات ،وإن كانت نسبية ،يف مؤرشات
بعض املحاور ،إذ شهد محور السلوك االنتخايب تحس ًنا نسب ًيا يف مؤرش
عام  ،2021-2020عىل الرغم من أن نتائج املؤرش تغطي املرحلة

الجدول ()2
املعدالت الرتاكمية ،األوساط الحسابية ،والتصنيف

املحاور /السنة
األداء الحكومي
حكم القانون
االستقرار االقتصادي
السلوك االنتخايب
الحقوق والحريات
الدرجة الكلية
التصنيف

2018-2017

2019-2018

2020-2019

2021-2020

4.7

4.5

2

2.7

4.9

4.3

2.2

4.3

5.1

4.7

2.9

2.3

4.4

4.2

4.7

5.6

4.6

4.5

3

4.1

4.7

4.5

3

3.8

انتقايل

انتقايل

سلطوي

سلطوي
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شكل يوضح مؤرشات املحاور الرئيسة لألعوام األربعة

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت

اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﺨﺎيب

السابقة لالنتخابات .ويعزى ذلك إىل تصاعد االهتامم بتحقيق أحد
أبرز مطالب انتفاضة ترشين ،وهو إجراء انتخابات مبكرة يف ظل
نظام انتخايب جديد .وقد أفضت االنتخابات املبكرة ،التي جرت يف
ترشين األول /أكتوبر  ،2021إىل تحصيل قوى االحتجاج واملستقلني
متثياًل سياس ًيا معي ًنا ،وتراجع ملحوظ لبعض القوى املهيمنة ،مثل تحالف
ً
الفتح ،إال أ ّن هذه االنتخابات نفسها شهدت أدىن نسبة يف التصويت،
(((
رّسه باستمرار غياب الثقة بالعملية
منذ انتخابات  ، 2005وهو أمر نف ّ
السياسية ،وهو أحد العوامل الثابتة خالل األعوام األربعة.
أ ّما السامت العامة ملحاور املؤرش لألعوام األربعة فتتسم بالثبات النسبي،
بسبب استمرار السامت العامة للنظام السيايس ،وميكن إجاملها يف ما يأيت:

 -1محور األداء الحكومي
تتمثل السمة الرئيسة التي اتصف بها األداء الحكومي لألعوام األربعة،
كام أظهرت نتائج املؤرش ،بعدم قدرة الحكومات املتعاقبة عىل فرض
 3أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات يف العراق أن نسبة املشاركة يف االنتخابات
الترشيعية العراقية لعام  2021بلغت  41يف املئة ،وهي النسبة األدىن منذ انتخابات .2005
ينظر" :بيانات اإلقبال  ،"2021املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،شوهد يف  ،2022/6/6يف:
https://bit.ly/3GZZBrt

اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

سلطتها ونفوذها عىل البالد ،ومواجهة التدخالت اإلقليمية والدولية،
جراء الضعف الذي يعتور تحليلها للمشكالت العامة ،وينعكس
بالسلب عىل تخطيط دورات سياساتها العامة؛ نظ ًرا إىل عدم اعتامدها
عىل البيانات واألدلة التي تسمح بإدارة املؤسسات الحكومية عىل
نح ٍو كفء ،سواء أكان ذلك عىل الصعيد الداخيل أم الخارجي.
خلاًل يف عالقة
وباالرتباط مع ما تقدم ،أوضحت النتائج أ ّن مثة ً
املواطن باملؤسسات الحكومية ،التي تستند إىل املحاصصة والفساد
واستغالل النفوذ؛ وبسبب ذلك ،مل تعد قادرة عىل تقديم الخدمات
لعموم املواطنني ،لضعف كفاءة الكوادر الحكومية وغياب تأهيلها
علم ًيا وإداريًا.
ورصد املحور أن الحكومات املتعاقبة مل تنرش التقارير الدورية عن
أداء مهامتها بشفافية .ويعود ذلك إىل ضعف الرقابة واملساءلة
الربملانية ،التي سمحت بتامدي املرتشني واملختلسني واملقرصين.
ولذلك ،انخفضت مؤرشات التنمية يف أغلب القطاعات .وقد أفىض
كل ذلك إىل غياب اهتامم املواطن باملشاركة السياسية.
ومن النتائج الالفتة يف مؤرش عام  2019-2018وجود نسبة عالية
من التذمر من أداء مجالس املحافظات وتصاعد املطالبات الشعبية

102
بحلّها .ويتبنى الدستور العراقي لعام  2005نظام الالمركزية اإلدارية،
الذي يقيض بتشكيل مجالس محافظات منتخبة ،هي التي تختار
فضاًل عن رسم
اإلدارة التنفيذية (املحافظ) ،ومتارس دور الرقابة عليهاً ،
السياسات العامة لإلدارة املحلية ،وإصدار الترشيعات املحلية ذات
الحاجة ،بحسب ما ينص عىل ذلك قانون املحافظات غري املنتظمة
يف إقليم لعام  .2008وقد أصدر الربملان العراقي قرا ًرا بإنهاء عمل
املجالس املحلية بعد انطالق انتفاضة ترشين ،نتيجة الضغط الشعبي.
كام أظهرت آراء املستجيبني يف عام  2021-2020تحس ًنا يف مؤرش
العالقة بني الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان .وهذا يشري إىل
أ ّن حكومة الكاظمي ميكن أن تفتح عه ًدا جدي ًدا يف العالقة بني الطرفني،
ال سيام بعد أن توصلت الحكومة االتحادية إىل اتفاق مع حكومة إقليم
كردستان بتاريخ  15آب /أغسطس  2020عىل توحيد إجراءات املنافذ
الحدودية ،تبعتها تفاهامت حول املوازنة االتحادية لعام .(((2021

 -2محور حكم القانون
أظهرت النتائج ضعف مبدأ سيادة القانون وإنفاذه واملساواة أمام
القانون ،وأن بعض القوانني (ومنها قوانني العدالة االنتقالية) تطبّق
بصورة انتقائية ومتييز ،بسبب سطوة العشرية والطائفة والقومية،
فضاًل عن التدخالت والضغوط الحزبية والسياسية يف الشأن القضايئ،
ً
وكذا يف تعيني القضاة وجهاز االدعاء العام ،األمر الذي أدى إىل اهتزاز
ثقة املواطن باملؤسسة القضائية واستقالليتها.
وأفاد املستجيبون بأ ّن بعض القوانني ال تتوافق مع الدستور ومبادئه،
بسبب التوافقات السياسية التي أفرغت الكثري من القوانني من
محتواها ،كام أن الفساد املسترشي أعاق تطبيق العقوبات وإنزالها
يف حق املجرمني ،األمر الذي جعل القضاء يتعرض لضغوط مختلفة مل
فضاًل عن رصد حاالت
تسمح بإنفاذ القانون عىل النحو املطلوب ،هذا ً
(((
تع ّرض األفراد للتوقيف ،من دون أمر قضايئ أحيانًا  .وهذا ناجم عن
تداخل الصالحيات بني الكثري من املؤسسات؛ ما أدى باالدعاء العام
إىل عدم القيام باملهامت املوكلة إليه مبوجب الترشيعات النافذة،
وأسهم يف تأخري حسم الدعاوى.
وأظهرت النتائج أ ّن الكثري من املواطنني ليست لهم الثقافة القانونية
الالزمة ملعرفة حقوقهم والدفاع عنها.
 4هلكوت عزيز" ،بالوثيقة ..نص االتفاق املربم بني الحكومة العراقية وإقليم كوردستان"،
رووداو.نيت ،2020/8/16 ،شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3meFlZI :
5 "Iraq 2019 Human Rights Report," United States Department of State,
accessed on 6/6/2022, at: https://bit.ly/39dzLDP
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 -3محور االستقرار االقتصادي
أدىن مؤرش يف هذا املحور كان لعام  ،2021-2020ونرجح أ ّن هذا ناتج
من تغيري سعر الرصف وانخفاض قيمة العملة العراقية بنسبة ،(((%22
بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا ،ما تسبب يف توقف األعامل وغلق
األسواق ،وانهيار أسعار النفط ،عىل نح ٍو أدى إىل ارتفاع معدالت
الفقر يف العراق بحسب بيان وزارة التخطيط ،لتصل إىل  ،%31وهو
معدل قيايس يسجل للمرة األوىل منذ عام  .(((2003وهذا يدل عىل
أ ّن مللف اإلصالح االقتصادي أهمية قصوى يف السياسة العراقية.
ترتبط هذه املــؤرشات بــاألداء االقتصادي العام لألعوام األربعة،
لتظهر وجود اختالالت هيكلية يف االقتصاد العراقي ،ناجمة عن
األداء االقتصادي السيئ للحكومات العراقية املتعاقبة .وقد أدى
هذا إىل فجوة اقتصادية كبرية بني الطبقة السياسية وعامة الناس،
تعكسها شكوك املواطنني يف وجود فرص متساوية يف سوق العمل.
ومن ثم ،تراجعت ثقة الشعب بقدرة الحكومة عىل الحفاظ عىل
املستوى املعييش.
وأظهرت النتائج سيطرة الدولة عىل مجمل النشاط االقتصادي
ومركزية إدارته ،األمر الذي أضعف فرص االستثامر كث ًريا ،وع ّزز اعتامد
بداًل من الكفاءة واالستحقاق ،وأسهم
معايري املحسوبية واملنسوبية ً
يف استرشاء الفساد وهدر املال العا ّم داخل مؤسسات الدولة ،وضياع
الكثري من مبالغ اإلنفاق العا ّم.
وقد أعاق هذا كله التح ّول املتأين والتدريجي نحو الخصخصة واالستثامر.
وأظهرت النتائج تراجع ثقة الجمهور بالقطاع املرصيف العراقي.

 -4محور السلوك االنتخابي
تع ّد االنتخابات الترشيعية لعام  2018إحدى االنتكاسات الفارقة
للعملية السياسية ،بسبب عمليات التزوير الواسعة التي أشري إليها
سابقًا ،والتي شملت احرتاق بعض مخازن الصناديق االنتخابية (يف
جانب الرصافة من العاصمة بغداد) ،الذي قال عنه رئيس مجلس
النواب آنذاك سليم الجبوري" :إن جرمية إحراق املخازن الخاصة
بصناديق االقرتاع يف منطقة الرصافة [ ]...فعل متعمد ،وجرمية
 6أقر البنك املركزي العراقي يوم  19كانون األول /ديسمرب  2020تخفيض قيمة الدينار
العراقي من  1200دينار لكل دوالر إىل  1460دينا ًرا للدوالر الواحد ،مبا يعادل  22يف املئة.
ينظر :براء الشمري" ،وزير املالية العراقي يعلن رسميًا تخفيض قيمة الدينار أمام الدوالر"،
العريب الجديد ،2020/12/19 ،شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3x9Pegb :
" 7التخطيط ترد عىل برنامج الغذاء العاملي :العراق ليس جائ ًعا" ،وكالة األنباء العراقية،
 ،2021/10/24شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3NpQLWl :
" 7املركزي العراقي يخفض قيمة الدينار  %22وسط سخط شعبي" ،العربية نت،
 ،2020/12/20شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3mnLClC :
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مخطط لها ،تهدف إىل إخفاء حاالت التالعب وتزوير لألصوات
وخداع للشعب العراقي وتغيري إرادته واختياره"(((.
ولعل هذه االنتخابات من العوامل التي قادت إىل اندالع انتفاضة
ترشين  ،2019إذ أظهرت نتائج هذا املحور لعام  2019-2018أن
نسبة كبرية من عينة البحث كانت تفضّ ل التصويت للمستقلني،
غري أ ّن النتائج أظهرت فوز املتحزبني .ويعود هذا األمر ،يف تقدير
املستجيبني ،آللية توزيع املقاعد يف النظام االنتخايب ،أو لقدرة
زج وجوه جديدة ،أو للتالعب بالنتائج ،كام أوضح
األحزاب عىل ّ
املحور عدم االقتناع بالنخبة الحاكمة التي أفرزتها االنتخابات لوجود
خلل يف إجراءات التصويت داخل مراكز االقرتاع ،األمر الذي يعكس
الشكوك وعدم الثقة بأداء املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،ومن
ث ّم ،نزاهة العملية االنتخابية بر ّمتها.
وأظهرت نتائج عام  2020-2019وجود مقبولية نسبية يف الشارع
العراقي بإصدار قانون انتخايب جديد ،ألنه سيتيح فرصة أكرب للتعبري
عن إرادة الشعب ،بحسب ما ترى نسبة من املستجيبني .وأوضحت
النتائج ،أيضً ا ،قبول الرأي العام العراقي بوجود قضاة يف مفوضية
االنتخابات ،من جهة أنه قد يكون من الوسائل التي تكفل نزاهة
االنتخابات القادمة .ويف السياق نفسه ،أكدت نتائج عام 2021-2020
وجود تفاؤل بالقانون االنتخايب الجديد ذي الدوائر الصغرية املتعددة،
واتفقت نسبة كبرية من املستجيبني عىل أ ّن الهيئات املستقلة (وال سيام
مفوضية حقوق اإلنسان ومفوضية االنتخابات) قد أدت مهامتها عىل
نحو مقبول ،ولكن ،أظهرت النتائج عدم التفاؤل بقدرة االنتخابات
القادمة عىل إحداث التغيري ،وسيكون للامل السيايس تأثري كبري يف
االنتخابات مع تأثري الزعامات الدينية والعشائرية .ويرى التقرير أ ّن
تلك االنطباعات قد تكون أحد أسباب تراجع نسبة املشاركة(((.

 -5محور الحقوق والحريات
تحسن نسبي يف مجال الحقوق
جاءت نتائج هذا املحور لتشري إىل ّ
والحريات املدنية يف عام  ،2021-2020مقارنة مبؤرش عام ،2020-2019
أي بني فرتة حكومة الكاظمي وحكومة عادل عبد املهدي ،وهو مؤرش
" 8حريق يطال مخازن الصناديق االنتخابية لجانب الرصافة من العاصمة العراقية
بغداد" ،يب يب يس عريب ،2018/6/10 ،شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bbc.in/3zA2w8P :
 9جاء قانون االنتخابات رقم  9لسنة  ،2020الــذي أجريت مبوجبه انتخابات
ترشين األول /أكتوبر  2021مختلفًا عن القوانني السابقة باعتامده (نظام الصوت الواحد
غري املتحول) وتقسيم املحافظات العراقية إىل دوائر انتخابية متعددة ،بعد أن كانت كل
محافظة دائرة انتخابية ،منهيًا بذلك  16عا ًما من العمل بنظام التمثيل النسبي الذي رافق
تطبيقه كثري من الجدل واتهامات بالتزوير وعدم نزاهة العملية االنتخابية .ومل يسلم العمل
بنظام الدوائر املتعددة هو اآلخر من االنتقاد رغم أنه م ّر باختبار واحد هو انتخابات 2021
إذ يتهمه املعرتضون عليه بهدر عدد كبري من األصوات ،ما تسبب يف وجود فجوة كبرية بني
الفائزين والخارسين.
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ذو داللة ينبغي االلتفات إليه ،مع األخذ يف االعتبار أ ّن املعدل األعىل
نسبيًا ملؤرش الحقوق والحريات لألعوام األربعة كان خالل العام
األخري لحكومة العبادي.
ماّم تقدم ،ال تزال السامت العامة مستمرة عىل صعيد
وعىل الرغم ّ
الحقوق والحريات يف العراق ،إذ أظهر املؤرش أ ّن النظام السيايس
العراقي يعاين ضعفًا يف ضامن الحقوق والحريات الدستورية لعدم
قدرته عىل إنفاذ القانون ،نتيجة لضعف اإلرادة السياسية واألدوار
فضاًل عن انخفاض مستوى وعي املواطنني
املجتمعية واإلعالميةً ،
أنفسهم بأهمية الحقوق والحريات .ويظهر ذلك يف وجود اختالالت
حقيقية ،تتمثل بضعف دور املرأة ،وتصاعد العنف األرسي ،وضعف
اإلنفاق الحكومي عىل قطا َعي الصحة والتعليم ،كام أبرزت النتائج
ضعف دور اإلعالم الرقايب عىل أجهزة الدولة.
محل شك ،وأن وسائل
وتوصلت النتائج إىل أن حرية اإلعالم هي ّ
اإلعالم يف الغالب منحازة أو متحزبة .لذا ،يفتقد اإلعالم الصدقية،
وبنسبة ملحوظة ،كام أظهرت النتائج صعوبة الوصول إىل املعلومة،
وغياب حامية وضامنات كافية لإلعالميني ،وأنهم يعيشون يف بيئة
خطرة ،ومن ث ّم ،فإ ّن حرية التعبري عن الرأي محل شك هي األخرى.
ومع ذلك ،اتفقت نسبة عالية ( )%56من املستجيبني يف مؤرش عام
 2021-2020عىل أ ّن اإلعالم يعكس مطالب الناس واحتياجاتهم،
وهي النسبة األعىل مقارنة باألعوام السابقة ،ما ّ
يدل عىل أ ّن الرأي
عاماًل مؤث ّ ًرا بعد انتفاضة ترشين .2019
العا ّم أصبح ً
وعىل صعيد املجتمع املدين ،مثة منحى تصاعدي متباين بني مؤرش
العام األ ّول 2018-2017؛ إذ أبدى  %52من املستجيبني شكّهم يف
جدوى نشاطات منظامت املجتمع املدين يف مجال تعزيز حقوق
اإلنسان ،ورأى  %25.7من املستجيبني أ ّن تلك النشاطات كانت
جيدة ،يف حني رأت نسبة  %22.3من املستجيبني أ ّن نشاطات
املجتمع املدين "ال قيمة لها".
وكان مؤرش عام  2021-2020عىل خالف ذلك متا ًما ،ففي فقرة "تأثري
املجتمع املدين يف تعزيز الحياة الدميقراطية يف العراق" ،أفاد %77
تحسن كبري يف
باملوافقة عىل هذه العبارة ،وهي نسبة تشري إىل ّ
سمعة املجتمع املدين مقارن ًة باستطالع العام السابق 2020-2019
الذي مل تتجاوز فيه النسبة  .%41ولعل ارتباط استبيان العام
املايض بأحداث تظاهرات ترشين كان داف ًعا نحو نظرة سلبية تجاه
املنظامت .وبصورة عامة ،كان املوافقون عىل هذه العبارة من ربّات
البيوت ،وذوي األعامل الحرة ،يف حني كان رافضوها من املوظفني
البنّي يف عمل منظامت املجتمع
الحكوميني .وعىل الرغم من الضعف ّ
املدين واعتامدها عىل التمويل األجنبي ،فقد عملت هذه املنظامت
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طوال األعوام املاضية عىل ملء الفراغ الذي أحدثه غياب معارضة
سياسية تعكس وجهات نظر مغايرة للسلطة .وقامت هذه املنظامت
مبا هو أبعد من عملية بناء القدرات ورعاية االبتكار لدى أفراد
املجتمع ،إذ نظمت حمالت مدافعة واسعة حيال قضايا اجتامعية
فاعاًل ونشطًا يف االحتجاجات
رصا ً
وسياسية ،كام أنها كانت عن ً
املتواصلة املطالِبة باإلصالح.

خاتمة
نحن ،إذًا ،أمام مؤرشات ألربعة أعوام من التحول الدميقراطي يف
العراق :مؤرش العام األول ( ،)2018-2017بلغ مع ّدله الرتاكمي
 %4.7من مقياس عرش درجات ،وس ّميناه "دميقراطية متأرجحة"،
ومؤرش العام الثاين ( )2019-2018بلغ مع ّدله الرتاكمي ،%4.5
وس ّميناه "دميقراطية راكدة" ،ومؤرش العام الثالث ()2020-2019
بلغ مع ّدله الرتاكمي  ،%3وس ّميناه "دميقراطية مرتدة" ،ومؤرش
العام الرابع ( ،)2021-2020بلغ مع ّدله الرتاكمي  ،%3.8وس ّميناه
"الرهان الصعب".
وتكشف هذه النسب عن وجود عالقة تناسب عكيس بني تصاعد
مستوى اإلحباط العا ّم من الخلل املؤسيس والتوقعات واآلمال
يف هذا املجال ،وبني األداء الحكومي .وبال شك ،كان هذا من
العوامل األساسية التي أطلقت رشارة االحتجاجات الشعبية يف
ترشين األول /أكتوبر  ،2019وال تزال تبعاتها مستمرة بوتائر متباينة.
وعىل نح ٍو عام ،ال تزال املؤرشات العامة يف املحاور الخمسة تتسم
بثبات نسبي ،وهو أمر نعزوه إىل استمرار السامت العا ّمة للنظام
السيايس ،غري أنه ميكن ع ّد مؤرش األداء الحكومي دال ًة رئيسة لسائر
املحاور ،من جهة أ ّن الجهاز الحكومي (الدولة) هو قاطرة التحول
االجتامعي والتنمية يف بلد كالعراق .وتعود هذه املكانة املركزية
للدولة يف الديناميكية (من بني عوامل عدة) إىل هشاشة املجتمع
املدين ،الذي يفرتض أنه رافعة التحول الدميقراطي ،غري أن املجتمع
املدين يف العراق ظل قوة مهدورة ،فاشرتاطات شتى مل تتح له النم ّو.
ومن ثم ،افتقد العراق دعامة أساسية من دعائم الدميقراطية.
لقد انعكس الخلل يف تأطري العالقة بني الحكومة واملواطن عىل
سائر املحاور (إنفاذ القانون ،ومكافحة الفساد ،واملشاركة السياسية،
مثاًل،
والتنمية بأبعادها الشاملة) .ويف محور االستقرار االقتصاديً ،
س ّجل املؤرش أدىن معدل له يف عام  ،2021-2020وهو ما ميكن ع ّده
أحد أبرز شواهد ذلك الخلل البنيوي.
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ويف الخالصة ،إن دعم الحكومة التمثيلية ،مع غياب دعم ملموس
للقيم السياسية الليربالية ،ومن دون أساس ملجتمع مدين تعددي،
ال يوفر حاف ًزا كافيًا لرتسيخ الدميقراطية.

