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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املقدمة
إن ظهور خنب سياسية متعددة األعراق، ومن الطوائف مجيعها بعد غزو العراق عام 2003 
أثراً كبرياً وطويل األمد على طبيعة اهلياكل املؤسسية يف البالد، وقد سعت الرتتيبات التوافقية -اليت 
فرض  إىل  األمريكي-  االحتالل  من  اأُلَول  تشكيل جملس احلكم العراقي والسنوات  من  ظهرت 
متثيل عرقي وطائفي يف كل مستوى من مستوايت السلطة ابتباع نظام »احملاصصة«؛ وأدى هذا 
النظام -إىل جانب املنافسة الشرسة بني األطراف السياسية الفاعلة على موارد الدولة، فضاًل عن 
الضغوط السياسية خللق فرص عمل للناخبني- إىل توّسع هائل يف املوارد العامة املدعومة ابلكامل 

من تنامي ثروة النفط يف البالد.
تروم هذه الورقة حتليل االجتاهات وراء زايدة الرواتب يف القطاع العام كدالة على ديناميات 
ما بعد عام 2003، واستكشاف األسباب والنتائج. وتلقي الورقة نظرة شاملة على القطاع العام 
برمته مع الرتكيز على ثالث وزارات مهمة، هي: التعليم العايل والبحث العلمي، والنفط، والدفاع.

وحتدد الورقة بنحو عام كيف أن شبكات احملسوبية والعمالء املرتبطة ابلوالءات الشخصية 
أو الوالءات السياسية هي من احملركات الرئيسة للنمو يف القطاع العام عرب اجلمع بني حتليل مفصل 
لبياانت مرتبات املوظفني املتاحة مع سلسلة من املقابالت مع كبار املسؤولني احلكوميني على مدى 

ستة أشهر.
ويف حني أن هناك مياًل للرتكيز فقط على هذه الزاوية، فمن املهم أيضاً النظر يف أشكال 
الفساد النظامية اليت متثل ديناميكية اجتماعية مرتبطة ابلطلب الشعيب ابحلصول على توظيف يف 
القطاع العام؛ وهنا، من املمكن تقدمي حلول واقعية لكبح التوّسع يف الرواتب، ومتكني البالد من 

رسم مسار ينتج أمنوذجاً اقتصادايً ميكن إدامته على املدى الطويل.

زيادة المرتبات في القطاع العام العراقي:
األسباب والعواقب

علي المولوي *

*   مركز البيان للدراسات والتخطيط. 
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إن من أهم الدروس الرئيسة املستفادة من األزمة املالية لعام 2014 هو أن اعتماد العراق 
على النفط إىل جانب تقلب أسعاره يف السوق يعين أن البالد مل تعد قادرة على حتمل زايدة فاتورة 
األجور العامة دون توقع عواقب وخيمة. فإذا استمرت يف إنفاق اجلزء األكرب من دخلها النفطي 
على األجور والتكاليف التشغيلية األخرى، فلن يكون هناك طريقة متكن الدولة من حتويل املوارد 

الكافية إلعادة بناء بنيتها التحتية وتعزيز اخلدمات اليت تشتد حاجة املواطنني إليها.
ومع ذلك، حىت لو تبىن صانعو السياسة هذا املفهوم، جيب على احلكومة تلبية احتياجات 
ما يقدر بـ)2.5( مليون عراقي عاطل عن العمل ممن هم حباجة إىل الوظائف بنحٍو عاجل، مع 
معدل بطالة وطين يبلغ )16 %(، وهناك إمجاع داخل دوائر صنع السياسة على أن القطاع اخلاص 
جيب أن يضطلع بدور أكرب بكثري. وفضاًل عما ذكر جتدر اإلشارة إىل صعوبة أتمني استثمارات 
أجنبية كبرية يف البالد، إذ إن إجياد حل ملستوايت بطالة الشباب املرتفعة املقدرة بـ)36 %( دون 

زايدة التوسع يف القطاع العام ستكون صعبة جداً على املدى القريب.
اجتاهات زيادة الرواتب

تعدُّ قائمة تعويضات املوظفني البنَد األكرب املنفرد يف خزانة الدولة ويقّر الربملان يف كل عام 
مشروع قانون املوازنة االحتادية الذي خيصص األموال جلميع الوزارات احلكومية ومؤسسات الدولة 
العام والتكاليف  القطاع  موظفي  رواتب  يشمل  تشغيلي  إنفاق  على  املوازانت  األخرى. وتقسم 
التشغيلي  اإلنفاق  املوازنة. وُيّدد  من  االستثماري  اجلزء  ميثل  الذي  الرأمسايل  األخرى؛ واإلنفاق 
املوازنة، وتقسم  ابلتفصيل ضمن قانون  ُحّدد  الذي  املوازنة،  يف  املدرجني  املوظفني  عدد  حبساب 
التوظيف لكل وزارة ومؤسسة حكومية، لتمكني الدولة من قياس االجتاهات السنوية من  أعداد 

طريق املوازانت االحتادية املتعاقبة)1(.
لقد ُقّدرت عدد املوظفني يف القطاع العام بنحو )1.2( مليون عام 2003، ولكنها بلغت 
ذروهتا حبلول عام 2015 لتصَل إىل أكثر من )3( ماليني نسمة، وكان السبب وراء هذه الزايدة 
البالد اليت ارتفعت أسعارها بنحو كبري. وقد منا معدل اإلنفاق يف  املتزايدة يف  النفطية  الثروة  هو 

1- “Analysing Growth Trends in Public Sector Employment in Iraq”, Middle 
East Center Blog, July 2018. http://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/31/analysing-
growth-trends-in-public-sector-employment-in-iraq/
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التشغيلية حبوايل )28(  املوازنة  ُحّددت   2005 عام  ففي  عليه،  السيطرة  املوازنة بنحو ال ميكن 
تريليون دينار، وحبلول عام 2013 بلغت )83( تريليون دينار)2(؛ واستمّر القطاع العام ابستيعاب 
مزيد من األفراد يف القوى العاملة، وهذا مل يشمل املوظفني الذين يتقاضون رواتب دائمة حسب، 

بل مئات اآلالف من موظفي العقود واألجور اليومية.
اجلدول )1(: عدد املوظفني املدرجة يف امليزانية من 2011 إىل 2018)3(

 2018201720162015201320122011

2885716288583429052263027069290777627503222662608اجملموع

288242292327305000362331322297306614306475وزارة الدفاع

وزارة التعليم 
العايل

1161601163561176091058641028329914297439

2216212521252120179313271156وزارة النفط)*(

وعلى وفق البنك الدويل، فقد بلغ متوسط اإلنفاق احلكومي كنسبة مئوية من الناتج احمللي 
اإلمجايل )52 %( بني عامي 2005، و2012؛ مما جيعلها من أعلى املعدالت يف املنطقة. ويف 
الوقت نفسه، بلغ متوسط   القيمة الكلية لألجور العامة بني عامي 2005، و2010 )31 %( 
من إمجايل اإلنفاق أو )18 %( من إمجايل الناتج احمللي)4(. وفضاًل عن ذلك، فقد حتسنت الرواتب 
بنحو كبري يف تلك املدة؛ مما زاد من الضغط على اخلزينة العامة -كما هو موضح يف اجلدول رقم 
2004، اُعتمد سلم رواتب جديد أّدى إىل زايدة أجور القطاع العام أبربعة إىل  )2(. ويف عام 

2- World Bank, Public Expenditure Review: Toward more efficient spending 
for better service delivery. August 2014. http://documents.worldbank.org/
curated/en/611781468253505876/Republic-of-Iraq-Public-expenditure-
review-toward-more-efficient-spending-for-better-service-delivery.

3- أرقام العمالة العامة املدرجة يف املوازنة، بناًء على حتليل املؤلف للمخصصات ضمن املوازانت االحتادية السنوية املتعاقبة بني عامي 
2011، و2018. الحظ أن هذه األرقام ال تشمل التوظيف داخل الشركات اململوكة للدولة.

4- World Bank.

* أرقام التوظيف يف وزارة النفط تستثين عمليات التوظيف املرتبطة ابلشركات اململوكة للدولة ألهنا غري مدرجة يف املوازنة.
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مخسة أضعاف أجور القطاع اخلاص)5(. 
هذا كبري  ويومنا   2005 عامي  بني  املوظفني  تعويض  على  اإلنفاق  بني  التناقض  إن 
الزايدة، من حوايل )3.8( مليار دوالر إىل ما يقرب من )36(  جداً، فهناك تسعة أضعاف يف 
مليار دوالر على مدى السنوات األربع عشرة املاضية، أما ما خيص وزاريت الدفاع والتعليم العايل، 

فإن معدل النمو هلما أعلى من املتوسط.
 اجلدول )2(: تعويضات املوظفني من 2005 إىل 2019 )مليار دينار عراقي(

2019201220082005
43,40529224126954505اجملموع

6,64734271924589وزارة الدفاع

2,6071818804243وزارة التعليم العايل
3238104وزارة النفط)*(

 
حينما   ،2016 العام  العامة يف  األجور  فاتورة  من  للحّد  األوىل  احملاولة  كانت 
أسعار  اهنارت   2014 عام  املوصل  سقوط  بعد  للتعيينات، إذ  جزئياً  اعتمدت احلكومة جتميداً 
النفط، وتبع ذلك أزمة مالية بعد أن كافحت احلكومة من أجل متويل احلرب ضد تنظيم داعش، 
مع مواكبة مدفوعات الرواتب، وغريها من التكاليف التشغيلية. وابستثناء عدد قليل من القطاعات 
العراق؛ ونتيجة  الوظائف اجلديدة يف  األساسية -مبا يف ذلك الصحة واألمن والكهرابء- ُعّلقت 
املوازنة االحتادية من )3.03( مليون  العام ضمن  القطاع  العدد اإلمجايل ملوظفي  لذلك، اخنفض 
يف عام 2015 إىل )2.89( مليون يف عام 2018. ومتاشياً مع التزامات احلكومة جتاه صندوق 
النقد الدويل، اخنفضت الرواتب من إمجايل اإلنفاق بنحٍو طفيف من )35.5 %( يف عام 2017 

إىل )33.4 %( يف عام 2018)6(. 

5- World Bank.
6- علي املولوي، املوازنة االحتادية العراقية لعام 2018: امليزات واالجتاهات الرئيسة، مركز البيان، 2018

 http://www.bayancenter.org/2018/03/4375. 

* ال تشمل أرقام وزارة النفط تعويض الشركات اململوكة للدولة، اليت تشكل اجلزء األكرب من إنفاق الوزارة.
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إىل  رئيس  بنحٍو  ذلك  ويرجع  األمنية؛  القوات  منتسيب  اخنفاض كبري يف عدد  هناك  كان 
حاالت التقاعد واخلسائر اليت تكبدهتا الدولة نتيجة احلرب. وعلى الرغم من تشكيل قوات احلشد 
الشعيب، فقد تلقى العديد من املقاتلني املتطوعني جزءاً يسرياً من الرواتب للعامني األولني بسبب 
النقص يف ميزانية الدولة. ومقارنة بعام 2015، اخنفض إمجايل عدد املوظفني املدرجني يف امليزانية 
يف وزارة الدفاع اآلن بنسبة )20 %( يف عام 2018؛ ونتيجة لذلك، كان التأثري على اإلنفاق 
املتكرر جديراً ابملالحظة. وبني عامي 2017 و2018، اخنفض اإلنفاق يف ميزانية وزارة الدفاع 

بنسبة )15 %(.
مل يتسبب جتميد التوظيف داخل وزارة التعليم العايل ابخنفاض كبري يف اإلنفاق التشغيلي، 
ولكن قّلصت الرواتب على الرغم من الضغوط السياسية والعامة الكبرية لتوظيف خرجيني جدد كل 
عام. وحبلول هناية عام 2018، وظفت الوزارة أعداد أقل بـ )1500( شخص على املالك الدائم 

مما كانت عليه يف عام 2016.
أما ما خيّص وزارة النفط، فإن التحدي األكرب هو معرفة عدد األشخاص الذين توظفهم الوزارة 
إمجااًل، ويسب قانون املوازنة االحتادية أولئك الذين يعملون يف مقر الوزارة فقط، وليس شركات 
النفط اململوكة للدولة اليت تشكل اجلزء األكرب من العمالة يف قطاع النفط، فهي إىل جانب الشركات 
اململوكة للدولة تعدُّ كياانت ذات متويل ذايت، وهلا ميزانيات منفصلة ال ختضع ملستوايت الشفافية 

نفسها ملؤسسات الدولة األخرى.
مشاريع مملوكة من الدولة

ابستثناء الشركات اململوكة لوزارة النفط، تعّد الشركات اململوكة للدولة عبئاً كبرياً على خزانة 
الدولة، ويصعب حتديد حجم هذا العبء؛ لصعوبة احلصول على معلومات عن خمصصات املوازنة، 
واجتاهات التوظيف داخل الشركات. وإن الغالبية العظمى من هذه الكياانت غري مرحبة وتعتمد 
على قروض ميسرة من البنوك اململوكة للدولة )مصريّف الرشيد، والرافدين(، ومنح خاصة من امليزانية 
احلكومية لتغطية اإلنفاق األساس مبا يف ذلك الرواتب. وعلى وفق املستشار املايل لرئيس الوزراء 
الدكتور مظهر حممد صاحل، فإن الشركات اململوكة للدولة يف جمال التصنيع قد راكمت ديوانً تزيد 
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على )10( مليارات دوالر لكنها تشارك أبقّل من )1 %( من الناتج احمللي اإلمجايل)7(.
مجيع  يف  للدولة  مملوكة  شركة   )176( جمموعه  ما  هناك  العام 2015 كان  من  وبدءاً 
إىل  الشركات  تلك  تنتمي  األخرية. إذ  السنوات  ُدجمت يف  قد  منها  ولكن العديد  البالد،  أحناء 
واملعادن، ووزارة املالية، ووزارة  األول وزارة النفط، ووزارة الصناعة  املقام  وزارة، يف   )14( إحدى 

ذلك  مرحبة يف  للدولة كانت  مملوكة  شركة   )44( أّن  إىل   2013 عام  بياانت  الكهرابء. وتشري 
الوقت، ومن احملتمل أن هذا العدد قد اخنفض يف السنوات األخرية. وختتلف أرقام العمالة املقدرة 
اختالفاً كبرياً ولكن تشري التقارير إىل أن هناك )633( ألف شخص يعملون يف الشركات اململوكة 

للدولة يف عام 2010، مبا فيهم موظفو العقود واألجور اليومية)8(.
وقد ُقّدر إمجايل اإلنفاق على )136( من أصل )176( شركة مببلغ ضخم بلغ )31.3( 
مليار دوالر يف عام 2013؛ وأّدى االخنفاض احلاد يف إيرادات النفط بعد 2014 إىل اخنفاض 
عدد موظفي الشركات اململوكة للدولة بنسبة )8.4 %( حبلول عام 2015، يف حني مت خفض 
عدد أصحاب األجور اليومية مبقدار )43.4 %( للمدة نفسها، ومع ذلك، فإن هذا فشل يف 
احداث تغيري كبري يف فاتورة الرواتب. وعلى الرغم من اخنفاض إمجايل اإلنفاق مبقدار )6( مليارات 
دوالر، فقد اخنفض تعويض املوظفني من )4.5( مليار دوالر يف عام 2013 إىل )4.4( مليار 

دوالر يف عام 2015. 

7- مظهر حممد صاحل، صنع يف العراق، احلوار، 2018،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618918
8- Government of Iraq, Performance and Fiscal Risks from Non-Financial 
State-Owned Enterprises in the Republic of Iraq, December 2016 http://
www.iraqdatabank.org/storage/app/uploads/public/5bb/2c8/0d9/5bb2c8
0d92548465092950.docx 
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اجلدول )3(: اجتاهات التوظيف يف 136 مؤسسة مملوكة للدولة)9(

 2012201320142015

4.14.54.64.4إمجايل الرواتب واألجور )مبليارات الدوالرات األمريكية(

354713366944348122336041إمجايل عدد املوظفني الدائمني

33066414634126943836إمجايل عدد املوظفني املتعاقدين

31733341872681419333إمجايل عدد أصحاب األجور اليومية

24.927.526.922.0إمجايل اإليرادات )مليار دوالر أمريكي(

27.731.329.225.0إمجايل النفقات )مبليارات الدوالرات األمريكية(

 
على الرغم من عدم وجود شركات مملوكة للدولة اتبعة لوزارة التعليم العايل، إال أن هناك 

حوايل )24( كياانً اتبعاً لوزارة الدفاع أو وزارة النفط.
هؤالء،  بني  ومن  موظف،  ألف   )140( حوايل  تضم  شركة   )18( النفط  وزارة  متتلك 
من  عاماً   )15( من  أكثر  ولديهم  عاماً،   )50( على  أعمارهم  تزيد  ممن  ألفاً   90 هناك حوايل 
اخلدمة؛ أي ما يعادل قرابة ثلثي إمجايل القوى العاملة. وإن أرابب العمل الرئيسني مها شركة نفط 
اجلنوب وشركة توزيع املنتجات النفطية، وكلتامها يعمل هبما أكثر من )20( ألف موظف. وهناك 
ما يقرب من )10( آالف شخص من أصحاب األجور اليومية، فضاًل عن أكثر من )12( ألف 
متعاقد. وإن مجيع هذه الشركات اململوكة للدولة تقريبا مرحبة، وتشكل الرواتب واألجور ما معدله 

)39 %( من إمجايل اإلنفاق)10(.
ومن بني )6( شركات اتبعة لوزارة الدفاع، هناك شركة واحدة فقط تعرف ابسم )محورايب( لديها 
نسبة يسرية من القدرة اإلنتاجية يف تصنيع األسلحة الصغرية مثل املسدسات. وقد أُنفق )800( 

9- مصدر اجلداول:
 “Performance and Fiscal Risks from Non-Financial State-Owned Enterprises in 
the Republic of Iraq”

10- هيئة املستشارين، إعادة هيكلة املؤسسات اململوكة للدولة: الواقع ورؤية حنو اإلصالح، شباط عام 2015.
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مليون دوالر على الرواتب واألجور ألكثر من )20( ألف موظف منذ عام 2003. وتعّد مجيع 
الشركات الست شركات غري رحبية، وتفتقر للبنية التحتية األساسية، وغري قادرة على املنافسة يف 

السوق.
ومن بني القضااي السياسة اليت ظهرت بعد انتخاابت عام 2018 هي كيفية التعامل مع 
الشركات  لصاحل  الغالب  يف  يعملون  معهم الذين  املتعاقد  األجور  موظفي  من  اآلالف  عشرات 
اململوكة للدولة، فمنذ مدة طويلة اشتكى املوظفون أصحاب العقود من ظروف العمل غري العادلة، 
وهي: االفتقار لألمن الوظيفي، وحقوق التقاعد. وقبل األزمة االقتصادية، كان العديد من هؤالء 
ليصبحوا موظفني على  الوزارية  املوافقات  دائم ابحلصول على  قادرين على أتمني عمل  املوظفني 
املالك الدائم. وبعد إيقاف التعيينات، أصبح من املستحيل على موظفي أصحاب العقود متابعة 
ذلك املسار، واآلن هناك ضغط عام متزايد لضمان توظيف براتب لعشرات اآلالف من موظفي 

العقود.
لعام  املقرتحة  االحتادية  املوازنة  أن  اجلديد  الكهرابء  وزير  أعلن  أيلول 2018،  بداية  يف 
 )33,403( عددهم  البالغ  الكهرابء  وزارة  يف  العقود  ملوظفي  دائمة  عمالة  ستضمن   2019
موظفني)11(. ويرجع هذا اإلعالن إىل املادة )11( )4 ب( من املوازنة االحتادية لعام 2019، اليت 
منحت جملس الوزراء صالحيات لتحويل موظفي العقود العاملني يف وزارة الكهرابء إىل موظفني 
برواتب يصلون على مزااي مثل: الضمان االجتماعي، واإلجازة السنوية، ونظام التقاعد. ويف شباط 
عام 2019، وافق جملس الوزراء على توظيف الوجبة األوىل من موظفي العقود، ويف الشهر الذي 

تاله مت التأكيد على حصول مجيع املوظفني البالغ عددهم )33( ألفاً على املزااي املقررة)12(.
من وجهة نظر الوزارة، متّثل هذه اخلطوة استثماراً مهماً يف قوهتا العاملة؛ مما سيؤدي يف النهاية 
إىل تعزيز توليد الطاقة واخلدمات، لكن هناك أيضاً خماوف مشروعة، ليس فقط بشأن الضغوط 
املالية اليت ستحدثها، بل وأيضاً على السابقة اليت حتددها هذه اخلطوة وتداعياهتا على مؤسسات 
الدولة األخرى. هناك )24( شركة من الشركات اململوكة للدولة التابعة لوزارة الكهرابء، ومجيعها 

11- لؤي اخلطيب، 2 شباط عام 2019:
https://twitter.com/AL_Khatteeb/status/1058612505692528640 .

12- وزير الكهرابء يعلن توظيف موظفي العقود على املالك الدائم، الغد بريس، 26 شباط 2019:
 https://bit.ly/30zsqoT.
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شركات غري رحبية، توّظف اآلن أكثر من )83( ألف شخص مبا فيهم أكثر من )8( آالف موظف 
من العاملني أبجر يومي. ومنذ العام 2014، اقرتضت هذه الشركات حوايل )600( مليون دوالر 
للعام 2019 للوزارة عن  لتغطية تكاليف األجور واملرتبات. ومع ذلك، يكشف حتليل للموازنة 
زايدة قدرها )60 %( مقارنة بعام 2018. وعلى الرغم من أن )8.4( مليار دوالر ستخصص 
لتغطية تكاليف التشغيل اليت ال عالقة هلا ابملرتبات، فمن الواضح أن على الوزارة إنفاق املزيد على 

خمصصات الرواتب.
يف األشهر األخرية، خرج موظفو العقود املتعاقدين مع مؤسسات الدولة األخرى -مبا يف 
ذلك وزارة تربية ومفوضية االنتخاابت- إىل الشوارع للمطالبة بتوظيفهم على املالك الدائم؛ وأدى 
ملعاجلة  إىل أنه قد خيتار حاًل وسطاً  الوزراء للرد، الذي أشار علناً  ذلك إىل الضغط على رئيس 
خماوف مجيع موظفي العقود يف البالد، بداًل من توظيفهم مجيعاً، وهذا أمر غري ممكن، وقد اقرتح 

تقدمي مزااي حمسنة ملوظفي العقود مثل برامج الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية )13(.
التوظيف ومناقشة ميزانية عام 2019 

بعض املصاحل  على  2019 نظرة  لعام  املقرتحة  االحتادية  ابملوازنة  املزاعم اخلاصة  لنا  تقدم 
السياسية ذات العالقة بتوسيع اإلنفاق العام. ففي شهر تشرين األول من العام 2018، أرسلت 
احلكومة اجلديدة مسودة املوازنة إىل الربملان للموافقة عليها، واقرتحت زايدة بنسبة )27 %( يف 
إمجايل اإلنفاق؛ استناداً إىل ارتفاع أسعار النفط ووجود مناخ مايل أكثر صحة بعد احلرب. وقد 
من  ألكثر  سنوات  ثالث  منذ  مرة  ألول  العامة  الوظائف  لتنمية  استعداد  على  احلكومة  كانت 
مليون   )2.9( من  أكثر  إىل  العراق  يف  للموظفني  الكلي  العدد  ليصل  شخص،  ألف   )44(
شخص. ومن املفارقة أنه من بني اجلهات اليت ستتلقى النسبة األكرب يف اإلنفاق هي وزارات الدفاع 
بنحٍو كبري، فإن  يتزايد  املوظفني ال  الرغم من أن عدد  الشعيب. وعلى  والداخلية، وقوات احلشد 
الدفاع. أما ما خيّص  الداخلية، و)11 %( يف وزارة  بنسبة )14 %( يف وزارة  اإلنفاق سيزداد 
احلشد الشعيب فيرتمجه االمر الذي أصدره رئيس جملس الوزراء السابق حيدر العبادي يف صيف عام 
2018 الذي يضمن تساوي رواتب احلشد مع أجهزة األمن األخرى؛ لذا من احملتمل أن تزيد 

املوازنة اإلمجالية للحشد الشعيب بنسبة )20 %(.

13- املؤمتر الصحفي األسبوعي لرئيس جملس الوزراء، 27 تشرين الثاين عام 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=hXSV3jH_CkA.
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النواب  جملس  2019، أوضح رئيس  موازنة  ملناقشة  األولية  الربملانية  اجللسة  ويف 
حممد احللبوسي خماوفه الرئيسة. فمن وجهة نظره، مل تعاجل املوازنة بنحٍو مناسب احلاجة إىل مزيد من 
الوظائف أو الزايدات يف الرواتب على الرغم من ارتفاع نسبة اإلنفاق. وشكك احللبوسي أيضاً يف 
ختصيص اإلنفاق لتوفري اخلدمات وإعادة اإلعمار، وحتديداً يف احملافظات احملررة من داعش، وأشار 
إىل عدم وجود معلومات كافية عن طبيعة اإلنفاق االستثماري الذي سُيخّصص لكل حمافظة)14(.

النطاق  التوظيف إىل زرع خماوف واسعة  وتسّببت وجهة نظر احللبوسي بشأن ختصيصات 
يف الطبقة السياسية بشأن التوزيع غري الكايف لوظائف القطاع العام. وعلى عكس السنوات األربع 
املاضية، مل يعد من السهل على احلكومة تربير احلفاظ على إيقاف التوظيف ابلنظر إىل أن أسعار 
الشعيب يف  انتهز السياسيون السخط  قائماً. وقد  احلرب  تكلفة  ومل يعد عبء  تعافت،  قد  النفط 

حماولة الستعادة ممارسات التوظيف اليت استفادت منها الطبقة السياسية منذ مدة طويلة.
املوازنة  لرئيس الوزراء، عن مشروع  الرئيسون  فيها الداعمون  مبا  الكتل السياسية،  تدافع  مل 
وكان هناك إمجاع على عدم االستمرار يف القراءة األوىل إىل حني إدخال تعديالت جوهرية على 
مشروع القانون. مت تشكيل جلنة مشرتكة بني جلنة املالية الربملانية ووزارة املالية ملعاجلة خماوف الكتل 
السياسية واالتفاق على مشروع ميكن طرحه للتصويت يف الربملان. ووافق الربملان يف النهاية على 
مشروع القانون املعدل يف أواخر كانون الثاين عام 2019، لكن ليس قبل إجياد )12( ألف وظيفة 

جديدة يف القطاع العام، اليت ذهبت إىل حد كبري إىل وزارة الصحة)15(.
ممارسات التوظيف واحملسوبية

ليس هناك طريق سهل لتوضيح الرابط بني االطراف السياسية وممارسات التوظيف داخل 
القطاع العام. إذ ختتلف الديناميكيات من وزارة إىل أخرى، وتعتمد على عدد من املتغرّيات، وإن 
األدلة التجريبية عن كيفية عمل الرعاية السياسية يف العراق متناثرة؛ نظراً لثقافة اإلفالت من العقاب 
الواسعة. ومع ذلك، فإن العديد من هذه املمارسات تعّد أمراً جلياً النتشارها على نطاق واسع؛ 

14- كلمة رئيس جملس النواب حممد احللبوسي، 6 تشرين الثاين عام 2018
https://www.youtube.com/watch?v=-deMjxM9cFQ
15- AFP, Iraq parliament approves 2019 budget, one of largest ever, 24 January 
2019, https://www.france24.com/en/20190124-iraq-parliament-approves-
2019-budget-one-largest-ever
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وهلذا السبب، من املمكن حتديد بعض الطرائق اليت يستخدم هبا الرعاة واملستفيدون رواتب العامة.
بدايًة، من املهم معاجلة بعض املفاهيم النظرية ذات الصلة بنحو خاص ابحملسوبية يف العراق. 
وميكن عّد احملسوبية كعالقة معامالت بني املستفيدين والعمالء، لكن غالباً ما مييز بني احملسوبية 
الفرديني وليس األحزاب  السياسيني  الزعماء  فإن  السياسية، ويف حالة األخري،  احلزبية واحملسوبية 
اليت ميثلوهنا هم الذين يعملون مبنزلة الراعي »اجلماعي«16. وميكن أن حتدث ممارسات احملسوبية 
احملسوبية  أنواع خمتلفة من  هناك  ذلك،  موافقتها. وفضاًل عن  أو  للفرد  احلزبية  املنظمة  علم  دون 
اليت تشمل العميل والوساطة. ويف كثري من األحيان -يف حالة العراق- من الصعب فصل هذه 
األشكال املختلفة. على سبيل املثال: قد ينطوي احلصول على عمل أو ال على دفع رشوة. أما ما 
خيصُّ األفراد الذين يبحثون عن عمل والذين لديهم صالت سياسية ضعيفة، فتزداد احتمالية دفع 
الرشوة. لكن حىت الرشاوى السياسية الفردية قد ختتلف من حالة ألخرى. ويف بعض احلاالت، 
ُتدفع مدفوعات غري قانونية لكبار املسؤولني يف وزارة مثل املدير العام. ويف حاالت أخرى، ميكن 
إقامة عالقة معامالت مع حزب سياسي يتمتع ابلسلطة والتأثري لتوظيف أشخاص داخل الوزارة؛ 
ويف كلتا احلالتني، من املمكن أن تكون املعاملة مالية حبتة بطبيعتها، أو متتد إىل عمق أبعد يف جمال 

التعاون السياسي.
إن الوزارات الثالث اليت تشكل حمور هذه الدراسة هي توضيح هلذه النقطة فال ميكن حتديد 
حزب موحد له قبضة قوية على ممارسات التوظيف داخل وزارات النفط والدفاع والتعليم العايل؛ 
فاعلة سياسية وغري سياسية. وفضاًل عن ذلك،  السلطة منتشرة يف جهات  فيشري ذلك إىل أن 
فإن تغري املناصب الوزارية لعدة مرات جيعل من الصعب ألي حزب سياسي ترسيخ نفسه لدرجة 
جتعلنا نعّد تلك الوزارات إقطاعية؛ وهو واضح بنحٍو خاص داخل وزارة التعليم العايل، اليت تقودها 
األحزاب السنية والشيعية منذ عام 2006. وإىل حّد مماثل، أديرت وزارة النفط من قبل أفراد ذوي 
قاعدة سياسية ضعيفة إىل حد كبري، ابستثناء رئيس جملس الوزراء احلايل عادل عبد مهدي، الذي 
شغل هذا املنصب ملدة وجيزة بني عامي 2014، و2016. أما ما خيّص وزير الدفاع، فعلى الرغم 
من أن هذا املنصب كان خمصصاً اثبتاً لألحزاب السنية، مل يتمكن أي حزب من اهليمنة على الوزارة.

16- Kopecky, Petr, Political Parties and Patronage in Contemporary Democracies: 
An Introduction, April 2006. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/47af1ecf-
546f-47f1-beb8-6e9b1b490e61.pdf
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االستنتاج والتوصيات
تتطّلب السيطرة على إنفاق املرتبات مزجياً من اإلرادة السياسية واملعرفة الفنية، فإذا كانت 
هناك إرادة سياسية كافية ولكن ال توجد طرق بديلة للحكومة الستيعاب البطالة املتزايدة؛ فسيكون 
من الصعب مقاومة إغراء التوظيف املتزايد يف القطاع العام. وعلى العكس من ذلك، هناك العديد 
الرواتب  املفرط على  تبنيها للحد من اهلدر واإلنفاق  اليت ميكن للحكومة  العملية  من األساليب 
العامة، بيد أنه يف ظل اجلو احلايل املليء ابلقلق بسبب اخلدمات السيئة ونقص فرص العمل، فإن 
األمر يتطلب شجاعة سياسية ملقاومة املطالب الشعبية بتوفري مزيد من الوظائف يف القطاع العام.

فيها  املفرط  فيها معاجلة اإلنفاق  اليت ميكن  للجهات  وحتتاج احلكومة إىل إعطاء األولوية 
بسهولة، وهي مؤسسات الدولة اليت تعاين من ضعف الرقابة، وال يتم دجمها يف املوازنة االحتادية؛ 
أي: الشركات اململوكة للدولة. وسيحتاج أي جهد ملكافحة الفساد إىل الرتكيز على احلد من فرص 
املمارسات الفاسدة كأولوية على املدى القصري إىل املتوسط. وعلى الرغم من أن مساءلة الفاسدين 
ومالحقتهم هو أمر حيوي أيضاً، إال أنه يبقى سعي على املدى البعيد، فإصالح القضاء العراقي 

سوف يستغرق وقتاً طوياًل.  
إن الشرط املسبق للحّد من فرص املمارسات الفاسدة هو تعزيز الشفافية واإلشراف، وهذا 
هو السبب يف ضرورة إعطاء األولوية إلصالح الشركات اململوكة للدولة. ومتاشياً مع ميثاق حوكمة 
الشركات اململوكة للدولة الذي وافق عليه جملس الوزراء يف عام 2017، فستشمل بعض التدابري 
املهمة نشر تقارير عن األداء املايل، وإجراء عمليات تدقيق سنوية مستقلة جلهة خارجية، وتعزيز 
املساءلة املالية إبعالن املساعدة املالية من الدولة. وجيب اإلبالغ عن تفصيل حمدث ألرقام التوظيف 
داخل كل حالة من قطاعات الشركات اململوكة للدولة كجزء من نظام معلومات شامل يعمل على 
مراقبة التمويل وتسجيله من خارج املوازنة من البنوك اململوكة للدولة؛ إذ سيكون إصالح اإلدارة 

املالية العامة ابلغ األمهية للسنوات املقبلة من أجل تعزيز الرقابة على اإلنفاق.
املنتجة  الدولة غري  الزائدة عرب خفض عدد كياانت  للعمالة  ومثة هنج آخر هو إجياد حّل 
من أجل خلق فرص العمل يف القطاعات اإلنتاجية. وعلى وفق الواثئق احلكومية، فهناك حوايل 
)181( ألف موظف فوق سن )50( عاماً ولديهم )15( عاماً على األقل من اخلدمة اليت ميكن 
تقدميها للتقاعد املبكر؛ مما يقّلل من القوى العاملة يف هذه الشركات أبكثر من الربع. وجيب أيضاً 
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إنشاء مراكز التدريب املهين يف مجيع أحناء البالد إلعادة حتديد من بقوا على جدول الرواتب.
ويف احلاالت القصوى -حيث ال توجد هناك إمكانية لإلصالح- جيب تصفية الشركات 
اململوكة للدولة، فهنالك ما ال يقل عن )20( شركة تالئم هذه املعايري مبا يف ذلك )5( كياانت مملوكة 

لوزارة الدفاع.
إن إعطاء األولوية إلصالح الشركات اململوكة للدولة لديها له ميزة إضافية أكرب من السيطرة 
على اإلنفاق املفرط، وتشتهر الشركات ابالحتكار، وإبعاد الشركات اخلاصة عن سوق العمل. فمن 
طريق معاجلة قضااي زايدة عدد املوظفني ميكن حتويل العديد من هذه الكياانت إىل فرص استثماري

ة خاصة؛ وابلتايل حتفيز منو وظائف القطاع اخلاص، وحتقيق املطالب بتوفري الوظائف العامة.
التعويضات بنحٍو  مراقبة  مراجعة؛ لضمان  إىل  واألجور  الذي ينظم الرواتب  يتاج التشريع 
صارم، وإن أجور القطاع اخلاص قادرة على املنافسة بنحٍو مناسب. ويتاج التوظيف يف القطاع 
االحتياجات  على أساس  وضمان إعادة توزيع الوظائف  الفساد،  من  إىل املركزية للتخلص  العام 
جملس  تشكيل  على  الدستور  من   )107( املادة  تنص  الصدد،  هذا  واجلدارة. ويف  االسرتاتيجية 
التعيني  العامة االحتادية مبا فيها  الوظيفة  العامة الذي يتوىّل تنظيم شؤون  العامة االحتادي  اخلدمة 

والرتقية)17(.
وعلى الرغم من اإلجراءات السابقة، فإن إصالح الرواتب هي من بني املشكالت الكربى 
واملواطنني  السياسيني  الفاعلني  من  العديد  ألنه يقّوض املصاحل اخلاصة من  حلها؛  الواجب 
االعتياديني. لقد كانت الكتل السياسية الرئيسة اليت كانت قائمة قبل انتخاابت عام 2018 جمزأة 
إىل حد كبري، ومن املمكن أن يثري هذا األحاديث بشأن ما إذا كان ذلك قد أضعف أو عزز نظام 
شبكات احملسوبية ابلنظر إىل ظهور أحزاب سياسية أصغر وأكثر متاسكاً. ويتمثل التحدي الذي 
تواجهه احلكومة يف حتديد األولوايت والرتكيز على ما ميكن حتقيقه بنحو، واقعي والتأكد من قدرهتا 
على إيصال نواايها بفعالية إىل اجلمهور العام وتوضيح كيف سيؤدي هذا النهج يف هناية املطاف 

إىل حتسني فرص العمل وزايدة االستقرار االقتصادي على املدى الطويل.

17- تنص املادة 107: »يؤسس جملس يسمى جملس اخلدمة العامة االحتادي يتوىل تنظيم شؤون الوظيفة العامة االحتادية مبا فيها 
التعيني والرتقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون«.


