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احلقوق  حالة  بتقييم  احلرية()1(  )بيت  هاوس  فريدوم  منظمة  قامت   ،1973 العام  منذ 
السياسية واحلرايت املدنية يف مجيع أحناء العامل، ويتم استخدام مؤشر احلرايت العاملية الذي تقدمه 
املنظمة بشكل منتظم من قبل صناع السياسات والصحفيي واألكادمييي والنشطاء وغريهم الكثري.

يصنف بيت احلرية وصول الناس إىل احلقوق السياسية واحلرايت املدنية يف 210 دولة واقليم 
من خالل مؤشر احلرية الذي يصدره سنواي، إذ ميكن أن تتأثر احلرايت الفردية - اليت تراوح من احلق 
يف التصويت إىل حرية التعبري واملساواة أمام القانون - ابجلهات الفاعلة احلكومية أو غري احلكومية.

األحباث على  وإقليم، ابستخدام جمموعة من  دولة   210 بتقييم  اخلارجيون  احملللون  يقوم 
أرض الواقع، واملشاورات مع جهات االتصال احمللية واملعلومات من املقاالت اإلخبارية واملنظمات 
اخلرباء  املستشارون  يقوم  مث  األخرى،  املصادر  من  متنوعة  وجمموعة  واحلكومات،  احلكومية  غري 

واملتخصصون اإلقليميون بفحص استنتاجات احملللي.
وميثل املنتج النهائي إمجاع احملللي واملستشارين وموظفي بيت احلرية، وحيلل مؤشر احلرية يف 
العامل العملية االنتخابية والتعددية السياسية واملشاركة وعمل احلكومة وحرية التعبري واملعتقد واحلقوق 

النقابية والتنظيمية وسيادة القانون واالستقالل الشخصي واحلقوق الفردي.
يتم إعداد هذا مؤشر بفضل الدعم السخي املقدم من الصندوق الوطين للدميقراطية ومؤسسة 

عائلة مرييل وموقع غوغل ومؤسسة ليلي إندومينت، وال تتلقى املنظمة أي متويل حكومي)2(.

1 - بيت احلرية أو »فريدم هاوس« )Freedom House(  :هي منظمة غري حكومية مقرها الوالايت املتحدة األمريكية تدعم 
وجتري البحوث حول الدميقراطية واحلرية السياسية وحقوق اإلنسان. أتسست منظمة بيت احلرية يف أكتوبر )تشرين األول( عام 
1941 وأصبح املرشح اجلمهوري ويندل ويلكي )1941( و السيدة األويل إليانور روزفلت )1933 - 1945( أول رؤسائها 
الفخريي. تصف املنظمة نفسها أبهنا »صوت خالص للدميقراطية واحلرية يف مجيع أحناء العامل«.يستشهد العديد من علماء السياسة 
والصحفيي وصناع السياسات كثريا ابحلرية يف العامل السنوي الذي تصدره املنظمة، والذي يقيم درجة احلرايت السياسية واحلرايت 
املدنية يف كل بلد من بلدان العامل. كما يعترب تقرير حرية الصحافة واحلرية على االنرتِنت من ضمن التقارير األخري املميزة للمنظمة، 

واليت ترصد الرقابة على الصحفيي وحاالت الرتهيب والعنف ضدهم، وإمكانية حصول اجلمهور على املعلومات.
2 - https://freedomhouse.org/report/freedom-world.

العراق في مؤشر الحرية العالمي 2021
د.باسم علي خريسان *

*  ابحث.
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أما تقرير مؤشر احلرية العاملي للعام 2021 فيغطي املدة من 1 يناير/كانون الثاين 2020 
إىل 31 ديسمرب/كانون األول 2020.

وابلنسبة لآللية اليت يعتمدها املؤشر يف احتساب الدرجة اليت متنح للدولة فيكون ابستخدام 
نضامي من مستويي يتكوانن من الدرجات واملكانة. 

فيما خيص الدرجات، يتم منح بلد أو إقليم من صفر إىل 4 نقاط لكل من مؤشرات احلقوق 
السياسية العشرة و 15 مؤشر للحرايت املدنية اليت أتخذ شكل االسئلة، النتيجة صفر متثل اصغر 

درجة من احلرية و 4 اكرب درجة من احلرية. 
وتتكون أسئلة احلقوق السياسية من جمموعة من ثالثة جماميع فئات فرعية: العملية االنتخابية 

)3 أسئلة(، والتعددية السياسية واملشاركة )4اسئلة(، وعمل احلكومة )اسئلة3(. 
أما أسئلة احلرايت املدنية فيتم جتميعها يف أربع فئات فرعية وهي: حرية التعبري واملعتقد )4 
أسئلة(، احلقوق الرتابطية والتنظيمية )3 اسئلة(، وسيادة القانون )4 اسئلة(، واالستقالل الشخصي 

واحلقوق الفردية )4 اسئلة(.
أعلى درجة إمجالية اليت ميكن منحها للحقوق السياسية هي 40 )أو 4 درجات لكل سؤال 

من األسئلة العشرة(.
أعلى درجة إمجالية ميكن منحها للحرايت املدنية هي 60 )أو درجة 4 لكل من الـ 15 

سؤال(. 
يتم استخدام الدرجات من اإلصدار السابق كمعيار للعام احلايل مع إعادة النظر.

الذي  العام  أثناء  العامل احلقيقي  النتيجة فقط إذا كان هنالك تطور يف  يتم تغيري  عادًة ما 
يستدعي تراجعاً أو حتسناً )على سبيل املثال، قمع وسائل اإلعالم، او قيام الدولة ابول انتخاابت 
حرة ونزيهة(، على الرغم من التغيريات التدرجيية يف الظروف - يف حالة عدم وجود حدث مؤثر - 

يتم تسجيلها أحياان يف الدرجات)3(.
3 - Freedom in the World 2021 Methodology, FREEDOM HOUSE https://
freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/FreedomInTheWorld_2021_Meth-
odology_Checklist_of_Questions.pdf,pp2-3.
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اواًل: ترتيب الدول يف مؤشر احلرية العاملية
 يشري مؤشر احلرية يف العامل 2021 إىل أن احلرية تشهد للعام اخلامس عشر على التوايل 
تراجع يف مستوايهتا العاملية، وفاق عدد البلدان اليت عانت من التدهور عدد البلدان اليت شهدت 

حتسناً أبكرب هامش مسجل منذ بدء االجتاه السليب يف عام 2006)4(.
ومن بي 195 دولة حول العامل يغطيها التقرير، فقد انزلقت 73 دولة يف مؤشراهتا، ليصبح 
حنو 38 يف املئة من سكان العامل يعيشون يف دول غري حرة، مقابل 20 يف املئة يعيشون يف دول 
حرة، سجلت السويد وفنلندا والنرويج 100 نقطة، حمتلة املرتبة األوىل، تليهن نيوزلندا، وكانت 
غالبية الدول األوربية ضمن قائمة الدول احلرة، إضافة للوالايت املتحدة االمريكية وكندا والياابن 

وكورواي اجلنوبية.
عهد  احلرية يف  مؤشرات  فيها  تراجعت  االمريكية  املتحدة  الوالايت  أن  إىل  التقرير  وأشار 
الرئيس األمريكي السابق، دوانلد ترامب، كما هبطت مؤشرات الصي، خاصة بعد القمع الذي 
متارسه، واملعلومات املضللة اليت تقدمها حول فايروس كوفيد 19 )كوروان(، واليت تسببت يف أزمة 

يف كل العامل.
ويوضح التقرير أن اهلند مل تعد ضمن قائمة الدول احلرة، واخنفض تصنيفها إىل دولة حرة 

جزئيا، حيث تتآكل الدميقراطية يف ظل رائسة انريندا مودي.
اثنيا: موقع الدول العربية يف املؤشر

أما الدول العربية فقد اشار التقرير اىل نتائج الدول العربية على مؤشر احلرية، واليت تنقسم 
إىل 3 مستوايت، دول ذات حرية، ودول ذات حرية جزئيا، ودول غري حرة، إذ كلما زادت قيمة 

املؤشر فهذا يعين ان الدول أكثر حرية، وهي يف املؤشر كما يلي:

4 - https://freedomhouse.org/report/freedom-world,Op,Cit.
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تونس: يف املرتبة 71 عامليا، والـ 1 عربيا، حرة.
لبنان: يف املرتبة 43 عامليا، والـ 2 عربيا، حرة جزئيا.

الكويت: يف املرتبة 37 عامليا، والـ 3 عربيا، حرة جزئيا.
املغرب: يف املرتبة 37 عامليا، والـ 4 عربيا، حرة جزئيا. 
موريتانيا: يف املرتبة 35 عامليا، والـ 5 عربيا، غري حرة.
األردن: يف املرتبة 34 عامليا، والـ 6 عربيا، غري حرة.
اجلزائر: يف املرتبة 32 عامليا، والـ 7 عربيا، غري حرة. 
العراق: يف املرتبة 29 عامليا، والـ 8 عربيا، غري حرة.

قطر: يف املرتبة 25 عامليا، والـ 9 عربيا، غري حرة.
األراضي الفلسطينية : يف املرتبة 25 عامليا، والـ 10 عربيا، غري حرة.

ُعمان: يف املرتبة 23 عامليا، والـ 11 عربيا، غري حرة.
مصر: يف املرتبة 18 عامليا، والـ 12 عربيا، غري حرة.

اإلمارات: يف املرتبة 17 عامليا، والـ 13 عربيا، غري حرة.
السودان: يف املرتبة 17 عامليا، والـ 14 عربيا، غري حرة.
البحرين: يف املرتبة 17 عامليا، والـ 15 عربيا، غري حرة.

اليمن: يف املرتبة 11 عامليا، والـ 16 عربيا، غري حرة.
ليبيا: يف املرتبة 9 عامليا، والـ 17 عربيا، غري حرة.

السعودية: يف املرتبة 7 عامليا، والـ 18 عربيا، غري حرة.

سوراي: يف املرتبة 1 عامليا، والـ 19 عربيا، غري حرة )5(.

https://www.alhurra.com/arabic-and-internation- ،5 - مؤشر احلرية 2021.. ترتيب الدول العربية
al/2021/03/10 مت االطالع عليه يوم 27-6-2021.
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اثلثاً: موقع العراق يف املوشر.
للعام  للحرية  فريدوم هاوس  بلد »غري حر« يف مؤشر  أنه  على  العراق مدرجاً  يزال    ال 
2021 بتسجيله )29( نقطة من إمجايل 100 )حيث حصل على 16- 40 يف جمال احلرايت 
السياسية وعلى 60-13 يف جمال احلقوق املدنية(، إال أن العراق حيتل مرتبة أفضل بكثري من إيران 
اجملاورة )16( واململكة العربية السعودية )7( وسوراي )1(، وسجل األردن أفضل برصيد )34(، 

بينما جاءت تركيا يف املقدمة أيضاً برصيد )32(. 
FREEDOM IN THE WORLD 2021
Iraq        29-100
NOT FREE

Political Rights 16 40

Civil Liberties 13 60
 فاملؤشر قد ذكر أن العراق مع أنه يشهد انتخاابت منتظمة وتنافسية، وتتمتع اجملموعات احلزبية 
والدينية والعرقية املختلفة يف البالد بشكل عام ابلتمثيل يف النظام السياسي، فإن الفساد والتهديدات 
األمنية تعرقل احلكم الدميقراطي يف املمارسة العملية، ويف إقليم كردستان، تفتقر املؤسسات الدميقراطية 
إىل القوة الحتواء نفوذ مساسرة السلطة القدامى، كما يشري التقرير إىل أن إيران متكنت وعلى حنو 

متزايد من التأثري على السياسة يف بغداد. 
حُترتم احلرايت املدنية بشكل عام يف القانون العراقي، لكن الدولة لديها قدرة حمدودة على 
القطاع  االنتهاكات واملعاقبة عليها، وأثرت جائحة COVID-19(( بشكل كبري على  منع 
الصحي املتهالك ابلفعل يف العراق، والذي كافح للتعامل مع العدد الكبري من األشخاص الذين 

أصيبوا ابلفريوس.
كما أدت عمليات اإلغالق اليت فرضتها احلكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان إىل تفاقم 

الصعوابت املالية للعمال ذوي األجور املنخفضة وأصحاب األعمال الصغرية.
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يف مايو / أاير، بعد حماوالت فاشلة ملرشحي آخرين لرائسة الوزراء، جنح مصطفى الكاظمي 
يف تشكيل حكومة وافق عليها جملس النواب، يف أبريل / نيسان ومايو / أاير، استغلت السلطات 
لقمع  فريوس كوروان  عن  النامجة  اإلغالق  عمليات  إقليم كردستان،  يف  سيما  وال  العراق،  يف 
املعارضة،  ونشاط  التجمع  وحقوق  الصحافة  حرية  على  الشديدة  القيود  وفرض  االحتجاجات 
واستمرت عملية إعادة إعمار املناطق احملررة من سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( بوترية بطيئة 
على مدار العام. ظل ما يقرب من )1.3 ( مليون عراقي انزحي داخلياً حىت ديسمرب / كانون 

األول، واستمر هتديد اإلرهاب يف البالد)6(.
التوصيات:

حصول العراق على املرتبة 29 عامليا والثامن عربيا يعد مؤشراً سلبياً لواقع احلرايت يف العراق . 1
االمر الذي يستدعي االهتمام مبوضوع احلماية القانونية والقضائية للحرايت وحلد من التجاوز 

عليها.
التزال احلرايت العامة يف العراق غري واضحة املعامل وال تزال مؤسسات الدولة بعيدة عن الفهم . 2

الصحيح للحرايت واحلقوق السياسية واملدنية االمر الذي يساهم يف تشويه صورة العراق عاملياً.
حيتاج العراق اىل جهد سياسي واعالمي وثقايف يساهم يف ترسيخ الفهم الصحيح للحرايت . 3

املدنية واحلقوق السياسية لدى املؤسسات الرمسية واجلمهور.
فشل مؤسسات الدولة الرمسية يف محاية احلرايت العامة من بعض املسلحي يعد احد االسباب . 4

وراء تراجع موقع العراق يف مؤشر احلرايت العاملية، لذلك ال ميكن حل مشكلة العراق يف حالة 
استمرار فشل الدولة يف اعادة هيبة مؤسساهتا االمنية واستمرار فشلها يف احكتار وسائل العنف 

يف البالد.
ال ينفي ما ذكر سابقا أن هناك تقصري اعالمي فيما خيص احلرايت العامة يف العراق، تقصري عراقي، . 5

الكثري من املؤشرات يتم رصدها عرب أشخاص يسكنون خارج العراق، أو عرب اشخاص مرتبطي 
سياسيا، مما يغيب بعض أهم مالمح احلرايت العامة يف العراق، مثل احلمالت الشعبية اليت أوقفت 
عددا من القواني اليت أريد هلا التضييق على احلرايت العامة، كقانون املعلومات وقانون االحوال 

الشخصية وغريها، األمر الذي يستلزم جهدا اعالميا حكوميا منظما يف هذا االجتاه.

6 - https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2021.


