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ملخص تنفيذي

توصيات سياسية  االجتماعي. ويقدِّم  للعقد  العراقيِّي  الورقة يف كيفية تصوُّر  تبحث هذه 
للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، واجلهات الفاعلة الدولية، واجملتمع املدين؛ للمساعدة يف 

ردم الفجوة بي العقد االجتماعي القائم وآلية تصوُّره.

إنَّ هذه الورقة تتويٌج لعملية أطلقها برانمج األمم املتحدة اإلنائي يف العراق ابلشراكة مع 
معهد ستوكهومل الدويل ألحباث السالم )SIPRI(. سعى هذا النشاط إىل فهم )كيف يريد اجملتمع 
العراقي إعادة التفاوض بشأن العقد االجتماعي للبلد(. يوفر التعامل مع املشاركي يف البحث فرصة 
العقد االجتماعي. عالوة على  العراقي تصور  الشعب  تعيد شرائح خمتلفة من  لفهم كيف  فريدة 
ذلك، فإنَّه يوفِّر فرصة للجمع بي هذه اآلراء؛ لتشجيع احلوار مع احلكومة وأصحاب املصلحة 

اآلخرين يف السياسة حول كيفية إعادة حتديد العالقات بي الدولة واجملتمع.

تبحث الورقة يف كيفية رؤية شرائح اجملتمع املختلفة لعالقتها مع الدولة وكيف يؤثر وضعها 
االجتماعي على متثيلها ومشاركتها يف العملية السياسية. تويل الورقة اهتماماً خاصاً للمجتمعات 
املهمشة مثل النساء والنازحي داخلياً واألقليات والشباب، مع االعرتاف أبنَّ هناك فئات متنوعة 
من سائر الناس. تستخدم الورقة البحث املكتيب والبياانت األولية املتحصلة عن طريق املشاورات مع 
أصحاب املصلحة العراقيي غري احلكوميي الرئيسيي، ومناقشات جمموعات الرتكيز، واستطالعات 
وسائل التواصل االجتماعي. قدمت ثالثة مداوالت عب اإلنرتنت، تضمنت كل منها )15( إىل 
وضمنوا  استطالع  عملوا كمجلس  لقد  واالستنتاجات.  النتائج  على  تعليقات  مشاركاً،   )20(

مشاركة اجملتمع على نطاق أوسع.

وحزيران  نيسان  بي  العراق  حمافظات  من  حمافظة  يف كل  مركزة  مجاعية  مناقشات  جرت 
2021؛ لفهم قضااي الناس املتعلقة ابلعقد االجتماعي، والتغيريات اليت يرغبون يف رؤيتها وكيفية 
ترتيبها حسب األولوية. ُأجريت مناقشتان يف كل حمافظة، واحدة مع الرجال واألخرى مع النساء؛ 
لقياس وجهات نظرهم كل على حدة. كان لكل مناقشة شرحية عشوائية من الناس على أساس 

إعادة صياغة العقد االجتماعي في العراق

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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العمر واملستوى التعليمي واجملموعة العرقية والطائفية والوضع االقتصادي. ساعدت معايري االختيار 
على توفري فهم دقيق ملختلف شرائح السكن وضمنت مساع أصوات احلضر والريف على حدٍّ سواء.

يف شهري حزيران ومتوز 2021، ُأجريت ثالثة استطالعات على مواقع التواصل االجتماعي 
عن طريق صفحات الفيسبوك لثالثة من الشخصيات املؤثرة العراقية ومنظمتي إعالميتي اْخِتريَا 
ملالءمة مجهورهم. أثبتت الدراسات االستقصائية صحة نتائج مناقشات جمموعة الرتكيز، وقدمت 
عينة واسعة النطاق من الردود على األسئلة املهمة يف العقد االجتماعي. على هذا النحو، فإنَّ اآلراء 
والبياانت الواردة يف التقرير ال متثِّل وجهات نظر برانمج األمم املتحدة اإلنائي، بل غالباً ما تعكس 

هذه النتائج والبياانت الرئيسة آراء املشاركي يف البحث.

عموماً، تسلِّط نتائج البحث الضوَء على الركائز األساسية لعقد اجتماعي ُمعاد تصوره يف 
العراق: معاجلة الفساد، وضمان الوصول إىل سبل العيش، واخلدمات األساسية، ومعاجلة األمن، 
وحتسي احلوكمة، وضمان املساواة بي اجلنسي، واملساواة االجتماعية. يف الوقت نفسه، ستكون 
التوقعات املعدلة ضرورية ملا ميكن أن تقدمه الدولة يف إطار العقد االجتماعي، وال سيَّما عن طريق 

التوظيف يف القطاع العام.

النتائج الرئيسة

يف  مرتسخ  أنَّه  ورأوا  العراق،  يف  الرئيسة  القضية  الفساد  أنَّ  البحث  يف  املشاركون  حدَّد 
أنَّ  االستقصائية  الدراسة  واملشاركون يف  الرتكيز  املشاركون يف جمموعات  يعتقد  السياسي.  النظام 
معاجلة الفساد جيب أن تكون على رأس أولوايت احلكومة. ووجدوا أنَّ الفساد وصالته العميقة 
م  بنظام احلكم احلايل أهم عائق أمام املشاركة السياسية. أفاد املشاركون يف جمموعة الرتكيز أيضاً أنَّ
شرائح  يتخلَّل مجيع  ألنَّه  الفساد  بسبب  اخلدمات؛  على  احلصول  يف  يومية  يواجهون صعوابت 
العقد االجتماعي  القضية أتثري إجيايب على  العراق. سيكون ملعاجلة هذه  النسيج االجتماعي يف 

والقضااي الرئيسة األخرى احملددة يف هذه الورقة.

م فقدوا الثقة يف العملية السياسية. كان يُنظر إىل االنتخاابت  أوضح املشاركون يف البحث أنَّ
ا حمركات حمتملة للتغيري، ولكن مل يروا أنَّ عملية التصويت ذات أتثري على صنع التغيري.  على أنَّ
احملاصصة  نظام  يف  ممثلي  غري  م  أبنَّ االستطالع  يف  واملشاركي  الرتكيز  جمموعة  من  شعرت كل 
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منخفضة.  الدولة  ومؤسسات  السياسة  يف  الثقة  كانت  والفساد.  ابلتزوير  املرتبطة  واالنتخاابت 
عموماً، كانت هناك رغبة واضحة يف االنتقال من السياسة القائمة على اهلوية إىل السياسة القائمة 

على القضااي.

ينهض النوع االجتماعي بدور رئيس يف تشكيل الشكاوى واملطالب. كانت أبعاد النوع 
االجتماعي ابرزة يف مجيع املظامل والقضااي األساسية احملددة يف هذه الورقة. يرى الرجال والنساء 
عموماً القضااي كاًل من وجهة نظره. قدَّمِت النساء فهماً واضحاً للغاية لكيفية أن يكون ملعاجلة 
قضية واحدة تداعيات إجيابية على سائر القضااي -على سبيل املثال- إبقران تدابري مكافحة الفساد 
بتقدمي خدمات أفضل، وأمن أحسن، وعملية سياسية منصفة أكثر. لقد أظهروا فهماً شاماًل ملا 

جيب تغيريه وكيف يشعرون أبنَّ األعراف اجملتمعية واجلندرية متنع مشاركتهم الفعالة يف السياسة.

إنَّ األمن الشخصي يف تراجع برأي املشاركي. اختلفت تصورات األمن والقضااي األساسية 
واملشاركي يف  الرتكيز  من جمموعة  رأى كلٌّ  ذلك،  ومع  واملوقع.  واجملتمع  اجلنس  َوْفق  به  املتعلقة 
املنظمة،  األسلحة غري  الرئيسة هي  القضااي  احندار. كانت  الشخصي يف  أمنهم  أنَّ  االستطالع 
والتمييز  احلكومية  غري  الفاعلة  اجلهات  سلطة  واستمرار  األمن،  قوات  يف  العادل  غري  والتمثيل 
واملضايقة ضعف السيطرة على احلدود. شعر الناس أيضاً ابلتهديد من قبل الدولة ونددوا ابلقيود 
املفروضة على حرية التعبري، ال سيَّما تلك اليت تعبِّ عن املعارضة و/ أو تشارك يف االحتجاجات 

واملظاهرات.

م يتوقعون من احلكومة تقدمي خدمات  سقف التوقعات العالية من احلكومة. أكَّد الناس أنَّ
مدعومة ونظام رعاية اجتماعية مضمون، فضاًل عن توظيف القطاع العام ومتثيله يف النظام السياسي. 
م يفتقرون إىل الرتبية املدنية والفهم الكامل ملاهية حقوقهم وواجباهتم  ومع ذلك، اتفقوا أيضاً على أنَّ

مبوجب العقد االجتماعي.

املواطنون هم عوامل التغيري الرئيسة. وصف كل من جمموعة الرتكيز واملشاركي يف االستطالع 
م عوامل تغيري. اتفق معظم املشاركي يف االستطالع على ضرورة تثقيف أنفسهم  أنفسهم على أنَّ
ابحلقوق  والوعي  املدنية  الرتبية  يف  نقص  إىل  وأشاروا  التغيري،  لبدء  به  القيام  ميكنهم  ما  حول 
من الوضع  الفئات تضرراً  واملسؤوليات فيما يتعلق ابلدولة واملواطني. بوصف الشباب من أكثر 
م عوامل تغيري رئيسة. ومع ذلك، كان هناك  احلايل يف العراق، فقد كان يُنظر إىل الشباب على أنَّ
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م يفتقرون إىل املهارات واخلبة الالزمة للمشاركة بفعالية يف العمليات  أيضاً تصور واسع االنتشار أبنَّ
السياسية.

مع تدهور الوضع االقتصادي على حنو مطرد، جيب أن يكون خلق فرص العمل جزءاً من 
عقد اجتماعي ينبغي إعادة النظر به. الشكاوى واالستياء من اعتماد العراق على عائدات النفط 
ليست جديدة وال مطالب لتنويع االقتصاد. كان لوابء كوروان أتثري سليب كبري. كان االفتقار إىل 
فرص العمل، خاصة بي صفوف شباب، مصدر قلق كبري وإحباط كبري دفع إىل ظهور احتجاجات 
2019. شددت جمموعة الرتكيز واملشاركون يف الدراسة االستقصائية على أنَّه جيب توزيع الثروة 

والفرص على حنو أكثر عداًل.

التوصيات الرئيسة

قصرية األجل )حىت 12 شهراً(

جيب أن تكون إعادة الثقة يف العملية الدميقراطية من أولوايت احلكومة.

جيب أن تتجاوز معاجلة الفساد التنظري الشفهي

جيب أن حتفز احلكومة اجلديدة التنويع االقتصادي.

جيب تنفيذ اإلصالحات لتقدمي خدمة أكثر استدامة.

السياسية من أعلى إىل  القمة وربطها ابلعمليات  القاعدة إىل  ينبغي تشجيع املشاركة من 
أسفل.

حتتاج حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان إىل دعم حرية التعبري واإلعالم احلر لتعزيز 
العقد االجتماعي.

متوسطة إىل طويل األجل )من 12 إىل 36 شهراً(

سيساعد إحراز تقدٍُّم حنو حتسي األمن وسيادة القانون على ختفيف الشعور ابنعدام 
األمن.
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إنَّ حتسي الظروف اليت متكن املرأة من املشاركة يف السياسة واحلياة العامة أمر ابلغ األمهية.

إنَّ إشراك الشباب مطلوب اآلن وهو مفتاح املستقبل.

م يفتقرون إىل اخلبة واملعرفة. جيب تغيري تصور الشباب على أنَّ

جيب تطوير فهم الناس حلقوقهم وواجباهتم يف العقد االجتماعي. 

جيب إعادة أتكيد أمهية التصويت للسكان.

ينهض اجملتمع املدين بدور مهم يف العراق، لكن جيب أن يعزز نفاذ بصريته العام.

املقدمة. 	

 ،2019 األول  تشرين  أكتوبر/  يف  االحتجاجات  من  جديدة  موجة  العراق  اكتسحت 
ُعرفت ابسم انتفاضة تشرين )أكتوبر(. ُتشري هذه االحتجاجات إىل تغيري كبري، فبداًل من الرتكيز 
على القضااي الفردية، دعا املتظاهرون إىل عقد اجتماعي جديد كلياً. شعر الكثريون خبيبة أمل من 
م رأوا يف االحتجاج وسيلة املشاركة الوحيدة والطريقة الوحيدة للتعبري عن  النظام السياسي لدرجة أنَّ

مطالبهم. قُبض على اآلالف وزادت القيود املفروضة على حرية الكالم والتعبري.

أصبحت االحتجاجات أمراً مألوفاً للغاية يف العراق، وقد نت حجماً وتزايد دعمها قبل   
كوروان. وهذا يؤكد -بقوة- حاجَة العراق إىل إعادة تنظيم العالقة بي الدولة واجملتمع، وااللتزامات 
املرتتبة على كل منهما جتاه اآلخر. حيتاج العراقيون عموماً إىل الشعور أبنَّ النظام السياسي شامل 
فقط  الظروف  االحتجاج. يف ظل هذه  إىل  احلاجة  بعدالة، من دون  وميكنهم معاجلة شكاويهم 
سيكون املرتبطون حبركات االحتجاج على استعداد لالعرتاف ابلسلطة احلاكمة للدولة. يف الوقت 

نفسه، حينما خيتار الناس االحتجاج، جيب أن يشعروا ابألمان عند القيام بذلك.

اخلدمات  ونقص  والبطالة  الفساد  ضد  االحتجاج  تشرين  انتفاضة  اندالع  حافز  كانت 
األساسية فضاًل عن املطالب بتغيري نظام احلكم بعد عام 2003. مع أنَّ النظام قد تشكل ألول 
مرة لضمان التمثيل املناسب للمجموعات العرقية والطائفية املختلفة يف العراق، إال أنَّه بعد )20( 
عاماً، ندَّد عديد من املتظاهرين بذا النظام الطائفي الذي يتقاسم السلطة؛ ألنَّه فشل يف محاية 
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حقوق املواطني وضمان توفري ظروف معيشية الئقة. سهَّل النظام احلايل استخدام املوارد العامة 
خلدمة املصاحل الشخصية للنخب السياسية وزايدة نفوذها. كما سلَّطت املطالب الشعبية الضوَء 

على ضرورة قيام دولة موحدة تقاوم ممارسات النخب احلاكمة الكليبتوقراطية. 

أظهرت االحتجاجات للعيان سنوات من الصراع والعنف، ممَّا أدى إىل انتكاس مكاسب 
التنمية وزايدة معدالت الفقر وتسبب يف سقوط عديد من القتلى والتشريد على نطاق واسع لعدد 
من اجملتمعات. خلَّف الصراع مع ما يسمى ابلدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( بي عامي 
2013 و2017 دماراً هائاًل وخسائر يف األرواح ونزوحاً، ممَّا فاقم مشاكل الدولة العراقية. كشفت 
األزمة عن التحدايت اليت تواجه الدولة يف السيطرة على األراضي واالستجابة الحتياجات السكان 
الفجوة  العراق والشام، ممَّا يؤكِّد  الدولة اإلسالمية يف  املناطق اليت سيطر عليها تنظيم  احملليي يف 
املتسعة بي الدولة واجملتمع. كما أظهر عدم املساواة يف العقد االجتماعي السائد، والذي فشل يف 

تضمي التمثيل املتساوي وضمانه يف مجيع أحناء البالد.

وتشمل مصادر الضغط األخرى الضغوط االقتصادية الناجتة عن القتال ضد داعش واخنفاض 
أسعار النفط. أدى تزايد االستياء من النخب احلاكمة إىل إهلام دعوات شعبية لالنتقال من السياسة 
القائمة على اهلوية إىل نظام يعاجل أكثر القضااي إحلاحاً اليت تواجه البالد. من نواٍح عديدة، شكلت 

االحتجاجات حتواًل يف كيفية إدراك الناس لعالقتهم ابلدولة ومعىن املواطنة.

هتدف هذه الورقة إىل فهم كيف يريد اجملتمع العراقي تغيري العقد االجتماعي، وكيف ميكن 
هلذه الرؤية أن تتصل ابلواقع السياسي، ومن هم وكالء التغيري، وما الذي ميكن فعله لتسهيل عقد 
اجتماعي أقوى. توفر عملية تشكيل احلكومة فرصة لرسم مسار جديد بي رغبات السكان وأولئك 
الذين لديهم القدرة على إعادة صياغة العالقات بي الدولة واجملتمع. كانت انتخاابت تشرين األزل 
ا كانت األوىل منذ انتفاض تشرين واألوىل مبوجب قانون االنتخاابت اجلديد  2021 مهمة؛ ألنَّ

الذي طالب به احملتجون.

دائرة   )18( بداًل من  دائرة   )83( إىل  العراق  ينقسم  اجلديد،  االنتخاابت  لقانون  َوْفقاً   
ست حديثاً بدخول  انتخابية. تتيح هذه اخلطوة للمستقلي واألحزاب الصغرية واألحزاب اليت ُأسِّ
العملية السياسية. كما جرت االنتخاابت يف أعقاب جائحة كوروان، الذي أدَّى إىل تفاقم األزمة 
االقتصادية املستمرة وتفاقم الشكاوى من التحدايت اليت تواجه الدولة بشأن االهتمام ابملواطن. إنَّ 
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إعادة التفاوض بشأن العقد االجتماعي وتفكيك الوضع الراهن املتهالك، ابلنسبة لكثريين أمران 
أساسيان من املتوقَّع أن حترزمها احلكومة اجلديدة.

تويل هذه الدراسة أمهية ابلغة لتطوُّر العقد االجتماعي يف العراق وإىل الطرائق اليت تكون 
با شرائح اجملتمع املختلفة عالقتها مع الدولة، وكذلك كيف يؤثِّر وضعها يف اجملتمع على توقعاهتم 
ورؤاهم التنموية. على وجه اخلصوص، تلقي الورقة الضوَء على كيفية أتثر النساء والشباب واألقليات 
والنازحي داخلياً والفئات املهمَّشة أبداء الدولة وتسلِّط الضوَء على مظاملهم اخلاصة. أتخذ الورقة 
يف االعتبار الشكاوى الرئيسة اليت أعرب عنها املتظاهرون -واملواطنون العراقيون كلهم- مراراً وتكراراً 
فيما يتعلق ابلفساد واخلدمات، واالقتصاد، واألمن، واحلكم. يعتمد التحليل على البحث املكتيب 
والبياانت األولية اليت حتصلنا عليها يف مناقشات جمموعات الرتكيز، وإجراء استطالعات وسائل 

التواصل االجتماعي، واملشاورات اليت تعكس وجهات نظر الفئات االجتماعية املختلفة.

إنَّ هذه الورقة تتويج لعملية أطلقها برانمج األمم املتحدة اإلنائي يف العراق ابلشراكة مع 
اجملتمع  يريد  فهم كيف  إىل  النشاط  )SIPRI(. سعى  السالم  لبحوث  الدويل  معهد ستوكهومل 
العراقي إعادة التفاوض بشأن العقد االجتماعي؛ لتقدمي توصيات إىل حكومة العراق وحكومة إقليم 
ه البياانت حتلياًل أعمق إلسرتاتيجية  كردستان واجملتمع املدين واجلهات الفاعلة الدولية. كما ستوجِّ
برانمج األمم املتحدة اإلنائي. يوفِّر احلوار مع شرحية عريضة من السكان فرصة فريدة لفهم وجهات 
النظر املتنوعة واجلمع بي هذه اآلراء معاً. ويؤمل أن يشجع هذا احلوار مع احلكومة وأصحاب 
واجملتمع  الدولة  بي  العالقات  حتديد  إعادة  السياسة حول كيفية  يف  اآلخرين  الرئيسي  املصلحة 

واملساعدة يف ردم الفجوة احلالية.

يعرض القسم )2( املنهجية املستخدمة يف املشروع. يف حي يقدِّم القسم )3( خلفية هلذه 
الورقة عن طريق فحص العقد االجتماعي يف العراق على نطاق أوسع. يبحث القسم )4( يف تطور 
العالقات بي الدولة واجملتمع منذ عام 2010، مع االهتمام ابالختالفات الدميوغرافية واجلغرافية. 
يفحص القسم )5( املظامل األساسية اليت ُحدِّدت عن طريق البحث، ويربطها ابلعقد االجتماعي 
والقيود يف تطوره. يعرض القسم النتائج الرئيسة من مناقشات واستطالعات جمموعات الرتكيز مع 
تسليط الضوء على ديناميكيات اإلدماج واالستبعاد يف العملية السياسية جملموعات خمتلفة، مبا يف 
التغيري،  القسم )6( إىل عوامل  النساء والشباب، واألقليات، والنازحي، واملهمشي. ينظر  ذلك 
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يف حي يفحص القسم )7( فرص التغيري. وخُتْتـََتم الورقة بتوصيات قصرية ومتوسطة املدى؛ ملعاجلة 
الشكاوى وحتسي العالقات بي الدولة واجملتمع.

2. املنهجية

اشتمل البحث اخلاص بذه الورقة على مراجعة مكتبية لألدبيات ومناقشات مجاعية مركزة 
املصلحة  إذ انقش أصحاب  االجتماعي ومشاورات،  التواصل  استطالعات على وسائل  وإجراء 
العراقيون غري احلكوميي املشروع ونتائجه. شكلت هذه املكوانت صورة فهم كبرية عن كيفية تصور 
العراقيي للعقد االجتماعي وتطوره. صممت مجيع جوانب البحث حبيث ميكن تصنيف البياانت 
لفهم كيفية أتثري عوامل مثل اهلوية العرقية والطائفية واجلنس والعمر والوضع االقتصادي ومستوى 
التعليم على التصورات. ساعد هذا البحث يف تسليط الضوء على آراء جمموعات متعددة، مبا يف 
ذلك املهمشي، وحتديد القواسم املشرتكة واالختالفات يف وجهات النظر حول العقد االجتماعي 
عب السكان. وساعد على ضمان مساع مجيع األصوات والتأثري على توصيات السياسة واإلجراءات 

الالحقة، مبا يتماشى مع املبدأ املتفق عليه عاملياً بعدم هتميش أي شخص.

عقدت جمموعتا تركيز نقاشي يف كل حمافظة من حمافظات العراق البالغ عددها )19(   
)اجلدول رقم 1(. تضمنت إحداها الرجال واألخرى نساء، لتقييم وجهات نظرهم تقييماً منفصاًل. 
واستناداً إىل التجربة السابقة يف العراق، فقد منح ذلك املرأة مساحة وحرية للمشاركة والتعبري عن 
آرائهم حبرية. كان لكل جمموعة تركيز أيضاً شرحية عرضية من الناس على أساس العمر واملستوى 
شرائح  متثيل  االختيار  معايري  االقتصادي. ضمنت  والوضع  والطائفية  العرقية  واجملموعة  التعليمي 
َن  خمتلفة من السكان يف كل حمافظة، مع إيالء اهتمام خاص لألشخاص األكثر هتميشاً، وقد ُضمِّ
كل من األصوات احلضرية والريفية. عرضت اجملموعة نفسها األسئلة يف كل مناقشة مجاعية مركزة 
يف مجيع أحناء البالد، مع إجراء مناقشات بي نيسان وحزيران 2021. احرتمت مجيع املناقشات 

إرشادات الصحة العامة احمللية واختذت تدابري جادة؛ ملنع انتشار وابء كوروان. 
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إقليم  كردستان العراقالوسطى واملتأثرة ابلصراعاجلنوب

موقع جمموعات املُحافظة
موقع جمموعات املُحافظةالرتكيز

موقع جمموعات املُحافظةالرتكيز
الرتكيز

أربيل أربيلموصلنينوىالبصرةالبصرة
سيد صادقسليمانيةكركوككركوكالناصريةذي قار
دهوكدهوكفلوجةانباراحللةاببل

حلبجةحلبجةسامراءصالح الدينالعمارةميسان
بغدادبغدادالنجفالنجف
بعقوبةدايىلالسماوةاملثىن

كربالءكربالء
الديوانيةالديوانية
الكوتواسط

أثبتت استطالعات وسائل التواصل االجتماعي صحة النتائج اليت توصلت إليها جمموعات   
بناًء على عينة أكب من السكان. صممت ثالثة استطالعات قصرية ملا متوسطه مثانية  الرتكيز، 
لغات  إىل  االستطالعات  تـُْرمِجَِت  اإلنرتنت.  عب  اجلماهري  إىل  للوصول  اخليارات  متعددة  أسئلة 
 )Google( ناذج  استخدمنا  والرتكمان.  والكردية،  واآلشورية،  العربية،  الرئيسة:  األربع  العراق 
بثالثة  اخلاصة  الفيسبوك  صفحات  عب  االستطالعات  روابط  ُشورَِكت  االستطالعات.  لبناء 
مؤثرين عراقيي ومنظمتي إعالميتي اْخِتريا َوْفق صلة مجهورهم. ُروِقَبِت التعليقات على صفحات 

)Facebook( طوال العملية، وُقدَِّمِت الردود؛ لضمان فهم املشاركي جلميع األسئلة.

الثالث من حزيران حىت ناية متوز 2021.  كانت االستطالعات متاحة من األسبوع   
املستهدف  التعزيز  استخدمنا  العملية.  طوال  ابملبحوثي  اخلاصة  الدميوغرافية  البياانت  ُروِقَبِت 
ملنشورات )Facebook( لتوليد مزيٍد من الردود وحتقيق التوازن بي الرتكيبة السكانية؛ لضمان 
التمثيل عب اجلنس واملنطقة احمللية والعمر. كان االستطالع األول حول احلوكمة ومشل )8786( 
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مبحوث )%60 ذكور، و%40 إانث(. أمَّا االستطالع الثاين حول إحداث التغيري فقد شارك 
يف االستطالع 6100 )%63.4 ذكور، و%36.6 إانث(. اجتذب االستطالع الثالث حول 

اخلدمات األساسية 8467 مستجيباً )%87.1 ذكور و%12.9 إانث(.

لقد عرضوا  واالستنتاجات.  النتائج  على  تعليقات  اإلنرتنت  قدمت ثالث مشاورات عب 
)شيكاً( إضافياً، وضمنوا مشاركة اجملتمع على نطاق أوسع. سامهت التعليقات يف البحث وساعدت 
يف تصميم أسئلة ملناقشات جمموعة الرتكيز. تضمنت كل مشاورة ما بي )20-15( مشاركاً من 
املدافعي عن حقوق املرأة والشباب، وانشطي اجملتمع املدين، وبناة السالم احملليي، والصحفيي، 

واألكادمييي من مجيع أحناء البالد. 

3. العقد االجتماعي

العقد االجتماعي، مبفهومه الواسع، هو ميثاق يـُْعَقد بي الدولة واجملتمع، حيدِّد حقوقهما 
والتزاماهتما جتاه بعضهما بعضاً. ُتشري كلمة »دولة« إىل حكومة، أو نظام، أو خنب سياسية، مبا 
يف ذلك فروع السلطة واملؤسسات واألعراف اليت حتكم جمتمعاً معيناً. يشمل »اجملتمع« كياانت 
خمتلفة، مثل عامة السكان، وجمموعات املصاحل اجملتمعية املنظمة واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين. 
ا توفر إطاراً مفيداً؛ لفهم طبيعة العالقات بي  يف حي أنَّ هذه املصطلحات واملفاهيم واسعة، فإنَّ
الدولة واجملتمع. يبين هذا اإلطار على أسس سلطة الدولة وشرعيتها وحقها يف احلكم. حيدد حدود 
سلطة الدولة، وحيدِّد توقعات املواطني وحقوقهم، وحيدِّد احلقوق وااللتزامات املتبادلة، وينظم تبادل 
السلع واخلدمات العامة. حيدِّد طبيعة املنظمات السياسية ومعىن اإلجراءات وااللتزامات السياسية. 
تتميز العقود االجتماعية مبحتواها ومدى حتققها، وتعتمد على سياقها، إذ تكون القواعد واألعراف 

ضمنية وصرحية، ورمسية وغري رمسية.

أسئلة  ويثري  ومواطنيها،  الدولة  بي  العالقة  لتحليل  مفيدًة؛  أداًة  االجتماعي  العقد  يُعدُّ   
أساسية مثل: إىل َمن يتجه املواطنون ابلضبط -خاصة عند االخنراط يف احتجاج شعيب- حينما 
املتباينون  الفاعلون  يؤثر  كيف  لديهم؟  التمثيل  درجة  ما  الدولة؟  على  دعاوى  رفع  يف  يرغبون 
العوامل  على  االجتماعي  العقد  يعتمد  مدى  أي  إىل  وشرعيته؟  االجتماعي  العقد  تطوُّر  على 
الدولة،  مع  لعالقتهم  املواطني  تصوُّر  لفهم كيفية  مهمة؛  قضااي  كلها  اخلارجية؟  والديناميكيات 
وكيف تستجيب األخرية ملطالبهم؟ ميكن أن يؤدِّي استخدام العقد االجتماعي كعدسة حتليلية إىل 
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التقاط رؤى مفيدة لديناميات الدولة واجملتمع عند نقطة معينة أثناء تطورها، مبا يف ذلك الفجوات 
والتناقضات وحماوالت إعادة التفاوض على العالقة بي الدولة واجملتمع.

يُعدُّ العقد االجتماعي القوي مكوانً رئيساً للجهود احمللية والدولية؛ لدعم التنمية املستدامة 
والشاملة. يف البلدان اهلشة واملتأثرة ابلصراعات، إذ تكون التحدايت اليت تواجه التنمية أكب، يؤدِّي 
عقداً اجتماعياً مفككاً إىل اهلشاشة، إذ إنَّ عقداً من هذا النوع هو سبب جذري للحروب األهلية، 
الدولة، والنزاعات بي اجملتمعات  إنَّه يكثِّف من قمع  القسرية، والنزوح.  وعدم املساواة، واهلجرة 
االقتصادي  التعاون  منظمة  عن  الصادر   2020 لعام  اهلشاشة  حالة  تقرير  وجد  والظلم.  احمللية 
والتنمية: »يف عام 2020، قبل فريوس كوروان، كانت األوضاع اهلشة موطناً لـ)%23( من سكان 

العامل وأيضاً إىل )%76.5( من مجيع أولئك الذين يعيشون يف فقر مدقع على مستوى العامل«.

إعادة تصور وإعادة أتسيس شروط العقد االجتماعي يف اجملتمعات اهلشة، أو اخلارجة من 
السياسية.  للتسوية  اجلديدة  القواعد  على  الشرعية  وإضفاء  دائم  لبناء سالم  أساسي  أمر  الصراع 
يُعدُّ العقد االجتماعي الشامل والعادل الذي يهدف إىل التماسك االجتماعي أمراً أساسياً أيضاً 
 ،)SDGs( لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر للتنمية املستدامة
وال سيَّما اهلدف )16( بشأن تعزيز اجملتمعات السلمية والشاملة، واهلدف )10( بشأن احلد من 
عدم املساواة واهلدف )5( اخلاص بتحقيق املساواة بي اجلنسي. دعا األمي العام لألمم املتحدة 
)أنطونيو غوترييس( لعقد اجتماعي جديد يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة ابلنظر إىل الكيفية 

اليت كشف با الوابء، وفاقم من مشكلة التبيان الطبقي وعدم املساواة.

3.1 العقد االجتماعي يف العراق

الدولة  بي  العالقات  حيدِّد  -الذي  العربية  الدول  من  عديد  يف  االجتماعي  العقد  يُعدُّ 
واهلوايت  الدولة  بىن صيغ  الذي  االستعماري،  الدولة  بناء  يتجزأ من مشروع  ال  واجملتمع- جزءاً 
اجلماعية الوطنية. كان ال بدَّ من التفاوض على إنشاء الدول جنباً إىل جنب مع اهلياكل االجتماعية 
القبلية والعرقية الطائفية، ممَّا أدَّى يف كثرٍي من األحيان  اليت شكلتها االنتماءات  املوجودة مسبقاً 
العقد االجتماعي  اتسم  إىل عقود اجتماعية تستند إىل شبكة من احملسوبية وعالقات األقارب. 
يف مجيع أحناء املنطقة ابلدور غري املتكافئ يف سياسات إعادة التوزيع للدولة، وال سيَّما عن طريق 
أنظمة الرعاية االجتماعية وضماانت التوظيف يف القطاع العام. كما نضت الدولة بدور واسع 
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يف السياسة االقتصادية عن طريق تنظيم السوق، وختطيط الدولة، وأتميم األصول اخلاصة، وإنشاء 
صناعات بديلة للواردات.

يف حي جيري التشديد على االلتزامات االجتماعية واالقتصادية للدولة، غالباً ما يقلِّل من 
شأن احلقوق السياسية ومتثيل املواطني، يف تبادل ضمين للرفاه مقابل الوالء. مثل هذه الظروف 
مسؤولة جزئياً عن استمرار احلكومات االستبدادية يف مجيع أحناء املنطقة. حتتفظ النخب احلاكمة 
ابلسلطة عن طريق جتاوز املؤسسات الرمسية واالستفادة من الشبكات السياسية واالقتصادية غري 
الرمسية لبناء التحالفات وإدارة املعارضة وضمان الدعم املستمر. أدَّى الوقوف بوجه هذه النزعات 

السياسية إىل اندالع ثورات الربيع العريب يف عديد من البلدان.

الديناميكيات  هذه  إىل  جزئياً  العراق  يف  االجتماعي  العقد  استقرار  عدم  يُعزى  أن  ميكن 
اإلقليمية املوجودة مسبقاً. كان اهلشاشة مسة مميزة للعقد االجتماعي يف العراق منذ أتسيس الدولة 
يف عشرينيات القرن املاضي. اتسعت الفجوة الكبرية اليت تفصل بي الدولة واجملتمع، إذ تطوَّر األول 
بصورة مستقلة عن األخري. وقد أدَّى ذلك إىل تصوُّر الدولة بوصفها جائزة ينبغي الفوز با، ممَّا 
زاد من ترسيخ املنافسة بي اجلماعات اليت تُعدُّ الدولة أداة لالستيالء على املوارد. لذا تقوم الدولة 
املتمتعة ابحلكم  والقبائل  العشائر  مع  ما  إىل حدٍّ  دائماً  السيادة  يقتسمون  إذ  على سلطة جمزأة، 
الذايت. لقد أعاقت مثل هذه االنقسامات منذ فرتة طويلة تنفيذ الدولة للمكوانت األساسية للعقد 
االجتماعي، مثل احلماية املادية، إىل شرائح كبرية من السكان. كان هذا االجتاه أكثر وضوحاً فيما 
يتعلَّق ابلسكان األكراد قبل عام 2003. لكن انعدام األمن وعدم االستقرار السياسي الذي طال 
أمده جتلى عن طريق العنف املتكرر ضد السكان املدنيي، مبا يف ذلك جمموعات طائفية حمددة، 

واألشخاص املستضعفي مثل النازحي والنساء. 

القوة  الستخدام  عرضًة  العراقية  السياسة  الديناميكيات  هذه  جعلت   ،2003 عام  قبل 
استخدام  وإساءة  وتقويتها،  احملسوبية  شبكات  لبناء  الدولة  موارد  واستخدام  اجملتمع،  لتشكيل 
عائدات النفط، وتفاقم االنقسامات الطائفية والعرقية. تبادل نوذج إقصائي للدولة الريعية خدمات 
الرفاهية واخلدمات االجتماعية االقتصادية ابلوالء واالمتثال السياسي. واعتمد اعتماداً كبرياً على 

العالقات العشائرية يف بناء اهلوية العراقية، وترسيخ الروابط بي الدولة واجملتمع.

شكَّل غزو العراق عام 2003 واإلطاحة بصدام حسي حلظة فاصلة. لقد حتول العراق من 
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دولة ريعية إىل دولة هشة للغاية يف السنوات التالية اليت اتسمت بتعقيد بناء الدولة داخل جمتمع 
والطائفية  العرقية  السلطة  لتقاسم  فيدرايل فضفاض  بنظام  املركزية  الدولة  استبدلت  بشدة.  مفتت 
هذا  مبوجب  العراقية.  اهلوية  يف  الصدع  أبرزت خطوط  واليت  الطائفية،  احملاصصة  ابسم  املعروف 
النظام، أييت الرئيس من اجملتمع الكردي، ورئيس الوزراء يكون شيعياً، ورئيس جملس النواب سين. 
وهذا يرتك عملية تشكيل احلكومة أسرية صفقات النخبة الكبى والتسوايت، وهي عملية ميكن 
أن تصبح فيها املصاحل األوسع للسكان، يف أغلب األحيان، وهامشية للمصاحل الفردية والسياسية. 
إىل محاية حقوق  اليت هتدف  القانونية  اآلليات  املهيمنة، مع  اجملتمعات  السياسية بي  املنافسات 
األقليات. عالوة على ذلك، ومع أنَّ النظام السياسي مليب ملتطلبات الدميقراطية اإلجرائية، فإنَّ 
اليت  املتعددة غري احلكومية  الفاعلة  اإلقليمي، واجلهات  والتدخُّل  ابلفساد  العملية مشوبة عموماً 

تقوض سلطة الدولة.

يف حي أنَّ االنتخاابت التنافسية جترى ابنتظام، فإنَّ األحزاب واالئتالفات املتنافسة اتبعت 
انتخاابت  بعد  تشكلت  اليت  الوطنية  الوحدة  أدخلت حكومة  اإلثنية-الطائفية.  اخلطوط  عموماً 
2005 منطقاً طائفياً يف تشكيل احلكومة ممَّا دفع بعض الطوائف إىل االستمرار على عدم البوح 
ابلشكاوى. ورأى آخرون أنَّ هناك فرصة الحتكار السلطة. وهلذا السبب، ال يثق العراقيون كثرياً 
ا فاسدة بطبيعتها وليست منفتحة على احلوار  مبؤسسات الدولة والعمليات السياسية، اليت يرون أنَّ

واملشاركة.

التعبري عن فكرة شاملة عن اجلنسية العراقية والشعور ابالنتماء  مع عدم متكُّن الدولة من 
الوطين، شكَّل صعود تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام عام 2014 نكسة كبرية. بصرف 
النظر عن التسبُّب يف أزمات واسعة النطاق وإنسانية، أنشأ تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

عقداً اجتماعياً منفصاًل، فُِرَض ابلعنف والوحشية يف األراضي اليت احتلتها. 

منذ هزمية داعش يف عام 2017، استعادت الدولة تدرجيياً سيطرهتا على هذه األراضي، 
لكن بَِقَي العراق يف مواجهة مع كثرٍي من املشكالت الدائمة، مثل الفساد املستشري واالقتصاد 
الضعيف وغري املتنوع وحمدودية توفري اخلدمات األساسية، والتحدايت البيئية الكبرية. وتتالشى هذه 
املشكالت -تدرجييًا- أسس العقد االجتماعي، وتعوق وجود إطار حمدث، وقوي للعالقات بي 
الدولة واجملتمع. إىل جانب نظام تقاسم السلطة احلايل، تغذي هذه املخاوف إحباطاً شعبياً واسع 



16

مركز البيان للدراسات والتخطيط

النطاق ينتشر بي صفوف املواطني العاديي، إذ جيب أن يليب العقد االجتماعي يف املقام األول 
احتياجاهتم. كما توضح االحتجاجات اجلماهريية يف عامي 2018 و2019، يرغب العراقيون 
يطالب  القضااي.  معاجلة  على  القائمة  السياسة  إىل  اهلوية  على  القائمة  السياسة  من  التحول  يف 
العراقيون يف مجيع اجملتمعات الدولة بتزويدهم ابخلدمات والتوظيف واألمن الالزم لعيش حياة كرمية، 
ممَّا يسمح هلم ابستعادة الثقة اليت فقدوها منذ زمن طويل ابلدولة. أظهرت احتجاجات 2019 
مدى جتاوز املواطني للنزعات الطائفية، يف حي ما يزال بعض أعضاء النخبة السياسية يعتمدون 
عليها ]الطائفية[؛ للسلطة والثروة. يستمر الفصل الواضح يف الصورة اليت جيب أن يبدو عليه العقد 

االجتماعي.

كما أدَّى وابء كوروان إىل إضعاف العالقات بي الدولة واجملتمع، وهذا أدَّى بدوره إىل تفاقم 
القضااي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية واألمنية املوجودة مسبقاً. ضرب الوابء يف وقت 
تتناقص فيه ثقة اجلمهور يف مؤسسات الدولة، واالحتجاجات الشعبية املستمرة، واألزمة االقتصادية 
املتزايدة. كانت احلاجة إىل احتواء الوابء طاغية على جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتنفيذ 
اإلصالحات، الذي أثَّر أتثرياً غري متناسب على الفئات املهمشة والضعيفة، مبا يف ذلك النساء 
والنازحي والشباب. توقفت أنشطة املصاحلة اجلارية إىل حدٍّ كبري، يف حي أدَّت التوترات اجملتمعية 
الذي  التهديد  أدَّى  وقد  واالقتصاد.  اخلدمات  على  الضغط  زايدة  إىل  أساسية  بصورة  السياسية 

يشكله الوابء إىل تعزيز احلاجة إىل إعادة التفاوض بشأن العقد االجتماعي.

3.2 العقد االجتماعي اجلنساين يف العراق

إنَّ النساء من أكثر الفئات املهمشة يف العراق. تدهور وضعهنَّ االجتماعي واالقتصادي 
وحقوقهنَّ وظروفهنَّ املعيشية إىل حدٍّ كبري بعد الغزو، وتغيري النظام يف عام 2003. وفرض النظام 
احلايل مزيداً من القيود على حقوق املرأة وحرايهتا، بعد أن »تفاوض الدستور فعلياً على حقوقهنَّ 
يف حماولة للتوصُّل إىل حل وسط بي الطائفيي«، والزعماء السياسيون العرقيون. إنَّ النساء أكثر 
عرضة ملختلف صور العنف والتمييز والسيطرة، ويفشل العقد االجتماعي يف كثري من األحيان يف 
محايتهنَّ ومحاية حقوقهنَّ، ويواصل ترسيخ األعراف األبوية وترسيخ مكانة التبعية للمرأة يف العالقة 
بي الدولة واجملتمع. وحينما ُسِئَلِت النساء عمَّا مينعهنَّ من املشاركة يف العملية السياسية، تطرقَن إىل 

مواضيع وصمة العار واألعراف اجملتمعية والقبلية حىت قبل مناقشة القيود البريوقراطية.
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مع أنَّ املادة )14( من دستور 2005 تكرس مبدأ املساواة بغض النظر عن اجلنس، فإنَّ 
املادة )41( تسمح بتفسريات خاصة ابجملتمع احمللي للمسائل املتعلقة ابألسرة واألحوال الشخصية.  
حتظر املادة )29( العنف واإليذاء األسري، ولكن مع احملاوالت العديدة، فشل البملان العراقي يف 
تبين مشروع قانون مكافحة العنف األسري. يسمح قانون العقوابت العراقي أبنواع معينة من العنف 
ضد املرأة. وتنص املادة )1-41( على أنَّه »ال جرمية أثناء ممارسة حق شرعي« مبا يف ذلك »معاقبة 
يرتكبون االغتصاب  الذين  اجلنائية لألفراد  املالحقة  املادة )398(  الزوجة على زوجها«. توقف 
واالعتداء اجلنسي على املرأة يف حال تزوجوا ضحيتهم. تُعدُّ املادة )128( الشرف عاماًل خمفِّفاً 
للعقوبة، ممَّا يسمح ابستمرار ما يسمى جبرائم الشرف. حتدِّد املادة )409( عقوابت خمفَّفة للقتل، 
أو الضرب، أو التسبُّب يف أًذى بدين دائم للقريبات يف حاالت الزان. يُنظر إىل التمييز القانوين ضد 
املرأة أيضاً يف وصوهلا احملدود إىل نظام العدالة، إذ غالباً ما تُثين النساء عن السعي لتحقيق العدالة 
أو االقرتاب من احملاكم؛ بسبب الضغوط االجتماعية. ابختصار، تتعارض قواني العراق ونظامه 

القانوين مع مبادئ عدم التمييز ابسم التقاليد والدين واخلصوصية الثقافية.

املتحدة  األمم  برانمج  عن  الصادر   2019 لعام  اجلنسي  بي  املساواة  عدم  ملؤشر  َوْفقاً 
اإلنائي، حيتل العراق املرتبة )146( من أصل )162( دولة. يعتمد ترتيبها املنخفض على عوامل 
والذي  األقل،  تعليمي اثنوي على  احلاصالت على مستوى  البالغات  النساء  مثل عدد  عديدة، 
يبلغ )%39.5( مقارنة مبتوسط   الدول العربية البالغ )%49.3(. وبلغ معدل املواليد )71.7( 
مولوداً لكل )1000( امرأة ترتاوح أعمارهن بي )15، و19( عاماً، مقارنة مبتوسط   الدول العربية 
البالغ )46.8( مولوداً. تصل مشاركة املرأة يف سوق العمل إىل )%11.6( فقط مقارنة مبتوسط 

)  %20.7( يف الدول العربية و )%74.2( للرجال العراقيي.

ترتبط حقوق املرأة يف إقليم كردستان العراق ارتباطاً وثيقاً ابلقومية الكردية وبناء الدولة. غالباً 
ا متيزها عن  ا مسة مميزة للثقافة الكردية اليت من املفرتض أنَّ ما تقدم املساواة بي اجلنسي على أنَّ
سائر العراق. ومع أنَّ حكومة إقليم كردستان قد بذلت جهوداً؛ لتعزيز قدر أكب من املساواة بي 
اجلنسي عن طريق اعتماد عديد من القواني واللوائح لتتوافق مع املعايري الدولية، إال أنَّ عديداً من 
هذه السياسات يكون مدفوعاً ابحلاجة إىل أتمي الدعم الدويل لالستقالل عن العراق، ومن َثَّ احلد 

من التأثري اإلجيايب احلقيقي على حياة النساء.
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مع وجود كثري من احلواجز بي اجلنسي، قدمت النساء يف مجيع أحناء العراق وجهات   
التفاوض على  البالد واإلصالحات إلعادة  تؤثر على  اليت  البنيوية  املشكالت  نظر شاملة حول 
ركز  واالحتياجات.  القضااي  خمتلف  على  الضوء  عامة  والنساء  الرجال  االجتماعي. سلط  العقد 
الرجال أكثر بكثري على األمن وتقليل قوة اجلهات الفاعلة غري احلكومية. بشكل عام، شددوا على 
ا متشابكة. كان  القضااي الفردية ذات الصلة بم كأفراد بداًل من رؤية املشكالت اهليكلية على أنَّ
لدى النساء فهم أكثر اكتمااًل وتقاطعاً ملا جيب تغيريه، وكيف ميكن أن يكون ملعاجلة قضية واحدة 
تداعيات إجيابية على سائر القضااي. على سبيل املثال، عند احلديث عن الفساد املستشري، مل 
تقصر النساء شكاواهنَّ على العملية السياسية، بل ربطَن الفساد بتوفري اخلدمات األساسية مثل 
الرعاية الصحية والتعليم. وذكرَن أنَّه جيب القضاء على الفساد على مجيع املستوايت بداًل من جمرد 

الرتكيز على إجراء انتخاابت حرة ونزيهة.

3.3 ماذا يعين إعادة تصور العقد االجتماعي يف العراق؟

تؤكد التطورات األخرية مرة أخرى أنَّ االتفاق السياسي لعام 2003 فشل يف بناء الثقة   
بي اجملتمعات املختلفة. يف الواقع، أعاق االتفاق السياسي عقداً اجتماعياً شاماًل، وأضعفت قدرة 
الدولة على إبراز السلطة ودعمها. لقد أثَّر ذلك على املنافع العامة واألمن واحلماية، وأضعف الثقة 
بشدة يف مؤسسات الدولة والعمليات السياسية. وحدها النخب من تنتفع من العقد االجتماعي 
احلايل، ومن أزمة وابء كوروان اليت فاقمت العجز االجتماعي واألمين   واالقتصادي والبيئي والسياسي 

املستمر.

جيب التفاوض بشأن عقد اجتماعي جديد وقابل للتطبيق وشامل؛ لكي يتعاىف العراق من 
الصدمات املزدوجة اليت تعرض هلا وللتحرك حنو التنمية املستدامة والعادلة. تتمثل إحدى العقبات 
النظام السياسي، وستكون إعادة  الراسخة يف  التغلب على والءات اجلماعات احمللية  الرئيسة يف 
تصور عقد اجتماعي عملية طويلة األجل ترتكز على بناء الثقة واحلوار بي مجيع األطراف. جيب أن 
ختلق االستجاابت قصرية املدى األساس لإلصالحات اهليكلية اليت تستهدف التنمية االجتماعية 
التطورات. على  بوادر واعدة على مثل هذه  والتماسك االجتماعي. هناك  والدمج  واالقتصادية 
سبيل املثال، ُيشري نشاط الشباب يف خمتلف احملافظات إىل أنَّ اجليل اجلديد يسعى كثرياً لالنفصال 
عن النظام السياسي الطائفي. هؤالء الشباب يتبنون نوذج املواطنة األكثر مشواًل ويوفر للمواطني 
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إصالحات طموحة عديدة. مع  حقوق ومسؤوليات أكب. من جانبها، أطلقت احلكومة مؤخراً 
ذلك، فإنَّ التأثريات امللموسة مل تتحقَّق بعد. 

4. العالقة بني الدولة واجملتمع منذ عام 2010

قدَّم اجلزء املذكور آنفاً حملًة عامًة عن العقد االجتماعي يف العراق. يقدِّم هذا اجلزء حتلياًل 
مفصاًل أكثر للفرتة منذ عام 2010، واليت شهدت هتميشاً سياسياً مكثفاً، وصعود وهزمية إقليمية، 

وحركة تشرين االحتجاجية لعام 2019.

4.1 تطور العقد االجتماعي بني 2010 وآب 2014

اليت دعمت  السلطة  تقاسم  مبادئ  2010 و2014  السلطة بي عامي  عطلت مركزية 
العقد االجتماعي منذ عام 2005 ومسحت ملختلف اجملتمعات ابملشاركة يف صنع القرار السياسي. 
التنفيذية والتشريعية  السلطات  االنتقايل وأضعف  الدميقراطي  النظام  وقد حال ذلك دون ترسيخ 

والقضائية.

على  القدرة  ابلتهميش وعدم  والكردية  السنية  اجلماهري  السياسي يف شعور  املناخ  تسبَّب 
السلطة يف  قادرين على ممارسة  يزالون  ما  األكراد  أنَّ  احلكم. يف حي  نظام  بفعالية يف  املشاركة 
منطقتهم املتمتعة ابحلكم الذايت، فإنَّ السُّنَّة كانوا مهمشي إىل حدٍّ كبري. بداًل من توفري أساس 
للعالقات بي الدولة واجملتمع ككل، أدَّى العقد االجتماعي يف ذلك الوقت إىل نفور عديد من 

اجلماعات واجملتمعات، ممَّا أدَّى إىل مزيد من التجزئة وتفاقم االنقسامات اجملتمعية

األغلبية  ذات  احملافظات  من  عديد  يف  احتجاجات كبرية يف 2012-2013  اندلعت 
السنية كمحاوالت إلعادة التفاوض على العقد االجتماعي. ردت احلكومة ابلقوة، ممَّا أدَّى إىل 
أو  املطالب،  للتعبري عن  السبل  الفرتة حمدودية  السنة. وأكدت  العالقة مع  التدهور يف  مزيد من 
التعامل مع الدولة، أو رفع دعاوى بشأنا. أصبح اإلقصاء السمة املميزة للعالقة مع اجملتمع السُّينِّ 

حىت مع انقسام متثيله السياسي بشدة. 

يف ظل هذه اخللفية وتدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية، مع ارتفاع معدل الفقر من 
)%19( يف عام 2013 إىل )%22.5( يف عام 2014، ارتفع مد داعش وتوسَّع. جنح التنظيم 
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اإلرهايب يف استغالل املظامل واالستياء الشعيب واالستفادة منه. يف الفراغ الذي تركته الدولة، هددت 
إبقامة »عقد اجتماعي منفصل خاص با مع املواطني احملليي، مع نظامها اخلاص للحوكمة وتقدمي 

اخلدمات«.

مع انيار جهاز األمن العراقي، حشَّد العشرات من اجلهات الفاعلة غري احلكومية صفوفها 
اجلماعات كانت  أنَّ هذه  الشعيب. مع  احلشد  قوات  األراضي من داعش حتت مظلة  الستعادة 
ا مثَّلِت اهلوايت من دون الوطنية والوالءات الفرعية. وقد شكَّل  حامسة يف القتال ضد داعش، إال أنَّ
ذلك حتدايً لسيادة الدولة، وعرَّضها للخطر آفاق ترسيخ اهلوية الوطنية. يف عام 2016 انضمت 

قوات احلشد الشعيب رمسياً إىل قوات األمن العراقية.

4.2 تطور العقد االجتماعي بني سبتمرب 2014 و 2020

شكَّلت حكومة جديدة برائسة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد انتخاابت نيسان 2014 
املستمر مع  والصراع  الفساد،  وانتشار  وتوترات جمتمعية عميقة،  اقتصادية صعبة  يف ظل ظروف 
داعش. وشهدت الفرتة منذ ذلك احلي احتجاجات واضطراابت متكررة. يف خضم القتال ضد 
مليون حبلول عام  بلغ عددهم )3.2(  الذين  النازحي داخلياً،  أعداد  الكبري  التزايد  داعش ومع 
2015، اندلعت موجة من االحتجاجات الشعبية يف عام 2015 يف البصرة ث امتدت إىل مدن 
أخرى يف جنوب العراق. واندلعت االحتجاجات بسبب التوترات املتأصلة يف العقد االجتماعي؛ 
لتقاسم السلطة، وبسبب االستياء املتزايد من نظام يسمح للنخب السياسية ابلتوسط يف العالقة 
بي املواطني والدولة. املوجة األوىل من التعبئة انتقدت الطبقة احلاكمة، وأكدت التطلعات لتجاوز 

اهلوايت املسيسة. 

على  داعش  سيطرت  إذ  ابلتوتر،  مشحون  وضع  يف   2015 عام  احتجاجات  حدثت 
رئيس  أيَّد  النهاية  الدولة. »ويف  إمهال  األخرى  املناطق  من  واشتكت كثري  البالد  من  جزء كبري 
الوزراء االحتجاجات كوسيلة لدفع خطط القتال إىل األمام الفساد، وتعزيز اخلدمات العامة: هذه 
الطموحات -اي لألسف- مل تتحقق وأدَّت إىل زايدة عدم الثقة. يف سياق تشكل فيه اهلوية العقد 
االجتماعي، إذ ميثِّل حتفيز التغيري حتدايً كبرياً حىت مع وجود رغبة شعبية يف التحرُّك حنو السياسة 

القائمة على معاجلة القضااي.
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اندلعت االحتجاجات الشعبية مرة أخرى يف عامي 2017 و2018 يف جنوب العراق 
القدمية  واملطالبات  والبطالة  الفساد  العراق، ومتحورت حول  إقليم كردستان  ووسطه، وكذلك يف 
ِس  ابحلوكمة واإلصالح االقتصادي. مع املظامل املشرتكة وخيبة األمل من نظام احلكم السائد، مل يؤسِّ
املتظاهرون العراقيون بعد روابط فيما بينهم على مستوى البالد. كان الشباب الدافع إىل حدٍّ كبري 
ترعرعوا يف  لقد  العمل.  والعاطلي عن  السكان  اندالع االحتجاجات، وهم يشكلون غالبية  يف 
حقبة ما بعد 2003 مع تعاقب النخب السياسية على تقسيم السلطة واملوارد دون تلبية املطالب 
الشعبية. ومع ذلك استمر زمخهم وبلغ ذروته يف ناية املطاف يف احتجاجات تشرين 2019. أدَّى 
هذا إىل حدوث اضطراابت استمرت طوال عام 2020 وحىت عام 2021، وإن كان بدرجة أقل.

الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  َوَعَد  جديدة،  حكومة  وتشكيل  االحتجاجات  بعد   
إبجراء  والتزم  للعدالة،  املتظاهرين  هامجوا  الذين  األفراد  بتقدمي  وتعهد  احملتجي،  مطالب  بتحقيق 
انتخاابت مبكرة اليت انتهت يف تشرين 2021. أطلق برانمج إصالح اجتماعي واقتصادي طموح، 

لكن أمر التنفيذ مل ينجح وسط اجلائحة، واخنفاض أسعار النفط، وقصر والية الكاظمي.

أدَّت الصدمة املزدوجة يف عام 2020، واملتمثلة يف اخنفاض أسعار النفط ووابء كوروان إىل 
انكماش الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة )%10.4(. ارتفع معدل الفقر من )%20( يف -2017

2018 إىل )%31.7( يف عام 2020. ويف الربع األخري من عام 2020، نشرت احلكومة 
ورقة بيضاء إلنعاش االقتصاد خبطة طموحة مدهتا ثالث سنوات لعكس مشكالت العراق املالية. 
يف كانون األول 2020، قرَّرِت احلكومة ختفيض قيمة العملة بنسبة )%20( لالستجابة للضغوط 
للفئات  الصعبة  الظروف  تفاقم  من  وزاد  املعيشة،  تكلفة  من  زاد  هذا  لكن  املتزايدة،  االقتصادية 

الضعيفة.

ارتفع معدل البطالة ارتفاعاً مطرداً، إذ وصل إىل أكثر من )%13( يف عام 2020، مع 
الشباب هم األكثر تضرراً،  الدين.  قار وصالح  البطالة يف ميسان واملثىن وذي  ارتفاع معدالت 
إذ إنَّ )%25.2( من أولئك الذين ترتاوح أعمارهم بي )15، و24( سنة عاطلون عن العمل. 
بلغ معدل بطالة النساء )%30.5( يف عام 2020، وهو أعلى بثالثة أضعاف من املعدل بي 
الرجال. يشكل القطاع العام املتضخم عبئاً كبرياً على ميزانية احلكومة اليت تعتمد على عائدات 
النفط، وعرضة لتقلُّب األسعار. وقد نتج عن العجز املتزايد، إىل جانب التأخريات املستمرة يف دفع 

الرواتب واملعاشات التقاعدية.
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القدمية ابإلصالح وعقد اجتماعي متجدِّد لن  املطالب  املستمرة أنَّ  تظهر االحتجاجات 
ختتفي حىت حُتقِّق تغيرياً هيكلياً. ومع ذلك، فإنَّ التعاون بي حركات االحتجاج حمدود، مع أنَّ 
مطالبهم مشرتكة، يف حي أنَّ التعاون بي النخب للحفاظ على الوضع الراهن عميق اجلذور. متيل 
ا الوسيلة  االحتجاجات إىل البقاء حمصورة يف مناطق جغرافية حمددة. ومع ذلك، يُنظر إليها على أنَّ
األكثر جناعة للتعبري عن عدم الرضا؛ نظراً إىل أنَّ العراق مفتقر إىل إطار عمل لصياغة رؤية مشرتكة 
لكل من السكان واملؤسسات السياسية. لن تنجح جهود إعادة التفاوض بشأن العقد االجتماعي 
إال إذا شارك وكالء التغيري الرئيسيون. يف حراك 2019، نضت النساء أبدوار مركزية يف التخطيط 
أظهرت موجات  األمن.  قوات  بشرية ضد  ما عملَن كدروع  وغالباً  الشبكات،  واملشاركة ودعم 
التعبئة االجتماعية أمهية تفاوض احملتجي مع اجلهات الفاعلة األخرى ومؤسسات الدولة، والنخب 

السياسية والدينية على حدٍّ سواء.

4.3 تطوير العقد االجتماعي يف إقليم كردستان العراق

ختتلف التجربة التارخيية إلقليم كردستان العراق عن سائر مناطق العراق. تتمتع املنطقة بدرجة 
معينة من احلكم الذايت منذ حرب اخلليج عام 1991؛ نتيجة ملنطقة حظر الطريان اليت فرضتها 
األمم املتحدة، واليت منحت األكراد احلماية وحكماً شبه ذايت على أرض الواقع. يعرتف الدستور 
العراقي لعام 2005 رمسياً ابإلقليم وابستقالله يف التكوين الفيدرايل اجلديد. ومينح الدستور امتيازات 
واسعة، واحلق يف ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحصة من اإليرادات الوطنية 
تتناسب مع سكانا إىل جانب إعادة توزيع اإليرادات الوطنية عن طريق التوظيف العام والرواتب، 
وتوفري اخلدمات األساسية واألمن. ُيسمح لإلقليم بتأسيس الشرطة وإدارهتا، وقوات األمن، واحلرس 
اإلقليميي املعروفي ابسم البيشمركة، وقد أدَّت هذه الرتتيبات إىل تطوير عقد اجتماعي مواٍز بي 

حكومة إقليم كردستان واملقيمي داخل اإلقليم.

شهدت املنطقة احلد األدىن من الصراع يف عام 2003 ومتتعت ابستقرار أكثر من سائر 
البالد يف السنوات التالية. ساعد االقتصاد املستقر األحزاب احلاكمة على ترسيخ شرعيتها. إذ أدَّى 
النمو السريع بي عامي 2003 و2014، وعملية التحضر املكثَّفة إىل حتسي ظروف العمل، 

واملعيشة، وتعزيز التغيري االجتماعي والثقايف.
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سهَّل االستقرار وارتفاع أسعار النفط إبرام عقد اجتماعي قائم على احملسوبية مقابل متثيل 
العام.  القطاع  املواطني يعملون يف  العاملة من  الطبقة  نتيجة لذلك، فإنَّ معظم  سياسي حمدود. 
منذ األزمة االقتصادية عام 2014، النامجة عن االخنفاض احلاد يف أسعار النفط وتكاليف حماربة 
داعش، توقفت مجيع إجراءات التوظيف يف القطاع العام. كان هلذه اخلطوة أتثري أكب على النساء، 
الاليت يعملَن يف الغالب يف القطاع العام، وما زلَن يواجهَن عقبات كبرية يف القطاع اخلاص الذي 

يهيمن عليه الذكور.

منظور  من  مستقبلهم  يـََروَن  األكراد  السكان  أنَّ  إىل   2017 أيلول  يف  االستفتاء  أشار 
االستقالل. تضمن رد حكومة العراق استعادة السيطرة على األراضي املتنازع عليها، مبا يف ذلك 
عن  للمنطقة  اجلزئي  الفصل  يف  متثلت  أخرى  تداعيات  املنطقة.  مع  ابلعالقة  أضر  ممَّا  كركوك، 
احلركات االحتجاجية األوسع، مع بقاء شوارع املنطقة هادئة إىل حدٍّ كبري حىت أواخر عام 2020. 
إذ يرفض املتظاهرون والناشطون يف سائر أحناء العراق النظام احلايل لتقاسم السلطة، يعتمد األقليم 
على تقاسم السلطة، ويتخذ ترتيبات معينة للحفاظ على استقالليته. مثل سائر العراق، مل ينجح 
اإلقليم بعد يف تنويع اقتصاده، وما يزال عرضة لصدمات أسعار النفط؛ نظراً إىل اعتماده الشديد 

على عائدات بغداد.

املستمرة على  السنوات األخرية- واخلالفات  النفط -يف  أسعار  احلاد يف  االخنفاض  أدى 
امليزانية مع بغداد، مع التحسينات يف ظل حكومة الكاظمي، إىل إزاحة اللثام عمَّا يواجهه إقليم 
كردستان العراق، إذ تبيَّ أنَّه يعاين من قضااي احلكم نفسها، والفساد السائدة يف سائر البالد. يُعدُّ 
العمل يف القطاع العام املتضخم منذ زمن املصدر الرئيس لدخل األسرة وميثِّل )%53( من إمجايل 
القوى العاملة. لقد أتخَّرت حكومة إقليم كردستان يف سداد ديونا، وغالباً ما تكون غري قادرة على 
دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم )1.2( مليون موظف؛ بسبب خالفات النفط مقابل امليزانية 

مع بغداد.

وقوبلت االحتجاجات ضيقة النطاق، عند السماح با، اليت خرجت على البطالة وعدم دفع 
الرواتب وتدابري التقشف ابلقوة واالعتقاالت، وتوترت العالقات بي الدولة واجملتمع. أتيت مزيد من 
الضغوط من معدل الفقر املتصاعد، الذي قفز من )%5.5( يف عام 2017 إىل )%12.5( يف 
عام 2020. تفاقمت خيبة األمل من النظام السياسي والنخبة احلاكمة حىت مع تضاؤل االهتمام 
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ابلسياسة، خصوصاً بي صفوف الشباب، الذين مييلون إىل حتميِل مسؤولية صعوابهتم االقتصادية 
على عاتق املشكالت النظامية واالنقسامات السياسية.

4.4 العوامل املؤثرة يف اهنيار العالقات بني الدولة واجملتمع

اهلشة  األسس  عامة:  واجملتمع  الدولة  بي  العالقات  انيار  على  عديدة  عوامل  أثَّرت  لقد 
ملؤسسات الدولة حىت قبل عام 2003، ونقص التمثيل يف صنع القرار، وانتشار الفساد. كان 
مبدأ  على  وأتسيسها  فاعلة  فيدرالية  إنشاء حكومة  على  القدرة  عدم  هو  الرئيسة  العوامل  أحد 
مشاركة السلطة، اتركي السياسة القائمة على اهلوية أساساً للحكم. تركز األحزاب السياسية على 
موقعها داخل النظام، وليس لدى الشعب العراقي ثقة كبرية يف املؤسسات السياسية؛ لتحقيق التغيري 

اهليكلي، أو إعادة التفاوض على العقد االجتماعي.

فشلت مركزية السلطة بي عامي 2010 و2014 وما أعقبها من سياسات إقصائية يف 
تعزيز التمثيل يف نظام احلكم. يف ظل هذه الظروف، أصبحت مؤسسات الدولة أضعف مع احلد 
من املمارسات الدميقراطية. وقد أدَّى ذلك إىل مزيٍد من التشرذم االجتماعي، وتفاقم انقسامات 
اهلوية. وقد تفاقمت قضية عدم املساواة عن طريق فشل الدولة املستمر يف التوزيع العادل للموارد 
والشام يف  العراق  اإلسالمية يف  الدولة  تنظيم  أدَّى صعود  إذ  االجتماعية.  االقتصادية واألحكام 
عام 2014 إىل النزوح اجلماعي، فضاًل عن التحدايت اليت واجهها اجليش العراقي يف االستجابة 

الفورية، كل ذلك زاد من انيار العقد االجتماعي. 

عامل رئيس آخر هو الفساد، إذ تعاين منه مجيع اجملتمعات. ومع اجلهود اليت تبذهلا احلكومة 
احلالية للتصدِّي له، إال أنَّ الفساد متفاقم؛ بسبب األزمة االقتصادية املستمرة واالعتماد املستمر 
على عائدات النفط. لقد كان الفساد سبباً كبرياً يف خروج االحتجاجات. كان للرد العنيف ضد 
املتظاهرين منذ عام 2019 أتثري جذري، ممَّا أدَّى إىل زايدة املطالب إبناء ترتيبات تقاسم السلطة 

احلالية، وإجراء انتخاابت جديدة مبوجب قانون انتخايب قد ُأْصِلَح.

السمة املميزة للعقد االجتماعي يف العراق هي أنَّ شروطه خمتلفة اختالفاً كبرياً َوْفق اجملموعة 
من  يعمِّق  ممَّا  املواطني،  من  أجزاء كبرية  يستبعد  الفئات  بعض  بي  السلطة  تركيز  إنَّ  اجملتمعية. 
االنقسامات السياسية واجملتمعية واملظامل طويلة األمد. تفرض املنافسة داخل اجملموعة مآزق أخرى 
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ترتك أثرها على الفئات املهمشة على حنو متباين، مبا يف ذلك النازحي داخلياً واألقليات، واملعوقي، 
والنساء، والشباب. 

5. ماذا يقول العراقيُّون؟

حيلِّل هذا القسم املظامل األساسية للعراقيي، وكيف تؤثِّر على العقد االجتماعي؟ وما الذي 
يعوق التغيري؟ وبناًء على املسح البحثي األول، الذي طُِلَب من املبحوثي تصنيف مخس قضااي َوْفقاً 
ملدى أمهية اختاذ احلكومة إجراءات بشأنا )الشكل رقم 1(، فإنَّ معاجلة الفساد هي القضية األهم. 
ومن بي املستجيبي، صنَّفها )%50.3( كأولوية أوىل و )%27.4( كأولوية اثنية. تبع ذلك 
حتسي اخلدمات واالقتصاد وإصالح قطاع األمن وإصالح احلوكمة. مع وجود اختالفات طفيفة 

وحسب، كانت التصنيفات هي نفسها َوْفق احملافظة، والفئة العمرية، واجلنس، واحلالة الوظيفية.

حينما ُسِئَل املشاركون عن اإلجراء الفردي املطلوب للحصول على الثقة يف احلكومة، أو 
استعادة الثقة با، قال املشاركون إنَّ معاجلة الفساد هو العامل األهم )الشكل رقم 2(. كان 

ا اثين أهم عامل، والذي يرتبط ارتباطاً  يُنظر إىل إعادة صياغة نظام احلوكمة بصورة كبرية على أنَّ
وثيقاً بنتائج مناقشات ومشاورات جمموعات الرتكيز. ربط املشاركون النظام احلايل ابلفساد، 
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ورأوا أنَّ معاجلة الفساد ضرورية لتحسي القضااي األخرى. كانت النتائج متشابة إىل حدٍّ كبري 
عند تصنيفها َوْفق اجلنس. كان اجمليبون األكب سناً أكثر مياًل الختيار خيار التخلُّص من نظام 
احملاصصة )%34.2( لألعمار من )56( فما فوق، )%30.3( لألعمار من )36-55(، 
و)%21.6( لألعمار من )35-18(. كان املشاركون األصغر سناً أكثر مياًل الختيار خيار 
معاجلة املخاوف األمنية واجلهات الفاعلة غري احلكومية )%17.7( لألعمار من )18-35( 

عاماً، و)%16.3( لألعمار من )55-36( عاماً، و)%12.9( لألعمار من )56( فما 
فوق، وميكن ربط هذه األرقام بـمشاركة الشباب بكثافة يف االحتجاجات اليت ُقوبَِلت ابلعنف. 

 
 

 

اإلقليمي، كان هناك اختالف طفيف. يف إقليم كردستان العراق، كانت معاجلة البطالة اثين أهم عامل   الصعيدعلى  
يف (.  3رقم  املرتبة الرابعة يف مجيع املناطق األخرى )الشكل    )معاجلة البطالة(  (. احتلت%23.5الثقة ابحلكومة )  عودة ل

(، فقد %18.4املرتبة الثالثة يف إقليم كردستان العراق )لنظام احلكم احلايل يف   جديةجاءت عملية إعادة صياغة    حني
( أقل أمهية يف %  8.2، كانت معاجلة املخاوف األمنية )عن ذلك   فضال  احتلت املرتبة الثانية يف مجيع املناطق األخرى.  

عادل للموارد، البالد. يف اجلنوب، الذي شهد احتجاجات كبرية ضد التوزيع غري ال   سائرإقليم كردستان العراق منها يف 
احلايلكانت   احلكم  لنظام  صياغة كبرية  إلعادة  األولوية  أعطت  اليت  املئوية  بنسبة   النسبة  البالد  يف  األعلى  كان 

ى للبطالة احلكومة اليت تتصدَّ   عدَّت  للعاطلني عن العمل،    حالة التوظيف   َوْفق . بناء  على النتائج املصنفة  (28.3%)
تقريب  أنَّ   مع(،  %23اثين أهم عامل ) نفسها  تغيري   ا  النسبة  اختارت  العمل  العاطلني عن  نظام احلكم   ا  كبري   ا  من  يف 

(22.9%) . 
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الفاعلة غير الحكومية

يجب على الحكومة معالجة 
الفساد  

يجب على الحكومة تحسين
الخدمات

يجب على الحكومة التخلص
من نظام المحاصصة

(أو استعادتها)شروط الثقة بالحكومة : 2الشكل رقم 

جميع المجيبين 18-35 36-55 عام فما فوق56

كانت  العراق،  إقليم كردستان  يف  طفيف.  اختالف  هناك  كان  اإلقليمي،  الصعيد  على 
معاجلة البطالة اثين أهم عامل لعودة الثقة ابحلكومة )%23.5(. احتلت )معاجلة البطالة( املرتبة 
الرابعة يف مجيع املناطق األخرى )الشكل رقم 3(. يف حي جاءت عملية إعادة صياغة جدية لنظام 
احلكم احلايل يف املرتبة الثالثة يف إقليم كردستان العراق )%18.4(، فقد احتلت املرتبة الثانية يف 
مجيع املناطق األخرى. فضاًل عن ذلك، كانت معاجلة املخاوف األمنية )8.2 %( أقل أمهية يف 
إقليم كردستان العراق منها يف سائر البالد. يف اجلنوب، الذي شهد احتجاجات كبرية ضد التوزيع 
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غري العادل للموارد، كانت النسبة املئوية اليت أعطت األولوية إلعادة صياغة كبرية لنظام احلكم 
التوظيف  َوْفق حالة  النتائج املصنفة  بناًء على  بنسبة )28.3%(.  البالد  احلايل كان األعلى يف 
للعاطلي عن العمل، عدَِّت احلكومة اليت تتصدَّى للبطالة اثين أهم عامل )%23(، مع أنَّ النسبة 

 نفسها تقريباً من العاطلي عن العمل اختارت تغيرياً كبرياً يف نظام احلكم )22.9%(.

 
 

كبري لقطاع كبري من   اهتماممصدر    لميث   إعادة صياغة كبرية لنظام احلكم احلايل  أمر   تظهر البياانت بوضوح أنَّ 
العامل   وصفه ل تغيريا  كافيا . برز الفساد ب مفهوم "اإلصالح" يف السؤال األول ال ميث     أنَّ   همالشعب العراقي. رمبا رأى بعض 

سؤال اثلث حول   عرض ابلعملية السياسية. عند    ا  مباشر   ربطا  املستجيبني ربطوه    ا يوحي أبنَّ ، ممَّ كالمها  األهم يف السؤالني
جيبني فساد العمليات السياسية من قبل النخب من املست  ( %41.7) أكرب عائق أمام املشاركة يف السياسة، اختار  

 يف  املواطن   ثقة   عدم "( و%22"فقدان الثقة يف السياسة" )  ز هذه النقطة حقيقة أنَّ ا يعز   (. وممَّ 4  رقم  احلاكمة" )الشكل 
 نفسها  هي   اإلمجالية   النتائج  كانت.  عالية  نسب  قبل  من  ا  أيض  اْخت ريا(  %17.7" )السياسية  والعمليات  املؤسسات

يبون اجمل  كان .  فقط  طفيفة   اختالفات   وجود  مع   الوظيفية،  واحلالة  واجلنس  والعمر  احملافظة  َوْفق  البياانت  ُصن  فت    ماحين
ميال    ا  األكرب سن الشباب    أكثر  السياسية"؛ كان  العمليات  احلاكمة يف  النخب  "فساد  أكثرالختيار  الختيار   مييلون 

 . "فقدان الثقة يف السياسة"
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الفاعلة غير الحكومية

ة يجب على الحكومة معالج
الفساد

ن يجب على الحكومة تحسي
الخدمات

يجب على الحكومة 
التخلص من نظام 

المحاصصة

املنطقةالثقة يف احلكومة، َوْفق( أو استعادة)متطلبات احلصول على : 3الشكل رقم 

إقليم كردستان العراق المتضررة من الصراع الجنوب بغداد

تظهر البياانت بوضوح أنَّ أمر إعادة صياغة كبرية لنظام احلكم احلايل ميثِّل مصدر اهتمام 
كبري لقطاع كبري من الشعب العراقي. رمبا رأى بعضهم أنَّ مفهوم »اإلصالح« يف السؤال األول ال 
ميثِّل تغيرياً كافياً. برز الفساد بوصفه العامل األهم يف السؤالي كالمها، ممَّا يوحي أبنَّ املستجيبي 
ربطوه ربطاً مباشراً ابلعملية السياسية. عند عرض سؤال اثلث حول أكب عائق أمام املشاركة يف 
السياسة، اختار )%41.7( من املستجيبي فساد العمليات السياسية من قبل النخب احلاكمة« 
)الشكل رقم 4(. وممَّا يعّزِز هذه النقطة حقيقة أنَّ »فقدان الثقة يف السياسة« )%22( و  »عدم ثقة 
املواطن يف املؤسسات والعمليات السياسية« )%17.7( اْخِتريا أيضاً من قبل نسب عالية. كانت 
النتائج اإلمجالية هي نفسها حينما ُصنِّفِت البياانت َوْفق احملافظة والعمر واجلنس واحلالة الوظيفية، 
النخب  مياًل الختيار »فساد  أكثر  اجمليبون األكب سناً  اختالفات طفيفة فقط. كان  مع وجود 
احلاكمة يف العمليات السياسية«؛ كان الشباب مييلون أكثر الختيار »فقدان الثقة يف السياسة«.
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 الفساد 5.1

االستقصائية  حدَّ  الدراسة  واملشاركني يف  الرتكيز  املشاركون يف جمموعات  األولوية قضية    أنَّ د  الفساد  معاجلة 
ازدهرت شبكات   يف حنيوأهم مطلب للحصول على الثقة يف احلكومة أو استعادة الثقة فيها.    ، القصوى للحكومة

ى نظام احملاصصة إىل تفاقم ، وقد أدَّ 2003منذ عام   ا  ا أصبحت أكثر انتشار لعقود عديدة، إال أّنَّ   واألقارب احملسوبية  
وحشد الدعم السياسي.   ،وزايدة نفوذهم  ،على املواردن القادة السياسيني من استخدام مواقعهم لالستيالء  مكَّ   ، إذالفساد

إلعادة اإلعمار والتطبيق    ؛الفساد هي، على وجه اخلصوص، تدفق رأس املال  لت  عديد من العوامل األخرى اليت سهَّ 
القانون  الفساد احملدودة اليت    ، احملدود لسيادة  الرقابة واملساءلة. تشمل إجراءات مكافحة  يف   ُوض عتوضعف آليات 

د جماالت واسعة إلصالح مكافحة (، واليت حتد   2024-2021سرتاتيجية النزاهة ومكافحة الفساد )إالعامني املاضيني  
َئت ،  2021  ب آيف    .الفساد فة ابلتحقيق يف جرائم الفساد الكربى، وفساد املسؤولني جلنة حتقيق رفيعة املستوى مكلَّ   أُْنش 

 .ىاحلكوميني رفيعي املستو 
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عدم ثقة المواطنين 
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عدم وجود قنوات 
ومنصات بديلة 
للمواطنين للتفاعل

المباشر مع الحكومة

اسةفقدان الثقة بالسي

ْفق الفةة العمريةأكرب املعوقات اليت حتول دون مشاركة العراقيني يف السياسة وَ : 4الشكل رقم

كل المجيبين 18-35 36-55 فما فوق56

5.1 الفساد

حدَّد املشاركون يف جمموعات الرتكيز واملشاركي يف الدراسة االستقصائية أنَّ قضية معاجلة 
استعادة  أو  احلكومة  الثقة يف  على  للحصول  مطلب  وأهم  للحكومة،  القصوى  األولوية  الفساد 
ا أصبحت أكثر  الثقة فيها. يف حي ازدهرت شبكات احملسوبية واألقارب لعقود عديدة، إال أنَّ
انتشاراً منذ عام 2003، وقد أدَّى نظام احملاصصة إىل تفاقم الفساد، إذ مكَّن القادة السياسيي 
من استخدام مواقعهم لالستيالء على املوارد، وزايدة نفوذهم، وحشد الدعم السياسي. عديد من 
العوامل األخرى اليت سهَّلِت الفساد هي، على وجه اخلصوص، تدفق رأس املال؛ إلعادة اإلعمار 
والتطبيق احملدود لسيادة القانون، وضعف آليات الرقابة واملساءلة. تشمل إجراءات مكافحة الفساد 
احملدودة اليت ُوِضعت يف العامي املاضيي إسرتاتيجية النزاهة ومكافحة الفساد )2021-2024(، 
واليت حتدِّد جماالت واسعة إلصالح مكافحة الفساد. يف آب 2021، أُْنِشَئت جلنة حتقيق رفيعة 

املستوى مكلَّفة ابلتحقيق يف جرائم الفساد الكبى، وفساد املسؤولي احلكوميي رفيعي املستوى.

ل بعمق يف النسيج السياسي واالجتماعي.  عموماً، يُنظر إىل الفساد على أنَّه منتشر ومتأصِّ
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أييت التأكيد اإلضايف من مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية، إِذ احتل العراق املرتبة 
)160( من أصل )180( يف عام 2020. وقد ترافق االتفاق الواسع على أنَّ الفساد هو أحد 
أكثر القضااي املاسة يف إعادة بناء العقد االجتماعي مع تصور أنَّ هذا من شأنه أن يؤثِّر إجيابياً على 
القضااي اهليكلية األخرى. وكما يقول أحد املشاركي يف إحدى جمموعات الرتكيز، فإنَّ »الفساد 
اإلداري هو أحد أكثر القضااي إحلاحاً اليت حتتاج إىل معاجلة؛ ألنَّه يؤثِّر على اجملتمع أبكمله، مبا يف 
ذلك اخلدمات، والتعليم، والصحة، وإعادة اإلعمار وما إىل ذلك«. إنَّ معاجلة الفساد أمر ضروري 
لعقد اجتماعي قوي يدعم التنمية املستدامة، ولتطوير مؤسسات وتشريعات سياسية متثيلية وشاملة.

الشفافية  وانعدام  الرشوة،  مثل  السياسية  واملمارسات  ابلعمليات  الفساد  املشاركون  ربط 
يف صنع القرار، وقمع الناخبي، وعدم االلتزام ابألحكام الدستورية، والتالعب بوسائل اإلعالم، 
تفتقر  السياسية  العلمية  أنَّ  الكثريون  يرى  الكافية.  غري  املؤسسية  واحلوكمة  االنتخايب،  والتزوير 
أفاد  الدميقراطية.  الدولة والعمليات  الثقة يف مؤسسات  على  يؤثِّر سلباً  العدالة واملساواة، ممَّا  إىل 
لتعزيز  السياسية  م ال يرون أي جدوى من املشاركة  عديد من املشاركي يف جمموعات الرتكيز أنَّ
التغيري اهليكلي. قال أحدهم إنَّ »االخنراط ]يف السياسة[ تقوم على احملسوبية واالنتماءات احلزبية 
السياسية. األشخاص العاديون مثلنا لديهم فرصة ضئيلة للمشاركة. لو أنَّين أعرف شخصية متنفذة، 
ليس لدي صالت مع أي من هذه  إذ  القطاعات؛  ما حيلو يل يف مجيع  لفعل  أتشجَّع  فسوف 

الشخصيات، هناك القليل الذي ميكنين القيام به. تنهض احملسوبية بدور كبري اليوم”.

ونُِظَر إىل فساد العملية السياسية بوصفه سبباً ملفاقمة قضية التهميش لشرائح من املواطني 
اليت تعاين ابلفعل من التمييز، مثل النساء واألقليات. ومبا أنَّ مشاركتهم السياسية قائمة على نظام 

احلصص، فالرأي هو أنَّ النظام ال ميثِّل احتياجاهتم، ولكنَّه يفي ابلتزام قانوين يسري”.

يتفاقم االغرتاب السياسي عن طريق التجربة اليومية للفساد الصغري يف التفاعل مع مؤسسات 
الدولة، أو الوصول إىل اخلدمات األساسية، مع رؤية األقليات والنازحي داخلياً بعضاً من أسوأ 
اآلاثر. أفاد عديد من املشاركي بدفع رشاوى للحصول على خدمة هي من حقِّهم، مثل الرعاية 
الصحية وااللتحاق ابملدارس. كان يُنظر إىل الفساد على أنَّه السبب املباشر لضعف البنية التحتية 
واخلدمات، وال سيَّما الكهرابء واإلسكان واطئ التكلفة. يف القطاع العام، غالباً ما يعتمد التوظيف 
على االنتماء السياسي بداًل من الكفاءة، و »الوظائف الومهية« )إذ يكون الناس على كشوف 
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اهلدااي  مقابل  التقاعدية  واملعاشات  موجودين(،  غري  الواقع  أرض  على  ولكنَّهم  العامة،  املرتبات 
والرشاوى مألوفة. مع انقسام اآلراء، أشار غالبية املشاركي يف االستطالع إىل أنَّ الروابط السياسية 
ا مهمة جداً  والعرقية/الطائفية مهمة يف احلصول إىل الفرص واخلدمات مع )%34.3( يرون أنَّ

و)%19.8( يرونا مهمة إىل حدٍّ ما )الشكل رقم 5(.

إىل الفرص واخلدمات   احلصولالطائفية مهمة يف  /الروابط السياسية والعرقية  أشار غالبية املشاركني يف االستطالع إىل أنَّ 
 (.5  رقم  ما )الشكل   يروّنا مهمة إىل حد     (%19.8)و  ا  ا مهمة جد يرون أّنَّ   (%34.3)مع  

 

 

 
 

 

ى إىل إدارة غري فعالة للموارد والثروة الوطنية، وخسارة فرص ا أدَّ االقتصادية للفساد هائلة، ممَّ   التكلفة لقد كانت  
قدرة العراق على التعامل مع األزمات   جهود احلكومة، فإنَّ   مع ، واخلدمات العامة دون املستوى املطلوب.  والتطورالتنمية  

أمام األعمال التجارية  رئيسةل الفساد عقبة  يشك     ى. هبت سد  ذقد   (COVID-19) واالستجابة هلا مثل جائحة
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لفرص واخلدماتالطائفية يف الوصول إىل ا-أمهية الروابط السياسية والعرقية : 5الشكل رقم

كل المجيبين إقليم كردستان العراق باقي أنحاء العراق

لقد كانت التكلفة االقتصادية للفساد هائلة، ممَّا أدَّى إىل إدارة غري فعالة للموارد والثروة 
الوطنية، وخسارة فرص التنمية والتطور، واخلدمات العامة دون املستوى املطلوب. مع جهود احلكومة، 
فإنَّ قدرة العراق على التعامل مع األزمات واالستجابة هلا مثل جائحة )COVID-19( قد 

ذهبت سًدى. يشكِّل الفساد عقبة رئيسة أمام األعمال التجارية واالستثمار.

تفاقم  الفساد بوصفه يؤدِّي إىل  الرتكيز إىل  املشاركون يف مناقشات جمموعات  كما أشار 
ثقة  وضعف  املساءلة،  دور  تفعيل  عدم  أدَّى  واجملتمع.  الدولة  بي  املساواة  وعدم  االنقسامات، 
اجلمهور يف املؤسسات إىل جعل املبادئ الدميقراطية جوفاء، وحتدى استقالل الفروع احلكومية. إنَّ 
فجوة مساءلة الدولة جتاه مسؤوليتها جتاه املواطني أوسع نطاقاً؛ ألن إيراداهتا الرئيسة أتيت من النفط 
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بداًل من دافعي الضرائب. يف نظام يتسم ابلسياسة اإلثنية/الطائفية، وإضفاء الطابع الشخصي على 
املناصب العامة، يوزع القادة أو حيجبون اخلدمات والسلع العامة حبرية كما حيلو هلم.

اختذت احلكومة خطوات أولية للتصدي للفساد، لكن الوعود املتكررة إبدخال اإلصالحات 
والقضاء على الفساد مل تتحقق بعد. مسحت الصفقات الكبى للنخب احلاكمة اباللتفاف على 
املطالب الشعبية. يف حي أنَّ عديداً من اهليئات واآلليات املؤسسية موجودة ملكافحة الفساد، إال 

أنَّ اإلفالت املنهجي من العقاب، وانعدام املساءلة ما يزال قائماً.

5.2 اخلدمات

يشكل توفري اخلدمات األساسية مثل املاء والكهرابء والرعاية الصحية وما إىل ذلك -يف 
توفري  إنَّ  ومواطنيها.  الدولة  بي  والثقة  الشرعية،  لبناء  مهمة  طريقة  ابلنزاع-  املتأثرة  اجملتمعات 
اخلدمات الفعال ضروري ملعاجلة الفقر وعدم املساواة. لكن يف العراق، غالباً ما يُنظر إىل ختصيص 
اخلدمات مقرتنة ابحلفاظ على السيطرة االجتماعية عن طريق شبكات احملسوبية. يشعر املواطنون 
ابإلحباط بصورة متزايدة؛ بسبب اخلدمات املتدنية أو الغائبة. حيصل العراقيُّون على ما يقرب من 
الذين يستطيعون حتمُّل  الوطنية. يعتمد أولئك  من الشبكة  )8-5( ساعات من الكهرابء يومياً 
الوطنية  امليزانية  الكهرابء. ختصِّص  املتبقية من  احتياجاهتم  لتلبية  مولدات خاصة؛  تكاليفها على 
العراقية أقل من )%6( للتعليم، وهي أقل حصة يف الدول العربية. يف احملافظات املتضررة من النزاع، 

مثل صالح الدين ودايىل، أكثر من )%90( من األطفال يف سن الدراسة خارج املدرسة. 

بنسبة  والتعليم،  الصحة  قطاعي  يف  جرت  هائلة  ختفيضات  إىل   2021 ميزانية  تشري   
)%35( و )%40( على التوايل، مع االحتياجات املتزايدة بصورة كبرية. يف حي شهد قطاع 

األمن زايدة كبرية يف ميزانيته سلفاً، فإنَّ اخلدمات األساسية األخرى تعاين من نقص التمويل.

تظهر الفجوات الواسعة يف تقدمي اخلدمات َوْفق احملافظة أو املديرية، ويف بعض األحيان َوْفق 
االنتماء السياسي. غالباً ما تردم الثغرات على يد اجلهات الفاعلة غري احلكومية ومنظمات اجملتمع 
اإلميان ابلدولة  تراجع  قد تساهم مسامهة أكب يف  نواٍح عديدة  إجيابية من  ا  أنَّ املدين، واليت مع 
بوصفها اجلهة املوفِّرة للخدمات. تتجلى الفوارق يف اخلدمات بصورة خاصة يف املناطق الريفية، إذ 
تتناقص اجلودة على حنو مطرد منذ عام 2003. وَوْفق ما ورد، وصل نقص مياه الشرب إىل أعلى 
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مستوايته على اإلطالق، مع ما يقرب من )3 من كل 5( أطفال يف العراق، ال يتمتعون إبمكانية 
إمكانية  لديها  البلد  املدارس يف  وأقل من نصف مجيع  املدارة أبمان  املياه  إىل خدمات  الوصول 
القريب،  املدى  مناسبة على  املائي بصورة  األمن  يُتعامل مع  مل  إذا  األساسية.  املياه  إىل  الوصول 
الكبرية  والتحدايت  احلدود،  عب  وكذلك  للمياه،  الفعالة  غري  واإلدارة  املناخ  بتغريُّ  يتأثر  فسيظل 
ممَّا  احلضرية،  املناطق  على  الدولة  تركيز  عن  للخدمات  الرديئة  النوعية  تنتج  املستقبل.  احلالية يف 
يرتك اجملتمعات الريفية مع ختطيط حضري غري انجح وبنية حتتية غري مناسبة، ممَّا يقيِّد االستثمار. 
ويواجه سكان املناطق الريفية مسافات طويلة للوصول إىل املدارس والكهرابء املتكررة، وندرة املراكز، 

واخلدمات الصحية املخصَّصة للنساء على وجه التحديد.

اتفق املشاركون يف جمموعة الرتكيز بوضوح على أنَّ الدولة حباجة إىل تقدمي اخلدمات كجزء 
أنَّ  الدستور. كما زعموا  أنَّ هذا منصوص عليه يف  االجتماعي، حماججي  العقد  يتجزأ من  ال 
الدولة فشلت حىت اآلن يف احلفاظ على الكرامة اإلنسانية ملواطنيها. مل يكن هناك اتفاق ابإلمجاع 
على معىن »الكرامة« )اإلطار رقم 1( ؛ ومن األمثلة على ذلك قيام الدولة بتوفري »الضرورايت 
واخلدمات األساسية لعيش حياة كرمية«، و »حياة كرمية لكل شخص- حياة ال جتعله حباجة إىل 
أي مساعدة«، و »العيش الكرمي للمواطن«. عن طريق توفري دخل الئق يستطيع املواطن أن يعيش 

فيه بشرف وكرامة، وعدم االستخفاف بكرامته.

املربع رقم 1: كان مصطلح الكرامة مستخدماً على نطاق واسع

استخدم كثري من املشاركي كلمة “الكرامة” على نطاق واسع يف مناقشات جمموعات الرتكيز 
فقد  التقدير،  أو  التكرمي،  أو  اجلدارة،  حالة  أو  احلريف كنوعية،  معناها  عن  فضاًل  املختلفة. 
استخدمت الكلمة لإلشارة إىل وجود احلد األدىن من اخلدمات، واحلقوق اليت تقدمها الدولة. 
كان دائماً مرادفاً للمكانة املتساوية واالحرتام املتبادل بي الدولة واملواطني. وَوْفقاً للمشاركي، 
فإنَّ “احلياة الكرمية” )أو العيش الكرمي ابللهجة العربية العراقية( هي حياة حيرتم فيها كل شخص 
كرامته اإلنسانية وحقوقه، ويتمتع فيها مبعيشة كرمية وظروف معيشية مناسبة. وهذا يفسر سبب 

تركيز عديد من املشاركي على الكرامة بوصفها من بي املسؤوليات الرئيسة للدولة.
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كانت احلاجة امللحَّة للسكن اآلمن والالئق فضاًل عن توفري التعليم والرعاية الصحية من 
العراق،  إقليم كردستان  يف  طفيفاً  اختالفاً  الوضع  خيتلف  داخلياً.  للنازحي  الرئيسة  االهتمامات 
م شعروا -عمومًا- مبزيد من األمان عند البحث عن  إذ ذكر أفراد األقليات والنازحي داخلياً أنَّ
اخلدمات األساسية. لكنهم قالوا أيضاً إنَّ املنطقة بعيدة كل البعد عن ضمان أن يعيش سكانا حياة 
كرمية، مستشهدين بفرص العمل واخلدمات األفضل بوصفها العوامل الرئيسة اليت من شأنا حتسي 
الوضع. كما ظهر بُعد جندري واضح، إذ كان الرجال أكثر تركيزاً على األمن، يف حي شدَّدت 
النساء على الرعاية الصحية املالئمة، والتعليم، واحلصول على اإلسكان العام، واإلصالحات ملعاجلة 

الفقر املنتشر.

يعوق الفساد تقدمي اخلدمات، مع أتثر إدارة املياه والصرف الصحي والكهرابء والرعاية   
الصحية والتعليم خاصة. يشري التدهور املستمر هلذه اخلدمات إىل أنَّ الدولة غري قادرة على االلتزام 
إبمتام العقد االجتماعي. الوصول إىل اخلدمات بي خمتلف اجملموعات واألقليات، واليت تطورت 
على طول األناط الراسخة من عدم املساواة االجتماعية والتهميش، وخدمات الرعاية، وخاصة يف 

املناطق الريفية.

كانت االحتجاجات يف عامي 2018 و2019 احللقة األخريةخسريأحخرية يف مسلسل   
طويل من االشتباكات بي الدولة واملواطني؛ بسبب تقدمي خدمات سيئة، وكان استجابة الدولة 
لالحتجاجات، واملطالب ضعيفة، واستندت يف الغالب إىل وعود ال تعاجل األسباب اجلذرية. أدَّى 
هذا إىل مزيٍد من اإلضرار ابلثقة، والعالقات بي الدولة واجملتمع. أدَّت جائحة كوروان إىل زايدة عدد 
العقبات يف طريق توصيل اخلدمات، إذ أبلغ أكثر من )%30( من العراقيِّي عن حاجتهم للرعاية 
الصحية بي شهري آب وتشرين األول من عام 2020، ولكنَّهم مل حيصلوا عليها. كما أثَّرِت 
القيود النامجة عن الوابء على التعليم العام، إذ أفاد أقل من )%23( من العوائل أنَّ أطفاهلم تلقوا 
أي أنشطة تعويض، أو تعلم أثناء إغالق املدارس، ممَّا قد يكون له أتثري طويل األجل على تعلُّم 
األطفال. وهلذا السبب، نضِت املنظمات غري احلكومية الدولية، وبدرجة أقل بدور كبري يف تعزيز 
تقدمي اخلدمات، يف حماولة لسدِّ بعض الفجوات خاصة للمجتمعات املهمشة والضعيفة. يُنظر إىل 
اجملتمع الدويل اآلن على أنَّه األكثر احتمااًل ملعاجلة مظامل اجملتمع، ولكن هذا له أيضاً أتثري سليب 
على العالقات بي الدولة واجملتمع. جيب معاجلة مسألة توفري اخلدمات األساسية عاجاًل ملنع مزيد 
من التدهور يف الثقة مبؤسسات الدولة وشعور الناس ابملواطنة. تفرض أزمة املناخ اليت تلوح يف األفق 
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مزيداً من الضغوط؛ ألنَّ العراق شديد التأثر بتأثريات املناخ. من دون إجراءات حكومية، سوف 
تتفاقم شحة الكهرابء واملياه. ميكن للسياسات واإلسرتاتيجيات اخلاصة مبعاجلة تغريُّ املناخ، والتدهور 
النمو واإليرادات االقتصادية  العمل وإنعاش  البيئي أن حتمي اخلدمات األساسية مع توفري فرص 

األخرى اليت ميكن استثمارها بعد ذلك يف اخلدمات.

5.3 االقتصاد 

املتكافئ  التوزيع غري  إعادة  الدولة يف  إىل دور  العراقي  االقتصاد  تستند خمرجات  ما  كثري 
خ يف نظام الرعاية االجتماعية، والتوظيف يف القطاع العام. يف حي أنَّ العراق متمتع بثروات  املرتسِّ
ا ال توزع على حنو فعال، أو عادل. يتزايد السخط الشعيب من املظامل االقتصادية،  هائلة، إال أنَّ
كما يتضح من تركيز احتجاجات 2019 على نقص فرص العمل. وقد خلق سوء استخدام موارد 
الدولة مناخاً من عدم املساواة االجتماعية الشديدة واالستياء، مع هتميش األقليات واألقليات. إنَّ 
ا ستسمح للمواطني ابلوصول  ضمان استقرار الوضع االقتصادي هو مسؤولية أساسية للدولة؛ ألنَّ
إىل إمكاانهتم الكاملة ودعم جانبهم من العقد االجتماعي. وقال أحد املشاركي يف جمموعة الرتكيز: 
احلالة  األمين   ويف  الوضع  استقرار يف  أيضاً  هناك  فسيكون  االقتصادي جيداً،  الوضع  »إذا كان 

النفسية للمواطن«. 

واليت  النفط،  عائدات  على  الكبري  واعتماده  االستقرار  عدم  من  االقتصادي  النمو  يعاين 
تساهم بنسبة )%95( من إمجايل اإليرادات، كما يعتمد إقليم كردستان العراق أيضاً على صادرات 
النفط. كان اقتصاد اإلقليم يف حالة ركود منذ عام 2014؛ بسبب االخنفاض احلاد يف أسعار 
النفط. وقد أدَّى ذلك إىل تفاقم التوترات مع حكومة العراق بشأن مدفوعات امليزانية. وقد ازداد 
السخط الشعيب يف اإلقليم، مع تصوُّر شائع أنَّ حكومة إقليم كردستان ال تفعل ما يكفي لتوليد 

فرص عمل للشباب.

أدَِّت التوقعات اليت مل تُلبِّ للمنافع االقتصادية من املوارد اهليدروكربونية يف العراق، وال سيَّما 
يف احملافظات الغنية ابلنفط مثل البصرة إىل زايدة السخط، إذ كان )%95.5( من املشاركي يف 

االستطالع غري راضي عن كيفية إدارة احلكومة هلذه املوارد.

مع تشجيع التنويع االقتصادي بصورة روتينية، ما تزال االستثمارات تركز على قطاع النفط، 
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العمل  توليد فرص  يتمتعان ابلقدرة على  ما  أنَّ إليهما على  يُنظر  الزراعة والقطاع اخلاص  أنَّ  مع 
والنمو االقتصادي عن طريق االستثمارات الصحيحة. يعيد الناس إحياء الزراعة يف حمافظات العراق 
اجلنوبية، إذ إنَّ الزراعة هي القطاع الوحيد الذي سينمو يف عام 2020. ولكن من دون استثمار 
الدولة، سيكون للتصحُّر املستمر أتثري سليب على اإلنتاج يف السنوات القليلة املقبلة. أتيت الضغوط 

األخرى من متدين األراضي الزراعية وزايدة الواردات من املنتجات.

من املظامل املشرتكة يف مجيع أحناء البالد، وخاصة بي الشباب، هو أمر اتساع الفجوة بي 
عدد اخلرجيي وتوافر الوظائف. ينتج عن هذا عدد متزايد من الشباب املتعلمي تعليماً عالياً الذين ال 
ر معدل بطالة الشباب يف فرتة ما قبل اجلائحة بـ)%36(، وهو  يستطيعون العثور على وظائف. ُقدِّ
أعلى بكثري من متوسط   الدول العربية البالغ )%23(. كان الرتكيز على معدالت البطالة املرتفعة 
واحلاجة إىل الوظائف من املطالبات املتكررة أيضاً بي النازحي. أبرزت مناقشات واستطالعات 
جمموعات الرتكيز أنَّ معاجلة البطالة ستكون أساسية يف استعادة الثقة يف احلكومة، وإنعاش االقتصاد.

الكلية  االقتصادية  الظروف  إذ بدت  قبل جائحة كوروان،  االقتصاد يف حالة صعود  كان 
واملالية الرئيسة إجيابية على نطاق واسع بي عامي 2017 و2019. ومع ذلك، فإنَّ اآلاثر املشرتكة 
الخنفاض أسعار النفط يف أوائل عام 2020 والقيود الوابئية عكست هذا التصاعد. تقلُّص الناتج 
احمللي اإلمجايل بنسبة )%10.4( يف عام 2020، ممَّا أثَّر سلباً على الفئات االجتماعية الضعيفة 
ابلفعل. يف احملافظات املتضررة من النزاع، ارتفع معدل البطالة مبقدار )15( نقطة مئوية. يف مجيع 
أحناء البالد، أتثر العاملون يف القطاع اخلاص غري الرمسي بصورة غري متناسبة، إذ مل يتمكن سوى 
)%67-66( من عمال القطاع اخلاص قبل انتشار الوابء من االحتفاظ بوظائفهم. وابملقارنة، ما 
يزال )%87( من العاملي يف القطاع العام يف فرتة ما قبل اجلائحة يعملون يف وظائف مستقرة. 
أدَّى الوابء إىل تفاقم الفقر، ودفع )4.5( مليون )11.7 %( من العراقيي إىل ما دون خط الفقر. 
تسبَّب فقدان الوظائف وارتفاع األسعار يف ارتفاع معدل الفقر الوطين من )%20( يف 2018 

إىل )%31.7( يف 2020. 

كانت النساء أكثر عرضة ملواجهة اآلاثر االجتماعية واالقتصادية السلبية لـكوروان أكثر من 
الرجال. فقط )%11.8( من النساء يف سن العمل كنَّ يعملَن أو يسعَي للحصول على عمل يف 
عام 2020؛ بسبب احلواجز االجتماعية، واألعراف التمييزية بي اجلنسي، تواجه النساء حتدايت 
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يف احلصول على عمل تشمل التعليم غري الكايف، واملهارات غري الكافية، واخلبة احملدودة وعدم 
توفُّر فرص العمل اليت تتناسب مع احتياجاهتنَّ. أدَّى الصراع والنزوح إىل إعاقة قدرة النساء على 
املفروضة على حركتهنَّ واملخاوف على  انعدام األمن والقيود  العاملة؛ بسبب  القوى  املشاركة يف 
سالمتهنَّ. يف حي أنَّ عديداً من النساء قد الحظَن حتوُّل دورهنَّ يف األسرة عن طريق احلاجة 
متلي  تزال  ما  اجلنسي  بي  التقليدية  األعراف  أنَّ  إال  أسرهنَّ،  وإعالة  الدخل  لكسب  املتزايدة؛ 
الوظائف اليت ميكنهنَّ القيام با، مع تفضيل الفرص يف الصحة والتعليم واملنسوجات. أاثر وابء 
كوروان توترات اجتماعية ملموسة عن طريق املشكالت االقتصادية اليت تفاقمت بسبب احملسوبية 
على نطاق واسع، واألسواق غري املشروعة، وتزايد عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية، وأشار 
احملتجون ابستمرار إىل أوجه القصور النامجة عن هبوط األسواق. ازدادت املخاوف بشأن انعدام 
املالية واإلدارية  املؤسسات  الثقة يف  تراجع  الفساد مع  من  مزيداً  يغذي  الذي  االقتصادي  األمن 
للدولة. لقد أعرب املشاركون يف االستطالع عن توقعاهتم القوية بضرورة زايدة الدولة حلجم العمالة 
يف القطاع العام. هناك تصور واسع االنتشار أنَّ العاملي يف القطاع العام يف وضع أفضل من أي 
شخص آخر، إذ يتمتَّعون بدخل اثبت، ووظائف ال تتطلَّب جهداً كبرياً، ومزااي وامتيازات. ومع 
م يعانون أيضاً من نقص اخلدمات األساسية. ذلك، ذكر أولئك الذين هم جزء من القطاع العام أنَّ

5.4 األمن 

سلَّط املشاركون يف جمموعات الرتكيز الضوء على األمن بوصفه إحدى املسؤوليات الرئيسة   
أهم  ألنَّه  للجميع؛  األمن  للدولة هي ضمان  األوىل  املسؤولية  أنَّ  »أعتقد  أحدهم:  قال  للدولة. 
شيء. إذا مل تستطِع الدولة القيام بذلك، فمن يستطيع أن يقوم بذا الدور؟« وعلَّق آخر قائاًل: 
»توفري احلق يف حياة ]كرمية[ وأمن هي واجبات الدولة؛ ألنَّنا أعطيناهم السلطة، وعلى الدولة أن 
تستخدم هذه السلطة لتوفري حقوق الناس. إذا كان هناك انعدام لألمن يف البلد، سيكون له أتثري 
على مجيع القطاعات األخرى مثل االقتصاد والسياسة.. من دون أمن، ال توجد حياة وال خدمات 

وال حقوق، لذا جيب على الدولة توفري األمن أواًل”.

يُنظر إىل األمن الشخصي على أنَّه تراجع مقابل الزايدة املطردة يف العنف ضد املدنيي منذ 
الثقة يف  اليومية على  انعدام األمن يف مجيع جوانب احلياة  عام 2017 )الشكل رقم 6(. يؤثر 
املؤسسات العامة. كمكون أساسي لسيادة الدولة، فإنَّ األمن ضروري لالستقرار والكرامة، ومفتاح 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان.
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ميكن أن تفسر عوامل عديدة االنفصاَل احلايل بي العقد االجتماعي وتوفري الضمان. األول 
هو تفكُّك األجهزة األمنية يف البالد، ممَّا يقوِّض قدرة الدولة على توفري األمن الشامل. ومن العوامل 
العراقية،  األمن  قوات  داخل  اجلنسي  بي  والتنوع  اجملتمعي  التمثيل  إىل  االفتقار  األخرى  املهمة 
ووجود معايري خمتلفة لتوفري األمن يف احملافظات املختلفة، وأتثري اجلهات الفاعلة غري احلكومية. 
كما سامهت الديناميكيات اإلقليمية املعقدة يف انعدام األمن، وهلذا دعت احتجاجات 2019 
ا  إىل إناء مجيع التدخالت األجنبية يف الشؤون العراقية. يُنظر إىل األسلحة غري املنظمة على أنَّ
أكب هتديد لألمن يف مجيع أحناء البالد )الشكل رقم 7(، يليها أتثري اجلهات الفاعلة غري احلكومية 

داخل نظام الدولة وخارجها.

عدد  وتقليل  املرخَّصة،  غري  األسلحة  من  احلد  على  الرتكيز  جمموعة  يف  املشاركون  شدَّد 
اجلهات الفاعلة غري احلكومية واملعابر احلدودية اليت يسيطرون عليها، ومعاجلة املناطق املتنازع عليها 
بي بغداد وأربيل. رأى الناس يف إقليم كردستان العراق أنَّ األمن ميثِّل شكوى أقل أمهية من املواطني 
يف سائر البالد )الشكل رقم 3(، إذ أدرجها بعد الفساد ومعاجلة البطالة. ومع ذلك، توجد حتدايت 
أمنية يف املنطقة، إذ أدَّى النفوذ السياسي على قوات األمن إىل قمع املعارضة واملعارضة، وخيضع 

التمثيل يف القوات للوالءات السياسية. 
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واجملتمع  واجلنس  املكان  على  بناًء  األمن  عن  البحث  يف  املشاركي  تصورات  تباينت   
والضعف. ربط الرجال بصورة أساسية بي األمن ومحاية احلدود، والسيطرة على اجلهات الفاعلة 
غري احلكومية، واحلد من التدخُّل من اجلهات الفاعلة اإلقليمية واخلارجية وتنظيم االنتشار املتزايد 
لألسلحة. حتدثت النساء عموماً عن األمن من حيث الثغرات واالنتهاكات املتعلقة ابلتمييز، والعنف 
املنزيل، والعنف القائم على النوع االجتماعي، والتحرُّش، والسيطرة على األعراف اجملتمعية من قبل 
العشائر والقبائل، وانتشار اهلوايت العرقية والطائفية، والتمييز ضد الفئات الضعيفة واألقليات )مبا يف 
ذلك النساء. والنازحي والشباب وَمن يعيشون يف الفقر(. مع االعرتاف بقوة اجلهات الفاعلة غري 
احلكومية، وانتشار األسلحة غري املنظمة كمخاوف خطرية، متيل النساء إىل أتكيد التمييز والتحرُّش 

بوصفها حالة يومية.

الفضاء  يف  النساء  من  عديد  إىل حصر  املرأة  سالمة  على  واملخاوف  الذكورة  فرط  أدَّى 
اخلاص، وتقييد حركتهنَّ، وأجبهتنَّ على القيام أبدوار أكثر تقليدية بي اجلنسي. ال يشعر النساء 
ابألمان عند مغادرة املنزل من دون ُمرَاِفق؛ بسبب املستوايت املرتفعة من التحرُّش. وقد ارتبط نقص 
متثيل املرأة داخل جهاز الشرطة أبنَّ النساء أقل عرضة لإلبالغ عن اجلرائم، ممَّا يدلُّ على الرتابط 
بي التمثيل واألمن. سلطَن املشاركات يف جمموعات الرتكيز الضوء على هذا األمر يف مناسبات 
عديدة، إذ ذكرت إحداهن: »كفتاة، أشعر أنَّين مقيَّدة؛ بسبب التقاليد والعادات القبلية، ال ميكنين 
الذهاب إىل مركز الشرطة«. وأشار آخر إىل أنَّ »هذا جمتمع عشائري فيه عادات وقيم، ولكن حىت 
اآلن مل تنهض املرأة للتعامل مع حالة عنف من دون اللجوء إىل الرجل؛ بسبب العادات والتقاليد 

اليت متنع املرأة من ذلك«. 

ومبا أنَّ جتارب النساء يف األمن وانعدام األمن ختتلف عن جتارب الرجال، فإنَّ احتياجاهتنَّ 
وتوقعاهتنَّ من العقد االجتماعي ختتلف أيضاً، ال سيَّما فيما يتعلَّق مبسؤولية الدولة يف توفري احلماية، 
وضمان السالمة اجلسدية، ومنع التوتر اجملتمعي، ووقف التقاليد الثقافية الضارة. شدَّدِت النساء 
على أنَّه خبالف األمن وحده، فإنَّ العادات القبلية واملعتقدات اجملتمعية حتدُّ من مشاركتهنَّ وحريتهنَّ. 

واتفقَن على ضرورة معاجلة توفري األمن والوصمة اجملتمعية معاً؛ ملكافحة املضايقة والتمييز.

يف االستطالعات، رأى معظم الرجال أنَّ األمن القومي هو اجملال الرئيس الذي حيتاج إىل 
املشاركي يف االستطالع  للتحسُّن. معظم  الرئيس  النساء األمَن احمللي هو اجملال  حتسي. عدَِّت 
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)%55.7(، بغض النظر عن كيفية تصنيف البياانت، رأوا أنَّ األسلحة غري املنظمة هي التحدي 
الرئيس لألمن، مع أنَّ النزاعات العشائرية هي اثين أكب حتدايً )33.5%(.

 اي  هي اثين أكرب حتد   النزاعات العشائرية  أنَّ األسلحة غري املنظمة هي التحدي الرئيس لألمن، مع    البياانت، رأوا أنَّ 
(33.5% .) 

 

 
 

 

هم كانوا خيشون ولكنَّ   ، احلكوميةز املشاركون الشباب يف جمموعات الرتكيز على التهديدات من اجلهات الفاعلة غري  ركَّ 
م حرية التعبري، مشريين إىل أّنَّ ف ملنع  املكثَّ   الشرطة   عمل إىل    ة خاص  إشارةالتهديدات والعنف من الدولة. وأشاروا    ا  أيض

انتقام احلكومة للتعبري عن   أو املطالبة بتغيري العقد االجتماعي. ميكن ربط هذه التصورات ابلشباب   ،آرائهمخيشون 
، الوحشيةلعمليات القمع    ةغري متناسب  بصورة ضوا  تعرَّ إذ  املشاركني يف االحتجاجات واملظاهرات يف الشوارع أبعداد كبرية،  

 ، يواجهوّنا، من البطالة إىل نقص السكنعلى جمموعة القضااي اليت    ط النازحون الضوءَ . سلَّ 2019ما يف عام  ال سيَّ 
 ه غري موجود. وهو ما شعروا أنَّ   ،ر احلكومة على األقل األمن ع أن توف   دوا على توق  وشدَّ 
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ترتيب أهم التحديات التي تواجه األمن في العراق: 7الشكل رقم 

السالح المنفلت نزاعات عشائرية ادمان المخدرات

عدد كبير جدا  من قوات األمن المختلفة تدخالت خارجية اإلرهاب والتطرف

غري  الفاعلة  اجلهات  من  التهديدات  على  الرتكيز  جمموعات  يف  الشباب  املشاركون  ركَّز 
الدولة. وأشاروا إشارة خاصة إىل  التهديدات والعنف من  احلكومية، ولكنَّهم كانوا خيشون أيضاً 
م خيشون انتقام احلكومة للتعبري عن آرائهم،  عمل الشرطة املكثَّف ملنع حرية التعبري، مشريين إىل أنَّ
أو املطالبة بتغيري العقد االجتماعي. ميكن ربط هذه التصورات ابلشباب املشاركي يف االحتجاجات 
واملظاهرات يف الشوارع أبعداد كبرية، إذ تعرَّضوا بصورة غري متناسبة لعمليات القمع الوحشية، ال 
البطالة  النازحون الضوَء على جمموعة القضااي اليت يواجهونا، من  سيَّما يف عام 2019. سلَّط 
إىل نقص السكن، وشدَّدوا على توقُّع أن توفِّر احلكومة على األقل األمن، وهو ما شعروا أنَّه غري 

موجود.

5.5 احلكم

اجتماعي  عقد  بشأن  التفاوض  إلعادة  أساسي  أمر  ابحلوكمة  املتعلقة  املظامل  معاجلة  إنَّ 
قائم على مؤسسات وتشريعات شاملة، وحقوق اإلنسان، والتنمية املستدامة. لكنَّ املشاركي يف 
البحث يشريون إىل تشكيكهم ابلعملية السياسية والدميقراطية. إنَّ الفساد املستمر، وسوء اإلدارة، 
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وتقدمي اخلدمات غري املرضية، واخنفاض مستوايت األمن، وعدم املساواة االقتصادية تقوِّض الثقة 
مبؤسسات الدولة، ممَّا يؤدِّي إىل الشك ابحلكم وفرص التغيري.

تنبع عديد من حتدايت احلكم احلالية من نظام احملاصصة، ونظراً إىل أنَّ معظم السكان قد 
بدأوا يف جتاوز الطائفية، يبدو أنَّ النظام مل يعد ميثِّلهم. من بي املشاركي يف االستطالع، شعر 
)%73.2( أنَّ النظام السياسي ال يضمن التمثيل املتساوي جلميع فئات اجملتمع. يعتقد معظمهم 

أنَّه جيب أن يكون هناك فصل كامل بي اهلوية العرقية والطائفية والسياسة.

ختتلف هذه النتيجة إقليمياً، كما هو احلال يف إقليم كردستان العراق، وافق )45.9%( 
فقط من املشاركي يف االستطالع على هذا البيان، مقارنة بـ)%87.4( يف سائر العراق. وابملثل، 
يعتقد )%25.4( من املستجيبي يف إقليم كردستان العراق أنَّه ال ينبغي الفصل بي اهلوية العرقية 
والطائفية والسياسة على اإلطالق، مقارنة بـ)%3.8( يف سائر أحناء العراق )الشكل رقم 8(. قد 

يتعلَّق ذلك ابهلوية العرقية والطائفية إلقليم كردستان العراق وطموحات االستقالل القوية.

التفاوض بشأن عقد اجتماعي قائم على مؤسسات   إنَّ  معاجلة املظامل املتعلقة ابحلوكمة أمر أساسي إلعادة 
البحث يشريون إىل    والتنمية املستدامة. لكنَّ   ،وحقوق اإلنسان   ، وتشريعات شاملة  ابلعملية   تشكيكهماملشاركني يف 

 ،واخنفاض مستوايت األمن  ، قدمي اخلدمات غري املرضيةوت  ،وسوء اإلدارة  ،الفساد املستمر  السياسية والدميقراطية. إنَّ 
 .حلكم وفرص التغيريابي إىل الشك  ا يؤد   ؤسسات الدولة، ممَّ مبض الثقة  وعدم املساواة االقتصادية تقو   

معظم السكان قد بدأوا يف جتاوز   أنَّ إىل    ا  نظر ، و تنبع عديد من حتدايت احلكم احلالية من نظام احملاصصة
النظام السياسي ال   أنَّ   (%73.2)لهم. من بني املشاركني يف االستطالع، شعر  النظام مل يعد ميث     الطائفية، يبدو أنَّ 

بني اهلوية العرقية   ه جيب أن يكون هناك فصل كامليضمن التمثيل املتساوي جلميع فئات اجملتمع. يعتقد معظمهم أنَّ 
 .والسياسة  والطائفية

من املشاركني يف   فقط  (%45.9) وافق    ،كما هو احلال يف إقليم كردستان العراق  ،ختتلف هذه النتيجة إقليميا  
من املستجيبني يف إقليم   (%25.4)يعتقد    ، العراق. وابملثل  سائريف    ( %87.4) مقارنة ب   ، االستطالع على هذا البيان 

 سائريف    (%3.8)مقارنة ب   ، ه ال ينبغي الفصل بني اهلوية العرقية والطائفية والسياسة على اإلطالقكردستان العراق أنَّ 
ق ذلك ابهلوية العرقية والطائفية إلقليم كردستان العراق وطموحات االستقالل (. قد يتعلَّ 8  رقم  أحناء العراق )الشكل

 القوية

 
 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

نعم تماما نعم، بشكل ملحوظ الى حٍد ما ال، إطالقا

الطائفية عن -هل يجب فصل الهوية العرقية: 8الشكل رقم 
السياسة؟

إقليم كردستان العراق باقي انحاء العراق

أخرى،  رئيسة  قضية حوكمة  إقليم كردستان  وحكومة  املركزية  احلكومة  بي  التوترات  متثِّل 
إذ تؤدِّي العداوات بي اجملتمعات احمللية إىل تفاقم قضية التهميش وحتول دون الالمركزية. ظهرت 
االنقسامات داخل اجملتمعات على مدار العقد املاضي مع تنامي التفاواتت االجتماعية والسياسية. 
العراقية  العراق، كان هناك شعور متزايد أبنَّ اهلوية  إقليم كردستان يف  ومع ذلك، مؤخراً، خارج 
م عراقيون أكثر  تتعزَّز، وأنَّ التوترات اجملتمعية آخذة يف التناقص. من املرجَّح أن يُعرَّف الناس على أنَّ
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م أفراد ينتمون لدين، أو قبيلة، أو عرق، أو حمافظة معينة.  من أنَّ

الشباب والنساء واملشردون داخلياً، وغريهم من األقليات يسلطون  ومع ذلك، ما يزال   
الضوء على شعورهم ابلغربة بصورة خاصة من نظام احلكم املعمول به. قال أحد املشاركي: »األمر 
كله يتعلق بم ]األحزاب[. املواطن ليس لديه فرصة للمشاركة، إذا مل يكونوا يف حزب فلن حيقِّقوا 
شيئًا«. وأشار شخص آخر إىل أنَّه »ال توجد فرص للتغيري ما دامت األحزاب نفسها موجودة. 

الكتل السياسية مستقرة منذ عام 2003 وحىت اآلن ولن يتغري شيء«.

يف عام 2005، تبىن العراق )كوات( جندرية ختصِّص )%25( من املقاعد البملانية للنساء 
انتخاابت  يف  العتبة  هذه  جتاوز  مت  العراق.  إقليم كردستان  يف  و)30%(  الفيدرايل،  العراق  يف 
2018، إذ حصلت النساء على )87( مقعداً من )329( مقعد )%26(. ومع ذلك، يف حي 
زادت )الكوات( من متثيل النساء يف اهليئات املنتخبة، غالباً ما ُيستبعدنَّ من صنع القرار. أكَّدِت 
النساء ابستمرار أنَّ التقاليد احملافظة، واألعراف االجتماعية اجلندرية تشكِّل عقبة رئيسة عن طريق 

بناء السياسة والفضاء العام كمجاالت للرجال.

غالباً ما تواجه النساء اللوايت يدخلَن السياسة حتيزاً جنسياً وخطاابً حيض على الكراهية،   
ويهدف إىل إسكاهتنَّ وإجبارهنَّ على االنسحاب من احلياة العامة. ويواجهَن صعوابت يف حشد 
الدعم للرتشُّح للمناصب؛ نظراً إىل أنَّ األحزاب السياسية هتيمن عليها االنتماءات القبلية والعرقية 
النازحات ابلتهميش  النساء من جمموعات األقليات والنساء  القيادة الذكورية. ُتشعر  اليت تفضل 
بصورة خاصة. أفاد بعض النازحي داخلياً، بغض النظر عن اجلنس، أنَّه حىت يف حالة وجود فرص 

ا غالباً ما تكون غري فعالة.  للمشاركة يف احلياة العامة، فإنَّ

هناك كثري من القضااي اليت جيب حتديد أولوايهتا جلعل أنظمة احلوكمة أكثر مشواًل. ومن هذه 
القضااي، تعزيز العالقات بي احلكومة املركزية والسلطات الطرفية، واالنتقال من السياسة القائمة 
على اهلوية إىل السياسة القائمة على معاجلة القضااي، ومعاجلة الفساد املستشري، ودعم العمليات 
من القاعدة إىل القمة بداًل من العمليات التنازلية يف اختيار القادة، وانتزاع السلطة من اجلهات 

الفاعلة غري احلكومية، وإعطاء األولوية للحكم الرشيد كأمر أساسي لبناء الدولة.
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5.6 ما الذي يعوق التغيري يف العقد االجتماعي يف العراق؟

إنَّ املطالبات املنتشرة بتوفري اخلدمات وفرص العمل، وحتقيق املساواة سببها العقد االجتماعي 
وتتمتع  اجلودة،  عالية  تقدِّم خدمات  اليت  تلك  هي  والشاملة  العادلة  املؤسسات  إنَّ  العراق.  يف 
ابقتصاد مستقر مع تركيز كبري على التوظيف واألمن واحلكم الرشيد، وتتموقع هذه األعمال يف 
صميم مسؤوليات الدولة جتاه املواطني. ومع ذلك، يرى كثري من الناس أنَّ هذه األمور مل تتحقَّق، 

ممَّا يؤثِّر سلباً على العالقات اهلشَّة بي الدولة واجملتمع.

تبدأ العوامل اليت متنع التغيري من نظام احملاصصة، الذي يهمش عدداً متزايداً من املواطني، 
ويستبعدهم من نظام من احلكم. إنَّ نظام احلكم يف العراق مساحة صغرية أو معدومة للمشاركة 
السياسية البناءة واحلوار على املستويي الوطين أو احمللي، وهذا ما مينع الناس من الرغبة يف االخنراط 
اليت  والعشائرية،  احلكومية  الفاعلة غري  اجلهات  أمام  الباب  هذا  فتح  وقد  السياسية.  العملية  يف 
اكتسبت قوة وشرعية متزايدة، متجاوزة يف بعض األحيان تلك اليت تتمتع با الدولة. من الواضح 
العقد االجتماعي، ومع ترسيخ الفساد عميقاً يف احلياة االجتماعية  أنَّ الفساد حيول دون تطور 
والسياسية، يزداد تشكِّك املواطني يف احتماالت حدوث تغيريات هيكلية عن طريق املؤسسات 

السياسية.

إنَّ التصوُّر الشامل أبنَّ احتياجات الناس تغذِّي فقدان الثقة يف الدولة، يف حي يثري االنتشار 
السريع لألسلحة واجلهات الفاعلة خارج إطار الدولة أسئلة مصريية حول السيادة. تضعف املعاانة 
املستمرة مع نقص اخلدمات العامة املواطنة، إذ يصبح الناس مهتمي ببقائهم، ممَّا يؤدِّي إىل تدهور 

الوحدة الوطنية واالجتماعية.

يعوق عامل آخر التغيري هو الفجوة بي توقعات املواطني من الدولة، وما ميكن أن تقدِّمه 
إذ أكَّد )%73.9( من  الناس خدمات مدعومة ونظام رفاهية مضمون،  يتوقَّع  الدولة ابلفعل. 
املشاركي يف االستطالع )%83.7( من النساء أنَّ احلكومة ملزمة بتوفري فرص العمل يف القطاع 
األخرى  االحتياجات  إىل جانب مجيع  املطلب  تلبية هذا  املستحيل  من  مقلق؛ ألنَّه  العام. هذا 

للخدمات واألمن.

يشكِّل استبعاد النساء والشباب واجملموعات األخرى على أساس األعراف اجملتمعية التمييزية 
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عقبات أخرى أمام التغيري، كما سنناقش يف القسم اآليت.

6. أسس عقد اجتماعي ُمعاد صياغته: عوامل التغيري 

ال يوجد اتفاق شامل حول العوامل الرئيسة للتغيري يف العراق، ولكنَّ بعض اجتاهات التفكري 
تستحق الرتكيز عليها. إذ إنَّ املواطني والشباب والنساء واالنتخاابت احلرة والنزيهة واالحتجاجات 
مع  إىل جنب  جنباً  اجلذري،  التغيري  أجل  من  للضغط  عوامل ضرورية  املدين  اجملتمع  ومنظمات 

اجلهات الفاعلة الدولية.

املواطنون: من بي املشاركي يف االستطالع، أشار )%45.2( إىل أنَّ الناس حباجة إىل 
تثقيف أنفسهم حول حقوقهم يف مساءلة الدولة )الشكل رقم 9(. وكانت النسبة أعلى بي النساء 
)%52( وبي املستجيبي يف بغداد )%51.1( واجلنوب )%51.7(. أمَّا إقليم كردستان العراق 
فكانت نسبة اختيار تثقيف أنفسهم متدنية وجاءت بنسبة )%31.3( لكنَّه ما يزال اخليار األكثر 
املدنية على املستويي الشخصي والعائلي؛ يعتقد )85.8%(  اختياراً. تبدأ هذه اجلهود ابلرتبية 
التغيري. يف  لبدء  فعله  ميكنهم  وما  أنفسهم حول حقوقهم،  تثقيف  مسؤوليتهم  أنَّ  املبحوثي  من 
حي أفاد املشاركون يف جمموعات الرتكيز واملشاركون يف االستطالع بوجود نقص يف الوعي حول 
احلقوق وطرائق املشاركة يف العملية السياسية، فقد حدَّدوا أيضاً معاجلة هذه الفجوة كمفتاح إلعادة 

التفاوض بنجاح على العقد االجتماعي.

إذ تستحق الرتكيز عليها.    اجتاهات التفكري بعض    ولكنَّ   ،العراقللتغيري يف    رئيسةال يوجد اتفاق شامل حول العوامل ال
ضرورية للضغط عوامل   والشباب والنساء واالنتخاابت احلرة والنزيهة واالحتجاجات ومنظمات اجملتمع املدين  نياملواطن  إنَّ 

 .إىل جنب مع اجلهات الفاعلة الدولية ا  ، جنباجلذريمن أجل التغيري  

حول حقوقهم الناس حباجة إىل تثقيف أنفسهم    إىل أنَّ   (%45.2) : من بني املشاركني يف االستطالع، أشار  املواطنون
( %51.1( وبني املستجيبني يف بغداد ) %52(. وكانت النسبة أعلى بني النساء )9رقم  يف مساءلة الدولة )الشكل  

( %31.3)  نفسهم متدنية وجاءت بنسبةأفكانت نسبة اختيار تثقيف    كردستان العراق  قليمإا  مَّ أ(.  %51.7واجلنوب )
 (%85.8). تبدأ هذه اجلهود ابلرتبية املدنية على املستويني الشخصي والعائلي؛ يعتقد  ا  يزال اخليار األكثر اختيار   ما ه  لكنَّ 
وما ميكنهم فعله لبدء التغيري. يف حني أفاد املشاركون يف   ،مسؤوليتهم تثقيف أنفسهم حول حقوقهم  أنَّ   املبحوثني من  

ق املشاركة يف العملية السياسية، ائبوجود نقص يف الوعي حول احلقوق وطر جمموعات الرتكيز واملشاركون يف االستطالع  
 معاجلة هذه الفجوة كمفتاح إلعادة التفاوض بنجاح على العقد االجتماعي.  ا  دوا أيضفقد حدَّ 
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اسية؟كيف يمكن البدء في التغيير واإلصالحات السي: 9الشكل رقم 



44

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يف  واملشاركة  املدنية،  املشاركة  طريق  عن  األساسية  التغيري  عوامل  هم  الشباب  الشباب: 
االنتخاابت، أو القوة العاملة إذا كانت الفرص متاحة عن طريق التنويع االقتصادي. وابكتشاف 
إمكاانهتم ميكنهم املسامهة يف إدارة الدولة العراقية. ومع ذلك، فهم يواجهون حاجزاً من التصور 

م يفتقرون إىل املهارات واخلبة ولن يكونوا العبي فاعلي داخل النظام السياسي. السائد أبنَّ

املرأة: تتمتع املرأة بفهم متعدِّد اجلوانب للغاية للقضااي اهليكلية اليت تؤثر على اجملتمع العراقي 
والنظام السياسي. مقارنة ابلرجال، أظهرَن عموماً رؤيًة أكثر تطوراً لإلصالحات املطلوبة إلعادة 
التفاوض على العقد االجتماعي. إنَّ إشراك املرأة يف العملية السياسية أمر حتمي، لكن التقاليد 
احملاِفظة ومعايري النوع االجتماعي تشكِّل عقبات رئيسة أمام أدوار تنهض با املرأة خارج نطاق 

األسرة.

انتخاابت حرة ونزيهة: مع عدم الثقة العام يف العمليات الدميقراطية، ادَّعى املشاركون يف 
جمموعة الرتكيز أنَّ انتخاابت حرة ونزيهة حقاً ستكون الطريقة األكثر فاعلية؛ لتنفيذ التغيري اهليكلي. 
قليلون هم الذين تناولوا التفاصيل حينما ُسِئُلوا كيف ميكن أن تصبح االنتخاابت حرة ونزيهة. مل 
تعتقد الغالبية العظمى أنَّ التغيريات األخرية يف قواني االنتخاابت ستؤدي إىل التغيريات املطلوبة. 
إشراك  تتمثَّل يف  واملخالفات  التالعب ابألصوات  لتقليل  الطرائق  إحدى  أنَّ  إىل  بعضهم  وأشار 
جهات فاعلة دولية وخارجية مثل األمم املتحدة كمراقبي. كان هذا هو احلال يف انتخاابت عام 
الفاعلون  الرغبة يف أن يراقب  2021، اليت راقبتها كل من األمم املتحدة واالحتاد األورويب. إنَّ 

الدوليون العملية تسلِّط الضوء على التشكيك ابلفاعلي السياسيي احملليي.

كانت التصورات السلبية لالنتخاابت أكثر انتشاراً يف نتائج االستطالع، إذ أشار )37%( 
ا ستحدث فرقاً.  م ال يعتقدون أنَّ م مل يصوتوا يف انتخاابت 2021؛ ألنَّ من املستجيبي إىل أنَّ
م ممثلون يف النظام. فقط )%11.8( رأوا  م ال يشعرون أبنَّ م لن يصوتوا؛ ألنَّ وقال )%10.1( إنَّ
أنَّ تصويتهم سيؤثِّر على العملية السياسية )الشكل رقم 10(. مع وجود اختالفات طفيفة فقط يف 
النسب املئوية، كانت النتائج هي نفسها حينما ُصنِّفِت البياانت َوْفق احملافظة، والعمر، واجلنس، 
والوضع الوظيفي. من بي النساء، اعتقدَن )%40.7( أنَّ تصويتهنَّ لن حيدث أي فرق. ومن بي 
هؤالء من بغداد، أكَّد )%43.5( أنَّ تصويتهم لن حيدث أي فرق. كانوا أكثر تشاؤماً بشأن 
تنتج  ينبع من فكرة أنَّ االنتخاابت لن  قد  التصويت ال حيدث فرقاً  االنتخاابت. واالعتقاد أبنَّ 
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حكومة قوية ومستقرة. ُيرتجم هذا التصور السليب إىل واقع، إذ شهدت انتخاابت 2018 اخنفاضاً 
قياسياً يف إقبال الناخبي. هناك شعور واسع النطاق أبنَّ احلكومة مل ينتخبها الشعب، ولكن أُْنِشَئت 
على أساس املفاوضات بي النخب. فقط االنتخاابت احلرة والنزيهة حقاً ميكن أن تؤثِّر على التغيري.

َئتولكن    ،الشعب ر على ميكن أن تؤث     ا  على أساس املفاوضات بني النخب. فقط االنتخاابت احلرة والنزيهة حق  أُْنش 
 التغيري.

 

 

 

 

االحتجاجات وسيلة إلحداث التغيري،   أنَّ   (%22.4)  نسبته  ا رأى م: من بني املشاركني يف االستطالع،  االحتجاجات
كان هناك رأي مفاده ق األمر بفعالية االحتجاجات.  ما تعلَّ حينا جيعلها اخليار األكثر شعبية. لكن اآلراء استقطبت  ممَّ 
حتدث التغيري، ومن األمثلة على ذلك اإلصالحات اليت أعقبت انتفاضة تشرين. هناك فكرة معارضة   االحتجاجات   أنَّ 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي   االحتجاجات تنتهي مبزيد من الضرر. كان هناك اتفاق قوي على أنَّ   هي أنَّ 
 وف". يكسر حاجز اخل"لنشر املعلومات حول االحتجاجات واالستياء ميكن أن 

  رئيسةعوامل  بوصفهم  : انقسمت اآلراء حول منظمات اجملتمع املدين. ذكرهم املشاركون يف جمموعة الرتكيز  اجملتمع املدين
أو حتالفات سياسية معينة. أبرزت االستطالعات عدم   ،م فاسدون ومرتبطون أبحزابرأى اآلخرون أّنَّ   يف حني   ، للتغيري

 فقط من املستجيبني أنَّ   (% 27.4)يعتقد    إذ لعالقة بني الدولة واجملتمع،  الثقة يف قدرة اجملتمع املدين على حتسني ا
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نعم، فهذا حقي لن اصوت، فال فرق لال، ال أشعر بأنني ممث   لست متأكدا  باني سوف
اصوت

هل ستصوت في االنتخابات القادمة؟: 10الشكل رقم 

أنَّ   )22.4%( نسبته  ما  رأى  االستطالع،  يف  املشاركي  بي  من  االحتجاجات: 
استقطبت  اآلراء  لكن  شعبية.  األكثر  اخليار  جيعلها  ممَّا  التغيري،  إلحداث  وسيلة  االحتجاجات 
حينما تعلَّق األمر بفعالية االحتجاجات. كان هناك رأي مفاده أنَّ االحتجاجات حتدث التغيري، 
أنَّ  معارضة هي  فكرة  هناك  تشرين.  انتفاضة  أعقبت  اليت  األمثلة على ذلك اإلصالحات  ومن 
االحتجاجات تنتهي مبزيد من الضرر. كان هناك اتفاق قوي على أنَّ استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي لنشر املعلومات حول االحتجاجات واالستياء ميكن أن »يكسر حاجز اخلوف«.

اجملتمع املدين: انقسمت اآلراء حول منظمات اجملتمع املدين. ذكرهم املشاركون يف جمموعة 
م فاسدون ومرتبطون أبحزاب، أو  الرتكيز بوصفهم عوامل رئيسة للتغيري، يف حي رأى اآلخرون أنَّ
حتالفات سياسية معينة. أبرزت االستطالعات عدم الثقة يف قدرة اجملتمع املدين على حتسي العالقة 
بي الدولة واجملتمع، إذ يعتقد )%27.4( فقط من املستجيبي أنَّ اجملتمع املدين ميكن أن يقدِّم 
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مسامهة إجيابية. ومع ذلك، فإنَّ عديداً من السبل اليت ُحدِّدت إلحداث التغيري حتتاج إىل أن ينهض 
اجملتمع املدين بدور فيها.

7. فرص التغيري وتوصيات سياساتية

كما أوضح األمي العام لألمم املتحدة )أنطونيو غوترييش( فإنَّ بناء عقد اجتماعي جديد 
أمر ابلغ األمهية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. توضح ورقة السياسة هذه أنَّ عديداً من العراقيي 
يروَن أنَّ العقد االجتماعي يركِّز على القضااي اليت تنعكس يف األهداف العاملية. يريد املشاركون 
احلد من عدم املساواة والفقر؛ زايدة املساواة بي اجلنسي وحتسي اخلدمات مثل الرعاية الصحية 
والتعليم واملياه والكهرابء؛ للحصول على عمل الئق ونو اقتصادي؛ ويتمتعون ابلسالم واالستقرار 
ا أساسية حلياة كرمية، واليت بدورها  وحقوق اإلنسان واحلكم الفعال. يُنظر إىل هذه الرغبات على أنَّ
الفرص  القسم يف  يبحث هذا  املستدامة.  التنمية  أهداف  بتحقيق عديٍد من  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 
احملتملة للتغيري ويقدِّم توصيات حلكومة العراق وحكومة إقليم كردستان واجملتمع املدين واملنظمات 
غري احلكومية. هتدف هذه املقرتحات إىل توفري حياة كرمية للمواطني، وبناء عقد اجتماعي مرتبط 

أبهداف التنمية املستدامة.

7.1 فرص التغيري

ا حمركات حمتملة للتغيري. انتخاابت حرة ونزيهة هي املفتاح  يُنظر إىل االنتخاابت على أنَّ
لتحقيق التغيري اهليكلي وإعادة التفاوض على العقد االجتماعي. لكنَّ الناس فقدوا الثقة يف العملية 
السياسية. يتطلَّب العقد االجتماعي القوي استعادة هذه الثقة، واليت تدعو إىل اختاذ إجراءات من 
قبل األحزاب السياسية وحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان. ميكن للمجتمع املدين ووسائل 
اإلعالم واملنظمات غري احلكومية تثقيف وتوعية الناخبي. قد يؤدِّي الفشل يف استعادة الثقة يف 
الناس إىل طرائق غري سياسية  االنتخاابت األخرية إىل حتوُّل مزيٍد من  بعد  الدميقراطية  العمليات 

للتأثري على النظام السياسي.

يُنظر إىل الفساد على أنَّه أهم قضية جيب على احلكومة معاجلتها. فهي متخلخلة يف مجيع   
مفاصل وقطاعات احلياة العراقية. يف حي أنَّ العراق قد أدخل حتسينات هامشية على تصنيفات 
الشفافية، مع زايدة من رتبة )175( إىل )160( على مدى العقد املاضي، ومع أنَّ الفساد كان 
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قضية مركزية لعديد من احلكومات منذ عام 2014، إال أنَّ معاجلة الفساد تظل أهم فرصة إلعادة 
تصوُّر التواصل االجتماعي، واستعادة الثقة يف مؤسسات الدولة والعملية السياسية. يف حالة عدم 

معاجلة الفساد، فقد يرفض عدد كبري من العراقيي الوفاء بنهاية العقد االجتماعي.

إنَّ الشعب العراقي حمّرِك رئيس للتغيري. هناك استعداد واضح للمسامهة يف إعادة صياغة 
العقد االجتماعي، لكن الفجوات يف املعرفة حول احلقوق واملسؤوليات حباجة إىل تصحيح. هناك 
حاجة إىل مزيد من التوعية املدنية لتعلُّم كيفية املشاركة يف العملية السياسية. يشارك الشباب بقوة 
يف احلركة االحتجاجية ويف طليعة املطالبي ابلتغيري. ومع ذلك، هناك تصور أبنَّ كثريين يفتقرون 
ا تشكِّل حاجزاً أمام  إىل اخلبة كالعبي فعالي يف النظام السياسي. جيب تفنيد هذه الفكرة؛ ألنَّ

الشباب يف تطوير إمكاانهتم.

العراق  على  تؤثِّر  اليت  املعقَّدة  اهليكلية  للمشاكل  جيد  بفهم  كبري  حدٍّ  إىل  النساء  تتمتع 
واإلصالحات الالزمة. أظهرت النساء فهماً شاماًل ومتعدد اجلوانب للمشكالت البنيوية اليت تؤثِّر 
على اجملتمع العراقي والنظام السياسي. كما رأوا أنَّ القضااي املختلفة مهمة، مقارنة ابلرجال. إنَّ 
مشاركتهم يف العملية السياسية أمر ضروري، ولكنَّه يعتمد على تغيري التقاليد احملافظة، واألعراف 

اجلنسانية على املستويي التشريعي واجملتمعي.

ميكن للمجتمع املدين تعزيز الثقة واملشاركة يف إعادة تصور العقد االجتماعي. اآلراء مستقطبة 
ا فاعل اجتماعي وسياسي حاسم يسد الثغرات اليت خلفتها  حول اجملتمع املدين. يرى بعضهم أنَّ
م يرون أنَّ  الدولة، ويهتم ابجملتمعات املهملة. يف حي يثق آخرون به قلياًل، أو ال يؤمنون به؛ ألنَّ

اجملتمع املدين جزء من النظام السياسي، مرتبط أبحزاب حاكمة معينة، أو مصادر متويل.

إنَّ إدارة توقعات املواطني من العقد االجتماعي أمر أساسي. جيب على املواطني النظر   
يف مطالبهم. تكمن فرصة التغيري يف تغيري التصورات عن الدولة كمزود لكل شيء، مبا يف ذلك 
ا حامية ومنظمة، تؤدِّي وظائف مثل توفري احلماية  التوظيف. جيب أن يُنظر إىل الدولة على أنَّ
القطاع  يف  عمل  عن  للبحث  للشباب  والظروف  الفرص،  وخلق  املعايري،  وضمان  االجتماعية، 
اخلاص. ميكن أن تؤدِّي إدارة التوقعات العالية للمواطني إىل عقد اجتماعي أكثر توازانً واستدامة.
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التغيري اهليكلي. كانت خطط  القطاع اخلاص دفع عجلة  لتنويع االقتصاد وتنشيط  ميكن 
معاجلة الركود االقتصادي حمور الورقة البيضاء والبياانت الصادرة عن عديٍد من احلكومات العراقية. 
ومع ذلك، فقد جتلت هشاشة االقتصاد مرة أخرى يف الوابء، وتراجع عائدات النفط، مع زايدة 
االقتصادي  النقص  معاجلة  يف  الفشل  استمرار  سيزيد  ملحوظة.  بصورة  والبطالة  الفقر  معدالت 
من عزلة الناس، وال سيَّما اجملتمعات املهمَّشة. إنَّ تقوية القطاع اخلاص واالستثمار يف الزراعة مها 
وسيلتان لتحفيز العمالة. من شأن التنويع وبناء االقتصاد األخضر أن حيّرِر األموال اليت تركِّز حالياً 

على التوظيف يف القطاع العام، ممَّا ميكِّن احلكومة من تلبية االحتياجات األخرى.

احلكومة واجلهات الفاعلة السياسية يف أفضل وضع إلحداث التغيري وحتفيزه. مع احلاجة إىل 
إدارة التوقعات بشأن ما ميكن للدولة أو ينبغي أن توفره، فإنَّ الدولة واجلهات الفاعلة اليت تتكوَّن 
منها ميكن أن تسرِّع بقوة التغيريات يف العقد االجتماعي، مثل معاجلة الفساد، وحتسي اخلدمات، 

واألمن، وضمان انتخاابت حرة ونزيهة. 

7.2 توصيات سيساتية: قصري األجل )حىت 12 شهرًا(

جيب أن تكون إعادة الثقة يف العملية الدميقراطية من أولوايت احلكومة. من املهم أن يُنظر 
تشكيل  جيب  ومؤثرة،  شرعية  االنتخاابت  نتائج  لعدِّ  وشفافة؛  نزيهة  ا  أنَّ على  االنتخاابت  إىل 
احلكومة يف الوقت املناسب بناًء على النتائج. ال يتعيَّ على مجيع اجلهات الفاعلة االنضمام إىل 

احلكومة. جيب أن يُنظر إىل األداء كمعارضة داخل البملان على أنَّه خيار شرعي.

جيب أن تتجاوز معاجلة الفساد جمرَّد التنظري الشفهي. ينبغي للحكومة اجلديدة أن جتعل 
معاجلة الفساد أولوية قصوى. يقرتب عديد من العراقيي من نقطة الالعودة، كما يتضح من تراجع 
الثقة يف احلكومة ومؤسسات الدولة والعمليات السياسية. إذا مل يـُتـََعامل مع هذا بصورة منهجية، 
فسوف يرتتب على ذلك عواقب وخيمة. حيتاج الفاعلون السياسيون إىل العمل على املدى القصري 
مع وجود خطة طويلة املدى. جيب أن يبدأوا بتشكيل احلكومة، إذ ينبغي صياغة إسرتاتيجية واضحة 
ملكافحة الفساد، على أساس تلك اليت قدَّمتها احلكومات السابقة، إىل جانب خطة عمل تتضمن 
تقارير عامة عن التقدُّم احملرز. جيب أن ختضع مجيع اإلجراءات للتدقيق من قبل اجلمهور واجملتمع 
لتحقيق  تتخذها  اليت  اخلطوات  بوضوح  توضح  أن  احلكومة  يتعي على  اإلعالم.  املدين ووسائل 

السياسات حىت مع تعزيز التشريعات واتباعها.



49

إعادة صياغة العقد االجتماعي يف العراق

أساس  االجتماعي  للعقد  يكون  لن  االقتصادي.  التنويع  اجلديدة  احلكومة  أن حتفِّز  جيب 
اثبت إذا كان التوظيف يف القطاع العام هو خيار التوظيف الوحيد اآلمن. جيب أن يركِّز القطاع 
العام على التمثيل وحتسي اخلدمات واألمن وحقوق اإلنسان. جيب أن يتخطَّى التنويع من االقتصاد 
العراق إىل  الكربون اخلطاب عن طريق تفعيل احلكومة لإلصالحات احلالية. حيتاج  املرتكز على 
االستثمار بصورة كبرية يف القطاع اخلاص؛ لبناء اقتصاد متنوع وشامل وجمهَّز بصورة كبرية؛ لتحمُّل 
صدمات أسعار النفط، ومستعد ملواجهة الضغوط املناخية املتزايدة. إنَّ العراق حباجة إىل االستثمار 
يف التقنيات الرقمية، وتوليد الطاقة اخلضراء والزراعة، وال سيَّما إدارة املياه، إلحياء االقتصاد، وخلق 
فرص العمل. يف الوقت نفسه، جيب أن يكون التحوُّل االقتصادي عاداًل ومنصفاً مع إاتحة الفرص 

للجميع.

جيب تنفيذ اإلصالحات لتحقيق تقدمي خدمة أكثر استدامة. يف حي أنَّ العراق ال يفتقر   
إىل املوارد، فإنَّ البنية التحتية وإدارة قطاعات مثل املياه والكهرابء والصحة حباجة إىل استثمارات 
كبرية وإصالح لتلبية احتياجات الناس. جيب ربط إصالح قطاعي الكهرابء واملياه ابلتكيُّف مع 
املناخ، إذ إنَّ االستثمار الضخم أمر حتمي، وابلتنمية العادلة واملستدامة. وهذا من شأنه أن يزيد 
من إعادة التوزيع املايل، ويضمن أن أيخذ االستثمار بعي االعتبار التأثريات املتزايدة لتغريُّ املناخ. 
جيب مواءمة توفري الكهرابء مع بناء اقتصاد أخضر، واالستعداد لتقليل استخدام اهليدروكربوانت، 

وتطوير فرص عمل مستدامة.

السياسية من أعلى إىل  القمة وربطها ابلعمليات  القاعدة إىل  ينبغي تشجيع املشاركة من 
م ال يرون  أسفل. مع افتقار الناس إىل املعرفة والوسائل املناسبة إليصال رغباهتم إىل احلكومة، فإنَّ
االحتجاجات  بعضهم  يَعدُّ  لذلك،  نتيجة  االجتماعي.  العقد  للتأثري على  بوضوح  وسيلة حمدَّدة 
الوسيلة الوحيدة للتعبري عن املعارضة والبدء يف التغيري اهليكلي. حتتاج احلكومة اجلديدة إىل إثبات 
أنَّ احلوار من القاعدة إىل القمة ميكن أن يسهِّل علمية التغيري. جيب أن تعمل مع اجملتمع املدين 
ووسائل اإلعالم؛ خللق طرائق للناس للتعبري عن رؤاهم للعقد االجتماعي ومناقشتها. ميكن ألعضاء 

البملان استخدام التغيريات األخرية على قانون االنتخاابت ليصبحوا جسراً للحكومة لناخبيهم.

العقد  لتعزيز  احلر؛  التعبري واإلعالم  وإقليم كردستان إىل دعم حرية  العراق  حتتاج حكومتا 
االجتماعي. ميكن للمجتمع املدين ووسائل اإلعالم تعزيز عقد اجتماعي متجدِّد عن طريق تثقيف 
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السكان حول الفاعلي السياسيي، وحقوق املواطني واالنتخاابت وما إىل ذلك. لكنَّهم حباجة إىل 
الشعور ابحلرية واألمان للقيام بذلك. على حكوميت العراق وإقليم كردستان االلتزام حبرية التعبري، 

وحرية اإلعالم، وحتديث التشريعات َوْفقاً لذلك، بدعم من اجملتمع الدويل.

متوسط   إىل طويل األجل )من 12 إىل 36 شهرًا(

سيساعد إحراز تقدٍُّم يف طريق حتسي األمن وسيادة القانون على ختفيف الشعور ابنعدام 
األمن. تُعدُّ معاجلة املخاوف األمنية قضية معقدة تشمل جهات فاعلة متعددة ومن احملتمل أن 
األسلحة غري  انتشار  واحمللي عن طريق وقف  الشخصي  األمن  إنَّ حتسي  عملية طويلة.  تكون 
املرخَّصة، والتصدي للعنف املنزيل والعنف ضد املرأة ومنعهما، واملالحقة القضائية الفعالة جلميع 
املتورطي يف االغتياالت، من شأنه أن يثبت أنَّ األمن ميثِّل أولوية. يلزم تعزيز وإنفاذ التشريعات 

القائمة بشأن إجراءات املقاضاة.

إنَّ حتسي الظروف اليت متكِّن املرأة من املشاركة يف السياسة واحلياة العامة أمر ابلغ األمهية. 
إنَّ تقليص اآلراء التمييزية اليت تعوق عمل املرأة والسياسة سيحدِّد ما إذا كان إبمكانا النهوض بدور 
أكب يف اجملتمع. ابلتعاون مع اجملتمع املدين، ال سيَّما املنظمات النسائية واملنظمات غري احلكومية، 
جيب على حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان تطوير محالت ملعاجلة التصورات املتعلقة أبدوار 
ا فعالة. جيب أن تضمن اإلسرتاتيجيات واألطر  املرأة. تثقيف الرجال هو املفتاح؛ تظهر الدراسات أنَّ

التشريعية متثيل املرأة وتقديرها يف القطاعات الرئيسة، مثل قوات األمن والنظام القضائي. 

إنَّ إشراك الشباب ضروري يف الوقت احلايل وهو مفتاح املستقبل. يتطلَّب معاجلة حرمان 
الشباب من حقوقهم اختاذ إجراءات عاجلة، مبا يف ذلك خلق احلكومة ملزيٍد من الفرص لتمثيلهم 
ومشاركتهم السياسية، وتطويرهم مهنياً، وتدريبهم. يف حي يوجد يف العراق عدد كبري من اخلرجيي، 
حتتاج احلكومة إىل ضمان حصوهلم على فرص العمل واملهارات الالزمة للمشاركة يف تنويع االقتصاد، 

فضاًل عن معرفة كيفية االخنراط يف التغيري السياسي.

م يفتقرون إىل اخلبة واملعرفة. جيب أن يركِّز اجملتمع املدين  جيب تغيري تصور الشباب على أنَّ
على حتسي املهارات بي الشباب كجزء من تفنيد هذه الفكرة الواسعة االنتشار. جيب أن يكون 
الناس على دراية مبثل هذه املبادرات وأن يشاركوا فيها ملقاومة التحيُّز ضد الشباب بصورة فعالة؛ 
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م يفتقرون إىل اخلبة للمشاركة يف العمليات السياسية. ألنَّ

الناس  أنَّ  إىل حتسي. حقيقة  االجتماعي  العقد  الناس حلقوقهم وواجباهتم يف  فهم  حيتاج 
يدركون فجوة يف معرفتهم تشري إىل الرغبة يف تقليصها. يف الوقت نفسه، جيب إدارة توقعات العقد 
االجتماعي مبا يتماشى مع احلقوق والواجبات كجزء من االبتعاد عن العقد االجتماعي الريعي. 
للمجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية أدوار رئيسة يف تسهيل هذا الفهم، مبا يف ذلك عن طريق 
من  بدءاً  الناس حول حقوقهم كمواطني،  تثقيف  مسؤولية  أيضاً  تتحمَّل احلكومة  التعليم.  توفري 

النظام املدرسي.

جيب إعادة أتكيد أمهية التصويت للسكان. يف حي أنَّه من حقِّ الناس عدم التصويت، 
وال  االنتخاابت  مقاطعة  جتدي  ال  اترخيياً،  القلق.  تثري  االنتخاابت  يف  املنخفضة  املشاركة  فإنَّ 
تؤدِّي إال إىل انتخاب املرشحي أنفسهم الذين لديهم قواعد انتخابية قوية. جيب أن يوفِّر اجملتمع 
املدين ووسائل اإلعالم توعية للناخبي مع الرتكيز على ضمان فهم الناس للعملية االنتخابية فهماً 
صحيحاً، وما يعنيه تصويتهم )أو عدمه( من حيث تشكيل احلكومة، وبرامج املرشحي املختلفي.

ينهض اجملتمع املدين بدور مهم يف العراق، لكن جيب أن يعّزِز إدراكه العام. يتضح انعدام 
الثقة يف اجملتمع املدين بي قطاعات كبرية من السكان. حيتاج اجملتمع املدين إىل بناء عالقته مع 
اجملتمع األوسع، بدعم من املنظمات غري احلكومية. تشمل الطرائق احلامسة للمضي قدماً الشفافية 

بشأن التمويل واألهداف والتصرُّف حبيادية.


