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يهخص انبحث

يعد العراق من الدول التي شهدت العديد من التغييرات السياسية منذ نشوء الدولة
العراقية الحديثة في عشرينات القرن الماضي ,وأن من ابرز ىذه التغييرات التغيير الذي حدث
بعد االحتالل االمريكي عام  ,2003إذ كانت عملية التغيير جذرية وعلى المستويات كافة
السياسية ,االقتصادية ,االجتماعية ,والثقافية .أما فيما يخص حقوق اإلنسان فقد رافق ىذا
التغيير مجموعة من التحديات حالت دون التمتع بها من قبل المواطنين بشكل تام ,ومن
أىمها التحديات االقتصادية ,إذ أن أي دولة تمر بأزمات سياسية يتأثر اقتصادىا بشكل سلبي
وىذا ما حدث في العراق ,إذ وجدت تحديات تعيق التنمية ومنها ضعف األمن واستنزاف
االيرادات العامة في محاربة اإلرىاب بدالً من االعمار ,فضالً عن ظهور الفساد.
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ادلمذيـــــة

بعد االطاحة بالنظام السياسي السابق عام  ,2003اصبح العراق نظاماً ديمقراطياً,
وفي بناء تدريجي لمؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية تتماشى معو ,ومن اولوياتو احترام
حقوق اإلنسان والحريات العامة ووضع آليات لحمايتها ,إال أنو قد رافق التغيير السياسي عام
 2003مجموعة من التحديات التي اثرت على حقوق اإلنسان والحريات العامة بشكل مباشر
ومنها التحديات السياسية والتحديات االجتماعية والثقافية ,إال أن التحديات في الجانب
االقتصادي تشكل التحدي األبرز لحقوق اإلنسان لما للجانب االقتصادي من أىمية في
اضعاف الدولة أو تقويتها سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي ,وفي
الواقع ىناك تحديات كثيرة في ىذا الجانب ,ومنها ضعف التنمية االقتصادية والفساد اإلداري
لتأثيرىما المباشر على حقوق اإلنسان كالبطالة والفقر والتخلف وعدم المساواة وتراجع البنى
التحتية والخدمات.

أهًٍة انبحث:

تبرز أىمية البحث في االحاطة العلمية والموضوعية بأىم التحديات االقتصادية التي

تواجو حقوق اإلنسان في العراق بعد التغيير السياسي عام  2003وتشخيصها ,ليتنسى لنا

معالجتها أو التخلص منها في المستقبل.
اشكانٍة انبحث:

تكمن اشكالية البحث في ماىي أىم التحديات االقتصادية ,وما ىو تأثيرىا على

حقوق اإلنسان والحريات العامة في العراق بعد  ,2003ولتوضيح ىذه االشكالية يمكن طرح
عدة تساؤالت منها :
 .1ماىي أىم التحديات االقتصادية؟
 .2ماىي أىم اسبابها؟
 .3كيف انعكست على حقوق اإلنسان والحريات العامة ؟
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فرضٍة انبحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادىا أن حقوق اإلنسان بعد التغيير السياسي في العراق

بعد عام  2003تواجو عدة تحديات ,ومن أىمها التحديات االقتصادية وألسباب داخلية

وخارجية ,تحيل دون التمتع بها من قبل المواطنين العراقيين.
يُهجٍة انبحث:

اعتمدت الدراسة على اكثر من منهج ومنها المنهج الوصفي ,والمنهج التحليلي لرصد

وتحليل أىم التحديات االقتصادية بعد التغيير وتأثيرىا على حقوق اإلنسان ,فضالً عن المنهج

االحصائي من خالل تقديم بعض االحصائيات والبيانات الرقمية حول موضوع البحث.
هٍكهٍة انبحث:

انتظم البحث في مبحثين تسبقو مقدمة وتتبعو خاتمة ,جاء المبحث األول بعنوان

تحدي الفساد اإلداري وانعكاسو على حقوق اإلنسان ,وقسم إلى مطلبين ,المطلب األول
بعنوان واقع الفساد اإلداري في العراق ,والمطلب الثاني انعكاس الفساد اإلداري على حقوق
اإلنسان .فيما جاء المبحث الثاني بعنوان التنمية االقتصادية المعطلة وانعكاسها على حقوق
اإلنسان ,وقد قسم إلى مطلبين المطلب األول واقع التنمية االقتصادية في العراق والمطلب
الثاني تأثير تعطيل التنمية على حقوق اإلنسان.
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ادلبـحث األول

حتذي انفساد اإلداري واَعكاسه عهى حمىق اإلَساٌ

يعد الفساد اإلداري من المشاكل التي تواجو حقوق اإلنسان لما يسببو من اىدار
للمال العام ,والضرر بالمصلحة العامة ,وعدم المساوة ليس فقط في العراق بل أنو مشكلة
عالمية تواجو جميع الدول لكن بدرجات متفاوتة.
ادلطهب األول  :والع انفساد اإلداري يف انعراق

س َد يفسد
الفساد لغة  :جاء في لسان العرب البن منظور بأن الفساد نقيض الصالح ,فَ َ

ِ
ويفسد ,وفس َد فساداً وفسوداً ,والمفسدة  :خالف المصلحة(.)1

اصطالحاً  :تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد على أنو (سوء استعمال الوظيفة في

القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية)( .)2والفساد كسلوك يعني القيام باستعمال

الرشوة* ,واعمال الغش وفي الواقع كثيرا ما ترمز كلمة فساد في اللغات االجنبية إلى الرشوة,

عطاء أو تلقياً( .)3وأن للفساد انواع كثيرة ومنها الفساد اإلداري ,الفساد المالي ,الفساد
الثقافي ,والفساد االجتماعي وغيرىا كما ىو موضح في الجدول التالي.
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الجدول رقم ( )1أنواع الفساد وخصوصياتو.
نوع الفساد
الفساد الصغير
الفساد الكبير
الفساد السياسي

الفساد الثقافي
الفساد البيروقراطي
الفساد الشامل
الفساد الجزئي

شمولية التأثير

سهولة االكتشاف

سرعو المعالجة

المصدر

جزئي ومحدود بأفراد

سهل االكتشاف

يعالج بسرعة

كبار المسؤولين

شامل التأثير

صعب االكتشاف

بطيء المعالجة

كبار السياسيين والقادة

شامل التأثير

صغار الموظفين

شامل التأثير

مؤسسات االعالم ومراكز

(التضليل

البحوث

الجمهوري)

الجهاز اإلداري والعاملين

محدود

فيو

جميع األجهزة في الدولة
والشركات

شامل متعمدا على

شيوع ثقافة الفساد

اجهزة وادارات محددة
وموظفين محددين

محدود التأثير

في بعض

الحاالت صعب

بطيء المعالجة

صعب االكتشاف

بطيء المعالجة

االكتشاف
ومعقد

سهل االكتشاف

نسبياً

سريع المعالجة
بطيء جدا ويحتاج

سهل االكتشاف

إلى منهجيات عمل

سهل االكتشاف

سريع المعالجة

معقدة

المصدر :عزالدين بن تركي ,منصف شرفي ,الفساد اإلداري :أسبابو ,أثاره وطرق
مكافحتو  -إشارة لتجارب بعض الدول ,مداخلة في المؤتمر الوطني حول  :حوكمة الشركات
كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية ,جامعة محمد
خيضر ,الجزائر 7 _6 ,ماي ,2012ص.5
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ولعل أىم أثار الفساد اإلداري يمكن بيانها باآلتي( :)4
 .1يؤدي إلى انخفاض مستوى األداء الحكومي ويشيع اجواء عدم الثقة والظلم فضالً عن
االضرار بالنمو االقتصادي وبالتنمية االجتماعية.

 .2التسبب بأضعاف الدولة وىيبتها ,وعند ذاك تتهاوى الرقابة والمتابعة ,وينتشر جو الفساد.
 .3نتيجة للفساد يعزف اصحاب الكفاءات العالية عن وظائف الدولة ,ويتهافت عليها
الطامعون ,ويؤدي ذلك كلو إلى انخفاض مستوى األداء الحكومي وإلى تراجع االنتاجية
فضالً عن أنو يسبب الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل.

إن انتشار الفساد في العراق يعود إلى مجموعة من األسباب منها انهيار الدولة بعد عام

 2003مما أدى إلى غياب المؤسسات الرقابية والقانونية ,وضعف األمن .فضالً عن ضعف
الدخل السنوي والرواتب خاصة لدى صغار الموظفين أو مستويات اإلدارة الوسطى ,وضعف
معالجة حاالت الفساد وغياب خطة وطنية تفصيلية محددة األىداف للتخلص منو(.)5

لذا قد استحدثت الحكومة مجموعة من اآلليات لمواجهة الفساد ومنها ىيئة النزاىة

وديوان الرقابة المالي .لكن على الرغم من وجود معالجات قانونية ورقابة لمكافحة الفساد
ونجاحها النسبي في التصدي لو لكن ليس بالمستوى المطلوب ألنو على الرغم من وجودىا
ما زال الفساد موجوداً ,ولما كان الفساد يتجلى في صور عديدة ويحدث في سياقات
متعددة ,ويكاد يكون من المستحيل تحديد حقوق اإلنسان التي يمكن أن تنتهك بسبب
الفساد .وفي الجدول التالي تفاصيل األحكام المتعلقة بقضايا الفساد والتي تم التحقيق فيها
في ىيئة النزاىة منذ تاريخ تأسيس ىذه الهيئة عام  2004إلى  2015يشمل المحكومين
الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية في قضايا مختلفة منها قضايا اختالس ورشوة
وغيرىا.
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جدول رقم ( )2تفاصيل األحكام المتعلقة بقضايا الفساد
والتي تم التحقيق فيها في ىيئة النزاىة من (.)2015_2006
السنة

عدد المحكومين

2009 ,2008 ,2007 ,2006

38

2010

41

2011

547

2012

217

2013

199

2014

757

2015

267

المصدر :موقع ىيئة النزاىة الرسمي
http://www.nazaha.iq/news_FA.asp?page_namper=p_name
ادلطهب انثاًَ  :اَعكاس انفساد اإلداري عهى حمىق اإلَساٌ :

يشكل الفساد اإلداري الذي انتشر في العراق تحدياً كبيراً يواجو الحكومة ويمثل آفة

اقتصادية خطرة ,وتنعكس أثاره على حقوق اإلنسان والحريات العامة كالفقر والبطالة والحرية
والمساواة وغيرىا ,ويمكن ايجازىا وفقاً لالتي :

 .1الحق في الحياة واألمن والحرية :إن حق الحياة ىو الحق األول من حقوق اإلنسان ,بل
أنو على رأس الحقوق جميعاً ,فبدون الحياة تصبح بقية الحقوق عديمة الجدوى
والفائدة( ,)6وقد نصت المادة ( )15من الدستور العراقي لعام (( 2005لكل فرد الحق
في الحياة واألمن والحرية ,وال يجوز الحرمان من ىذه الحقوق أو تقييدىا إال وفقاً
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وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة))( .)7أما عن عالقة ىذا الحق
للقانونً ,
بالفساد ,فأن لو مأالت عديدة أىمها عدم تطبيق القانون وضعف األمن الذي يكون ذا
عالقة مباشرة بحق الحياة.
 .2الحق في التعليم  :أن التعليم من حقوق اإلنسان االساسية ,لقد نص الدستور العراقي لعام
( 2005التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وح ٌق تكفلو الدولة ,وىو إلزامي في المرحلة
االبتدائية ,وتكفل الدولة مكافحة األمية)( ,)8إذ يسهم قطاع التعليم بغرس بذرة قادة

المستقبل وتتشكل فيو ثقافتهم ومستوياتهم العلمية ,إال أن الواقع يشير إلى أن ىذه القطاع
المهم ذو األىمية الحيوية يعيش في حالة أزمة كبيرة تعصف بو وتفرض اخطار شديدة على

العراق ,ألن ىذه األزمة في حالة استفحال مستمر( .)9إذ أن الفساد في التعليم يؤثر على
نزاىة وكرامة الشخص مدى الحياة وعلى المجتمع بأسره ,أن االستثمار االجتماعي في
مواطني المستقبل يفشل عندما يتمكن من النجاح بشكل غير نزيو ودون استحقاق فعلي,

مما يؤدي إلى تحميل صفوف قادة المستقبل ومهنيو بعناصر غير كفوءة .ليس المجتمع
فقط ىو بخطر جراء تواجد اطباء وقضاة ومهندسين غير المدربين أو المزيفين أو البحوث
العلمية المزورة التي ينفذىا اكاديميون فاسدون ,بل أن الحياة البشرية نفسها قد تصبح
على المحك(.)10

 .3الحق في العمل  :نص الدستور العراقي لعام ( 2005العمل حق لكل العراقيين بما يضمن
لهم حياة كريمة) و (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ,وتكفل الدولة اتخاذ
االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك)( ,)11من قراءتنا لنص المواد المذكورة آنفاً يتبين لنا أن
الدستور العراقي اعطى أىمية كبيرة لحق العمل ألنو يعتبر عصب الحياة لكل إنسان فهو

يعتبر مصدر رزق الشخص لكي يتمكن المواطن من العيش حياة كريمة ,لكن نتيجة
الفساد تعرض حق العمل أو تولي الوظائف العامة للمحسوبية والمنسوبية والواسطة حيث

لعبت دوراً كبيراً في حسم الوظائف العامة للمتقدمين للتعيين ,وعلى الرغم من ارتفاع
رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد  2003إال أن البطالة استمرت باالتساع بسبب الفساد
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اإلداري خصوصاً في ملف رواتب الرعاية االجتماعية الذي يشمل العديد من شرائح
المواطنين المعوزين بما فيهم المرأة المطلقة واالرملة والفقراء( .)12وأن اإلنسان البسيط
الذي ال يملك ما يقدمو مقابل الوظيفة تكون فرصتو ضعيفة في الحصول على العمل مما
ادى إلى المزيد من الفقر والبطالة ,من ذلك نرى أن الفساد أثر سلباً على تحقيق العدالة

في منح الوظيفة لمن يستحقها.

ونساء حق
 .4الحق في االنتخاب :قد نص الدستور العراقي لعام ( 2005للمواطنين ,رجاالً
ً
المشاركة في الشؤون العامة ,والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب
والترشيح)( ,)13لكن على الرغم من ىذا فأن الفساد يرافق العملية االنتخابية من مرحلة
الترشيح مثل اعطاء ىدايا إلى المواطنين البسطاء واغرائهم للتصويت لشخص معين
وبالتالي وصول بعض من االشخاص إلى السلطة غير كفوئين وغير مؤىلين إلدارة الدولة.
 .5حرية التنقل :إن من حق المواطن العراقي حرية التنقل من مكان إلى آخر فالطرق واالرصفة
والساحات العامة ليست حكراً على أحد وقد نص الدستور العراقي لعام (( 2005للعراقي

حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجو))( ,)14لكن نتيجة الفساد وعدم الرقابة
فقد استغلت المرافق العامة لصالح مجموعات تمكنت من رشوة الجهات المعنية
وحصلت على إدارتها وىذا ادى إلى رداءة الخدمات وتراجعها .فأغلقت شوارع عامة
وساحات ليست بالقليلة لصالحهم مما أثر على حركة سير المواطنين فلوال وجود الفساد
ووجود التسهيالت غير المشروعة وغض النظر عن كثير من التجاوزات والخروقات لما
تجرأ أي شخص مهما عال شأنو من قطع طريق واعاقة السير بدون رادع.
 .6الحق في السكن  :بدأت أزمة السكن تفرض نفسها على الواقع وبدأ ذلك واضحاً في
ظاىرة التجاوزات على امالك الدولة ومؤسساتها على الرغم من سعي الحكومة لتفادي ىذه
المشكلة إال أنها لم تتمكن من حلها ,فضالً عن الفساد الموجود لدى شركات المقاوالت
في البناء والتزوير والفساد في عقود الملك وغيرىا(.)15
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 .7إن الفساد لو أثر مباشر في العدالة االجتماعية والمساواة بين المواطنين ,إذا يزيد من حدة
التفاوتات ,ويرفع نسبة الفقر في المجتمع ,ويضر ,من جهة أخرى بمبدأ مهم في التنمية
السياسية ىو المساواة من حيث المواطنة ,فهو يسمح بالتعدي على حقوق المواطن في
الدولة ,وعدم المساواة بينهم امام القانون كالحق في التقاضي والحق في محكمة عادلة,
واعطاء معايير الشخصية والعائلية والقبلية ,األولوية على معايير االنجاز والتوظيف أو
المشاركة السياسية.
 .8إن الفساد يؤثر سلبا على السلم االجتماعي ,ألنو يمس حقوق اإلنسان االساسية ويهدد
القيم االخالقية والمجتمعية ,إذ يسمح بانتشار السلوكيات المنحرفة ,ويشجع على بروز

ثقافة الفساد في المجتمع ككل(.)16

ادلبحث انثاًَ

انتًٍُة االلتصادٌة ادلعطهة واَعكاسها عهى حمىق اإلَساٌ

من المعروف أن أحد مداخل التنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات العامة وأىم

أىدافها ,ألنها تسعى إلى التقدم والتطور والتأىيل الشامل ,والتوسع في المشاريع العامة .أما
في العراق فتميزت التنمية االقتصادية بضعفها نتيجة لما مر بو من ظروف سياسية قاسية
داخلية وخارجية انعكست عليها بشكل سلبي.
ادلطهب األول  :والع انتًٍُة االلتصادٌة يف انعراق :

التنمية لغة من النماء وىو من الزيادة والكثرة وتنمية الشيء تعني احداث النماء

فيو( ,)17وقال الفراىيدي في كتابو العين نما الشيء أي ينمو نمواً ,ونمى ينمى نماء أيضاً.
وأنماه اهلل رفعو ,وزاد فيو وأنماء ونماه(.)18
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اصطالحاً التنمية تعني (وضع خطط شاملة ومن ثم تنفيذ ىذه الخطط وتحويلها من

مشروعات على الورق إلى مزارع ومصانع وخدمات...الخ)( .)19

إن الدول التي تمر بأزمات سياسية يتأخر نموىا االقتصادي ,بشكل عام ومنها العراق,
وأن تراجع التنمية وانخفاض المداخيل الفردية يدفع المواطن إلى العزوف عن المشاركة
الوطنية ,ألن الفرد ينشغل فقط بتدبير قوتو اليومي .وعليو فأن ارتفاع معدل التنمية االقتصادية
يمثل الواقي االساسي ألي نظام سياسي ديمقراطي ,ألن ضعف التنمية االقتصادية ينعكس

سلباً على االستقرار السياسي والمجتمعي ,وبالتالي انتهاك حقوق اإلنسان(.)20

في العراق تكمن كل اساسيات التنمية وعناصرىا من ثروات وخيرات وموارد طبيعية

وبشرية وموقع جغرافي ,إال أن استغالل ىذه الموارد والركون إليها جعل اقتصاد العراق
اقتصاداً ريعياً معتمداً على عامل اقتصادي احادي (تصدير النفط) حال دون خلق تنمية ووعي
تنموي وإرادة تنمية .إذ تراجعت معدالت النمو بسبب غياب التخطيط االستراتيجي وعدم

توزيع الثروات لتنمية قطاعات بديلة مما انعكس بشكل واضح على ضعف التنمية وتراجعها
وفي شتى المجاالت .إذ التنمية وعالقتها بحقوق اإلنسان تحتاج إلى أسس افتقدىا العراق
الذي سادت فيو السلطوية منذ تأسيسو وغياب الديموقراطية ,إذ أن النظم الديموقراطية اقدر
على التعاطي مع المتغيرات االقتصادية وبناء تنمية ناجحة في االتجاىات كافة ,بينما تتسم
النظم السلطوية بالغايات الفوقية ألصحاب السلطة ,االمر الذي يدفع األفراد إلى التقوقع في
االطار الزمني ويميلون إلى االستثمار في المشروعات المضمونة والسهلة الربح والتي يمكن
تصفية اصولها بسرعة ,وتضائل فيها االستثمارات االنتاجية التي يمكن أن تدعم النمو
االقتصادي .أن العالقة بين الديموقراطية والتنمية من الموضوعات التي شغلت الباحثين في
ميادين االقتصاد واالجتماع والعلوم السياسية مما انتج عدة اتجاىات أىمها :
• االتجاه األول  :يرى أن التنمية ال تؤدي بالضرورة إلى زيادة الديموقراطية ويوجد ىناك
ضعف في العالقة بينهما.
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• االتجاه الثاني  :يرى انصاره بأن التنمية تؤدي إلى زيادة المطالب الديموقراطية ويدعمون
رؤيتهم باألمثلة االحصائية ويرون للتنمية أثراً كبيراً على األداء الديمقراطي ,وقد وجدوا أن

النمو االقتصادي يتأثر باستقرار النظم السياسية اكثر في نوعو سواء كان ديمقراطياً
أم دكتاتورياً ,وقد وجدوا أن التغيير من الديكتاتورية إلى الديموقراطية وما يصاحبها من
ضغوط ىائلة في تنافس جماعات المصالح تؤدي إلى تباطؤ معدالت النمو ,إال أن
الديموقراطية المستقرة تتحقق في األجل الطويل تنمية اعلى مما تحققو االنظمة
الديكتاتورية( .)21االمر الذي دفع روبرت دال إلى الربط بين زيادة عدد األفراد الذين
يتمتعون بزيادة المنافع االقتصادية والتنمية وبين زيادة مطالبهم بالحرية المؤسسة على
النمو االقتصادي والديمقراطية ,واكثر من ذلك اكد على ارتفاع الدخل يوفر للمواطنين
امكانية الحصول على كمية اكبر من سلع الرفاىية الذي يجعل الناس اكثر ميالً للمطالبة
بالحقوق المدنية والحرية السياسية(.)22

• االتجاه الثالث  :يعتقد أن الديموقراطية تؤثر في التنمية ,إذ أن البيئة السياسية الجيدة
يمكن أن تدعم التنمية ,كما أن الديموقراطية يمكن أن تؤثر وتتأثر في النظرة االيجابية
للحقوق والحريات على افتراض أن المؤسسات الديموقراطية والحقوق السياسية
المضمونة والحريات السياسية والمدنية تقدم افضل الفرص لضمان نمو مستدام ,ويمكن
أن نلحظ صدى ىذه الرؤية عند ادم سميث وفردريك ىايك وغيرىم من انصار المدرسة
الليبرالية.
إن القراءة العامة لحالة االقتصاد في العراق من مرحلة ما بعد تأسيس الجمهورية العراقية
إلى وقتنا الحالي تشير إلى درجة عالية من الحساسية تجاه المتغيرات السياسية ذات
الطابع غير المستقر ,مما افضى بالنتيجة إلى اقتصاد غير واضح المعالم واالىداف

والخطط واالستراتيجيات على صعيد التنظير والتجربة العملية( ,)23وىذا ادى باالقتصاد

العراقي المعاصر أن يتعايش مع البيئة االقتصادية الدولية بدرجة عالية من التهميش
والنمطية وأنعكس على مجمل مؤشراتو الكلية ذات العالقة بميزانو التجاري ونمو قطاعاتو
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الحقيقية ومستويات البطالة والتضخم والتنمية وغيرىا( ,)24فضالً عن االعتماد على مصدر

واحد والمتمثل بالعائدات النفطية لتمويل التنمية االقتصادية ,وىذا يؤدي إلى أن أي
انخفاض أو ارتفاع في اسعار النفط إلى التأثير على حجم التخصصات في الموازنة
االستثمارية باتجاه انخفاض تخصيصات المشاريع أو زيادتها وتطوير المحافظات

واالقاليم( ,)25إذ ظل القطاع النفطي في العراق ىو المهيمن والمساىم االكبر في الناتج
المحلي االجمالي ,إذ أن  %90من االيرادات العامة مصدرىا النفط كما نالحظ في
الشكل ادناه.
شكل رقم ( )1يوضح نسب االيرادات العامة لموازنة العراق لعام 2010

المصدر :تقرير االقتصاد العراقي لعام 2010
إذ تحددت البنية االقتصادية في العراق بتزايد اعتماده على قطاع النفط ,والتوسع غير
المستديم لقطاع الخدمات غير المنتجة (خاصة الجهاز العسكري) ,واىمال القطاعات
المنتجة كالزراعة والصناعة على نحو متواصل ,ىذه االمور ادت إلى تعميق السمات الريعية
لالقتصاد العراقي ومع أن العمليات العسكرية لقوات التحالف بدأت عام  2003وتسببت
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بضرر للبنية التحتية لكن ىذا الضرر محدود بالنسبة للضرر الذي تال الحرب من أعمال نهب
وتخريب متواصل في اإلمدادات النفطية والكهرباء والمياه التي قد قضت على البنى
التحتية(.)26

ادلطهب انثاًَ  :تأثري تعطٍم انتًٍُة عهى حمىق اإلَساٌ :

لقد تأثرت حقوق اإلنسان في العراق بشكل سلبي نتيجة ضعف التنمية االقتصادية

ومن أىمها الحق في العمل ,إذ أن عدم المضي في تنفيذ سياسات وبرامج الحكومة في البناء

واالعمار بسبب الظروف األمنية والتي تستقطب اعداد كبيرة من االيادي العاملة( .)27انعكس
على فئة الشباب من الذين تزيد اعمارىم فوق ( 15سنة) والذين يكونون العنصر األساس
المكون لقوة العمل ,بسبب ضعف القدرة على توليد فرص عمل جديدة ,فنتج عن ذلك
البطالة* وانعكاساتها السلبية على االوضاع االجتماعية( .)28

جدول رقم ( )3معدل البطالة لفئة الشباب االولى
بعمر ()24-15سنة للسنوات 2011-1990
السنة

ذكور

اناث

%

1990

6.3

7.2

7.1

2004

37.2

46.0

43.8

2005

28.8

31.6

29.6

2006

32.5

29.7

30.3

2008

29.7

30.1

30.0

المصدر :عبد المطلب عبد المهدي موسى ,ظاىرة العنف السياسي في العراق بعد – 2003
دراسة في األسباب وسبل المعالجة -دار غيداء للنشر والتوزيع,عمان,2016ص.49
350

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السابع – العدد لاو 8102/

يتبين مما تقدم أن انخفاض نسبة البطالة عام  1990قد ارتبط بتشغيل المؤسسة
العسكرية واالمنية لعدد كبير من المواطنين بصورة دائمة أو مؤقتة .وكذلك المعامل والمصانع
الحكومية المرتبطة بوزارة ومؤسسات التمويل الذاتي ,فضالً عن العدد الكبير لمنتسبي التصنيع

العسكري ,لكن على الرغم من انخفاض نسبة البطالة إال أن الرواتب واالجور كانت قليلة فال
يتعدى راتب الموظف خمسة دوالرات ,وال شك أن تسريح كل ىؤالء عن العمل وحل الجيش
والمؤسسات األمنية ادى إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة عام  2004التي بلغت ,43.8
ورغم المعالجات الحكومية إال أن البطالة مازالت قائمة ومستمرة .لقد بلغت نسبة البطالة في

 2012حوالي  11.9وفقاً لجهاز مركز االحصاء( .)29ويبلغ عدد العاطلين عن العمل
والمسجلين في قاعدة بيانات دائرة التشغيل في  )404734( 2014عاطل( .)30وىذا
بالطبع انتهاك لحق المواطن العراقي في العمل الذي نص عليو الدستور العراقي لعام .2005
إذ أن ضعف التنمية في العراق وعدم وجود استثمارات تعتمد عليها الدولة واالعتماد شبو
الكلي على النفط الخام ,والبطالة والفقر أثر على الشعور بالمواطنة مما عزز الطائفية والعنف

الطائفي وعدم االستقرار المجتمعي ,ألن الدولة الريعية ال يمكنها انتاج دولة مواطنة ,وذلك
بسبب أن احدى حلقات الوصل بين الحكومة والشعب (العامل االقتصادي) تكون مفقودة.
إذ أن الدولة ىي الواىبة ألنها تتحكم باالقتصاد من خالل إدارتها للموارد النفطية .ومن ثم
عدم وجود الشعور من قبل المواطنين بأنهم مؤثرون وفاعلون في دولتهم ,بل ىم متلقين
سلبيين ,إذ أن العالقة بين الدولة والمجتمع تكون في الدولة الريعية ىي عالقة تنازلية تبدأ من
األعلى إلى االسفل .في حين تكون ىذه العالقة في الدول غير الريعية عالقة تصاعدية تبدأ من
االسفل (المجتمع) وتنتهي باألعلى (الدولة) .لذلك نجد المسؤولية عالية لدى صانع القرار
السياسي في الدول الغربية ,وضعيفة –أن لم تكن معدومة –لدى صانع القرار في دول العالم

الثالث( .)31فضالً عن أن ضعف التنمية المستدامة انعكست على الحق في التعليم ,إذ
الزالت العديد من المدارس في العراق تعاني من نقص أعدادىا وعدم استيعابها ألعداد الطلبة,
فضالً عن وجود المدارس التي ال تستوفي الشروط المطلوبة من ناحية البناء والنظافة ,والتيار
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الكهربائي ,والمياه الصالحة للشرب ,واألثاث المناسب ,إذ أن العراق مازال يعاني من وجود
ابنية مدرسية طينية وكرفانات ال تستوفي البيئة والمقومات المالئمة للتعليم( .)32فضالً عن أن

االقتصاد العراقي في الواقع مازال يواجو مشكلة في توظيف الموارد في بناء اقتصاد قوي يؤمن
زيادة مستمرة في النمو والتشغيل ,وقدرة على تمويل مشاريع البنية االساسية والخدمات العامة
كالحق في الحصول على الماء والكهرباء والبنى التحتية والحق في بيئة نظيفة وصحية خالية
من التلوث واالمراض واالوبئة ,ولهذا فأن ترشيد التصرف بتلك الموارد سيظل العامل الرئيس
في عالجها ,لذا اصبحت معالجة لتوجهات غير العقالنية في السياسة االقتصادية أمراً ضرورياً
في المستقبل ,ألن استمرار ىذه السياسات من شأنها تعميق األزمة االقتصادية الحالية بجميع
مظاىرىا المتمثلة بتراجع النمو في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وانخفاض
الدخول وزيادة البطالة وانتشار الفقر وارتفاع االسعار وزيادة النقص في الخدمات والمرافق
العامة واستمرار النقص في الكهرباء ومياه الشرب ,وزيادة المديونية الخارجية للعراق وبالتالي
انتهاك لحقوق اإلنسان التي يجب أن يتمتع بها المواطن العراقي وفقاً للدستور(.)33
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اخلامتة

مما تقدم يمكننا القول أن الفساد يشكل التحدي األبرز لحقوق اإلنسان ألنو يضرب
كافة جوانب الحياة فال يستثني جانب دون آخر ,فأن يد الفساد تطال التنمية القضاء والتعليم
والصحة والمساوة والحرية وغيرىا ,فمن الصعوبة حصر الجوانب التي يطالها الفساد .وطبيعة
الفساد أنو يحتاج إلى تربة خصبة لكي تنشط وتنمو فالحروب واالوضاع األمنية المتردية تكون
مغذية للفساد حيث أن العالقة بين الوضع األمني والفساد عالقة عكسية ,كلما قل األمن زاد
الفساد والعكس بالعكس .فضالً عن أن الحديث عن الحقوق والحريات العامة واألمن في
العراق ىو غير ممكن مالم يقترن في اعادة البناء االقتصادي عن طريق خطط التنمية الطويلة
والقصيرة األجل والتخلص من المديونية ,واعادة ترميم البنى التحتية والتخلص من البطالة
والفقر وتحقيق المساواة وتحسين الخدمات العامة ,فضالً عن تنفيذ سياسات وبرامج حكومية
في البناء واالستثمار وتفعيل التنمية بكافة اشكالها وذلك ألنها ركن أساس من أركان تأمين
وحماية الحقوق والحريات ,وعدم االعتماد فقط على العائدات النفطية ,بل يجب أن توظف

ىذه العائدات في بناء اقتصاد قوي يؤمن زيادة مستمرة في النمو والتشغيل ,وتطوير البنى
التحتية ,والرقي بالخدمات ,ووضع خطط وبرامج سنوية طويلة وقصيرة األمد ,ودعم القطاع
الخاص في المجاالت االقتصادية واالجتماعية للقضاء على البطالة والفقر وتطوير التعليم
واشاعة الثقافة الوطنية .وتصدي الحكومة للفساد من خالل وضع برامج لتصدي الفساد
وفرض رقابة شديدة.
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Abstract
Iraq is one of the countries that have witnessed many political
changes since the emergence of the modern Iraqi state in the 1920s.
One of the most prominent changes is that taking place after the US
occupation in 2003. The process of change was radical and at the
political, economic, social and cultural levels.
As for human rights, this change was accompanied by a number
of challenges that prevented citizens from enjoying them fully. The
most important of these are the economic challenges. Any country
that is experiencing political crises is adversely affected by its
economy. This is what happened in Iraq. Whereas there are
challenges hindering the development such as lack of security and
depletion of public revenues while combating terrorism rather than
reconstruction, as well as the emergence of corruption.
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