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امللخص 
التنبؤ  األمد وهلا جدول زمين يصعب  الدميقراطية عملية طويلة  أن إحالل  السياسة على  أمجع علماء 
به لكل حالة، ولكن فيما خيص عملية إحالل الدميقراطية يف العراق؛ فهناك اعتقاد شائع بأهنا قد فشلت يف 
بأن هذه احلال قد تتحسن يف املستقبل، وهتدف هذه الدراسة إىل بيان  العقد املاضي، وأن هناك أماًل يسرياً 
أنَّ- وباستخدام املؤشرات القياسية املعرتف هبا دولياً لقياس السمات الدميقراطية يف العراق، فضاًل عن الرجوع 
إىل نظريات أخرى تتعلق بالدميقراطية وعملية إحالل الدميقراطية مبا فيها نظرية السالم الدميقراطي ونظرية توازن 
القوى-، األدلة تشري إىل أن عملية إحالل الدميقراطية يف العراق مل تفشل على الرغم من أهنا ال تزل يف مرحلة 

بدائية. 
تتألف هذه الدراسة من مخسة فصول، يتناول الفصل األول نبذة تأرخيية عن العراق ويسلط الضوء على 
عناصر معينة من تأريخ تطور العراق إىل دولة، وهذه العناصر ضرورية لبيان تقومي متوازن لعملية إحالل الدميقراطية 
يف العراق- رحلته الطويلة ومروره بأشكال خمتلفة من احلكومات بدءاً احلكومة املستبدة وانتهاًء  باحلكومة احلالية، 
ويتناول الفصل الثاين حتليال للفرضيات املطروحة من مصادر خمتلفة كدليل على فشل عملية إحالل الدميقراطية يف 
العراق، وسيتم تقدمي مقرتحات معاكسة لكل واحد منها، بينما حيوي الفصل الثالث وصفا تفصيلياً للدميقراطية 
الزائفة حلكومة صدام حسي، ويشري اىل أن عملية بناء الدميقراطية احلقيقية قد تكونت بعد اإلطاحة به يف عام 
2003. ستكون على وفق مؤشر لسلسلة ذات صلة بالدراسة األصلية، إذ سيتناول الفصل ماقبل األخري تقييماً 
الدميقراطي ونظرية توازن  بيانات احلكم ونظرية السالم  العراق تلكم املوضوعات  الدميقراطية يف  لعملية إحالل 

القوى وذلك قبل الفصل اخلتامي. 
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محزة حداد *

* باحث يف جامعة King’s College ، وهي جامعة كندية حكومية تقع يف هاليفاكس يف مقاطعة نوفا سكوشيا بكندا، 
تأسست عام 1818، وتضم احدى عشرة كلية منها كلية القانون واهلندسة والطب, وهي أيضا عضو يف جمموعة U15 اليت تضم 

أفضل مخس عشرة جامعة حبثية يف كندا.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

4

الفصل )1( - املقدمة: 
يهدف الفصل األول إىل تقدمي فهم دقيق للتطور التأرخيي الذي أوصل العراق إىل وضعه احلايل. ويبحث 
األسباب اليت جتعله يتعرض لالنتقاد الذي حيدث اآلن؟ يتضمن القسم األول خلفية تأرخيية مهمة للعراق؛ وذلك 
لبيان املوقف الذي اختذته هذه الدولة قبيل البدء بعملية بناء الدميقراطية، بينما يوفر القسم الثاين حملة موجزة عن 
تغريرُّ اآلراء حول عرض مسببات غزو العراق يف عام 2003، الذي دفع العديد من النقاد لوصف العنف والفساد 
كمؤشرات للتقدم، ويقدم القسم الثالث شرحاً عن كيفية تأثري املشاعر اليت أيدت احلرب أو عارضتها قبل هذا 
الغزو مع وضع أفكار مسبقة بشكل تلقائي حول تقومي الدميقراطية يف العراق سواءاً كان تقييماً إجيابياً أم سلبياً، 
ويقودنا ذلك إىل القسم األخري من هذا الفصل الذي يتحدث عن أمهية هذه الدراسة يف توفري تقومي متوازن عن 

عملية إحالل الدميقراطية يف العراق بعيداً عن التحيز للموافقة على الغزو أو معارضتها. 
101التأريخ: 

تعد مجهورية العراق دولة حديثة النشأة وتقع يف قلب منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وغالباً ما يطلق 
عليها أرض الرافدين وهي مهد احلضارة، حيث كانت منطقة حكم السومريي والبابليي واألكديي واألمرباطوريات 
اآلشورية، وخالل العصور الوسطى لألمرباطوريات اإلسالمية كان ينظر العامل حنو بالد ما بي النهرين بإعجاب، إذ 
حكمت اإلمرباطورية العباسية مساحات كبرية من عاصمتهم بغداد اليت تأسست عام 762 1للميالد، إال أن سقوط 
بغداد بأيدي املغول عام 1258 وضع حداً لنظرة إعجاب املؤرخي فيها2، وما لبثت بغداد تتحرر من حكم املغول 

حىت سقطت يف أيدي األمرباطورية العثمانية اليت نشرت سيطرهتا من اسطنبول. 
حكمت اإلمرباطورية العثمانية الضخمة هذه األراضي من خالل اإلدارات احمللية، إذ قاموا بتقسيم اإلمرباطورية 
العباسية على ثالث واليات وهي: بغداد والبصرة واملوصل، وكانت هذه الواليات منفصلة، وتدار من قبل الباشا الذي 
ميثل اخلالفة العثمانية يف بغداد، وبعد أربعة قرون من احلكم؛ انتهى حكم اإلمرباطورية العثمانية؛ نتيجة للتدخل الربيطاين 
والفرنسي بعد احلرب العاملية األوىل3، وقامت األحداث بعد ذلك بتحديد خارطة املنطقة يف القرن الذي يليه وحىت يومنا 

هذا؛ وذلك بإنشاء دول ذات سيادات خمتلفة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
يضم العراق اليوم الواليات العثمانية الثالث: بغداد والبصرة واملوصل4، وعلى الرغم من حدوث نقاش قوي 
حول ما إذا كانت والية املوصل ستتبع بغداد وتصبح جزءا من الدولة احلديثة يف العراق، أو أن تصبح جزءا من تركيا. 
وقد تقرر إبقاء املوصل حتت سلطة بغداد، وأصبحت النتيجة اجلغرافية النهائية للعراق احلديث مشاهبة جدا ملا رمسه 
املوظفون اإلداريون لألمرباطورية العثمانية،  ولكن حتت حكم اإلمرباطورية الربيطانية يف تلك املدة، يف حي يرى بعضهم 
أن العراق هو مهد للحضارة أو ذروة اإلمرباطورية اإلسالمية، لكن يرى العديد أن العراق دولة مصطنعة من بي اثنتي 

وعشرين دولة أخرى يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

1. Justin Marozzi, Baghdad: City of Peace, City of Blood, (London: Allen Lane, 2014), 10.
2.Ibid, 149.
3.Ibid, 205
4.Ibid, 296
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مل يبق العراق حتت االستعمار الربيطاين ملدة طويلة، فقد أدى االنقالب الذي حدث يف عام 1958 إىل 
حتّول احلكم من امللكي إىل اجلمهوري، وحقق العراقيون السيادة احلقيقية5،  ومع ذلك كله كان العراق ذا حكم 
مجهوري باالسم فقط، إذ شهدت بغداد العديد من االنقالبات اليت قادت إىل حكم استبدادي واحداً تلو اآلخر. 
العام للعراق الذي يعود اىل أقدم السجالت املكتوبة، فإنه يشري وبوضوح إىل  التأريخ  حينما نستذكر 
ندرة الدميقراطية فيه، بدءاً حبكم نبوخذ نصر الثاين لبالد ما بي النهرين القدمية إنتقااًل إىل احلكم العباسي بقيادة 
اخلليفة املؤسس أبو جعفر بن حممد املنصور، وصواًل إىل العراق احلديث  حتت قيادة صدام حسي، فإن العراق 
كان إما حتت حكم القادة املستبدين وإما حتت حكم إمرباطوريات ُأَخر، ومن املهم أن نتطرق لتلك احلقب؛ 
فهي نقطة االنطالق اليت باستطاعتنا قياس مدى التقدم يف العراق حنو احلصول على الدميقراطية؛ وذلك ألن هذه 
القيود الراهنة تعود إىل قرون ماضية حياول العراق التخلص منها من خالل إحالل الدميقراطية، وبالتايل فإن عملية 
إحالل الدميقراطية يف العراق ال ينبغي أن تقاس على الصعيد التعسفي للدميقراطية فقط، اليت مت حتديدها من قبل 

جمموعة من علماء العصر احلديث.  
102 العنف والفساد بوصفهما مؤشرات غري كافية للتقدم

حكم صدام حسي وحزبه الذي يرأسه املتمثل حبزب البعث العراق بوحشية ملدة ربع قرن، وهذا أدى 
إىل دخول البالد يف عدة حروب، وتعرضه لعقوبات دولية، واضطرابات مدنية،حىت جاء العام 1991 حدثت 
انتفاضة كربى عندما قامت أربع عشرة حمافظة عراقية من أصل مثاين عشرة حمافظة باالنتفاض ضد صدام حسي 
الذي قام بالقبض على مجاعات ضخمة منهم، وسحقهم بوحشية، حينما قام الرئيس االمريكي آنذاك جورج 
بوش األب بإصدار قرارا يف الوقت املناسب مّكن صدام حسي من سحق تلك االنتفاضة وقتل مئات اآلالف 
من العراقيي األبرياء، ومل ينته صدام حسي إالّ من طريق التدخل األجنيب من قبل الواليات املتحدة األمريكية يف 
عام 2003 من خالل عملية حترير العراق6، حبرب أيّدها العديد من احللفاء يف »ائتالف الراغبي«، وقادت إدارة 
جورج بوش االبن وهذه احلرب اليت هدفت إىل نزع السالح من صدام حسي وقتله، وتفكيك، برنامج أسلحة 
الدمار الشامل يف العراق، اال ان عدم العثور على خمزونات األسلحة اليت كانت أساس الغزو قوض من مصداقية 

الواليات املتحدة والتحالف لعدة سنوات7. 
إن غياب أسلحة الدمار الشامل، جنبا إىل جنب مع انعدام االستقرار وتزايد العنف بعد سقوط صدام، قد 
تسبب بإقناع العديد من مراقيب الوضع العراقي بأن حرب العراق كانت خطأ، وال سيما أن إعادة إعمار العراق بعد 
انتهاء الصراع كان فاشاًل، وأصبح الوعد بإحالل الدميقراطية يف العراق هو املربر الرئيس للحرب، على الرغم من أن 
الدميقراطية مل تكن السبب الرئيس للغزو - بل كان السبب كما ذكرنا وجود أسلحة الدمار الشامل هناك.كان نشر 
الدميقراطية يف العراق على رأس أولويات الواليات املتحدة األمريكية، عندما أصبح واضحاً انعدام وجود أسلحة الدمار 

الشامل، وأصبحت االهتامات الشائعة بأن احلرب على العراق مل تكن خطًأ فقط  بل كانت غري أخالقية أيضاً. 
5.Adeed Dawisha, Iraq: A Political History, (Princeton: Princeton University Press, 2013), 171.
6.Ibid, 236-242.
7. Ibid, 242.
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الدعم احمللي جلهود إعادة اإلعمار،  العراق إىل تراجع كبري يف  الشامل يف  الدمار  أدى غياب أسلحة 
وساهم الوجود األجنيب ملدة طويلة والتصاعد يف القتال والعنف أيضا إىل تراجع التأييد الشعيب له، األمر الذي 
أدى إىل انسحاب القوات األمريكية يف ديسمرب من عام 2011 8؛ وبذلك حتقق الوعد الذي أصدره الرئيس 

األمريكي باراك أوباما خالل احلملة االنتخابية عام 2008.
انتخابات حرة، وبدأوا  العراقيي ألول  بعد عقد  ازداد  قد  االمريكي  الشعب  تأييد  أن  الرغم من  على 
بكتابة دستورهم الذي متت املصادقة عليه من خالل استفتاء شعيب، وبدأوا بإعادة بناء مؤسساهتم حتت عنوان 
الدميقراطية، فقد مت جتاهل العراق إىل حد كبري من قبل واشنطن بعد انسحاب القوات األمريكية، وأدى الرتاجع 
الكبري يف الدعم احمللي حلرب العراق وانسحاب القوات األمريكية إىل تراجع اهتمام وسائل اإلعالم وخاليا التفكري 
والسياسة اخلارجية األمريكية، ونتيجة لذلك؛ كان السعي اىل الدميقراطية بشكل عام يُنظر إليه على أنه مشروع 
فاشل وغالبا ما تتم مقارنته مع حرب فيتنام، وتناقض مع قصص جناح انتشار الدميقراطية يف أملانيا واليابان بعد 

احلرب العاملية الثانية.
بطبيعة احلال فإن استمرار العنف ساعد النّقاد على تكرار تعزيز خماوفهم حول قرار الغزو فضاًل عن وجود 
مستويات عالية من الفساد اليت دفعت النقاد أيضاً إىل انتقاد إدارة بوش واحملافظي اجلدد الذين أيدوا احلرب  لنشر 

الدميقراطية يف العراق حتت شعار محاية األمن األمريكي. 
إن املؤشرين اللذين ظهرا  يف »عراق ما بعد احلرب«، العنف والفساد، مت استخدامهما باستمرار لبيان 
فشل الدميقراطية، ويف واقع احلال فإن الفساد ساعد يف تفسري حاالت العنف وتدين مستويات املعيشة للمواطني 
العراقيي، ولكنَّ هذين املؤشرين غري كافيي لرسم صورة واضحة لعملية إحالل الدميقراطية يف العراق، ولتحديد 
العنف  فإن  الواقع  متعددة، ويف  أخرى  لعوامل  بالرجوع  توازنا  وأكثر  مفصاًل  تقومياً  يتطلب  التحليل  فإن  ذلك 
والفساد يف العراق مل يكونا مدخلي جديدين يف العراق يف عام 2003 بل كانا ولألسف جزءا من التأريخ العراقي 
لعدة قرون، وينبغي أال يُعتمّد عليهما لتوضيح فشل تدخل الواليات املتحدة، والسؤال الذي يطرح هو: إىل أين 

وصل العراق منذ عام 2003 حينما نقارنه بالقرون العديدة املاضية لتأريخ البالد؟
إن التفسريات املبسطة للتقدم السياسي واالقتصادي والقانوين واملؤسسي أدت إىل تكون تفسريات خاطئة 
ملا وصل إليه العراق اليوم، فإن احلكم على التقدم الذي حصل يف العراق ال جيب أن يستند إىل التوقعات املبنية 
على ما ينبغي له أن يصل إليه العراق يف عامل مثايل، بل جيب أن يستند إىل مدى تقدم العراق من احلالة اليت كان 
عليها سابقا، وتساعد املؤشرات كالتنظيم السياسي على رسم صورة ملستويات الدميقراطية يف أي دولة، وبالتايل  
فبإمكاهنا رسم صورة خمتلفة لتقدم العراق، فعلى سبيل املثال: أظهر العراق حتسناً كبرياً من خالل مؤشرات متعددة 

وذلك منذ اإلطاحة بنظام صدام حسي، وتطور بشكل واضح إىل دولة صحية بشكل أكرب. 
إن الدرجة اليت حصل عليها العراق فيما خيص التقدم بعملية إحالل الدميقراطية ال ُتظهر عدم فشله 
كدولة، ولكنها توضح أيضا مسات أخرى تتوافق مع التوقعات اليت تستند أليها نظرية السالم الدميقراطي، وقد 
8. Robert K. Brigham, ed., The United States and Iraq Since 1990, (Singapore: Wiley-Blackwell, 2014), 230.
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توصل العلماء إىل قناعة بأن الدول غري الدميقراطية ستستمر بالنضال؛ من أجل حتقيق تقدم ملموس، وستكون 
أيضا أكثر عرضة للعنف، ولكن بالنسبة للعنف يف العراق اليوم، فهو ليس أمراً جديداً، ومستوياته أقل بكثري من 
مستوى العنف يف الفرتات سابقة من تأريخ العراق؛ ألنه سيكون عرضة للعنف؛ طاملا أن هناك سعياً حنو إحالل 
الدميقراطية يف منطقة مثل الشرق األوسط اليت حتيط هبا دول غري دميقراطية، وسيتم التطرق إىل ذلك بشكل 

مفصل يف الفصل الرابع.
يعد العنف السمة الطبيعية ألي حماولة من قبل الدميقراطيات الناشئة يف إقامة إصالحات ذات مغزى    
للدميقراطية غري  تعريٍف  تقدمي  األمر يف  أن يستند إىل هذا  الدميقراطي، وال جيب  الطابع  أثناء حماولتها إضفاء 
الصحية، وال ينبغي له أن يكون سبباً أيضاً إليقاف اجلهود؛ من أجل إحالل الدميقراطية، وهناك فرضية أخرى 
تستخدم ضد السعي حنو الدميقراطية يف الدول االستبدادية، كوهُنا هتدد بظهور دميقراطيات غري ليربالية، تضفي 
الشرعية على األحكام غري األخالقية من خالل اتباع مبادئها، إذ إنَّ هذه الدول قد تشكل خطرا كبرياً على 
الدميقراطيات الليربالية الغربية، وتعد هذه املخاوف مشروعة، ولكنها مثل الفرضيات الكثرية حول العنف، ال ينبغي 
أن يتم النظر إليها كعقبة أمام التقدم، أو كمؤشر هنائي لفشل مشروع إحالل الدميقراطية، ويف كثري من احلاالت، 

فإن تقدم معظم الدميقراطيات احلديثة اليت متر هبذه املرحلة هي يف طريقها إىل الوجهة النهائية.
تبي هذه الدراسة أنَّ سجل العراق يف إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع االنتقال السلمي للسلطة من 
حكومة ائتالفية إىل أخرى، ومع تغري رؤساء الوزراء على مدى العقد املاضي أو حنو ذلك، يتحدى االدعاءات 
املشرتكة اليت طرحها النقاد، وقد أظهر القادة العراقيون التزامهم بالعالقات الثنائية القوية مع الواليات املتحدة 
والغرب، وااللتزام بتحسي صورة العراق ودوره يف اجملتمع الدويل، وعاد العراق مرة أخرى ضمن دائرة اجلدل الواسع 
يف األوساط األكادميية ووسائل اإلعالم، ولكن من املهم التصدي ضد احملاوالت األخرية لرسم العراق كدولة 

فاشلة، وهذا هدف الدراسة اليت سرُيدرُّ فيها على هذه احملاوالت.
103 توضيح التحيُّزات السلبية واإلجيابية حول تقدم الدميقراطية يف العراق

ميكن حتديد سبب الرغبة حنو حتديد مدى تقدم العراق وإما بشكل سليب أو إجيايب عن طريق اجملموعات 
اليت انقسموا على »مؤيدين للحرب« و »معارضي هلا«، وال يزال النقاد ذوو الرأي »املعارض للحرب« حياولون 
إثبات احلكمة من اختاذهم موقفاً معارضاً، ونتيجة لتحيزهم حنو موقفهم هذا فإهنم مييلون حنو إثبات فشل العراق 
بغض النظر يف توفر األدلة أو عدمها، أّما النقاد الذين أيّدوا احلرب، فهم مييلون حنو الدفاع عن موقفهم، وغالباً 

ما يشريون إىل أي دليل يظهر العراق كدولة ناشئة قوية ودميقراطية.
 إن املفتاح الرئيس لتحديد فشل العراق وجناحه هو أن خنطو خطوة للخلف ونراجع البيانات واألدلة 

بشكل مشويل ومتوازن بشكل أكرب، ومت إجراء هذه الدراسة لتحقيق هذا اهلدف املهم . 
عام  الغزو يف  قرار  اجلدل حول  تتضمن  لن  الدراسة  أن هذه  دراية  على  القارئ  يكون  أن  املهم  ومن 
الكونغرس  أو حكمة  العام،  الغزو يف هذا  قرار  املناقشات حول  يف  أيضاً  الفرضية  تشارك هذه  ولن   ،2003
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األمريكي يف مترير قرار احلرب يف شهر تشرين األول عام 2002 مبوافقة الرئيس بوش الستخدام القوة العسكرية، 
واهلدف من هذه الدراسة هو تقييم الدميقراطية يف العراق منذ تغيري النظام وحىت يومنا هذا.

أنَّ احلرب سواء أكانت مربرة يف البداية أم غري مربرة فهي مسألة منفصلة، والسؤال الذي يطرح اآلن هو 
ما إذا كانت حماولة العراق حنو إحالل دميقراطية ناجحة أو فاشلة، ومت اجراء هذه الدراسة للتطرق هلذه املسألة، 
وبيان ما إذا كانت منطقة الشرق األوسط متر باملوجة الرابعة من الدميقراطية، وال يزال لدى الغرب توجس حول 
املعلومات االستخباراتية اخلاطئة حول هتديد أسلحة الدمار الشامل، ولكنَّ العراقيي حياولون إعادة بناء دولتهم، 

وإن حل لغز أسلحة الدمار الشامل لن يساعد يف بناء مستقبلهم. 
ستكون تكاليف احلياة والوقت واملال عبًء كبرياً على الواليات املتحدة ملدة طويلة، ولكن اجلدل حول 
الغزو ال ينبغي له أن يستند آلرائها؛ الحنياز وجهات النظر واألحكام حول الدميقراطية يف العراق، إن االرتباك 
أمر مفهوم، إذ كانت االدارة االمريكية هي املسؤولة عن التغيري الذي حدث يف اآلراء أثناء احلرب على العراق، 
فقامت بتغيري سببها الرئيس للغزو، من تدمري أسلحة الدمار الشامل لضمان األمن األمريكي، إىل ضرورة نشر 
الدميقراطية يف العراق واملنطقة، وعلى الرغم من هذا االرتباك، فإن هذه الدراسة هتدف إىل تقومي سعي العراق 
حنو الدميقراطية يف املدة من 2003 حىت عام 2016، وذلك باستخدام مؤشر نظام احلكم للدميقراطية، ونظرية 

السالم الدميقراطي، ونظريات عملية إحالل الدميقراطية.
104 أمهية متابعة الدميقراطية يف العراق:

يعد العراق حليفاً مهماً يف الشرق األوسط، وقد تراجعت أمهيته مع استمرار احلرب، ولكن حي ظهور 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام املعروف بتنظيم )داعش( يف العراق وسوريا، أصبح العراق يف مقدمة أولويات 
السياسة اخلارجية للواليات املتحدة يف الشرق األوسط، وبينما جتدد االهتمام يف العراق ألسباب خاطئة، فإن مّدة 
استمرار بناء الدميقراطية بعد االنسحاب األمريكي قد مت جتاهلها بشكل كبري، وهذا ما يفسر أمهية إعادة النظر 
يف األسئلة حول التقدم ومجع األدلة ذات الصلة، وعلى الرغم من خوض العراق للحرب ضد تنظيم داعش فإن 
التقدم الدميقراطي مازال مستمراً، ومن املرجح أن تستمر هذه اجلهود بعد احلرب، إذ حياول القادة حتقيق االستقرار 
يف العراق، وتعد هذه الدراسة حامسة يف تكوين صورة شاملة لتقدم الدميقراطية يف العراق، وال سيما يف سياق منو 

تنظيم داعش، ففي الواقع أصبح وضع العراق مهماً يف حتقيق االستقرار يف املنطقة اليوم9 . 
الفصل الثاين : األدبيات:

آراَءهم يف  الذين عرضوا  الباحثي  العديد من  اليت ستتطرق إىل أعمال  األدبيات  الثاين  الفصل  يتناول 
خمتلف مراحل عملية إحالل الدميقراطية يف العراق، وملاذا يعتقدون بأنَّ العملية قد فشلت أو ستفشل؟ وسيعرض 
القسم األول اآلراء اليت صدرت بعد مدة وجيزة من الغزو الذي قادته الواليات املتحدة، اليت تبي كيف أن العملية 

9.وزارة الخارجية )3 كانون األول 2014( العاصمة واشنطن: بيان مشترك صادر عن اجتماع التحالف الوزاري لمكافحة 
تنظيم داعش. 
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الدميقراطية يف العراق ستفشل ألن الدميقراطية تتعارض مع اإلسالم كما إهنا فشلت يف حماولة سابقة إلحالل 
العنف  الفصل مصدر  والثالث من هذا  الثاين  اجلزأن  ويتناول  الربيطاين،  االنتداب  العراق حتت  الدميقراطية يف 
والفساد يف العراق وأسباهبما، واستعراض احلقائق اليت تتصدى لآلراء اليت قدمها الباحثون بأنَّ العنف والفساد 
قد أصبحا أكثر سوءا بعد إدخال الدميقراطية يف البالد، وتعد هذه النقاط حامسة لفكرة الدراسة الرئيسة إذ يظهر 
اجلزء األخري تأثري العنف والفساد على العملية الدميقراطية، فضال عن توفر مقاييس موضوعية لنجاح العراق يف 

الدميقراطية اليت تعد مبنزلة النقيض آلراء العلماء اليت سبق ذكرها.

201 الدميقراطية واإلسالم
يتوافق  العراق يف عام 2003 وكانت عنواناهتا: هل  ظهرت اآلراء واألسئلة بعد وقت قصري من غزو 
اإلسالم مع الدميقراطية؟ هل من املمكن للعراق، وهو بلد ذو أغلبية مسلمة، أن يصبح بلداً دميقراطياً؟ زعم 
الصحفي اإليراين أمري طاهري يف نقاشه حول الدميقراطية يف عام 2006 أن اإلسالم والدميقراطية غري متوافقي10، 
وقد رّكز طاهري يف اإلسالم الشيعي، وهي الطائفة ذات الغالبية يف كل من إيران والعراق، ويؤكد أن الدميقراطية 
باعتبارها حكم الشعب )باستخدام السلطة( ال تتوافق مع السلطة املمنوحة من اهلل يف العقيدة اإلسالمية، ويستند 
طاهري إىل الراحل آية اهلل اخلميين لدعم حجته، قائد الثورة اإلسالمية اإليرانية، فقد كان اخلميين نصريا قويا لوالية 
الفقيه، اليت ترتجم إىل وصاية الفقهاء، ويقتبس الطاهري انتقاد اخلميين للدميقراطية الذي وصفها بأهنا »شكل من 
أشكال الكفر«؛ ألن الشخص الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات يفوز بالقوة اليت ختص اهلل فقط11، 
قد تكون إيران جارة للعراق وغالبية العراقيي واإليرانيي قد يشرتكون يف الطائفة نفسها، ولكن هناك اختالفات 

جوهرية يف مدارسهم الفكرية، اليت هلا صلة مباشرة يف عملية إحالل الدميقراطية.
إنَّ العمود الفقري للطائفة الشيعية يف اإلسالم هي املدارس الدينية اليت خترّج رجال الدين، اليت تعرف 
باسم )احلوزات(، ويف يومنا هذا يوجد اثنتان من أقدم احلوزات، إحدامها تقع يف حمافظة النجف يف »العراق« 
واآلخرى تقع يف حمافظة قم يف »إيران«،  نشأت احلوزتان منذ أكثر من ألف عام، وقد كان التنافس قوياً فيما 
بينهما، وال خيتلفان جدا يف التنافس بي جامعيت أكسفورد وكامربيدج يف اململكة املتحدة، وبينما تتشارك احلوزتان 
يف العديد من املبادئ الفكرية والدينية، إال إن الفرق الكبري بينهما هو االعتقاد يف الدور الذي يؤديه الدين يف 

شؤون الدولة. 
حينما نشأت مجهورية إيران اإلسالمية وعودة آية اهلل اخلميين إىل طهران يف عام 1979، عادت فكرة 
والية الفقيه يف التعاليم الدينية يف قم، وكانت موضع التنفيذ يف طهران، وجاءت تعليمات محاية رجال الدين 
بوضع علماء الدين الشيعة على رأس هرم الدولة، أذنْ قاموا بإدارة مصاحل الدولة، وكانت جترى االنتخابات يف 
إيران، ولكن كان موافقة علماء الدين عليها مهمة جداً، حيث كان يتم املوافقة على املرشحي، وعلى نتائج 
10. Amir Taheri, Islam and Democracy Are Incompatible, In Democracy: Opposing Viewpoints, Ed. Mike Wilson, 
(Detroit: Greenhaven Press, 2006).
11 11Ibid, 108 
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االنتخابات من قبل كبار الدائرة الدينية االيرانية اليت يقودها الفقيه. 
أّما بالنسبة للحوزة يف النجف، فقد كان لديهم اعتقاد خمتلف عن تلك السائدة يف قم، اليت تتبع فكرة 
»والية الفقيه«، فقد آمن آية اهلل العظمى أبو القاسم اخلوئي زعيم احلوزة العلمية يف النجف بضرورة فصل احلوزة 
عن السياسة، وعارض معتقدات آية اهلل يف قم باتباع هنجهم »والية الفقيه«،  فخالل عهد صدام حسي، فصل 
اخلوئي احلوزة العلمية يف النجف عن السياسة يف بغداد، ويف عام 2003 أثناء الغزو األمريكي على العراق، حافظ 
آية اهلل العظمى علي السيستاين على املعتقد عينه، األمر الذي حّفز اعتماد الدميقراطية يف العراق، ومحايتها من 
الفشل بتحول احلكم إىل »احلكومة الدينية أو الثيوقراطية«، ويف عام 2004 قام رويل مارك جرييشت، وهو زميل 
بارز يف معهد أمريكان إنرتبرايز، بكتابة مقالة بعنوان »آية اهلل والدميقراطية«12، استند يف مقالته إىل لقاء له مع 
رجال الدين يف النجف، من خالل مقابلته لرجال الدين وتوصل جرييشت بأّن رجال الدين الشيعة يف النجف 
يعادون الواليات املتحدة ولكّنهم ال يكنون املشاعر نفسها جتاه الدميقراطية13، ويقتبس جرييشت كالم أحد رجال 
الدين » الشيخ حممد حقاين املقّرب آلية اهلل السيستاين إذ يقول: »نريد حكومة غري إسالمية حترتم اإلسالم ... 
وال توجد رغبة قوية هنا يف العراق بأن نتبع منهجية اجلمهورية اإلسالمية )إيران(14، ويف لقاء مع رجل دين آخر 
يف بغداد، حذر السيد علي الويس قائاًل » إن الدميقراطية لن تتحقق يف الشرق األوسط دون مساعدتنا«15،  إنَّ 
كلمات السيد الويس من املمكن أن تؤخذ بعي االعتبار، كونه ميثل اعتقاد العراق يف اإلصرار والتصميم على 
حتقيق الدميقراطية، وعالوة على ذلك، فإنّه يكشف عن إمكانية تعايش الدميقراطية مع اجملتمع اإلسالمي اليت 

تعارض فكرة طاهري. 
يرتبط االعتقاد املفرتض بعدم توافق اإلسالم مع الدميقراطية مع فكرة ادوين بالك16، إذ إهنا تشارك مع 
اعتقاد طاهري بأن العراقيي يرون الدميقراطية كقيم من قيم الكفار، وبالنسبة لبالك فإن هذا هو أحد األسباب 
مع  أيرُّ خربة  لديه  ليس  العراق  أن  فهو  اآلخر  السبب  أّما  العراق،  الدميقراطية يف  بفشل  لالعتقاد  دفعته  اليت 
الدميقراطية على اإلطالق طوال تأرخيها املسجل الذي يبلغ )7000( سنة17 ، ووفقا لبالك، فإن حماولة اململكة 

املتحدة بغرس القيم الدميقراطية يف العراق خالل احلرب العاملية األوىل فشل فشاًل ذريعًا18. 
وعند النظر يف حجة بالك بشأن احملاولة الربيطانية يف غرس القيم الدميقراطية تصبح أقل تأثرياً والسيما 
حينما تنظر إىل اجلهود الربيطانية يف خلق نظام ملكي غري عراقي من الطائفة األقلية من املذهب السين، ففي 
أحدى رسائل جريترود بيل املّدونه يف عام 1920 قالت فيها : »أنا ال أشك للحظة بأن السلطة العليا جيب ان 
تكون يف أيدي املسلمي من الطائفة السنية، على الرغم من قلة عددهم ، وخالف ذلك فإّن النتيجة ستكون 
12. Reuel Marc Gerecht, “Ayatollah Democracy,” The Atlantic, (September, 2004).
13. Ibid.
14. Ibid.
15 15 Ibid. 
16. Edwin Black, Democracy Will Fail in Iraq, In Democracy: Opposing Viewpoints, Ed. Mike Wilson, (Detroit: 
Greenhaven Press, 2006), 218-219.
17. Edwin Black, Democracy Will Fail in Iraq, In Democracy: Opposing Viewpoints, Ed. Mike Wilson, (Detroit: 
Greenhaven Press, 2006), 218-219.
18. Ibid, 221-222.
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دولة دينية تتبع رجل الدين اجملتهد،  وهذا هو الشر بعينه«19، يف تلك املدة كان العراقيون قد خرجوا من أربعة 
قرون من احلكم العثماين، وواصل غالبية العراقيي جتربة احلكم القسري من قبل الربيطانيي، وهو أبعد ما يكون 
عن الدميقراطية، وقد يكــون النظام املـــلكي الدميـــقراطي جزًءا من حماولة أوسع إلنشاء برملان مشابه لربملان اململكة 
للعراق، ومل ميتلك  السكانية  للرتكيبة  متثياًل سّيئاً  الربملانيي كان  اختيار  العراقيي، ولكن  املتحدة، إلدارة شؤون 

الربملان السلطة السياسية ملواجهة حكم املستشارين الربيطانيي على العراق
كان احلكم االستعماري الربيطاين  فاشاًل منذ اللحظة اليت بدأ فيها؛ وذلك لعدم وجود نية حقيقية لكي 
تتحكم األغلبية الدميقراطية يف العراق. ومل يكن هذا بسبب االضطرابات املدنية اليت استمرت ملدة ثالثة عقود 
يف ظل النظام امللكي، بل كان بسبب عدم قبوهلم حلكم أجنيب آخر على أراضيهم. ومل ختتلف تلك املشاعر 
عن تلك اليت ظهرت خالل االحتالالت األجنبية ما بي عام 1920 وعام 2003. وعندما شّكل بول برمير، 
املبعوث األمريكي للعراق يف عام 2003، حكومة عراقية مت اختيار اعضائها من قبل األمريكيي، إلجبار العراق 
على االلتزام بالدستور املكتوب بواسطة أمريكا، رفض آية اهلل العظمى السيستاين تلك الفكرة واقرتح أن ُيكَتب 
دستور بديل من قبل أشخاص عراقيي يتم اختيارهم بشكل دميقراطي20، ومل يكن ذلك ضمن اخلطة اليت وضعها 
األمريكيون، ولكن أبدى العراقيون عزماً كبرياً لبناء دولتهم اجلديدة على أسس دميقراطية اليت مل تفرض من اخلارج، 
فاملعىن الضمين هنا هو ليس توافق الدميقراطية مع اإلسالم، فقط بل اشتمل أيضاً على مبادئ ميكن اعتمادها يف 

دولة مل يتواجد يف تأرخيها أي شكل من أشكال الدميقراطية.
202 العنف باعتباره مؤشرا ضعيفاً لفشل الدولة:

الدميقراطية يف  فيما خيص احتمالية إحالل  العراق  قبل احلرب على  اليت صدرت  كانت االدعاءات    
دولة ذات أغلبية مسلمة قد تعرضت للعديد من نقاط الضعف، كما ذُِكَر سابقاً يف اإلشارة إىل الفشل على 
العلمية يف  إّن تنظيم عدد من االنتخابات احلرة والنزيهة واملدعومة من قبل احلوزة  إذ  الفساد والعنف.  أساس 
النجف بوجود إقبال كبري من الناخبي، وباستمرار قد أثبتت خطأ اعتقاد العديد من األشخاص، الذين عارضوا 
فكرة إحالل الدميقراطية يف بلد ذي أغلبية مسلمة. وبالفعل فإن العراق ليست دولة دميقراطية، كدولة ثوماس 
جيفرسون يف الواليات املتحدة، وهي يف الوقت نفسه ليست دولة فاشلة بكل املقاييس كذلك وحتولت حجج 

النقاد باإلشارة إىل أن االنتخابات كانت جيدة، ولكن إذا ما استمّر العنف فستكون هناك مشاكل أكرب.
»أجريت  قائاًل:  السعودية21،  العربية  واململكة  سوريا  إىل  الربيطاين  السابق  السفري  غرين،  أندرو  صرّح 
االنتخابات يف العراق وسط تصفيق حاد من واشنطن« ولكن أصبح العنف يف العراق أسوأ بشكل كبري22، ويرى 
الباحث أن هناك عيبي رئيسي يف هذا االدعاء: أوال، افرتاض أن العنف هو نتيجة مباشرة للدميقراطية وهو أمر 
خاطئ،  ثانيا، التأكيد على أن نظام احلكم السابق كان أفضل هو أمر خاطئ كذلك. صرحت جي كينينمونت، 
19 . Gertrude Bell, Letters 3/10/1920, Gertrude Bell Archives in Newcastle University. 
20.Paul L. Bremer III, My Year in Iraq, (New York: Simon & Shuster, 2006), 163. 
21.Andrew Green, “Why Western Democracy can never work in the Middle East,” The Telegraph, (August 16, 2014).
22. Ibid.
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نائب مدير برنامج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف تشاتام هاوس، قائلًة: »أصبحت احلكمة الشائعة يف العديد 
من املواضيع اليت تطرح يف املؤمترات الغربية واألوساط األكادميية باعتبار العراق مثااًل بأن الدميقراطية ال ميكن 
فرضها »حتت تأثري السالح« 23ولكن هذا جيربنا على » ترك الشعب يف وضعه الطبيعي بأن يتحمل احلكم 
االستبدادي ... » 24. وبالتايل جتدر اإلشارة إىل أّن العنف يف العراق ليس نتيجة مباشرة للدميقراطية. تسبب 
التحول يف السلطة أيضا إىل تصاعد مستويات العنف، ولكن عملية إحالل الدميقراطية غالبا ما تنطوي على 
حتوالت يف السلطة، ويف هذه احلالة، فإن حتول السلطة منح غالبية الشيعة العرب السيطرة على احلكومة، بعد أن 
مت عقد أول انتخابات دميقراطية يف عام 2005، اليت متت مقاطعتها من معظم األقلية السنية العربية يف العراق، 

إذ رأى أهل السنة أهنم قد فقدوا سلطتهم على الدولة مع سقوط النظام البعثي لصدام حسي25. 
تعود سلطة نظام البعث إىل عهد جريترود بيل حي سلمت اململكة املتحدة السلطة إىل املسلمي السنة 
العراقيي يف أوائل القرن العشرين ومل يقاطع املسلمون السنة العرب االنتخابات فقط، ولكنهم رفضوا فكرة تويل 
املسلمي الشيعة احلكم يف العراق؛ وقد أدى ذلك إىل اختاذ املسلمي السنة تدابري عنيفة للتعبري عن رفضهم وعدم 

املوافقة على اجلهد املشروع لنقل السلطة إىل األغلبية الشيعية.
ارتفعت نسبة العنف بعد انتخابات عام 2005، األمر الذي شكل فرقاً كبرياً بالنسبة لألمن من العامي 
األولي بعد احلرب، حيث كان احلكم يف العراق بيد الواليات املتحدة إىل حد كبري26، وكان تصاعد العنف أمراً 
ال مفر منه طاملا يعمل الشيعة على ترسيخ سلطتهم يف الدولة . وكما حدث يف االنتخابات اليت متت مبساعدة 
األمريكيي، مت النظر إىل  الدميقراطية باعتبارها حافزا وراء أعمال العنف. إذ بعد عام من العنف املتصاعد يف 
أعقاب االنتخابات األوىل، اندلعت حرب أهلية عندما تعرضت إحدى املراقد الشيعية املبجلة للقصف27. وكانت 
هذه احلرب األهلية ستستمر لعامي آخرين لوال توسط الواليات املتحدة مع العرب السنة 28، كان هذا أمراً مؤقتاً 
إىل أن تصاعد العنف مرة أخرى عندما توسع تنظيم داعش وامتد على احلدود العراقية من سوريا، األمر الذي 
اشعل غضب السنة على األغلبية الشيعية احلاكمة يف العراق.  حىت يومنا هذا، والتحدي هنا يكمن يف إقناع 
العرب السنة بقبول الواقع اجلديد يف بغداد، الذي أكده اجلنرال مايكل باربريو يف الكلمة االفتتاحية للمجلس 

األطلسي ملناقشة القوة االسرتاتيجية العراقية يف 16 شباط 2016. 29
منظمة غري حكومية  تقوم  إذ  ادعاء خاطئ.  العراق هو  منذ غزو  ازداد  قد  العنف  بأن  االدعاء  إن    
تدعى »ضحايا حرب العراق« بتسجيل مجيع ضحايا املوت بسبب العنف يف املدة من 2003 إىل يومنا هذا، 
وتتفق أرقام املنظمة مع سجالت مؤسسة بروكينغز اليت نشرت من عام 2003 حىت 2013 30، ويف هناية عام 
23. Jane Kinninmont, The Myth of ‘Democracy at the Barrel of a Gun’, In Iraq Ten Years On, Eds. Claire Spencer, Jane 
Kinninmont, Omar Sirri, Eds., (London: Chatham House, 2013), 50.
24. Ibid, 50.
25. Dawisha, Iraq: A Political History, 248.
26. Iraq Body Count (2005).
27.Dawisha, Iraq: A Political History, 262
28.Brigham, ed., The United States and Iraq Since 1990, 203-204.
29. Atlantic Council, “Launch of the Task Force on the Future of Iraq,” (February 16, 2016).
30. Michel E. O’Hanlon and Ian Livingston, Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction & Security in
Iraq, (Washington D.C.: Brookings Institute, 2013).
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2015، كان عدد ضحايا العراق من املدنيي واملقاتلي قد بلغ 242,000 31هذا الرقم وحده هو أقل من عدد 
قتلى العراق يف حرب الثماين سنوات مع إيران يف 1980-1988 بتحريض من صدام حسي، مع إمجايل عدد 
الضحايا الذي بلغ 500,00032  ذلك الرقم أيضا يُعدرُّ أقل من الضحايا الذين بلغ عددهم 250،000 نتيجة 
قيام صدام بسحق االنتفاضات عام 1991،كما هو مسجل من قبل وزارة اخلارجية األمريكية33. وال تؤخذ هذه 
األرقام يف احلسبان عندما مت قتل مبا يقدر 180,000 شخض يف عام 1989 أثناء محلة األنفال يف مشال العراق، 
اليت استهدفت األقليات من األكراد واأليزيديي واآلشوريي الذين حتالفوا مع اإليرانيي يف احلرب34. ويرتفع أعداد 
الضحايا يف عهد صدام إىل أكثر من ذلك حي النظر إىل الضحايا الذين جنموا عن تبعات حرب اخلليج عام 

1991 وعن عمليات الدولة البوليسية يف اعتقال املدنيي وتعذيبهم.
203 الفساد باعتباره مؤشراً ضعيفاً لفشل الدولة:

الدولة  فشل  على  املهمة كدليل  النقاط  بعض  ليكسينغتون  معهد  من  تومسون  لورين  الدكتور  قدم    
العراقية، واستند الدكتور تومسون إىل تقارير »منظمة الشفافية الدولية«، اليت قامت بتوثيق معدالت مقلقة للفساد 

يف العراق 35. 
كتب الصحفي ديفيد وود احلائز على جائزة بوليتزر عن الذكرى العاشرة حلرب العراق بأن العراق أصبح 
بلدا منقسما وبشدة قائاًل: »إن العراق غارٌق يف الفساد«36. أصبح الفساد يف العراق قضية مثرية للقلق عندما 
انفتحت البالد على العامل، األمر الذي قاد إىل  استحواذ املستثمرين األجانب جزءاً يف جمال األعمال التجارية 
كدخول املنظمات العاملية مثل »منظمة الشفافية الدولية« اليت كانت ترتدد يف الدخول إىل البالد، وبطبيعة احلال، 
مل يكن ألي من هذه املنظمات إمكانية وصول مماثلة إىل العراق، جلمع معلومات عن الفساد قبل عام 2003، 
ومن هنا فإن أي ادعاءات بشأن اخنفاض نسبة الفساد )مثل العنف( هي ببساطة غري مدعومة باحلقائق37. وعلى 
مدى العقد املاضي، كان يتدرج العراق وباستمرار يف أسفل قائمة أكثر الدول فساداً يف العامل ليصل إىل املرتبة 
)170من أصل 175 بلداً مسجاًل(38. من الصحيح أن الفساد هو أمر جيب البحث فيه كالعنف، ولكن ال بد 
من التوصل إىل تفاصيل أكثر للحقائق؛ لكي نتمكن من احلكم بشكل أفضل بشأن عالقتها مع مشروع إحالل 

الدميقراطية يف العراق.
من املمكن تتبع ظاهرة الفساد يف العراق يف املدة ما قبل عام 2003، إذ  كتب باتريك كوكربن- مؤلف 
ثالثة كتب تأريخ حول العراق- يف عام 2009 أنَّ الفساد هو أحد الثقافات يف عهد صدام حسي، الذي 

31. Iraq Body Count (2003-2015).
32. Dawisha, Iraq: A Political History, 223.
33. Department of State (April 4, 2003) Washington DC: Life Under Saddam Hussein: Past Repression and Atrocities 
by Saddam Hussein’s Regime.
34. Robert D. Blackwill, Embassy of the United States of America: Saddam’s Iraq: A Human Rights Catastrophe.
35. Loren Thompson, “Failed State: Five Reasons Iraq Can’t Be Fixed,” Forbes, (May 29, 2015).
36.David Wood, “Iraq Reconstruction Cost U.S. $60 Billion, Left Behind Corruption and Waste,”
Huffington Post, (March 6, 2013).
37. Corruption Perceptions Index, Transparency International.
38. Thompson, “Failed State: Five Reasons Iraq Can’t Be Fixed.”
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استمر حىت بعد سقوطه39،  ويقول إن الفساد يف العراق مل يكن قدمياً  بل كان نتيجة اهنيار العملة العراقية بسبب 
العقوبات اليت  فرضتها األمم املتحدة، بعد أن قام صدام حسي باهلجوم على الكويت يف حرب اخلليج عام 
1991،  وذكر كوكربن: »وجد صدام حسي ومساعدوه سباًل للتهرب من العقوبات الدولية، من خالل التحكم 
يف السوق السوداء،  إذ مت دفع املاليي من الدوالرات لعدي، االبن األكرب لصدام، من قبل مستوردي السجائر« 
40 . وباإلضافة إىل كوكربن، فإن إريك ديفيس ، مؤرخ العراق وأستاذ يف العلوم السياسية، قد تطرق إىل جذور 

الفساد يف العراق وركز أيضاً على حرب اخلليج اليت قادها صدام حسي ضد الكويت يف عام 1991 أيضا41. 
إنَّ الفساد املستشري يف العراق هو إحدى العقبات الرئيسة يف عملية إحالل الدميقراطية، فهو يصيب 
مؤسسات صدام  تدهور مجيع  نتذكر  أن  إىل  الفساد، حنن حباجة  ولفهم مصدر  احلكومية.  البالد  مؤسسات 
احلكومية، والسيما بعد حرب اخلليج يف عام 1991، وتأثريالعقوبات اليت فرضتها األمم املتحدة على العراق 

بعد احلرب. 42
مت استبعاد العراق من الئحة الفساد اليت تصدرها »منظمة الشفافية الدولية«! وذلك بسبب فرض نظام 
العقوبات على العراق ،ولكّنه من الواضح أن الفساد أصبح أمراً منتظماً للدولة العراقية بعد عام 1991، وليس 

من عام 2003.
املنتخبة  احلكومة  ظل  ويف  ذلك،  ومع  صدام،  عهد  يف  األمر  الدولة، كما كان  يقلق  الفساد  مازال 
دميقراطيا، فقد مّحل العراقيون رؤساء الوزراء السابقي مسؤولية ضعف اإلجنازات يف حماسبة الفاسدين ، وقد كرر 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، التزامه يف إيقاف الفساد داخل الدولة من خالل عدة تدابري مثل إيقاف املناصب 
من  مكونة  قانونية  مساءلة  تشكيل جلنة  والعرقية، من خالل  الطائفية  احملاصصة  وإيقاف  التشريفية،  السياسية 
موظفي حكوميي43، وكانت هذه اجلهود ردا على املظاهرات الكبرية اليت حتارب الفساد يف بغداد، واملناطق 
احمليطة هبا يف عام 2015 44 . وكما قدم صدام »الفساد« كوسيلة للحكم فإن رئيس الوزراء املنتخب دميقراطياً 
حيدر العبادي قد تعهد بإزالته من مؤسسات الدولة، ولكن سيكون من الصعب تطبيق مثل هذه اإلصالحات 

على أرض الواقع اليت تعمقت جذورها يف العالقات بي الدولة واجملتمع ألكثر من عقدين من الزمن.
يقول د. لؤي اخلطيب: إّن اإلصالحات اليت عرضها العبادي يف التصدي للفساد قد ال تكون »الدواء 
هذه  بأن  يثبت  أن  خالهلا  من  ميكن  اليت  العبادي  من  مهمة«  »مناورة  هي  بل  العراق،  ملشاكل  الفوري« 
اإلصالحات هي نقطة حتول للدميقراطية الوليدة يف العراق45 . فضاًل عن ذلك، فإن الشعب العراقي قد عرب عن 
مطالبه جتاه هذه القضية، وهو األمر الذي مل يكن من املمكن القيام به قبل عام 2003 أخذت الطبقة السياسية 
يف العراق هذه املطالب على حممل اجلد كما يظهر من تغري رؤساء الوزراء العراقيي على مدى العقد املاضي، على  
39. Patrick Cockburn, “How bribery became a way of life in Iraq,” The Independent, (June 27, 2009).
40.Ibid.
41. Eric Davis, Taking Democracy Seriously in Iraq, (Boston: Boston University, 2015), 24.
42. Ibid, 24.
43. Prime Minister’s Office (August 20, 2015) Baghdad: Statement on Reforms.
44.Ammar Karim, “Thousands of Iraqis protest corruption, poor services,” Agence France-Presse, (August 7, 2015).
45. Luay al-Khatteeb, “Abadi’s momentous gambit against political corruption in Iraq.” Brookings Institute,(August 9, 2015).
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وفق الدستور العراقي. من غري املعروف مدى فعالية إصالحات العبادي يف التصدي للفساد، أو ما إذا كانت 
هذه التغريات ملحوظة خالل مدة واليته، ولكن سيعود الفضل حلكومة العبادي خلدماته، ولنجاح إصالحاته يف 

احلكومة االحتادية لالنتخابات املقبلة، وهذه نقطة إجيابية غالبا ما يتم جتاهلها من قبل النقاد.
204 مقارنة وقياس »إخفاق أو إخفاقات« العملية الدميقراطية

يف دراسة أكادميية حديثة أجريت من قبل تويب دودج وإميا سكاي، اللذين أجريا تقومياً لعملية إحالل    
الدميقراطية يف العراق46، يستمر بيان فشل الدميقراطية يف العراق، مع عدم وجود أي نظرة متفائلة بالنسبة ملستقبل 
الدميقراطية يف العراق47. وقد نشر دودج وسكاي كتباً ذكرا فيها أن هناك أموراً قليلة جدا قد حتسنت بالنسبة 
للعراقيي منذ عام 2003، ويقوالن إن نسبة التفاؤل واألمل ضئيلة جداً من ناحية بناء الدميقراطية يف العراق، 
من 2003- للمدة  احلكومية يف كركوك  لألعمال  عملت كمنسق  ولكنها  العراق،  وعارضت سكاي حرب 
للمدة من 2010-2007  أوديرنو  رميوند  األمريكي  للجنرال  ذلك عملت كمستشار سياسي  وبعد   2004
وتدعي سكاي أهنا أرادت أن تساعد يف إعادة بناء العراق كوسيلة لالعتذار للشعب العراقي48، قامت سكاي 
بتجميع جتارهبا يف كتاهبا » االهنيار: آمال كبرية وفرص ضائعة يف العراق«، ذكرت فيه يف هناية جولتها األوىل يف 
عام 2004 : » هناك أشياء كثرية سأتذكرها خالل مدة تواجدي يف العراق ولكن بناء الدميقراطية ليست واحدة 
منها«49. وتقول سكاي: إنَّ ادارة بوش مل حتقق ما مت التخطيط له قبل احلرب على أرض الواقع، والسيما بعد 

تغيري نظام احلكم، فقد ظنت اإلدارة أنه سيؤدي إىل إحالل الدميقراطية يف املنطقة50.
تزعم سكاي بأن أي عمل إجيايب مت القيام به بي 2007-2009 قد اختفى اآلن ، وهي ليست متفائلة 
برئيس الوزراء حيدر العبادي51، وهو الشعور نفسه الذي ذكره دودج يف كتابه الثالث52 ، بعد تقييم وضع العراق 
يف هناية عام 2012، إذ يقول دودج : »إن إعادة البناء املشوه  للدولة العراقية ال توفر أساساً مستداماً من أجل 
توطيد االستقرار الدميقراطي يف العراق يف السنوات املقبلة53، هبذا التقييم أهنى دودج كتابه، مشرياً إىل التكاليف 
الباهظة يف األرواح والثمن الذي دفع مقابل مستقبل غري مستقر للدميقراطية يف العراق54. إذ يتفق دودج وسكاي 
على نظرة مشرتكة حول الطريق الذي سلكته الدميقراطية يف العراق، واستمرا يف احلكم على التقدم على أساس 
التوقعات املتفائلة اليت رمستها ادارة بوش قبل احلرب ، على الرغم من حماولتهما تقدمي حتليل شامل لكيفية تطور 
العراق منذ 2003، إال أنه من الصعب عليهما القيام بذلك من موقع حمايد بسبب توقعاهتم بفشل دولة العراق 

قبل احلرب.
46. Toby Dodge, Iraq: from war to a new authoritarianism, (London: The International Institute forStrategic Studies, 2012).
47.Emma Sky, The Unraveling: High Hopes and Missed Opportunities in Iraq, (New York: Public Affairs, 2015)
48.Kevin Sylvester, “Emma Sky: Why Iraq is the ‘worst strategic failure since the foundation of the United States’,” 
CBC News, (August 23, 2015).
49. Emma Sky, The Unraveling: High Hopes and Missed Opportunities in Iraq.
50. Sylvester, “Emma Sky: Why Iraq is the ‘worst strategic failure since the foundation of the United States’.”
51. Ibid.
52. Dodge, Iraq: from war to a new authoritarianism, 212.
53. Ibid, 212. 
54. Ibid, 213.
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الفصل 3 -  الطريق إىل الدميقراطية:
يوضح الفصل الثالث املعىن الدميقراطي الزائف الذي غرسه صدام حسي طوال مدة حكمه، ويوضح    
أيضاً التطورات يف بناء الدميقراطية، اليت جرت بعد الغزو األمريكي عام 2003. يبي القسم األول من الفصل 
لقياس  دولياً  به  معرتف  قياسي  مؤشر  وهو   ، احلكم؟  بيانات  استخدام  مت  وملاذا  الدميقراطية؟  تعريف  كيفية 
للقيود السياسية اليت تعرض هلا العراقيون  الدميقراطية يف العراق يف هذه الرسالة.  ويتضمن القسم الثاين وصفاً 
يف عهد صدام حسي من انتخابات غري مشروعة إىل تقييد حرية التعبري، إذ كان العراق يف عهد صدام حسي 
يف أدىن مستويات نظام احلكم، وهو أدىن مستوى للعراق يف تأرخيه احلديث. أّما القسم الثالث يف هذا الفصل 
فيتناول اإلجنازات املهمة يف عملية أحالل الدميقراطية يف العراق حىت اآلن، وتتبع نسبة ارتفاع مؤشر الدميقراطية 
واحلكومة  احملافظات  جمالس  انتخابات  إجراء  من  اإلجنازات  هذه  وختتلف  احلكم.   نظام  مؤشر  يقدمها  اليت 
االحتادية، إىل ضمان احلقوق واحلريات جلميع العراقيي واملنصوص عليها يف الدستور الذي متت املصادقة عليه 

مؤخراً تعد األحداث والوقائع الواردة يف هذا الفصل مبنزلة دليل للرسالة.
301  تعريف الدميقراطية

العراق تتطلب بعض اجلهد لتحديد وتوضيح وتفعيل خصائص  الدميقراطية يف  لتقومي  إّن أي حماولة    
الدميقراطية واملستخدمة يف هذه الرسالة، اليت سيتم فيها تعريف الدميقراطية بالرجوع إىل مؤشر نظام احلكم55  
ومؤشر نظام احلكم  هو برنامج حبوث أسسها )تيد جور( يف أوائل عام 1970 هبدف توفري ترميز خلصائص 

السلطة، ليسهل اجراء حتليل مقارن وكمي56. 
بيانات  تطورت حبوث مؤشر  نظام احلكم على مدى عقود، ففي كل مشروع حبثي جديد يتم مجع 
جديدة ليتم استخدامها من قبل الباحثي. ومن اجلدير بالذكر أّن املشروع الرابع لنظام احلكم الذي أجري مؤخراً 
»نظام احلكم الرابع« يدار من قبل مركز السالم املنهجي، الذي يديره مونيت مارشال57. ويهدف مشروع نظام 
احلكم الرابع الذي استند إىل مشاريع سابقة؛إلجراء قياس موضوعي لنسبة الدميقراطية واالستبداد للدول ذات 
السيادة، اليت يبلغ عدد سكاهنا أكثر من 500،000 نسمة، وقد مت نشر آخر جمموعة من التقارير الدولية يف 
عام 2010، يف حي ال يزال حتديث وتنقيح  مؤشر الدميقراطية يتم بشكل سنوي، إلجراء املزيد من البحوث. 
منذ أول سلسلة من البيانات اليت مت نشرها أصبح مؤشر نظام احلكم أحد أهم مصادر األكادمييي للرجوع اليها 
ليتم استخدامها، لتعقب تغيري النظام وآثاره، وبعد كل ماقيل عن هذا املؤشر فال يزال مؤشر نظام احلكم غائباً 
بشكل كبري عن مقرتحات النقاد يف وضع العراق. وذلك ألن بيانات مؤشر نظام احلكم تقدم معلومات اجيابية 

ختالف ميوهلم السلبية القائلة بأّن الدميقراطية قد فشلت يف العراق.
من املهم استخدام سلسلة بيانات نظام احلكم، كوهنا املصدر الرئيس لوضع تصور على عملية إحالل    
الدميقراطية يف العراق ذلك ألن معايريه حامسة عند مناقشة اخلصائص ذات الصلة ووجهات النظر املتعارضة. يقوم 
55.Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2014 Measuring democracies Center for 
Systematic Peace. 
56.Monty G. Marshall and Keith Jaggers, Polity IV Project Dataset Users’ Manual, (Center for Systematic Peace, 2014), 1.
57. Ibid, 2.
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مؤشر نظام احلكم بتقييم الدميقراطية وفقاً للقدرة التنافسية للدولة يف االنتخابات، واالنفتاح، واملشاركة السياسية 
الشاملة، ومدى حتقق السلطة التنفيذية لنتائج تلك االنتخابات58، ويتم احلكم على هذه الصفات من قبل ستة 
عناصر قابلة للقياس59، وقد مت استخدام طرق أخرى لقياس الدميقراطية، كمؤسسة فريدوم هاوس، ولكن تعد 
معايريها ذات فائدة أقل عند قياس عملية إحالل الدميقراطية. مل يكن وجود السبع معايري فقط لقياس الدميقراطية 
يف مؤسسة فريدوم هاوس يشكل تقييداً   للبحوث األكادميية، ولكن االعتماد على عمليات استعراض األقران 
هو ما يقيد قياس الدميقراطية لبلد منفرد60.  ومن ناحية أخرى، فإن مؤشر نظام احلكم يسمح بإجراء تعديالت 
طفيفة طول مدة زمنية كبرية تثبت مثالية مؤشر نظام احلكم يف قياس عملية إحالل الدميقراطية يف العراق، وعالوة 
على ذلك فإن خصائص الدميقراطية يف تراجع، نسبة مؤشر نظام احلكم يتماشى وتلك اليت استخدمها ديفيس 

يف تقريره عن الدميقراطية يف العراق61. 
إنَّ اخلصائص اليت استخدمها ديفيس هي »انتخابات حرة ونزيهة، ودورية واملشاركة السياسية غري املقيدة، 
واحلكم اخلاضع للمساءلة والشفافية يف عملية صنع القرار، ومحاية حقوق األقليات«، ستكون هذه السمات 
مهمة حي يتم استخدامها عند تطبيق نظرية السالم الدميقراطي ونظرية توازن القوى يف وقت الحق يف هذه 

الرسالة، حينما يتم اجلمع بي هذه التدابري، فبالتايل يصبح بإمكاننا إجراء تقييم شامل للدميقراطية يف العراق.
302 مؤشرات نظام احلكم ومجهورية اخلوف يف عهد صدام حسني: 

تقوم مؤشرات نظام احلكم بتصنيف الدول ضمن مقياس من -10 إىل 10، ميثل املقياس )10(- وهو    
أعلى تصنيف- وجود دميقراطية كاملة يف البلد، بينما يدل املقياس )-10( على أن احلكومة استبدادية بنحٍو 
كامل62. حتت حكم نظام البعث تراجع العراق تدرجيياً بالنسبة ملقياس مؤشر نظام احلكم الدميقراطي إذ وصل 
إىل أدىن مستوى له يف تأرخيه احلديث، حي توىل صدام حسي رئاسة مجهورية العراق يف عام 1979 63، ويف 
املدة من 1979 إىل عام 2003 كان موقع العراق ثابتاً على مقياس -9 يف الرسم البياين اخلاص مبؤشر نظام 
احلكم64. طوال مدة حكم صدام حسي، مل جتِر انتخابات رئاسية سوى مرتي فقط، إحدامها يف عام 1995 
واألخرى يف عام 2002. ويف كلتا املرتي كان يطرح السؤال نفسه وهو: »هل توافق على الرئيس صدام حسي 
كونه رئيس مجهورية العراق؟«65، أعطي للمواطني خياران؛ »نعم« أو »ال« 66. ويف عام 1995، كان التصويت 
على »نعم« قد بلغ 99,96٪، وأقل من ألف صوت من العراقيي من أصل مثانية ماليي قد صوتوا على »ال« 
58. Ibid, 28-29.
59. Ibid, 20-29.
60. David F. J. Campbell, The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy,(Vienna: 
Democracy Ranking, 2008), 15-16.
61.Davis, Taking Democracy Seriously in Iraq, 4.
62. Monty G. Marshall and Keith Jaggers, Polity IV Project Dataset Users’ Manual, (Center for SystematicPeace, 2014), 
8.
63. Dawisha, Iraq: A Political History, 216.
64. Monty G. Marshall and Keith Jaggers. Polity IV Country Report 2010: Iraq. (Center for Systematic
Peace, 2011).
65. Youssef M. Ibrahim, “Iraqis Go to Polls; Guess Who Will Win,” The New York Times, (October 15,
1995).
66. Ibid.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

18

67. أراد صدام أن حيسن تلك النتائج يف االنتخابات الرئاسية املقبلة؛ وذلك بأن حيصل على نسبة 100٪ من 

املؤيدين له، ومع ذلك، فلم يكن صدام املنتصر الوحيد يف هذه االنتخابات، على الرغم من عدم وجود معارضي 
له، وعلى عكس االنتخابات السابقة، فقد حصل صدام على تصويت بنسبة 100٪ 68، وهذ يعين أن صدام 

حسي قد حصل على موافقة مجيع العراقيي املسجلي!.
مل تكن االنتخابات الرئاسية لصدام هي املظهر الوحيد ملمارسة الشعب العراقي للدميقراطية يف ظل    
حكمه. إذ عقد حزب البعث وبانتظام انتخابات برملانية وكان إىل جانبه حزب املستقلي فقط وكان البعث يفوز 
باألغلبية دائماً واملرة الوحيدة اليت شارك فيها طرف آخر هو احلزب الدميقراطي الكردستاين وحصل على ثالثة 
 ،69 الذي حصل على مقعدين فقط، وكان ذلك عام 1996  الكردستاين  الثوري  الربملان واحلزب  مقاعد يف 
وحصل احلزب الشيوعي العراقي على مقعد واحد يف الربملان أيضًا70 . كان البد على مجيع األحزاب يف الربملان 
أن يكونوا موالي حلزب البعث لكي يتم املوافقة عليهم للمشاركة يف االنتخابات. كان الوضع املستقل لألحزاب 

املشرتكة يف الربملان هي واجهة خارجية لصدام يف حماولته إلضفاء الشرعية على برملانه واجلمهورية. 
العراقيي  على  بوليسية كان  لدولة  الكاملة  الصورة  احلكم يف عهد صدام  نظام  مؤشر  نتيجة  كشفت 

حتملها، وباإلضافة إىل احلروب والعقوبات اليت اجربوا عليها بسبب احلكم القمعي لصدام.
مل تشكل االنتخابات أي تغيري يف حياة العراقيي يف عهد صدام. إذ  أجرب العراقيون على اعادة انتخاب 
صدام حسي وحزب البعث. واضطروا وباستمرار إىل االستماع إىل دعاية دولته، كما لو أنه مل يكن هناك بديٌل 
له، وذلك نظرا لعدم وجود حرية التعبري آنذاك إذ كانت هناك قنوات تلفزيونية حمددة تسيطر عليها احلكومة، 
وكانت هذه القنوات هي الصدر الوحيد لألخبار71. أما أطباق األقمار الصناعية فكانت غري قانونية يف العراق 
ألهنا تبث قنوات خارج سيطرة الدولة عوقب العراقيون بعنف، كما كان احلال بالنسبة جلميع احلاالت األخرى،  

وال سيما الذين استخدموا طبق األقمار الصناعية. 
إّن وزارة اإلعالم اليت يديرها عدي االبن األكرب لصدام تسيطر على كل وسائل اإلعالم املطبوعة، ونتيجة 
لذلك، كان على مجيع الصحفيي أن يكونوا أعضاء يف حزب البعث؛ لكي يصبحوا صحفيي ناشطي. حصل 
الصحفيون املوالون للدولة على عالوات وسيارات وأراٍض، بينما متت معاقبة الصحفيي الذين كتبوا مقاالت نقدية 
من طريق االعتقاالت، والتعذيب، واإلعدام. فضاًل عن فرض قيود على حرية التعبري عن الرأي، من خالل وسائل 
اإلعالم واالنتخابات، فقد مت منع العراقيي من أي شكل من أشكال املظاهرات، وكان التجمع الوحيد املسموح 

به ذلك الذي يعقده حزب البعث الذي يدعم صدام .

تشرين األول BBC News, 2002 16 ”.حصل صدام على تصويت بنسبة  100٪“.67
68. Ibid.
69. Ibid.
البرلمان العراقي1996 . اإلتحاد البرلماني الدولي .70
71. Ibid.
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تعرض مجيع العراقيي لالضطهاد حتت حكم الدولة البوليسية يف عهد صدام، وفرض حزب البعث    
العراقيي أن يكونوا بعثيي أو  الدينية، كان على  العرقية أو طوائفهم  انتماءاهتم  النظر عن  قواني عليهم بغض 
أن يصوتوا لصاحل حزب البعث، وقام حزب البعث بفرض أيديولوجية القومية العربية على مجيع العراقيي اليت 
مهشت العديد من األقليات العرقية املختلفة يف العراق، وأكرب تلك األقليات هم األكراد والرتكمان واآلشوريون.  
وهناك العديد من األقليات األخرى اليت كانت مهمشة يف العراق مبا فيهم األيزيديون وجمموعة الشبك، تتحدث 
هذه اجملموعات لغة خمتلفة عن اللغة العربية، مبا فيها الكردية والرتكية أو السريانية، وعلى الرغم من أن العربية 
هي اللغة األكثر انتشارا يف العراق، فقد اقتصرت هذه األقليات العرقية على أن يتلقوا تعليمهم باللغة العربية يف 
مدارسهم، وأن تستخدم اللغة العربية يف الدوائر احمللية، مل تكن هذه األقليات العرقية هي الوحيدة املضطهدة يف 
العراق من قبل البعثيي، إذ مت هتميش أكرب طائفة مسلمة هناك وهم الشيعة العرب الذين يشكلون حنو ٪60 
من السكان،كانت غالبية الدول العربية هي من الطائفة السنية، وليتجنب العراقيون الشيعة التعرض لألضطهاد، 
قاموا بالتصويت على احلصول على اهلوية العراقية اليت رّوج هلا اجلنرال عبد الكرمي قاسم، األب املؤسس جلمهورية 

العراق يف عام 1958، يف مقابل اهلوية القومية العربية كجزء مع الدول العربية حتت حكم البعثيي72. 
كان العراقيون الشيعة ضحايا للتوصيف الطائفي الذي عمل به صدام بسبب انتمائهم الطائفي73،     
ولزيادة ختوف صدام السياسي من الشيعة، فقد تزامن صعوده إىل السلطة مع الثورة اإلسالمية يف إيران اجملاورة، 
وكان اإليرانيون من عروق فارسية وكانوا منافسي للعراق وفقاً للتأريخ، وهم من املذهب الشيعي مثل غالبية العرب 
يف العراق، كان صدام خيشى من دعم العراقيي الشيعة لإليرانيي بشكل أكرب؛ بسبب إمياهنم، وليس حزبه والعامل 
إيران، أو ذوي االنتماء  الذي يعود إىل  التأرخيي  النسب  العرب والشيعة ذوي  العريب، ولذلك؛ فقد مت ترحيل 

السياسي املغاير حلزب البعث مبوجات إىل إيران يف عام 1980، حيث كانت بداية احلرب العراقية - اإليرانية.
  تعرض الشيعة إىل االضهاد وعمليات اإلبادة اجلماعية كاألكراد، وبينما اقتصر األمر على منع األقليات 
من التحدث بلغتهم األم، فقد مت منع الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علين، وقد كتب الدكتور عباس 
كاظم تقريرا شامال عن احلصار البعثي ضد حوزة الشيعة74، وعلى الرغم من جتنب احلوزة يف اخلوض يف العملية 
السياسية، إال أن البعثيي كانوا خيشون من حدوث انتفاضة شيعية من خالل رجال الدين يف احلوزة العلمية75 . 
كانت مشاركة الشيعة واألقليات األخرى حمدودة دائما يف املشاركة السياسية يف تأريخ العراق احلديث، ولكن 

كانت القيود الدينية واالجتماعية على رأس احلدود السياسية بعد عام 1979. 

72. Sherry Ricchiardi, Iraq’s News Media After Saddam: Liberation, Repression, and Future Prospects,
(Washington, D.C.: Center for International Media Assistance, 2011).
73. Dawisha, Iraq: A Political History, 199.
74. Ibid, 222.
75. Abbas Kadhim, The Hawza Under Siege: A Study in the Ba’th Party Archive, (Boston: Boston
University, 2013).
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303 الطريق إىل الدميقراطية

توجه مؤشر نظام احلكم - العراق76
أدى سقوط نظام صدام حسي يف 9 أبريل 2003 إىل هناية نظام البعث يف   العراق77، وكان مصري 

العراقيي حتت سيطرة أمريكا الذين قاموا بصنع قرارات سريعة. 
كان اإلمجاع بي زعماء األحزاب السياسية العراقية و األمريكيي هو البدء بتكوين مجهورية برملانية، متاثل 
الدولة الفرنسية، بوجود رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء، وكانت الفكرة وراء هذا القرار بأن يكون هناك توازن 
بي السلطات، واحلد من إمكانية عودة احلكم االستبدادي، مت تعيي غازي الياور رئيساً للجمهورية، وعّي أياد 
عالوي رئيساً للوزراء يف عام 2004 78. وكان األمريكيون يريدون كتابة دستور للعراقيي الذين ستكون بإمكاهنم 
يف وقت الحق الفرصة للتصويت عليه من خالل اجراء استفتاء، ولكن آية اهلل السيستاين مل يوافق على هذه 
الفكرة. على الرغم من حقيقة أن اإلمربيالية الربيطانية قد انتهت قبل ما يقرب القرن إال أن هذه التجربة ال تزال  
76. Ibid.
77.Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2014 Measuring democracies – Iraq Graph, 
Center for Systematic Peace.
78. Dawisha, Iraq: A Political History, 243
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حية يف أذهان العراقيي، اقرتح آية اهلل السيستاين نسخة الدميقراطية اخلاصة به، اليت تضمنت إجراء انتخابات 
وطنية، حيث يصوت العراقيون جملموعة من املمثلي الذين سيكتبون الدستور يف غضون عام، يعقبه إجراء استفتاء 
ملعرفة ما إذا كان العراقيون يصادقون على الدستور. وكانت االنتخابات األوىل احلرة والنزيهة اليت عقدت يف العراق 

يف كانون الثاين عام 2005 تشكل النقطة اليت بدأ فيها العراق بالتوجه بعيدا عن احلكم االستبدادي.
عندما ازداد العنف بعد االنتخابات األوىل، ازدادت معه التوترات السياسية اليت أدت إىل متديد مدة 
كتابة الدستور الذي كان املتفق أن يقدم بعد عام، وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت حول املهلة املمنوحة 
واللغة الغامضة يف خمتلف مواد الدستور، كانت هناك مسودة كاملة قدمت إىل املواطني للتصويت عليه يف تشرين 

األول 2005. 
ذات سيادة  بالعراق كدولة  االعرتاف  مادة نصت على  الدستور 144  من  النهائية  النسخة  تضمنت 
ودميقراطية وفيدرالية79.  ويبدأ الدستور باالعرتاف باحلقوق واحلريات األساسية جلميع الشعب العراقي، وأن تعتمد 
اللغة الكردية كلغة رمسية وطنية إىل جانب اللغة العربية، وأن الرتكمان والسريان هلم احلق يف ادارة املؤسسات احمللية 
اليت  الدين الرمسي للدولة، وأن مجيع األديان األخرى  يف جمتمعاهتم80 ، إضافة إىل االعرتاف بأنَّ اإلسالم هو 

تعتنقها األقليات مثل املسيحية واأليزيدية واملندائية معرتف هبا، وحممية ضمن إطار الدستور81.
فيما خيص ضمان حقوق مجيع العراقيي سيما األقليات على الرغم من وجود   كان الدستور واضحاً 
انتقادات يف بعض املواد لغموضها. وكانت حقوق املرأة واضحة أيضاً وحصتها يف تشكيل احلكومة بنسبة ٪25 
يف الربملان82، فمن اخلصائص األساسية ألية دميقراطية هي محاية األقليات، وهو أمر ضروري يف بلد مثل العراق، 

الذي لديه تنوع سكاين كبري.
مت اجراء االستفتاء، وعلى عكس االنتخابات األوىل، مل يقاطعها العرب السنة، فمن الناحية السياسية،    
تلقوا ضربة نتيجة سقوط النظام السابق، ومل يسدوا ألنفسهم أي معروف حي قاطعوا االنتخابات األوىل، ولعدم 
وجود يذكر ألي ممثل هلم، فقد كان هناك غضب من الطائفة السنية بشأن غياهبم خالل كتابة الدستور،وعلى 
الرغم من عدم انتخاب الكثري من السياسيي من الطائفة السنية، فقد ساهم يف كتابة الدستور أشخاص من 
كبار الشخصيات السنية. وتطلب االستفتاء ليتم اقراره بأن تصوت أغلبية احملافظات »بنعم« أو بأن ال يزيد عدد 
احملافظات اليت تصوت بـ »ال« عن اثنتي . صوتت احملافظات السنية العربية الثالث يف العراق بـ »ال«، ولكن 
كانت اثنتان فقط من تلك احملافظات  قد صوتت بأغلبية الثلثي بـ »ال«. أّما بقية احملافظات اليت تتألف معظمها 
من الشيعة واالكراد فصوتوا لصاحل الدستور، الذي متت املصادقة عليه بشكل رمسي83 ، وبعد شهرين، يف كانون 
األول من عام 2005، أجريت انتخابات وطنية أخرى حيث يتم انتخاب أعضاء الربملان ملدة أربع سنوات كما 
هو مبي يف الدستور العراقي الذي اعتمد حديثا، وكان معدل اإلقبال على تلك االنتخابات اليت مل يقاطعها أي 

.Ibid, 248.79
80. جمهورية العراق - دستور العراق

81.  دستور العراق المادة 4
82. دستور العراق المادة (2) -القسم الثاني

83. دستور العراق المادة (49) -القسم الرابع
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جمموعة من مكونات العراق أكثر من ٪77 .84
حاملا ذهب العراقيون مرة أخرى إىل صناديق االقرتاع النتخاب أعضاء الربملان على مدة أربع سنوات، 
فإن درجة العراق يف مؤشر نظام احلكم قد ارتفع ليصل إىل )-6( للمرة األوىل منذ عام 1968 وهي السنة 
اليت توىل فيها حزب البعث احلكم. إن ارتفاع درجة العراق فوق )-6( تشري إىل أن البلد مل يعد حتت السلطة 

االستبدادية 85 .
 إن احلكومة اليت امتدت ملدة أربع سنوات نقلت العراق من حكم استبدادي مغلق إىل حكم استبدادي 
مفتوح، وإن هذا االرتفاع املستمر يف مؤشر نظام احلكم قد تزامن مع اندالع احلرب األهلية بي عامي 2006 
و 2008، إذ مل يكن العرب السنة راضي عن فقدان السلطة املطلقة على الدولة، ولكن هذا مل يوقف تطور 
الدميقراطية، مع اعتماد الدستور الذي حيمي مجيع الفئات العراقية، مبا يف ذلك العرب السنة. وتزامنت هناية احلرب 
األهلية مع أول انتخابات جملالس احملافظات يف العام 2009، اليت شهدت إقباال واسعا من الناخبي العراقيي،  
حيث كانت نسبة املشاركة 51٪ 86، وكانت هذه أول فرصة النتقال السلطة بي احلكومات اليت جرت على 
مستوى جمالس احملافظات، فكان ذلك هو املكان الذي سيبدأ فيه العراق برؤية دستوره،وسؤية والدميقراطية حديثة 

الوالدة اليت حتت التجربة. 
جنح العراق يف انتخابات جمالس احملافظات يف عام 2009 يف عدة حمافظات، مثل: بغداد، والبصرة اللتي 

شهدتا حتوالت سلمية للحكومات من حزب سياسي إىل آخر.
العراقيون مصرين على  الدولة، ولكن كان   جلبت هناية احلرب األهلية االستقرار إىل أجزاء كثرية من 
اجراء االنتخابات وإعادة بناء مؤسسات العراق.  حاول الكثريون اللجوء اىل أعمال العنف خالل احلرب األهلية 
إلثبات وجهة نظرهم بأن الدميقراطية ليست مناسبة هلذا البلد، ولكن إقبال الناخبي لالنتخابات أثبت خالف 
ذلك، ومل يؤثر العنف على مجيع أجزاء الدولة إذ إن العديد من احملافظات اجلنوبية والشمالية جتنبت اخلوض يف 
الصراع.  وعلى الرغم من أن معظم أعمال العنف قد وقعت يف املنطقة الغربية ذات األغلبية السنية يف العراق؛ 

فقد أقيمت انتخابات يف احملافظات ذات األغلبية السنية مثل األنبار وصالح الدين . 
جرت االنتخابات االحتادية التالية يف عام 2010، وكان انتقال السلطة أكثر صعوبة بي احلكومات من 
انتخابات جمالس احملافظات، وقد فاز نوري املالكي برئاسة الوزراء يف عام 2010 يف والية ثانية مبعظم االصوات 
الفردية يف البالد، ولكن حزبه حصل على مقعدين أقل من احلزب املنافس برئاسة إياد عالوي الذي عينته أمريكا 
رئيسا للوزراء للمدة من )2004-2005( وفاز حزبه يف انتخابات 2010 بـ 91 مقعدا مقابل حزب املالكي 
الذي حصل على 89 مقعداً 87، وعلى الرغم من الضجة اليت حصلت إلعادة فرز األصوات من قبل املالكي، 
فإن األرقام بقيت كما هي، ومرت عشرة أشهر قبل تشكيل حكومة جديدة،  ومع أن من أن عالوي كان قد 

.Dawisha, Iraq: A Political History, 251-252.84
85. Ibid, 258.
86. Marshall and Jaggers, Polity IV Country Report 2010: Iraq.
87.Ahmed Ali, Iraq’s Provincial Elections and Their National Implications, (Washington, D.C.: Institute for the Study of 
War, 2013), 9.
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فاز بأكرب عدد من املقاعد، فإن الدستور يتطلب للرئيس املنتخب تشكيل حتالف أكرب يف مدة 30 يوما لتشكيل 
احلكومة88، كان املالكي قادراً على تشكيل حتالف أكرب، ومنح له احلق يف تشكيل جملس الوزراء الذي كان خيضع 
للتصويت يف الربملان ويلزم احلصول على موافقة ثلثي أعضاء الربملان،  يف حي أن الدستور كان واضحاً يف حتديد 
الشخص الذي حيق له تشكيل احلكومة، ودعوة املالكي اىل إعادة فرز األصوات واملدة اليت أخذها لتشكيل 

حكومته ستكون بداية لتشكيل حكومة ائتالفية مضطربة.
العامي  ففي  توازنه  استعادة  يتمكن من  أساس خاطئ، ولن  احلكم على  الثانية يف  مدته  املالكي  بدأ 
السابقي، اللذين كانا يعدمها الكثريون أفضل عامي يف تأريخ العراق منذ ُحكم البعث العراقي، سيصبح طي 
النسيان عند امتداد احلرب األهلية يف سوريا ودخول مقاتلي تنظيم داعش إىل العراق، وسيطرهتم على العديد من 
املدن العراقية السنية، مما أدى إىل سقوط الفلوجة و املوصل ثاين أكرب مدينة يف العراق يف 10 حزيران 201489 
، ومرة أخرى ادعى العديد من النقاد الذي عارضوا احلرب إن هذا دليل على فشل الدميقراطية يف العراق، مدعي 
أن ثاين أكرب مدينة يف البالد مل تكن لتسقط بأيدي تنظيم داعش لو كانت عملية إحالل الدميقراطية يف العراق 
مستقرة، ويرى الباحث أن ذلك صحيحاً إذ إنَّ املوصل مل تكن لتسقط حتت أيدي تنظيم داعش لوال أن غالبية 
قادة التنظيم كانوا من قادة حزب البعث السابق الذين تعاونوا مع املنظمة اإلرهابية يف حماولة أخرى الستعادة 
السيطرة على بغداد، وعلى الرغم من اخلالفات السياسية وأزمة تنظيم داعش اليت بدأت يف هناية عام 2013، 

مل تنخفض درجة العراق وفقاً ملؤشر نظام احلكم اليت مت تسجيلها حىت عام 2014.
إن تواجد تنظيم داعش يف سوريا ، مل مينع العراق على احلفاظ على جدوله الزمين إلجراء انتخابات 
منتظمة جملالس احملافظات عام 2013، ومرة   أخرى يف نيسان عام 2014 بالتزامن مع االنتخابات االحتادية، 
فقد انتقلت السلطة إىل احلكومة اجلديدة عرب العديد من احملافظات العراقية، ومل مينع سقوط الفلوجة حتت أيدي 
مسلحي تنظيم داعش يف كانون الثاين عام  2014 من اجراء انتخابات احتادية يف نيسان ومت حتديد مراكز اقرتاع 
مؤقتة للعراقيي النازحي يف مجيع أحناء البالد ، ومل تسقط املوصل إال بعد أن  مت تأكيد نتائج االنتخابات من قبل 
جلنة املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف حزيران عام 2014. وحىت مع سقوط املوصل وسيطرة  داعش، فإن 
تشكيل احلكومة اجلديدة يف بغداد حافظت على مسارها، ليتم استبدال رئيس الوزراء نوري املالكي بأحد زمالئه  
يف احلزب ، حيدر العبادي،  بعد فوز ائتالف املالكي بأكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات، ولكن ليس مبا فيه 
الكفاية لتكوين األغلبية، فقد اتفق أعضاء يف الربملان من كتل أخرى لتشكيل حتالف مع حزب املالكي الذي 
للتحالف اجلديد الذي ُسيشكِّل احلكومة اجلديدة، مقابل انتقال منصب  بدوره سيتمكن من أن يكون رئيساً 
رئاسة الوزراء للعبادي، فكانت النتيجة تويل العبادي مهام رئاسة الوزراء وتشكل احلكومة اجلديدة وهبذا أصبح 

رئيس الوزراء الرابع منذ سقوط نظام صدام حسي.
أثارت التعليقات السياسية يف العراق خماوف حول نية رئيس الوزراء نوري املالكي بالرتشح لوالية ثالثة 
والسيما بعد اللغز الذي أدى إىل تسلم واليته الثانية، فكانت هناك خماوف تدور يف أوساط احملللي العراقيي بأن 
88.Dawisha, Iraq: A Political History, 359.

89. دستور العراق المادة (76) -القسم األول.
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دكتاتوراً آخر سيظهر يف العراق والسيما أن الدستور ال حيمل حدا لعدد الواليات على منصب  رئاسة الوزراء إال 
أن القلق قد زال من العديد من احملللي الغربيي عندما تنحى املالكي جانبا من حماولته لتشكيل حكومة أخرى 

لوالية ثالثة. 
على الرغم من أن املوقع اجلغرايف للعراق يشكل خطراً،فضاًل عن ضعف البالد بشكل كبري بعد احلرب 
يف عام 2003، فإن العوامل اليت مسحت له أن يكون عرضة للهجمات اخلارجية ال يعين بالضرورة أن هدفه 
املتمثل يف حتقيق احلكم الدميقراطي ال ميكن حتقيقه، فتصاعد العنف يف عام 2005 ويف عام 2013، مل يؤثر 
أبداً على أداء العراق يف بيانات مؤشر نظام احلكم، وطبقاً ملؤشرات للدميقراطية األخرى مثل املؤشر االقتصادي 
)Economist( فإن مستوى العراق بالنسبة للدميقراطية يف ارتفاع مستمر، ففي عام 2012 كان تصنيف 
العراق 113 ويف عام 2014 حتسن مستواه بدرجتي ليصل إىل 111 90،  ومل تؤخذ هذه التصنيفات يف احلسبان 

تشكل احلكومة اجلديدة برئاسة حيدر العبادي.
نظام  الدميقراطية كمؤشر  تقييم  مؤشرات  إىل  اللجوء  بدون  العراق  يف  الدميقراطية  استقرار  الستيعاب 
احلكم، فقد قال دوغالس أوليفينت أنه ومع سقوط املوصل حتت أيدي تنظيم داعش اإلرهايب فإّن العاصمة 
بغداد -وهي موطن حلوايل ربع سكان العراق- حممية بشكل كبري وأّن سقوطها حتت أيدي تنظيم داعش هو غري 
مرجح  91.  إذ إن هناك حكومة جديدة بطور تشكيلها ووضع العراق بعيد جداً من أن يصبح كأوضاع سوريا. 
العراقية،  األكراد غري مرجحة وإهّنم سيستمرون يف االشرتاك يف احلكومة  انفصال  بأن فكرة  أوليفينت  ويّدعي 
إما من وجهة النظر االقتصادية، فليس هناك خطر على إنتاج النفط،  إذ أن غالبية النفط العراقي يتم إنتاجه 
يف جنوب العراق وهو مكان أكثر أمانا من العاصمة92 وبينما جتددت أعمال العنف بسبب تنظيم داعش فقد 
استمرت الدميقراطية، ويف الواقع فإن هذا العنف شكل ضغطاً أكرب على السياسيي العراقيي لتشكيل حكومة 

جديدة يف عام 2014.
الفصل 4 - تقييم عملية إحالل الدميقراطية يف العراق:

الرئيسة للرسالة، من خالل بيان معايري نظام احلكم لقياس الدميقراطية،  الرابع احلجج  يقدم الفصل    
ويتناول القسم األول تقييماً للدميقراطية يف العراق على وفق ثالث خصائص تشكل تعريفاً للدميقراطية، ووفقاً 
لتفسري  القوى  توازن  لنظرية  نلجأ  مفصل، سوف  بشكل  اخلصائص  تلك  مناقشة  يتم  أن  وبعد  احلكم  لنظام 
العنف؛ الذي ظهر بعد الغزو يف عام 2003، ومدى تأثري ذلك على عملية إحالل الدميقراطية يف العراق . أما 
القسم األخري فيقدم دراسة خلصائص الدول الدميقراطية اليت وضحت يف نظرية السالم الدميقراطي ومقارنتها مع 

خصائص العراق. 
401 معايري نظام احلكم لتحديد الدميقراطية

إن إجراء انتخابات ال جتعل الدولة دميقراطية، وإمنا هو أحد احملاور الرئيسة يف الدميقراطية ويف عملية 

90. Karl Vick, “Iraq’s Second Largest City Falls to Extremists,” Time Magazine, (June 10, 2014).
91. The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy and its discontents.
92.Douglas A. Ollivant, “Why Iraq Is More Stable Thank You Think,” Politico Magazine, (July 9, 2014).
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تشكيل الدولة. انتقل العراق من دولة بوليسية حيكمها حزب واحد، إىل دولة حتكمها أحزاب متعددة، دولة 
احتادية عقدت انتخابات حرة ومستمرة، ولألحزاب فيها حرية يف أن يتم انتخاب مرشحيها يف أي حمافظة من 

البالد.
 على الرغم من االنتقادات اليت صدرت يف تقرير مؤشر نظام احلكم لعام 2010؛ لوجود مشاركات 
احملافظات  تعمل يف  الكردية، وأحزاب كردية  احملافظات  تعمل يف  أحزاب عربية  سياسية حمظورة، كانت هناك 
واضح، حي شكلت  بشكل  الطائفية  االنقسامات  عام 2005 ظهرت  الوطنية يف  اإلنتخابات  ويف  العربية، 
اللذين  الكردستاين،  التحالف  الكردية  األحزاب  شكلت  هبم كما،  خاصاً  حتالفاً  الشيعية  السياسية  األحزاب 
سيطرا على أول انتخاب احتادي، ويف عام 2010 شكلت األحزاب السياسية الرئيسة حتالفات مع األحزاب 
الصغرية واملرشحي املستقلي، على أساس اهلوية الوطنية العراقية، وعلى خلفيات سياسية مشرتكة، وهو ما ميثل 
حتوال من االنقسام العرقي والطائفي93، واألمر الذي شجع هذا التغيري هو نظام االنتخابات، الذي حتول من 
نظام دائرة انتخابية واحدة كما يف عام 2005، إىل 18 دائرة انتخابية على أساس احملافظات، ويف عام 2014 
قامت األحزاب الكردية بالعمل بشكل منفصل هذه املرة، كما فعلت األحزاب الشيعية عندما بدأت عملها عام 

.2010
ال تزال السياسة العراقية تصنف وفقاً ألسس عرقية وطائفية، ولكن ومع كل انتخابات جترى، حصل 
تغيري يف األحزاب السياسية؛ لالبتعاد عن هذه االنقسامات، وال يفرض الدستور العراقي التقسيم العرقي والطائفي 
رغم ما متت ممارسته على مدى العقد املاضي، وهذا يسمح للحكومات املستقبلية بأن ترتك املاضي فيما خيص 

تشكيل احلكومات على أسس احلصص العرقية والطائفية.
 أظهر رئيس الوزراء العراقي العبادي نوايا لعقد اإلصالحات حول املمارسات العرقية والطائفية من طريق 
اختيار حكومته بشكل خمتلف عّما قام به الرؤوساء السابقون، وكانت أوىل اصالحاته تقليص حكومته املتكونة 
من ثالثة وثالثي عضواً الثني وعشرين عضواً ؛ وذلك عن طريق إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس 
اجلمهورية، وإلغاء أربع وزارات، ودمج مثان وزارات بغض النظر عن العرق أو الطائفة اليت ينتمي إليها الوزير94، 
ويعد هذا أمراً ضرورياً لكي ميضي العراق قدماً، كما كتب خبري العلوم السياسية بنيامي رايلي بإنَّ أحدى أكرب 
املخاوف هي االنتخابات اليت جترى فيما بعد95، وهذا شيء واصل العراق االبتعاد عنه واملضي قدماً، مع وجود 
جهود للمصاحلة الوطنية من مجيع األحزاب السياسية، ويقودنا هذا إىل املعيار الثاين ملؤشر نظام احلكم ملشاركة 
الشعب يف احلياة السياسية، وهو األمر الذي قام به العراق بشكل جيد إىل حد كبري منذ توقف العرب السنة عن 

مقاطعة العملية السياسية اجلديدة . 

93. Ibid.
94. Rod Nordland, “The Iraqi Voter Rewrites the Rulebook,” The New York Times, (April 3, 2010).
95.Prime Minister’s Office (August 16, 2015) Baghdad: Prime Minister Orders Decrease in the Council of Ministers 
Members.
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بعد سقوط نظام صدام حسي، ازداد عدد القنوات اليت تذيع األنباء من عدمها إىل 200 قناة تقريبًا96،  
ومل تعد أطباق األقمار الصناعية حمظورة، ومع تنامي استخدام اإلنرتنت يف مجيع أحناء العراق فإّن دخول وسائل 
اإلعالم االجتماعي أصبح سهاًل،  وخالفا للدول اجملاورة، مبا يف ذلك تركيا، الدولة الدميقراطية، ال يفرض العراق 
أي حظر على مواطنيها يف استعمال وسائل االعالم االجتماعية، ونتيجة لذلك، مت منح املواطني و السياسيي 
حقوقاً من الدولة حبرية االنتقاد،  وبينما يتم كتابة التقارير عن حرية التعبري يف العراق، فقد ظهرت انتقادات على 
عدد وفيات الصحفيي منذ عام 2003 من قبل اخلارجي عن القانون، واألحزاب السياسية،  وقد تراجعت هذه 
الظاهرة مع مرور الوقت على مدى السنوات الثالث عشر املاضية، وعدم تسامح الدولة مع اجملرمي، وكانت 
القفزة من انعدام وجود أيّة وسائل إعالم حرة  إىل حرية استخدامها ووفرهتا أمراً صعباً على الدولة العراقية الضعيفة 
بأن حتاول ضمان سالمة الصحفيي،  ومع ذلك، فإن حرية التعبري هي حق من حقوق مجيع العراقيي97، وهذا 
يعين أن الطريقة الوحيدة لضمان سالمة الصحفيي يف املستقبل هو تعزيز قوات األمن يف البلد. إنَّ تأكيد الدستور 
على  قدسية حرية التعبري والسماح لوسائل اإلعالم بالعمل يف العراق، مها عالمتان على حتسن العراق من طغيان 

صدام، وكلتامها أصبحتا ممكنتي بسبب عملية الدميقراطية يف العراق.
وتعد اخلاصية الثالثة واألخرية ملؤشر نظام احلكم هو مدى الرقابة على السلطة التنفيذية، وهي اخلاصية 
اليت حصل فيها العراق على أدىن درجة له يف التقرير األخري ملؤشر نظام احلكم98، ومع ذلك،فإن لدى العراق 
الضوابط الضرورية ملراقبة وضع احلكومة؛ وذلك بوجود قضاء مستقل وحكومة تشريعية فضاًل عن وجود سلطات 
الطوارئ اليت يتحكم فيها الرئيس، وذلك للتأكد من عدم وجود أي جهة ختالف الدستور، ال يصوت الربملان 
العراقي على جملس الوزراء يف بداية مدة والية رئيس الوزراء فقط بل لديهم احلق بالتصويت على حجب الثقة 
عن رئيس الوزراء طوال مدة حكمه99،  ومن املهم أن نالحظ أنه بعد أن صدر تقرير مؤشر نظام احلكم يف عام 
2010 حول العراق بأنه يف فرتة حكم العبادي أصبحت السلطة التنفيذية معرضة بشكل أكرب للمساءلة100  
ومن اجلدير بالذكر، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزراءه قد حضروا العديد من االجتماعات الربملانية؛ ليتم 
يف  التنفيذية  السلطة  عمل  وكان  السابقي101،  الرؤوساء  من  اكثر  بشكل  الربملان  أعضاء  قبل  من  استجواهبم 

احلكومة بعد انتقال احلكم من املالكي إىل العبادي ضعيفاً. 
وعلى الرغم من الضوابط املفروضة على السلطة التنفيذية، فقد مت حتميل املسؤولية لرؤساء احلكومات    
السابقة عالوي واجلعفري واملالكي، عن وقتهم يف احلكم، فلم يستطع العراق أن ينتخب رئيساً للوزراء بشكل 
التنحي للسماح  السابقون على  الوزراء  إذ اضطر مجيع رؤوساء  التصويت يف االنتخابات ،  مباشر من خالل 
للرئيس اجلديد الذي يقود كتلة أكرب لتويل هذا املنصب،  ومل يتعرض رؤوساء الوزراء للمساءلة خالل فرتة حكمهم 

فقط،  بل تعرض رؤساء الربملانات للمساءلة كذلك. 
96. Benjamin Reilly, “Post-Conflict Elections: Constraints and Dangers,” International Peacekeeping, (Vol. 9, No. 2, 
2002).

.Ricchiardi, Iraq’s News Media After Saddam: Liberation, Repression, and Future Prospects, 4 .97
98.  دستور العراق المادة 38

.Marshall and Jaggers, Polity IV Country Report 2010: Iraq .99
100. دستور العراق المادة (61)- القسم (8).

101. "مطالبة برلمانية لحظر وزير الدفاع من السفر ليتم استجوابه" - أخبار الشفق (26 نيسان 2015).
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 إن قدرة العراق على االنتقال من حكومات متعددة مع حكومات خمتلفة مكونة من رؤساء اجلمهورية 
فقط  ليس  العراق  فقد صمد  العراق،  الدميقراطية يف  استقرار  دليل على  الوزراء هو  الربملانات ورؤساء  ورؤساء 
من خالل إجراء االنتخابات بل أيضاً من خالل حتمل تبعات تغيري الرؤوساء، واحملافظي، واحلكومة الفدرالية 
وإبراهيم  عالوي،  أياد  من  ولكننْ كٌل  األحيان،  بعض  يف  هناك صراٌع  وكان  والتنفيذية،  التشريعية  والسلطات 
اجلعفري، ونوري املالكي الذين تولوا منصب رئاسة الوزراء قد احرتموا القواعد اليت حيددها الدستور وقبلوا اهلزمية 

من خالل املناورات السياسية مع القادة اآلخرين يف تشكيل كتل أكرب للوصول إىل رئاسة الوزراء.
لقد جنا العراق من التحديات السياسية خالل فرتة عملية إحالل الدميقراطية الوليدة على العراق من طريق 
إعالء الدستور. إذ كانت هناك حاالت قامت فيها بعض اجلماعات السياسية مبخالفة مواد يف الدستور، ولكن 

عملت السلطتان التنفيذية والتشريعية على حماسبتهم من خالل الوسائل املذكورة يف الدستور. 
مثل  األقليات  حقوق  أيضا  ولكنه كفل  فقط،  احلكومات  بي  السلمية  التنقالت  الدستور  يكفل  مل 
الرتكمان واأليزيديي واآلشوريي وغريهم، كانت هذه األقليات يف خطر كبري من قبل اإلرهابيي كتنظيم داعش 
القانون والدولة حباجة إىل حتسي قدرهتا على ضمان سالمتهم.  تعرتف الدولة  ومجاعات أخرى خارجة عن 
العراقية جبميع األقليات يف العراق من دون تفضيل أحد على آخر ومل يكن هناك أي حماولة لإلبادة اجلماعية من 
قبل الدولة نفسها لغرض القضاء على جمموعة معينة، كما فعل صدام حسي سابقاً، ومل تقم الدولة العراقية بشن 
محالت تطهري عرقية أو )التعريب( لتغيري الرتكيبة السكانية يف مناطق معينة من البالد، وهذا هو االنتقال الكامل 
من األيديولوجية القومية العربية املتأصلة يف نظام البعث السابق، إىل اعرتاف الدستور احلايل بكل جمموعة يف 
العراق، مع الرتكيز على هوية موحدة بأهنم مواطنون عراقيون، إّن العنف الذي استهدفت جمموعات خمتلفة من 
العراق ال يدل على انعدام وجود قيم غري دميقراطية يف الدولة، ولكّنه يدلرُّ على القدرات األمنية الرديئة نوعا ما 

كما هو احلال مع ضمان سالمة الصحفيي.
401  نظرية توازن القوى

قبل عام 2003كان العنف موجوداً يف العراق، ولكن ملعرفة مل دوام العنف يف شكله احلايل على الرغم 
من دخول الدميقراطية اىل البالد؟، جيب علينا أن نتعرف على نظرية توازن القوى. يدعي بنيامي ميلر، الذي 
حيرر يف جملة الدراسات الدولية الفصلية، أنه عندما حتدث عملية إحالل الدميقراطية يف حالة توازن القوى سوف 
تكون هلا آثار على استقرار الدولة واملنطقة102، وهو التأثري الذي آمن به العديد من الغربيي، مبا يف ذلك إدارة 
بوش، حي قاموا بتغيري اهلدف الرئيس للحرب عام 2003، وهو  نشر الدميقراطية يف املنطقة، سيكون العراق 
أول بلد من العديد من البلدان يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بطريقه إىل الدميقراطية، يف حي أن هناك 
استقراراً قلياًل بعد حرب الثماين سنوات مع إيران وغزو الكويت، فإن العنف بعد عام 2003 مسح للنقاد بنشر 
انتقادات حول عدم االستقرار بسبب حرب عام 2003. وأكمل ميلر فرضيته، قائاًل فيها: عندما تبدأ عملية 
إحالل الدميقراطية بوجود خلل يف توازن القوى، فإنه سيؤدي إىل انعدام االستقرار وزيادة العنف ويستخدم ميلر 

102. مكتب رئيس الوزراء (2 آذار 2015) بغداد: ألقى رئيس الوزراء كلمة أمام مجلس النواب العراقي.
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العراق كمثال يف عملية إحالل الدميقراطية يف حالة انعدام االستقرار يف توازن القوى103، ويبي ميلر أن توازن 
توافق  فيها  العراق دولة ضعيفة واليوجد  الوطين104،  إن  الدولة والتوافق  له خاصيتان مميزتان، ومها قوة  القوى 
وطين ، وبالتايل فإن هذه العوامل فسرت وجود انعدام االستقرار، أو يف هذه احلالة قد مسحت باستمرار انعدام 
االستقرار105؛  وهذا ما يفسر سبب اندالع احلرب األهلية يف عام 2006، والعودة إىل العنف يف عام 2013 
ضد تنظيم داعش،  وخيتتم ميلر كالمه بقوله: إنَّ الدميقراطية ال حتدد العنف خالل عملية إحالل الدميقراطية بل 

توازن القوى داخله هو ما حيدد العنف. 
ويوضح بنيامي ميلر أنه يف ظل حكم صدام حسي، كان العراق دولة قوية ولكنها غري متوافقة وطنياً، 
ولكن يف عام 2003 أصبح العراق دولة ضعيفة وغري متوافقة وطنياً 106، ويف حالة العراق، يقول ميلر إنَّ عملية 
إحالل الدميقراطية مل حتدث يف حالة توازن القوى املتخلخل، بل  بسبب إحاطة العراق بالعديد من الدول ذات 

توازن قوى متخلخلة107.
  كانت الدول احمليطة بالعراق مثل اململكة العربية السعودية وسوريا حذرتي جدا من ممّا جيري يف العراق، 
وكانتا ختشيان من امتداد الدميقراطية. ال حتدد نظرية توازن القوى إمكانية جناح عملية إحالل الدميقراطية، ولكنها 
تبي فقط مستوى انعدام استقرار الدولة ومدى العنف اليت سرتافق إحالله،  ان البيئة يف العراق، كانت دائماً 
غري متوافقة وطنياً و أن أي شكل من أشكال تغيري نظام صدام كان من شأنه إضعاف الدولة، فال تقدم النظرية 
أي سبب يدفعنا للسعي إىل الدميقراطية، ولكنها تقوم بتشجيع زيادة الرعاية واجلهد يف حاالت مثل العراق؛ من 
أجل أن تنجح عملية الدميقراطية، وقد أظهر غالبية سكان العراق عزمهم يف إحالل الدميقراطية على الرغم من 

كل املصاعب اليت واجهوها.
يكشف مؤشر نظام احلكم عن تطور العراق يف عملية إحالل الدميقراطية ويفسر بنيامي ميلر بإن العراق 
مل يواجه هذا العنف، على الرغم من عملية إحالل الدميقراطية من خالل نظرية توازن القوى؛ لذلك من املمكن 
أن يكون هناك تقدم يف الدميقراطية، بينما ال يزال البلد يواجه العنف، والسؤال بعد ذلك هو: هل سيكون هناك 
توافق واطين داخل الرتكيبة السكانية املتنوعة يف العراق للحد من العنف مع نضوج دميقراطيتها؟  كتب مايكل 
حنا من »مؤسسة القرن« أن احملللي الغربيي قد حكموا على التنمية يف العراق بناًء على »جدوهلم الزمين« وليس 
على اجلدول الزمين للعراقيي108،  يقول حنا إن العراقيي سيستغرقون وقتا طوياًل قبل وصوهلم إىل الرتكيبة املثالية 
لإلصالحات، اليت من شأهنا أن تساعد الدولة االحتادية على القيام بوظيفتها،  وأضاف حنا أنّه بعد مرور عقد 
من الزمن قد بدأ كال من األحزاب السياسية السنية والشيعية بتقاسم النوايا املشرتكة لتكوين دولة احتادية ال مركزية،  
ولقد جاءوا إىل هذا االستنتاج من تلقاء أنفسهم بعد رؤية إجيابيات سياساهتم املاضية وسلبياهتا109، وليس من 
103.Benjamin Miller, «Does Democratization Pacify the State? The Cases of Germany andIraq,” (International Studies 
Quarterly, 56, 2012), 460.
104. Ibid, 460.
105.Ibid, 457.
106.Ibid, 463-466.
107. Ibid, 457.
108 108 Ibid, 460. 
109. Michael W. Hanna, “The Line in the Sand: Is Sykes-Picot Coming Undone?” Journal of Middle Eastern Politics 
and Policy, (July 13, 2015).
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قبيل املصادفة أن اجلماعات السنية دعوا إىل إقامة دولة المركزية يف الوقت نفسه حينما كانت فكرة إقامة دولة 
المركزية بشكل تدرجيي هي إحدى الفقرات يف خطة رئيس الوزراء حيدر العبادي، كتب مايكل روبي، أن مجاعة 
السنة يف العراق ستتقبل يف هناية األمر الواقع اجلديد لبغداد بوجود أغلبية شيعية دميقراطية110،فمن هنا إن زيادة 
الطائفية،  التوترات  الصالحيات اإلدارية احمللية مع قبول واقع حكم األغلبية الشيعية من شأهنا أن ختفف من 

وبطبيعة احلال، فإن ذلك سيوقف العنف يف العراق يف هناية املطاف. 
403 نظرية السالم الدميقراطي:

السالم  من  أعلى  مستويات  ستحقق  الثنائية  والدميقراطيات  الدميقراطية  نشر  بأن  الشائع  االعتقاد  إن 
واألمن هو السمة األساسية يف نظرية السالم الدميقراطي )DPT(، وتستند هذه النظرية إىل أن الدول الدميقراطية 
ال ُتشن احلرب على الدميقراطيات األخرى111،  ونتيجة لذلك كلما ازدادت الدميقراطيات الثنائية يف العامل سيزداد 
السالم العاملي بشكل أكرب وستقل نسب احلروب، ضغطت إدارة بوش على النظرية إىل أبعد من ذلك، بادعائهم 
أن نشر الدميقراطية يف العراق سيبدأ بالتأثري على املوجة الرابعة للدميقراطية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 
على الرغم من رد الفعل األويل الذي سينجم عن نظرية توازن القوى، وإن ما هو واضح من القراءات األخرى 
لنظرية السالم الدميقراطي هو أن الدميقراطية احلديثة يف العراق قد أظهرت دالئل كثرية على ظهور الدميقراطية 

الليربالية يف وقت مبكر، وذلك بناًء على أساس اخلصائص املذكورة يف النظرية.
على عكس عهد صدام حسي، فإن العراق املعاصر ال يقوم بالتحريض على شن حروب مع أي من 
الدول اجملاورة هلا، وعلى الرغم من وجود العنف يف العراق اليوم، فإن ذلك ليس نتيجة لشن العراق احلرب على 
أحد، بل أن احلرب هي من جاءت للعراق، وهذا واضح بوجود مقاتلي تنظيم داعش الذين عربوا احلدود السورية 
وقاموا باحتالل املدن العراقية مثل الفلوجة واملوصل، وعلى الرغم من وجود خروقات أمنية من جانب احلدود 
السورية اليت تسببت باهلجمات اإلرهابية داخل العراق، مثل اهلجوم على وزارة اخلارجية العراقية يف بغداد يف عام 
2010 ، إال أن احلكومة العراقية مل ترد على تلك اخلروقات بعمل عسكري112.  ويف حوادث أخرى من جهات 
حكومية أخرى تشمل إيران وتركيا اللتي عربتا إىل األراضي العراقية من دون أخذ املوافقة من بغداد. ففي عام 
2009 وقعت حادثة مع ايران حول عبور ناقلة للنفط إىل داخل األراضي العراقية، ويف حادث آخر عندما عربت 
القوات الرتكية احلدود اىل مشال العراق يف أواخر عام 2015 دون احلصول على إذن من احلكومة االحتادية113، 
ومل تقم احلكومة العراقية باالستجابة بقوة يف كلتا احلالتي، وإمنا من خالل اللجوء إىل القنوات الدبلوماسية واحلوار 
املفتوح؛ حلل النزاع مع كل من إيران وتركيا، ويف حالة تركيا قام العراق باالتصال مبجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
وحلفاء منظمة حلف مشال األطلسي يف تركيا عندما مل تستجب احلكومة الرتكية إلخراج قواهتا114، وهذه هي 
110. Ibid.
111. Michael Rubin, “Sunnis Must Accept Baghdad,” Commentary Magazine, (January 26, 2016).
112. James Lee Ray, «A Lakatosian view of the democratic peace research program,» (Progress in international 
relations theory: Appraising the field, 2003), 212.

113. المالكي يلوم سوريا على الهجمات، واألسد ينفي ادعاءه ، فرانس برس (4 أيلول 2009).
114. Michael Hastings, “Border oil dispute worsens fears about Iran’s influence over Iraqi government,” The 
Washington Post, (January 9, 2010).
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التغيريات اجلذرية يف تعامالت احلكومة العراقية.
سيدعي النقاد بأن الدولة العراقية ال تزال ضعيفة جدا وغري قادرة على منع اجلهات الفاعلة من غري الدول 
مثل تنظيم داعش من غزو أراضيها، ولكن مع وجود حكومة منتخبة دميقراطيا يف بغداد حترتم اجملتمع الدويل 
وقوانينه تعزز حتالفها مع العديد من احللفاء الدميقراطيي -يف الوقت الذي حيتاج فيه العراق للحصول إىل الدعم 
هلزمية داعش- قامت أكثر من ستي دولة بقيادة الواليات املتحدة بتشكيل حتالف لدعم العراق، وقد قدم هذا 
التحالف ضربات جوية دقيقة ومساعدات عسكرية، وقاموا بتدريب القوات العراقية فضاًل عن اإلغاثة اإلنسانية 
واالقتصادية، وكان هذا التحالف أحد أكرب االئتالفات مكون من الكثري من الدول الدميقراطية لدعم احلكومة 
العراقية، ومن ناحية أخرى فإن بشار األسد يف سوريا يواجه العدو نفسه، ولكنه مل حيصل على دعم مماثل لدعم 

العراق؛ وذلك لعدة أسباب واضحة115.
فأهنا  حرب،  حالة  يف  نفسها  الدميقراطية  الدول  جتد  عندما  أنه  إىل  الدميقراطي  السالم  نظرية  تشري   

ستحصل على املساعدة من الدول الدميقراطية األخرى بشكل أكثر سهولة من الدول غري الدميقراطية.
إن نظرية السالم الدميقراطي ال ختجل من حقيقة أن الدول اليت متر مبرحلة انتقالية من املمكن أن تكون 
أكثر عرضة للحرب وخاصة إذا كانوا حماصرين من قبل دول غري دميقراطية كما هو احلال بالنسبة للعراق116، 
وتتشابه نظرية السالم الدميقراطي مع نظرية توازن القوى اليت تشري أيضا إىل أن البلدان احملاطة بدول ذات توازن 
قوى غري مستقر سيزيد من عدم استقرار البلد، وتعرضه للتهديدات اخلارجية، وزيادة نسبة العنف، وقد أظهرت 
الدول اجملاورة للعراق عداًء كبرياً جتاهها، سواء بعد عام 2003 أم بعد الربيع العريب؛ ويرجع ذلك إىل بدء انتشار 
القادم  العداء  من  الرغم  وعلى  الشيعية،  األغلبية  إىل  السنية  األقلية  من  السلطة  وانتقال  العراق  الدميقراطية يف 
من الدول اجملاورة، واالضطرار إىل التعامل مع إرهابيي تنظيم داعش، فقد كان العراق قادرا على احلفاظ على 
الدميقراطية من خالل إرادة شعبه وحصوله على الدعم من حلفائه الدميقراطيي، وكان أحدث هتديد من إرهابيي 
تنظيم داعش كان يف انسحاهبم من بعض األراضي اليت كان حيتلها يف العراق ، إذ ذكر وزير الدفاع العراقي ، 
خالد العبيدي يف هناية عام 2015 أن 40٪ من األراضي اليت احتلها تنظيم داعش يف العراق قد اخنفض إىل 

17٪ وذلك بفضل قوات األمن العراقية، واملساعدة من ائتالف الواليات املتحدة117.
الفصل 5 - اخلامتة

سقوط  بعد  بدأت  اليت  الدميقراطية  إحالل  عملية  من  األول  العقد  يف  جناحاً كبرياً  العراق  حقق    
على  بناء  إعادة  مرحلة  إىل  اهنيار كامل  حالة  من  العراق  وانتقل   ،2003 نيسان   9 يف  صدام حسي  نظام 
جبميع  االعرتاف  ومت  واالنتخابات،  االستفتاءات  وإجراء  جديد  دستور  صياغة  ومت  دميقراطية،  أسس 
ائتالفية  حكومات  االنتخابات  تلك  عن  ونتج  الدويل،  اجملتمع  قبل  من  ونزيهة  حرة  واعتبارها  االنتخابات، 
115. Darren Butler and Ahmed Rasheed, “Turks keeping troops in Iraqi camp, Baghdad turns to U.N.”
Reuters, (December 11, 2015).
116. Ray, “A Lakatosian view of the democratic peace research program,” 224-225.
117. Ibid, 221.
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مايعد  وهو  سلمي،  بشكل  السلطة  مترير  طريق  عن  خمتلفي  أشخاص  إىل  القيادية  املناصب  بانتقال  متعددة 
احلكم،  مستويات  مجيع  يف  السلطة  انتقال  رؤية  وميكن  السابقة،  واالغتياالت  لالنقالبات  صارخاً  تناقضاً 
إال  العراق  يف  عملية جديدة  الدميقراطية  من كون  الرغم  وعلى  املواطني،  تصويت  من خالل  ذلك كان  كل 
عن  معربين  للحكم،  الشرعي  الشكل  باعتبارها  قبوهلا  ومت  الدميقراطية  العملية  يف  خاض  العراقي  الشعب  أن 
االقرتاع. صناديق  طريق  عن  املسؤولية  السياسيي  وحتميل  التعبري  حرية  يف  حقهم  خالل  من  رضاهم   عدم 
لن تكون اهلزمية الوشيكة لتنظيم داعش يف العراق احلل الشامل جلميع مشاكله، ولن تدل على أن العراق قد 
أكمل مسريته يف عملية إحالل الدميقراطية، إذ إنَّ هزمية داعش تعين أن العراق سينتهي من أكثر احلروب تكلفة 
يف تأرخيه احلديث، األمر الذي يتزامن مع األزمة اإلقتصادية اليت يتعرض هلا البلد، الذي يعتمد يف اقتصاده على 
النفط يف ظل اخنفاض أسعاره يف السوق الدولية،  فأثر ذلك على امليزانية الوطنية العراقية، اليت ليس عليها التمويل 
فقط هلزمية تنظيم داعش، بل جيب عليها أيضاً احلفاظ على األمن بعد ذلك، وإعادة بناء املدن املتضررة من 
احتالل وختريب التنظيم االرهايب هلا، وستكون احلكومة العراقية حباجة إىل استمرار تقدمي املساعدات العسكرية 

واملساعدات االقتصادية للصمود يف وجه إعادة بناء املناطق احملررة، واحملافظة على احلكم يف أحناء البالد.
 إن كيفية تعامل الدولة العراقية بعد هزمية تنظيم داعش سيشكل مستقبل البالد وسيكون العراق حباجة 
ماسة إىل مساعدة احللفاء الدميقراطيي، وإن الطريق إىل حتقيق حكم دميقراطي كامل، طويل ومليء بالعقبات، 
الدعم املستمر من  الدميقراطية منذ عام 2003، بدون توفر  تنفيذ اخلطوات  العراق يف  الرغم من جناح  وعلى 
حلفائه الدميقراطيي، فإن الدميقراطية يف العراق ما تزال معرضة خلطر اخلروج عن مسارها يف ظل املنطقة املعادية 

لتقدم البالد. 
لن تكون الدول الدميقراطية حكيمًة يف قرارها من االنسحاب من العراق بعد هزمية تنظيم داعش، بل    
جيب على الغرب أن يدركوا أن عملية إحالل الدميقراطية جيب أن تتم وفقاً للجدول الزمين اخلاص بالعراقيي،  
وسوف يتطلب األمر الصرب والدعم املستمر، ولن تكون هناك ضغوٌط داخلية شديدة بانسحاب الغرب بعد 
هزمية تنظيم داعش، وذلك ألن القوات على أرض العراق كانت من القوات األمنية العراقية، فلن يكون هناك 
تعب حملي ملا بعد احلرب كما كان احلال يف حرب عام 2003 مع حتالف الراغبي، وسيتوجب على االئتالف 
استمرارية تدريب القوات العراقية، وتقدمي املشورة يف إعادة بناء املدن، وعلى احللفاء الدميقراطيي اعتماد اجلدول 

الزمين العراقي يف عملية إحالل الدميقراطية .
ينبغي أن تركز الدراسات املستقبلية حول كيفية تبين احللفاء الدميقراطيي كالواليات املتحدة أجندات    
حمددة للدولة، وذلك لتقدمي مساعدة أفضل إلحالل الدميقراطية يف البالد، فإن كل دولة لديها مسارات خاصة 
هبا وميكن تعلم الكثري من عملية إحالل الدميقراطية يف العراق على الرغم من شدة العنف إال أن أغلبية املواطني 
كانوا مستعدين لتحقيق الدميقراطية وفقا لشروطهم، وعلى الرغم من وجود حرب أهلية ووقوع ثاين أكرب مدينة 
يف العراق حتت أيدي تنظيم داعش، فقد حافظ العراقيون على ثقتهم يف العملية الدميقراطية والدستور يف حل 
التحديات احلالية، وستستمر النتيجة النهائية لعملية إحالل الدميقراطية يف العراق وفقاً ملا تقرره عزمية العراقيي يف 

البقاء على الطريق حنو الدميقراطية. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

32

املصادر:
الكتب 

•  Allawi, Ali A. The Occupation of Iraq: Winning The War, Losing The 
Peace. New Haven: Yale University Press, 2007.

• Black, Edwin. Democracy Will Fail in Iraq. In Democracy: Opposing 
Viewpoints. Ed. Mike Wilson. Detroit: Greenhaven Press, 2006. 217-
224.

• Bremer III, Paul L. My Year in Iraq. New York: Simon & Shuster, 2006.
• -Dawisha, Adeed. Iraq: A Political History. Princeton: Princeton 

University Press, 2013.
• Dodge, Toby. Iraq: from war to a new authoritarianism. London: The 

International Institute for Strategic Studies, 2012.
• Marozzi, Justin. Baghdad: City of Peace, City of Blood. London: Allen 

Lane, 2014.
• Robert K. Brigham, Ed. The United States and Iraq Since 1990. 

Singapore: Wiley- Blackwell, 2014.
• Sky, Emma. The Unraveling: High Hopes and Missed Opportunities in 

Iraq. New York: Public Affairs, 2015.
• Taheri, Amir. Islam and Democracy Are Incompatible. In Democracy: 

Opposing Viewpoints. Ed. Mike Wilson. Detroit: Greenhaven Press, 
2006. 106-114.

قاعدة البيانات	 
• Corruption Perceptions Index. Transparency International.
• http://www.transparency.org/research/cpi/ .
• Iraq Body Count. https://www.iraqbodycount.org/database/ 
• Iraq Parliamentary Chamber 1996. Inter-Parliamentary Union.
• http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2151_96.htm .



هل فشلت عملية إحالل الدميقراطية يف العراق؟

33

• Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 
1800-2014 Measuring democracies. Center for Systematic Peace.

• http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. 
منشورات حكومية

• Blackwill, Robert D. Embassy of the United States of America. Saddam’s 
Iraq: A Human Rights Catastrophe.

• http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2003/04/200304071111
08tiwomods0.1897852.html#axzz3qmWYS2wS .

• Republic of Iraq. Iraqi Constitution.
• http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf .
• Republic of Iraq. Prime Minister’s Office. )March 2, 2015( Baghdad: 

Prime Minister Dr. Haider al-Abadi Deliver a Speech at the Council of 
Representatives.http://pmo.iq/pme/press2015en/2-3-20153en.htm 

• Republic of Iraq. Prime Minister’s Office. )August 16, 2015( Baghdad: 
Prime Minister Orders Decrease in the Council of Ministers Members.

• http://pmo.iq/pme/press2015en/16-8-20152en.htm .
• -Republic of Iraq. Prime Minister’s Office. )August 16, 2015( Baghdad: 

Statement on Reforms. http://pmo.iq/pme/press2015en/20-8-20151en.
htm .

• United States. Department of State. )December 3, 2014( Washington 
DC: Joint Statement Issued by Partners at the Counter-ISIL Coalition 
Ministerial Meeting.

• http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/12/234627.htm .
• United States. Department of State. )April 4, 2003( Washington DC: 

Life Under Saddam Hussein: Past Repression and Atrocities by Saddam 
Hussein’s Regime.

• http://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/19675.htm 
حبوث منشورة

• Gerecht, Reuel Marc. “Ayatollah Democracy.” The Atlantic, 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

34

)September, 2004(.
• Hanna, Michael W. “The Line in the Sand: Is Sykes-Picot Coming 

Undone?” Journal of Middle Eastern Politics and Policy, )July 13, 2015(.
• Miller, Benjamin. »Does Democratization Pacify the State? The Cases of 

Germany and Iraq.« International Studies Quarterly, 56 )2012(: 455-69.
• Ollivant, Douglas A. “Why Iraq Is More Stable Thank You Think.” 

Politico Magazine, )July 9, 2014(.
• Ray, James Lee. »A Lakatosian view of the democratic peace research 

program.« Progress in international relations theory: Appraising the field, 
)2003(: 205-43.

• Reilly, Benjamin. “Post-Conflict Elections: Constraints and Dangers.” 
International Peacekeeping, Vol. 9, No. 2 )2002(.

• Rubin, Michael. “Sunnis Must Accept Baghdad.” Commentary 
Magazine, )January 26,2016(.

تقارير منشورة
• Ali, Ahmed. Iraq’s Provincial Elections and Their National Implications. 

Washington, D.C.: Institute for the Study of War, 2013.
• Campbell, David F. J. The Basic Concept for the Democracy Ranking 

of the Quality of Democracy. Vienna: Democracy Ranking, 2008.
• Davis, Eric. Taking Democracy Seriously in Iraq. Boston: Boston 

University, 2015
• Kadhim, Abbas. The Hawza Under Siege: A Study in the Ba’th Party 

Archive. Boston: Boston University, 2013.
• Kinninmont, Jane. The Myth of ‘Democracy at the Barrel of a Gun’. In 

Iraq Ten Years On. Eds. Claire Spencer, Jane Kinninmont, Omar Sirri, 
Eds. London: Chatham House, 2013. 50-52.

• Marshall, Monty G. and Keith Jaggers. Polity IV Country Report 2010: 
Iraq. Center for Systematic Peace, 2011.



هل فشلت عملية إحالل الدميقراطية يف العراق؟

35

• Marshall, Monty G. and Keith Jaggers. Polity IV Project Dataset Users’ 
Manual. Center for Systematic Peace, 2014.

• O’Hanlon, Michel E. and Ian Livingston. Iraq Index: Tracking Variables 
of

• Reconstruction & Security in Iraq. Washington D.C.: Brookings 
Institute, 2013.

• Ricchiardi, Sherry. Iraq’s News Media After Saddam: Liberation, 
Repression, and Future Prospects. Washington, D.C.: Center for 
International Media Assistance, 2011.

• The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy 
and its discontents.

خلية التفكري
• Atlantic Council. “Launch of the Task Force on the Future of Iraq.” 

February 16, 2016.
• http://www.atlanticcouncil.org/events/webcasts/launch-of-the-task-

force-on-thefuture- of-iraq

حبوث من اإلنرتنت
• Al-Khatteeb, Luay. “Abadi’s momentous gambit against political 

corruption in Iraq.” Brookings Institute, August 9, 2015.
• http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/08/09-abadi-  

gainstcorruption- alkhatteeb
• Bell, Gertrude. “Letters 3/10/1920.” Gertrude Bell Archives in Newcastle 

University. http://www.Gerty.ncl.ac.uk/letter_details.php?letter_id=425 
• Butler, Darren and Ahmed Rasheed. “Turks keeping troops in 

Iraqi camp, Baghdad turns to U.N.” Reuters, December 11, 2015. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

36

http://www.reuters.com/article/us-mideastcrisis-turkey-iraq-
idUSKBN0TU1GG20151212

• Cockburn, Patrick. “How bribery became a way of life in Iraq.” 
The Independent, June 27, 2009. http://www.independent.co.uk/
news/world/middle-east/how-briberybecame- a-way-of-life-in-
iraq-1722466.html 

• Fadel, Dalia. “Defense Minister: ISIS controls 17% of Iraqi territory after 
it was 40%.” Iraqi News, December 20, 2015. http://www.iraqinews.
com/iraq-war/defenseminister- isis-controls-17-iraqi-territory-40/ 

• Green, Andrew. “Why Western Democracy can never work in the 
Middle East.” The Telegraph, August 16, 2014.

• http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/11037173/
Why- Western-democracy-can-never-work-in-the-Middle-East.html 

• Hastings, Michael. “Border oil dispute worsens fears about Iran’s influence 
over Iraqi government.” The Washington Post, January 9, 2010.

• http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/01/08/
AR2010010803654.html 

• Karim, Ammar. “Thousands of Iraqis protest corruption, poor services.” 
Agence France- Presse, August 7, 2015. http://news.yahoo.com/
thousands-iraqis-protestcorruption- poor-services-155714031.html 

• Ibrahim, Youssef M. “Iraqis Go to Polls; Guess Who Will Win.” The New 
York Times, October 15, 1995. http://www.nytimes.com/1995/10/15/
world/iraqis-go-to-pollsguess- who-will-win.html 

• Nordland, Rod. “The Iraqi Voter Rewrites the Rulebook.” The New 
York Times, April 3, 2010. http://www.nytimes.com/2010/04/04/
weekinreview/04nordland.html 

• Thompson, Loren. “Failed State: Five Reasons Iraq Can’t Be 
Fixed.” Forbes, May 29, 2015. http://www.forbes.com/sites/
lorenthompson/2015/05/29/failed-state-fivereasons-iraq-cant-be-
fixed/#3ed310e9425f 



هل فشلت عملية إحالل الدميقراطية يف العراق؟

37

• Sylvester, Kevin. “Emma Sky: Why Iraq is the ‘worst strategic failure 
since the

• foundation of the United States’.” CBC News, August 23, 2015.
• http://www.cbc.ca/news/world/emma-sky-why-iraq-is-the-worst-

strategic- failuresince- the-foundation-of-the-united-states-1.3196444
• Wood, David. “Iraq Reconstruction Cost U.S. $60 Billion, Left Behind 

Corruption and Waste.” Huffington Post, March 6, 2013.
• h t t p : / / w w w . h u f f i n g t o n p o s t . c o m / 2 0 1 3 / 0 3 / 0 6 / i r a q -

econstruction_n_2819899.html 
• Vick, Karl. “Iraq’s Second Largest City Falls to Extremists.” Time 

Magazine, June 10, 2014. http://time.com/2852097/iraq-mosul-
extremists/ 

• “Maliki blames Syria for attacks, Assad denies claim.” Agence France-
Presse,

• September 4, 2009. http://www.france24.com/en/20090901-maliki-
blames- syriaattacks- assad-denies-claim-

• “Parliamentary claim to prevent Minister of Defense from travelling in 
preparation for questioning.” Shafaq News, April 26, 2015.

• http://english.shafaaq.com/politics/14116-parliamentary-claim-to-
preventminister- of-defense-from-traveling-in-preparation-for-
questioning.html 

• “Saddam ‘wins 100% of vote’.” BBC News, October 16, 2002.
• http://news.bbc.co.uk/2/hi/2331951.stm


