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اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز ،وامنا تعرب عن رأي ُ
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هل هي “نهاية التأريخ”؟
العراق بين الديمقراطية والسندان
ليلي هامورتزيدو*

كان اهنيار االحتاد السوفييت قبل  30عاماً مبنزلة إشارة على هناية احلرب الباردة ،وهزمية
لألنظمة الشمولية ،وجناعة النظام الدميقراطي الليربايل ،وهو احلدث الذي دفع فوكوايما لتأليف
كتاب “هناية التأريخ” ذائع الصيت .لقد كان مبثابة صيحة الغرب املنتصر ،وظفر الدميقراطيات
الرأمسالية الليربالية ،وهناية مطلقة ألي أنظمة بديلة قابلة للتطبيق.
لقد أُعلن أن الدميقراطية هي أفضل شكل من أشكال احلكم .قال فوكوايما إن الدميقراطية
هي “نقطة النهاية للتطور األيديولوجي للبشرية وللعوملة الدميقراطية الليربالية الغربية ابعتبارها الشكل
النهائي للحكومة البشرية” .كان التاريخ هو املنهج الذي أصبحت من خالله املؤسسات الليربالية
احلكومة النيابية ،والسوق احلرة ،والثقافة االستهالكية -عاملية .أُعلن أن الدميقراطية الرأمساليةالليربالية هي النظام الوحيد الذي يسمح للناس ابلنماء يف عامل يتزايد عوملة تدرجيياً ،يف حني أن تقدم
اقتصادايت االنفتاح من شأنه أن يضمن مستقبل دول حرة ودميقراطية تعيش يف سالم واطمئنان.
شهد القرن احلادي والعشرون أتسيس دميقراطيات جديدة إابن احلرب يف أفغانستان والعراق،
أو عرب سلسلة من الثورات الشعبية -أو ما يسمى ابلربيع العريب .أجرى العراق أول انتخاابت
برملانية يف كانون األول  ،2005بينما كانت البالد ما تزال حتت االحتالل األمريكي والربيطاين.
ستجرى االنتخاابت الربملانية اخلامسة يف هذا العام .لكن االنتخاابت العراقية شاهبا أعمال عنف
وتزوير وختللتها احتجاجات منذ البداية .يف  22كانون األول  ،2005طالبت الفصائل السنية
والشيعية بقدوم هيئة دولية ملراجعة شكاوى تزوير االنتخاابت ،وهددت مبقاطعة اجمللس التشريعي
اجلديد .بعدها ،اندلعت مظاهرات كبرية .صرح املتظاهرون أن االنتخاابت زورت لصاحل االئتالف
الديين الشيعي الرئيسي ،وتظاهر ما يصل إىل  20ألف شخص يف بغداد وتظاهر أكثر من ألفي
شخص يف املوصل متهمني إيران ابلتورط يف تزوير االنتخاابت .أعقب إعالن النتائج تفجري
سيارات مفخخة وهجمات على مسؤولني أمريكيني وعراقيني.
* حماضرة أوىل يف علم اجلرمية مع الدراسات األمنية وانئبة مدير املقرر التعليمي يف جامعة برمنغهام سييت.
3

مركز البيان للدراسات والتخطيط

جلس أربعة رؤساء وزراء عراقيني على كرسي السلطة منذ ذلك احلني ،وثالثة رؤساء
مجهورية ،ومل ينجح أي منهم يف حتقيق املطالب املشروعة للشعب العراقي ،وهي :إهناء الفساد،
ورفع مستوايت املعيشة ،وإجياد الوظائف ،وفرص العمل لعدد متزايد من الشباب واخلرجيني ،وكذلك
توفري األمن.
كان اخلراب الذي عم العراق شيئاً متوقعاً .ال ميكن للنظام الدميقراطي النيوليربايل الذي
فُرض تطبيقه على البالد أن ينتج دميقراطية على النمط الغريب أو النتائج املتوقعة يف دولة متقدمة.
بني عامي  2003و ،2021كانت الثوابت الوحيدة هي العنف الطائفي واإلرهاب ،والفقر،
وانتشار األسلحة ،واجلرمية وعدم االستقرار السياسي ،واالهنيار االجتماعي ،وأعمال الشغب،
والفوضى ،والفشل االقتصادي .يف العراق ،نالحظ انعدام األمن األساسي املوجود يف “املناطق
غري املستقرة” ،حيث مت يزال العراق يعاين ،بعد مضي  16عاماً من مرحلة “ إعادة اإلعمار”.
كما هو احلال يف مجيع الدول الضعيفة ،فإن التهديدات األمنية اليت تواجه الشعب العراقي
تنبع يف املقام األول من مصادر حملية وداخلية .يف مثل هذه الدول ،كلما حاولت النخب احلاكمة
تفعيل دور الدولة ،استفزت اخلارجني على القانون .وعلى الرغم من إعالنه دولة دميقراطية ،فإن
العراق يعاين من غياب أمن النظام.
ومع حتديد موعد االنتخاابت النيابية املقبلة يف تشرين األول ،ما يزال العراق يف 2021
دولة تعاين من الفقر والظلم ومن الصدمات النفسية اليت ختلفها اخلسائر الكبرية يف األرواح واخلوف
اليومي .وما يزال العراقيون يعانون من إحساس ابلعجز واهلزمية يف نظامهم الدميقراطي .ومنذ بداية
العام قتل  349مدنياً بينهم  28طفالً .لقد وثق إحصاء اجلثث يف العراق حىت اآلن أكثر من
 208,800حالة وفاة مدنية منذ عام  ،2003معظمهم ( )168,300لقي حتفه منذ أن
أصبح العراق دولة دميقراطية يف عام .2005
دون بلوغ مرحلة “هناية التاريخ” ،أدى سعي احلكومات العراقية املتعاقبة وراء التحول
النيوليربايل إىل أن يكون العراق دولة فاشلة ذات نظام اقتصادي ابئس .ويطالب املتظاهرون الذين
يرفعون العلم العراقي بدولة خالية من حكم النخب الصغرية الفاسدة اليت حتافظ على سلطتها
من خالل احملسوبية واهلوية الطائفية ،ويطالبون حبكومة توفر األمن جلميع املواطنني ،وبوضع حد
للتدخل األجنيب بعد  18عاماً من “عملية حترير العراق” ،منذ أن أصبح العراق رمسيا ينعم ابلسالم
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والدميقراطية واحلرية .وعلى الرغم من ذلك ،فإن اخلطوط الفاصلة بني احلرب والسالم ،واالستبداد
والدميقراطية ،واالستعباد والتحرير ،ما تزال غري واضحة.
إن احلكم االستبدادي هو حكم أو حكومة يقومان على أساس القسوة والقمع ،مع ممارسة
غري حمدودة للسلطة وقوة وقسوة مفرطتني .تتمتع الدميقراطية العراقية بكل خصائص االستبداد .منذ
عام  ،2005مت اعتقال وسجن وتعذيب آالف األشخاص على يد النظام .أطلق الرصاص على
املتظاهرين وقتلوا ،وأي مترد يواجه بقصف يقتل املتمردين ،وكذلك املدنيون ،بينما يتعرض املعارضون
السياسيون لالضطهاد.
لقد قتلت احلكومات املنتخبة دميقراطياً يف العراق ،بدعم من التحالف ،حىت اآلن أكثر
من  4000مدين عراقي .ومسحوا بقتل آالف آخرين على يد قوات التحالف والقوات الرتكية
وامليليشيات اإليرانية.
إن العراقيني -الشعب “احملرر” الذي تصوره جورج دبليو بوش وتوين بلري أنه ميضي
صوب الدميقراطية والعيش حبرية -هم أسرى قادهتم وجمتمعهم املتشظي والرتكة اليت خلفتها القوات
األمريكية والربيطانية .لكن يف الغالب ،فإن املصاحل اليت ُتارب على األراضي العراقية هي اليت تصنع
من املواطنني أسرى.
لقد كانت هناك خطوط صدع يف العراق قبل عام 2003؛ ألن الدولة ضعيفة اقتصادايً
بعد سنوات من احلروب والعقوابت االقتصادية ،وكانت ضعيفة سياسياً حتت حكم ديكتاتور غري
حمبوب يف الداخل واخلارج؛ وقد كانت الدولة متشظية اجتماعياً ومن الواضح أهنا مقسمة إىل سنة
وشيعة وأكراد .وخالل  18عاماً اتسعت خطوط الصدع أكثر حىت أصبحت حبجم اخلنادق .ويف
عام  ،2021ما يزال العراق تسوده غمامة مل ِ
تنجل وغري حمدد املعامل ،وغري آمن جداً ،وعالق يف
حرب دائمة.
الرابط:
https://www.transformingsociety.co.uk/2021/08/11/the-end-ofhistory-iraq-between-democracy-and-a-hard-place/
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