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Abstract 

The hegemony of the discourse of political Islamism after 2003, sectarian strife 

and the rise of ISIS in 2014 have been factors that have underestimated the 

impact of Iraqi-Arab nationalism on the new Iraqi political arena. But Iraqi-Arab 

nationalism has long root in modern Iraqi history and until 2003, in the form of 

various models, was the dominant discourse in the political arena. The effects of 

this political discourse have been evident since the occupation of Iraq. This 

influence can be seen in the victory of some secular and religious nationalist 

political forces in the elections, the political speech of the political leaders and 

their efforts to balance Iraq's relations with other countries. The present article 

not only deals with the two main nationalist discourses in the history of modern 

Iraq, but also discusses the important role of this ideology after 2003. It seems, 

according to the ineffectiveness of political parties dominating the political 

scene in these two decades and the numerous challenges facing stable and 

democratic governance in this country, the resort to nationalist discourse and its 

role in political mobilization will increase in the future. 
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 چكيده
ای و ظهور داعش    ، منازعات فرقه2003گرایی سیاسی بعد از سال  هژمونی گفتمان اسالم

 _ ناسیونالیسشم عربشی  »توجهی به تأثیرات  اند که باعث کم ، از عواملی بوده2014در سال 

عراقشی، ریهشه    _ امشا ناسیونالیسشم عربشی    ،اند در عرصه سیاسی عراق جدید شده «عراقی

های مختلش،، گفتمشانی    ، در قالب مدل2003دیرینی در تاریخ مدرن عراق دارد و تا سال 

مسلط در صحنه سیاسی بوده است. تأثیرات این گفتمان سیاسی، از اششاال عشراق تشا بشه     

تشوان در ییشروزی بر شی از     اسشت. ایشن تأثیرگشیاری را مشی     امروز نیز، امری مههود بوده

ران هشا، گفتشار سیاسشی رهبش     نیروهای سیاسی ناسیونالیست سکوالر و میهبی در انتخابات

سازی روابط عراق بشا کهشورهای دی شر مال کشه کشرد.       سیاسی و تالش آنها جهت متوازن

، یردا تشه مقاله  اضر، نه تنها به دو گفتمان اصلی ناسیونالیستی در تشاریخ عشراق مشدرن    

رسد، بشا   . به نکر میکاوش کرده است 2003بلکه نق  مهم این ایدئولوژی را بعد از سال 

های  وهای سیاسی مسلط بر صحنه سیاسی در این دو دهه و چال مدی نیرآتوجه به ناکار

روی  کمرانی باثبات و دموکراتیک در این کهور قشرار دارد، توسشب بشه     که یی ِ متعددی

 گفتمان ناسیونالیستی و نق  آن در بسیج سیاسی در آینده بی  از یی  افزای  یابد. 
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 مقدمه

 2003تهاجم آمریکا به عراق منجر به سرنگونی رژیمم اتدمراراراب ب مر سر سما      
هاب مخدلمف   تشر. با شروع پروسه سیاسی جریر، احزاب سیاسی مخدلف سر سول

امرا، بیشمدری     هاب اسمم   عمرتاً اروه ،2005اما ب ر از اندخابات  ،مشارکت کرسنر
انر. سیر تغییمر و تومو ت نیمز، بمه سممدی       سهم تررت سیاسی را از آن خوس کرسه

عنوان کشورب یاس کرسنمر کمه فاتمر     پیش رفت که برخی از پژوهشگران از عراق به
ای  افمراس   .(Kirmanj, 2013) لیسم فراایر استاحساس عمیق هویت ملی و ناسیونا

هاب خمونی  ناشمی از آن اشماره     مذهبی و کشمکش _ اب هاب فرته به عمق شکاف
زسه را  اما نگاهی ستیق به تومو ت عمراق، لزومماً ایم  آراا شمداب      ،کننر کرسه و می
عمراق  اب سیری  سر تماری  ممررن    عراتی ریشه _ کنر. ناسیونالیسم عربی تأئیر نمی

 ۀهاب مخدلفی سر تمرن بیسمدم بموسه و سر پروسم     سارس. ای  ناسیونالیسم، ساراب مر 
اب تاریخی را  سازب، از طریق مکانیسم مخدلف، تصور یک ملت عراق با ریشه ملت

مقالممه حا ممر ایمم  اسممت کممه   پرسممشسر اذهممان شممهرونران شممک  ساسه اسممت. 
وب آمریکا، چمه تمأریراتی بمر    عراتی ب ر از اشغا  عراق از س _ ناسیونالیسم عربی»

شموس    بنمرب ممی   اونه صمورت  فر یه مقاله ای  «.سیاسی عراق ساشده است؟ ۀصون
عراتی، از آنجا کمه افدممان نیروهماب سیاسمی ناسیونالیسمت       _ناسیونالیسم عربی 

سکو ر و مذهبی سر یک سهه اخیر بوسه است، نقش مهممی سر تومو ت سیاسمی    
هاب سمکو ر )لیسمت ال راتیمه(     پیروزب ناسیونالیست توان به ایفا کرسه است که می

و حضممور  2018سر اندخابممات  «ائممدمف سممائرون»، پیممروزب 2010سر اندخابممات 
هماب ناسیونالیسمدی سر افدمار سیاسمی      چشمگیر آنها سر عرصه سیاسی، ریدوریمک 
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سازب روابط عراق بما کشمورهاب مخدلمف اشماره      ها جهت مدوازن رهبران و تمش
ارایمی اسمت کمه ب مر از      از طیف ناسیونالیست مذهبی، احزاب اسمم   کرس. منظور

عراتمی امرایش پیمرا     _ تجربیات سو سهه اخیر، به سمت نوعی ناسیونالیسم عربمی 
عنموان افدممان سیاسمی خموس      انر و امروزه یک مر  ناسیونالیسم مذهبی را به کرسه

جمرا از ممحظمات   تولیلمی،   _ انر. مقاله حا ر با تکیه بر روش توصمیفی  برازیره
عراتمی   _هاب سو مر  مسلط تاریخی ناسیونالیسم عربی  نظرب، به بور از ویژای

سپس سر بخش سو ، نقش نیروهاب سیاسی ناسیونالیست سمکو ر ب مر   پرسازس؛  می
. نقش ایم  نیروهما،   خواهر کرسسر توو ت سیاسی عراق بررسی را  2003از سا  

، اویماب پویمایی و   «لیست ال راتیمه »تالب  سر 2010از طریق پیروزب سر اندخابات 
ها بوس. بخش سو  مقالمه،   عراتی براب عراتی _عربی  جذابیت ناسیونالیسم سکو ر

به مر  ناسیونالیسم مذهبی و یکی از نماینراان آن سر صونه سیاسی عمراق ی نمی   
 .پرساخده است «جنبش صرر»

 . مالحظات نظری1

مشمدق   3و ت لق مدقاب  از لواظ زاسن و زاسااه 2از واژه  تی  زاسه شرن 1کلمه ملت
بمه ممرس  از لوماظ زاس و زاساماه ایشمان       Natioشره است. م ناب مشدرک ابدمرایی  

 (.331  1378وینسنت، ) شوس مربوط می
هماب ملمت و ملیمت از واژه     نیز م دقرنر که واژه «ریچارس سار»و  «ترنس با »
ماننمر واژه  ه(. 21  1382با  و سار، ) به م نی تولر ارفده شره است Natus تینی 

به  ملت، از ناسیونالیسم نیز ت اریف مد رسب صورت ارفده است. ناسیونالیسم غالباً
آااهی ملمی، هویمت    یا شکلی از رفدار( نگریسده شره که از خوس) منزله ایرئولوژب

کنمر   تومی یا زبمانی سر موورهماب اساسمی ف الیمت و بیمان سیاسمی اسمدفاسه ممی        
پرسازان مررنیست است،  که از نظریه «ارنست النر»از نظر (. 333  1378ت، )وینسن

تمری  نموع    ناسیونالیسم مرامی سیاسی است که بر مبناب آن، تشابه فرهنگی اساسمی 

                                                                                                                                 

1. Nation 

2. Nasci 

3. Natio 
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روس. بر ای  اساس، مشروعیت اتدرار، سر میان یک اروه  شمار می پیونر اجدماعی به
ساراب یک فرهنگ باشمنر. سر شمک    از مرس  بسده بران است که اعضاب ای  اروه 

افراطی ناسیونالیسم، تشابه فرهنگی شرط  ز  و کافی بمراب عضمویت مشمروع سر    
تواننمر بمه    آیر. تنها اعضاب یک فرهنگ خاص می یک جام ه سیاسی به حساب می

  1388)النمر،  واحر سیاسی مندسب بران بپیونرنر، و همه آنها نیز، بایر چنی  کننر 
8.) 

، ناسیونالیسم را ساراب اب اس سیاسی و فرهنگی «هاچینسون»و  «میتآندونی اس»
ساننر و م دقرنر  اسدقم ، وحمرت و هویمت سمه آرممان و همرفی هسمدنر کمه         می
انمر. آنهما    هماب ایمرئولوژیک ناسیونالیسمدی سر پمی آن برآممره      ارایان و جنبش ملی

کمه بمه وسمیله    انمر   ارایانمه بموسه   هاب ملمی  تر جنبش همچنی  شالوسه اهراف خاص
 (.26  1386)اسمیت و هاچینسون، ارفدنر  روشنفکران ایجاس شره و الها  می

کنمر  جنبشمی    اسمیت، سر کداب سیگرش، ناسیونالیسم را اینگونه ت ریمف ممی  
ایرئولوژیک براب سست یافد  و حفم  کمرسن اسمدقم ، وحمرت و هویمت بمراب       

بمالقوه و بالف م  بماور    مرسمانی است که برخی از اعضاب آن به تشکی  یک ملمت  
ای  ت ریف با آنچه که با همکارش هاچینسون، سر  .(19-20  1383)اسمیت، سارنر 

 پوشانی سارس. انر، هم ای  خصوص ابراز ساشده
اما ناسیونالیسم سر برخی از مناطق جهان، یک ایرئولوژب صرفاً سکو ر نبوسه 

عنوان  ر خورسه است. بهاست.سر موارس مد رس با احساسات و ارایشات مذهبی پیون
پرسدی افراطی )شووینیسمم( فرانسموب غالبماً کاتولیمک بموسه اسمت. سر        مثا ، میه 

ناسیونالیسم لهسمدانی نیمز، عناصمر ملمت و ممذهب، بمه سمخدی از یکمریگر تابم           
ها نیز تقریباً بمه طمور    ها و بوسنیایی ها، کروات هایی همچون صرب انر. ملت تفکیک

شمونر، سر   انر( ت ریمف ممی   س )یا مذهبی که از سست ساسهکام  بر مبناب مذهب خو
انمر،   که با آن سر حما  منازعمه  « هایی ملت»حالی که از نظر زبانی و نژاسب تقریباً از 

 .(95-94  1388)النر، غیر تاب  تمیزنر 
همایی کمه    ها و سولت عربی، جنبش _ هاب سکو ر ناسیونالیسم عراتی سر مر 

انمر، مدناسمب بما هممان ت ریمف آندمونی        عمراق ساشمده  س  سر اروب ملت عرب و 
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 عربمی(  اسمیت، سست یافد  و حف  اسدقم ، وحرت و توکیم هویت عربی )پمان 
هاب مدأخر از جمله ناسیونالیسمم   اما سر مر ، عراتی از اهراف اساسی بوسه است _

عربمی یما    مذهبی، عنصر مذهب بیش از اذشده سر کنار ملت عراق )افو  جنبه پمان 
هاب سکو ر اذشده(، سر مرکمز عمئمق و کمنش سیاسمی      تر از مر  رنگ ات  کمحر

هماب عملمی    تموان سر موا مو و سیاسمت    ترار ارفده است. نموس ای  ارایش را می
 ممحظه کرس. «مقدرا صرر»جریان صرر به رهبرب 

 عراقی _های ناسيوناليسم عربی  . روند ظهور و تكامل مدل2

هماب مسملط بمر فضماب      از ممر   2003عراتی تا سا   _سو مر  ناسیونالیسم عربی 
ها مدأرر از فضاب سیاسی سوران خوس بوسنر. سر حمی    سیاسی عراق بوسنر. ای  مر 

اب  اب با همریگر سارنر. مر  سملنندی سر سوره  هاب تاب  ممحظه اشدراکات، تفاوت
لمت  ظهور کرس که عراق توت تیمومیت بریدانیا ترار ساشت. اارچه رویاب یمک سو 

عنموان غمایدی    عربمی بمه   وحرت پان ،مدور عربی، سر عم  به سراب مبر  شره بوس
اب جذاب بوس. تمش مروجان ناسیونالیسم  یون عرب رواج و ایرهمقرس، سر بی  ملّ

عربمی، نوسمازب عمراق و     سلنندی با تشکی  سولت مررن، جمرا از ارایشمات پمان   
اب،  اجدماعی مدنوع به لواظ تبیلمه  اب با ساخدار سازب، سر جام ه ینر ملتاپیشبرس فر

هماب ممرافو سولمت     فرزنر شریف حسی  از شخصیت «فیص »مذهبی و تومی بوس. 
مدور عربی )ابرسولت عربی( سر طو  جنگ جهانی او  و اولمی  پاسشماه سملننت    

ما تب  از آنکه »کنر   مشروطه عراق، ارایشات ناسیونالیسدی خوس را اینگونه بیان می
ر )ص( تب  از آنکه به پیامبرب مب مو   عرب هسدیم؛ حضرت مومّ مسلمان باشیم،

ارسس، عرب بوس. سر میان ما اکثریت و اتلیت وجوس نرارس که ما را از هم جرا کنمر.  
ما یک ت  واحر هسدیم، ما حدی تب  از حضرت موسی، حضرت مومر، حضمرت  

 .(39  1381)رجایی،  «ایم عیسی و حضرت ابراهیم، عرب بوسه
( تئوریسی  سکو ر ناسیونالیسم عرب 1968-1880) «الوصرب اطوس»فیص ، 

تما   1921اذارب و ممریریت فرهنمگ بمه عمراق آورس. او از سما        را براب سیاست
هاب مریریدی و م لمی و هم  عنوان مدخصص ت لیم و تربیت، هم سر مقا  ، به1941

تومت   ؛(216  1374)خرورب، عنوان رئیس بخش آرار باسدانی سر عراق کار کرس  به
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تأریر ناسیونالیسم آلمانی و مدفکرانش سر هسدی بخشیرن به ملت، زبان و تماری  سو  
تمری  رابمط بمی      زبان مهم»کرس   عام  اساسی بوسنر. چنانکه پیرامون زبان تأکیر می

هاب پرران به پسران، تممایز   تری  واسنه اندقا  افکار و ساشده افراس بشر است و مهم
به خاطر زبان است، زبمان رو  یمک ملمت و عامم  حیمات آن      ها از یکریگر  ملت
تاری  به مثابه ش ور و حافظه یمک ملمت   »سارس  . پیرامون تاری  نیز، اظهار می«است

کنر و شخصمیت   است و هر امدی به واسنه تاری  است که وجوس خوس را حس می
)خاکرنمر و   «خوس را سارس، ملدی موکو  اسمت کمه تماری  خموس را فرامموش کنمر      

 (.58-57  1398 یرالهی،
از سیر الوصرب، ملت بایر از طریق نظا  وظیفه اجبارب، حق رأب همگمانی و  

الوصمرب، از هممان ابدمرا     .(Seeberg, 2007: 15) آمموزش همگمانی سماخده شموس    
کمه   کمرس عنوان ممریرک  آمموزش و پمرورش، یمک سیسمدم آموزشمی را ایجماس         به

احساسات  ز  را بمراب نیم  بمه وحمرت عربمی بمه سانشمجویان تزریمق کنمر. از          
کمرس و سر وارس کمرسن م لممان عمرب از      سسدورات و اصو  سندی سینی اندقماس ممی  

خارج از عراق ترسیرب به خوس راه نراس. تما  برنامه او ترغیب ناسیونالیسمم عربمی   
 .(36  1372)ویلی، سر مرارس سولدی و کدب آموزشی بوس 

را « اخممق و وظمایف ممرنی   »هما   سر برنامه توصمیلی سبسمدان   1922سر سا  
سروسهاب سسمده  »انجانیر و ای  سرس، سواب سرس ت لیمات سینی و اخمتی بوس. 

برنامه سیگرب بوس که با ستت سر امزینش مودمواب سمروسها، ناسیونالیسمم     « جم ی
ایمرب   هماب شمک      سما  ارسیر. منال مه تماری  سر ایم    عربی به کوسکان تلقی  می

شخصیت، موروس به منال ه تاری  اعراب و تقویت احساسات ملی عربی بوس. تنها 
)الخلیم ،  شمر   سر سا  ششم سبسدان، تاری  وحرت ایدالیا و آلمان هم ترریس ممی 

بنابرای  سیسدم آموزشی بهدری  ابزار براب تزریمق هویمت عربمی بمه      .(250  1370
یق ناسیونالیسم عربی سر جام ه عراق اسدرش یافمت  جام ه عراق بوس و از ای  طر

ازجمله  ایجاس هویت مشدرک عربی سر ساخ  کشور و تأکیر بر  ؛و سو هرف اساسی
 نقش عراق سر وحرت عربی را سنبا  کرس.

عربمی را بما    سولدمرسان سوره فیص  او  ترکیبی از ارایشات وحرت طلبانه پان
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ارایشمات   1936امما از سما     ،دنمر نوعی وفماسارب بمه سولمت عمراق سر همم آمیخ     
عربی، به ترریج مدأرر از توو ت اروپا، بما تممایمت فاشیسمدی ترکیمب شمر و       پان

، جانشی  سماطو  «سامی شوکت»ساسنر.  هایی ای  تمایمت را آشکارا بروز می جریان
که مریر ک  آموزش و پرورش بوس، از جمله ای  افراس بموس. وب سر سما      الوصرب
الگموب جوانمان هیدلمرب( را بما     _ )جوانمان  «سازمان الفدوه»و  «ه مثنیباشگا» 1935

 ، ب مرها سر تالمب   عربی تأسیس کمرس. شموکت و ایم  تشمکیمت     ارایشات تنر پان
رشمیر  » 1941همراه با مفدی اعظم فلسنی  سر سولت کوستاب آوری  « کمیده عربی»

اعضاب کمیده عربمی سر  ایرب سیاسی را بر عهره ساشدنر. برخی  ، برنه تصمیم«عالی
، همکارب با آلمان نازب را مورس بور ترار ساسنر و «فون پاپ »موریدی مخفیانه با أم

سر جریان سرکوب سولت کوستا از سوب بریدانیما، از حمایمت مومروس آلممان نیمز      
ها براب سانش آمموزان ابمراز ساشمت      برخورسار شرنر. شوکت سر یکی از سخنرانی

ساس ما را نراشده باشر ولمو صمرها شناسمنامه عراتمی     خارجی کسی است که اح»
اوییم که علیه وحرت عربی سسیسمه بچینمر، و    ساشده باشر. ما به کسی خارجی می

چنی  کسی تنها از نظر آموزه، جان و اعدقاس، خمارجی نیسمت، او بمرتری  سشمم      
هماب   ای  اسمت همرف  عنوان  با یکی از کداب هایش .(280  1370)الخلی ،« ماست

هاب مخدلف جام مه عمراق     یه، تأریرات زیاسب بر ها از ما هسدنر م دقران به آن ما 
 نهاس.

هماب   شوکت سر آرارش، تمجیمر زیماسب از تماری  و فرهنمگ و شمکوهمنرب     
هایش براب آموزاماران   اذشده و تمرن عرب نموسه است. او سر برخی از سخنرانی

رو  ناسیونالیسم تقویت کننمر   ها، از آنان خواست که آموزش تاری  را با سبیرسدان
سموزانره   رکننمر، بمرون اسمدثنا بایم     ها را برنا  می هایی که عرب و م دقر بوس کداب
فیلسموف تماری  را. ب مرها سماطو الوصمرب سر       «ابم  خلمرون  »شونر؛ حدمی ارمر   

ها از او اندقاس کرس و افت که اب  خلمرون بمر نمژاس     منبوعات، به خاطر ای  انریشه
 )خمرورب، است؛ منظور او از واژه عمرب بمرویان بموسه اسمت      عرب حمله نکرسه

هما،   تر از آموزش و رروت بمراب پرسمدیژ و اسمدقم  ملمت     عام  مهم .(194  1374
 م  . (G.Him,1962:98) تررت به م ناب برترب شمرسن و اذعان به هنر مرگ بوس
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رو  »( ابمراز ساشمت    1933تقریس ارتش و روحیه نظامی سر یک سخنرانی )پاییز 
خواهنر که سر مرت کوتاهی، نیم میلیمون سمرباز    مون از عراق میأالرشیر و م هارون

 .(G.Him,1962:99) «و صرها هواپیما ساشده باشر
هماب   تری  سسداورسهاب ناسیونالیسمم سملنندی و اتلیدمی از ناسیونالیسمت     مهم

سمازب،   ایرب سولت مررن، پیشمبرس برناممه نوسمازب و ملمت     عرب سر سوران شک 
تأسیس و اسدرش نهاسهاب سولت، پایان ساسن بمه تیمومیمت بریدانیما و وارس شمرن     

بموس. سر ایم  سوران    1932عنوان کشورب مسدق  به جام مه ملم  سر سما      عراق به
هما و احمزاب    رورش، بوروکراسمی، ظهمور رسمانه   وپم  شاسدرش شهرنشینی، آموز

مگیرب به خموس  سیاسی مخدلف، اندخابات و حیات پارلمانی موروس، پیشرفت چش
نفمر بموس. فیصم      3500حمروس   1922ساز بوس، سر سا   سیر. ارتش که نهاسب ملت

به  1932هزار و سر سا   7به  1927اب که سر سا   خواهان تقویت آن بوس؛ به اونه
از نظمر انمرازه و کیفیمت     .(270  1370)الخلیم ،  نفمر رسمیر    یازسه هزار و پانصمر 

همزار و   44افسمر و   1745شمام    1941سما   افسران و تجیهزات رشر کمرس و سر  
 .(43  1370)الخلی ، نفر شر  سویست

وظیفمه و ارتمش    ویژه الوصرب، خرمت نظما   هاب عرب به از سیر ناسیونالست
سازب ساشت. چنانکه سر ایم  خصموص ابمراز ساشمت       کارکرسب اساسی براب ملت

هاب سراسمر کشمور، از    ها هسدنر. همه افراس از شهرها و آباسب ها مث  مررسه پاساان
شونر، توت نظم و انضمباط   ها و اعدقاسات سینی اونااون جمو می ها، طبقه خانواسه

شموس و سر آنجما    آینر. فرس از خوسخمواهی و خوسپسمنرب رهما ممی     واحرب سر می
)الخلی ،  ایرنم کنر، حضور ملت و کشور را احساس می حضور سیگران را حس می

1370  263). 
سازب بر پایه عناصمر زبمان و    عربی و ملت پان ۀطلبان حرتجرا از ارایشات و

طلبی، عنصمر اساسمی از افدممان ناسیونالیسمدی      تاری ،  ریت با بریدانیا و اسدقم 
هماب مخدلمف    عراتی سر ای  سوران )سلننت( بموس کمه احمزاب و جریمان     _عربی 

نیمز س یم     کرسنر. ای  ویژامی  سیاسی اعم از سولدی و غیر سولدی، آن را منالبه می
رغم عضویت عراق سر جام ه مل  و اسدقم  ای  کشور  خاص خوس را ساشت. علی
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ها سو پایگاه هوایی را سر عراق سر اخدیار ساشدنر؛ همچنی   ، انگلیسی1932سر اکدبر 
  1368)سرینیمک،  حق مراخله نظامی سر هنگا  جنگ را براب خوس موفوظ ساشدنر 

اذارب ساخلی و خارجی عمراق   زیاسب سر سیاستعموه بر ای ، ساراب نفوذ (. 138
رشمیر عمالی   »علیمه   ،1941هاب آنها، سر جریان کوستماب   بوسنر. ای  نفوذ و سخالت

 ، نموس عینی یافت.«ایمنی

 عراقی   _مدل بعثی ناسيوناليسم عربی . 2-1

عربممی را  مممر  سیگممرب از ناسیونالیسممم پممان  1968کوستمماب سو  ب ممر سر سمما  
هاب پررنگ ناسیونالیسم عراتمی نیمز بموس.     ساخت، که ساراب راه ایرئولوژب سولدی

همماب ایممرئولوژب و ف الیممت سیاسممی حممزب ب ممر )حممزب الب ممر ال ربممی  ریشممه
« میش  عفلمق »، «زکی ارسوزب»هاب روشنفکرانی چون  و انریشه اا شدراکی( به آرا

سمه و  عفلمق، م لمم مرر   امرسس.  باز ممی  1940سر اوای  سهه  «الری  بینار صم » و
کممرسه سانشممگاه سممورب  پمماریس، یممک مسممیوی ارتممرکس یونممانی بمموس.   توصممی 
الری  بینار، مسلمانی سنی و از سورب  فارغ الدوصی  شمره بموس. آرسموزب     صم 

اب  الدوصی  سورب  بوس، یک علوب اه  اسکنررون، سهم فکرب عممره  نیز که فارغ
 عفلق و بینار نپیوستااه به حزب  سر ایرئولوژب حزب ساشت؛ هر چنر که او هیچ

(Baram, 1991:9). 
سر سمشق، ب مر اهمراف    1947آوری   7با اعم  موجوسیت رسمی حزب سر 

 را سر سسدور کار خوس اعم  کرس  سه اانه زیر
یمک از   ناپذیرب اسمت و همیچ   میه  عربی، واحر سیاسی و اتدصاسب تجزیه .1

زنرای خوسشان ازهاب توانر جرا از کشورهاب سیگر عرب، نی کشورهاب عربی نمی
 را کاممً برآورنر.

ملت عرب، واحر فرهنگی است و همه اخدمفات موجوس میان فرزنران آن  .2
 رب وجران عرب از میان خواهر رفت.انر و با بیرا عار ی و ج لی

میه  عربی از آن اعراب است و فقط آنان حق سارنر امور آن را اساره کننر،  .3
  1369)اسمماعی ،  سسمت بگیرنمر    هنر و سرنوشت آن را بهاب آن بهره ببر از رروت

23). 
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تری  اص  ایرئولوژب حمزب، وحمرت عربمی بموس کمه وحمرت سیاسمی         مهم
هاب عربی، بمه   ای  سرزمی  (Baram, 1991:9) کرس. هاب عرب را مجسم می سرزمی 

هاب سیاسی ناسیونالیسدی، جاه طلبانه ترسیم شمره بموس. آزاسب سر    مثابه سایر پروژه
تاموس ای  ایرئولوژب، مفهومی جم ی ی نی رهایی از سلنه اسمد مار و مقابلمه بما    
امپریالیسم غربی و نفوذش بمر جهمان عمرب ساشمت. یمک سوسیالیسمم م دمر  و        

همما بمموس. عممموه بممر ایمم    ممریت بمما کمونیسممم، از عناصممر اصمملی افدمممان ب ثممی
ا رو  ملمی  عنموان عمر  همخموانی آن بم     سدیزب، رس تجرس ساخدگی )به صهیونیسم

هاب حزب  هاب ساخلی و خارجی، همیشه سر اسبیات ایرئولوگ عرب( و سارسدیزب
 امرب مرسو  و رایج بوس.

از سمموب شمممارب از سانشممجویان اهمم   1949شمماخه عراتممی ب ممر، سر سمما  
کرسنر، تأسمیس شمر. سر هممی  زممان      اسکنررون و حلب که سر بغراس توصی  می

و سوریه به کشور بازاشمده بوسنمر، تومت تمأریر     سانشجویان عراتی هم که از لبنان 
فمواس  »رهبرب ب ر را  1950 ۀسر سه .(Baram, 1991:11) هاب ب ر ترار ساشدنر ایره

)سانشجوب مهنرسی شی ه از ناصریه( بر عهره ساشت. اعضماب حمزب، از    «الرکابی 
مومروس ارزیمابی شمره     1958شر و تا کوستاب  میان اعراب شی ه و سنی تشکی  می

هما   هاب تبلیغاتی و سازمان ساسن تظماهرات  ت. اما سر خم  ای  مقنو، به ف الیتاس
 اب تبری  شرنر. ترریج، به یک نیروب سیاسی شناخده شره پرساخدنر و به می

، ایرئولوژب ب ر به افدممان  1968با به تررت رسیرن ب ر سر ندیجه کوستاب 
سو الگمموب  ،2003مسمملط سیاسممی تبممری  شممر. سولممت و حممزب ب ممر تمما سمما   

هاب اعمممی و عملمی خموس     اب مخدلط سر سیاست زمان به شیوه ناسیونالیسم را هم
عربیسدی و ناسیونالیسم عراتی چنان بموس   پوشانی ارایشات پان ارفت. هم کار می هب

کرس که  عربیسدی آن، همواره اسعا می که تفکیک ای  سو کارب سشوار بوس. عنصر پان
هماب نظمامی و اتدصماسب     ک عصمر جریمر موفقیمت   خواهر جهان عرب را به ی می

هرایت کنر. ای  راه از ناسیونالیسم، مبدنی بر ای  فرض بوس که حزب ب ر، رهبمر  
عربیسمت چنمان    ای  جهان جریر عرب و عراق مرکز آن خواهر بوس. ای  عنصر پان

که امکان تمیز  ها و سیاست هاب ناسیونالیسم عراتی رژیم سر هم تنیره بوس با برنامه
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ساسن آنها از همریگر سر سراسر عراق ب ثی وجوس نراشت. به عبارت سیگر، از منظر 
عنوان رهبر جهان عرب سست یابر کمه   توانست به ای  سیرااه ، عراق تنها زمانی می
 .(Isakhan, 2011: 260) ناسیونالیسم عراتی، تررتمنر باشر

ور، نیز نیاز ساشمت کمه پیونمر    سر عی  حا ، سیرااه یک عراق تررتمنر و مد 
خوس را با جهان عرب اسدرش و به مثابه یک سولت عربمی برجسمده نقمش ت یمی      

اب سر حم  و فصم  مسمائ  و سفماع از اممت عمرب ، منمافو آن و سمدیز بما           کننره
 1970سشمنانش ساشده باشر. سر اولی  تمانون اساسمی موتمت کمه سولمت سر سما        

ویژه سر جایی که عراق را به مثابمه   هوس بوس، بهعربیسدی مش مندشر ساخت، جنبه پان
اش را توقق یک سولمت عربمی    بخشی از ملت )امه( عرب و هرف اصلی و ابدرایی

 (.Kirmanj, 2007:51) کرس ت ریف می
سر راسداب تقویت هویت ملی عراتی نیز، ناسیونالیسم ب ثی با تکیه بمر رمروت   

حیماب فولکلمور و بمازخوانی    اب جهمت ا  هاب اسدرسه نفت و تررت سیاسی، تمش
سوباره تاری  عمراق مدناسمب بما ایمرئولوژب ب مر نمموس. سر چهمارچوب پمروژه         
بازنویسی تاری ، نویسنراان و پژوهشگران عراتی از سوب سولت موظف شرنر که 

اب تقلی  سهنر. فراتر از القائات سیاسمی   هاب شریراً ساسه اذشده عراق را به روایت
کنمر  پمروژه، تمشمی بمراب      اشماره ممی   1«اریک سیمویس »که  انگارانه، همچنان ساسه

ساخت یک حوزه عمومی جریر، شام  بازسازب هویت سیاسی، رابنه شمهرونر و  
سر ایم    .(Isakhan,2011: 261.)کرس سولت و سرک عمومی از میرا  ملی را ارائه می

، پیچیمره و طمو نی عمراق    اب از تماری    پروژه، هیچ چیمز مقمرس نبموس. همر سوره    
با ایرئولوژب ب ثمی  بازتفسیر و بازنویسی یا به ساسای سر راسداب هماهنگی اذشده 

 م اصر ج   شر.
النهمری  باسمدان و    هزار سا  تاری  عراق، سوره بی  پنججرا از تأکیر مراو  بر 

نگارب  ورب عباسیان(، اهمیت اساسی براب تاری تاسم  کمسیک )با تمرکز بر امپرا
امذارب   النهرینی، سرمایه سر ای  سوره ساشدنر. احیاب فولکلور بی ارایانه سولدی  ملی

شناسی، بازسازب و مرممت آرمار و امماک  باسمدانی،      هاب باسدان اسدرسه سر حفارب

                                                                                                                                 

1. Eric Davis 
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برامزارب   النهری  باسمدان سر سراسمر کشمور،    هاب بهارب سا نه بی  انجا  جشنواره
پیرامون اسبیات سوره  هاب اسبی و اندشار مجمتی همچون هزار و یک شب جشنواره

هماب   اسممی، ساخت و نصب چنمری  مجسممه و بنماب یماسبوس بمراب شخصمیت      
تاریخی عراق از جمله شاعران کمسیک سوره اسممی، فمسفه، هنرمنمران و غیمره،   

النهمری    هاب تاریخی اسوار بمی   هاب خاص با شخصیت نامگذارب لشکرها و سم 
ها سر راسداب ت میق  ب باب ، بخشی از تمشباسدان و عراق سوره اسممی و بازساز

 .(Isakhan,2011: 262) وفاسارب و انسجا  هویت ملی عراق بوس
و از سوره اسمممی   «نبوکمر نصمر سو   »ویژه  از سوره باسدان، پاسشاهان باب ، به

عراق، عباسیان و ابوج فر منصور )خلیفه منصور( سومی  خلیفه عباسی، جایگماهی  
ارایانمه عراتمی ساشمدنر. حضمرت علمی )ع( و       ب تاریخی ملیها اساسی سر روایت

هایی بوسنر که مورس توجه شمریر افدممان    الری  ایوبی نیز از سیگر شخصیت صم 
هما ممورس عمتمه شمخص     نهاب ایرئولوژیک سولت ترار ساشمدنر. آ  مسلط و سسدگاه

 اب و ممذهبی ایم  اشمخاص، ایم      صرا  و نخبگان ب ثی بوسنر. جرا از تنموع سوره 
ها، نه تنها توت لواب میرا  مشمدرک عمراق سرصمرس جلمب وفماسارب       ابراع سنت

عراتمی ب ثمی هما هماهنمگ و      _ارایمی عربمی    شهرونران عراق بوس، بلکه بما ملمی  
 مشروعیت رژیم نیز بوس. ۀبازتولیر کننر

هما،   عراتی ناسیونالیسم ب ثمی  _عربی  سر خم  جنگ ایران و عراق، عنصر پان
را بیشدر آشکار ساخت. رژیم صرا ، جنگ را تاسسیه صرا  نامیمر  تأریر عملی خوس 
هماب تماریخی بمه راه انمراخت. برخمی       ایرب از سمب  اب با بهره و تبلیغات اسدرسه

توانست چنی  جنگی طو نی با ای   پژوهشگران م دقرنر که تنها راهی که عراق می
 الیسمدی بموس  همه تلفات را تراو  بخشر، توسم  بمه یمک مموج احساسمات ناسیون     

(Blaydes, 2015:14:). 

 عراقی در دوره پسا صدام  _ . ناسيوناليسم عربی3

عراتمی سر   _سر سوره ب ر از سقوط رژیمم ب مر، برجسمدگی ناسیونالیسمم عربمی      
ویژه ب ر از سما    هایی بوس. سر ای  سوره به فضاب سیاسی عراق ساراب فراز و نشیب

ارایی سیاسی شمی ی و سمنی    ، اسم ، افدمان هژمون سر صونه سیاسی عراق2005
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 2005ها و ارایشات ناسیونالیست سکو ر نیز، تا تبم  از اندخابمات    بوس. اما جریان
سر صونه سیاسی حا ر بوسنمر و نقمش مهممی سر تمروی  تمانون اساسمی عمراق        

، ناسیونالیسم را تا حروسب بمه  2005هاب ب ر از  اب سر سا  هاب فرته ساشدنر. جنگ
، 2010اب تبری  کرس. پیروزب لیست ال راتیه سر اندخابات  انی حاشیهافدمان و جری

و ظهمور   2018پیروزب ائدمف سائرون با افدمان ناسیونالیسدی عراتی سر اندخابات 
هاب اخیر، اویاب خیزش مجمرس ایم     مرلی از ناسیونالیسم مذهبی )شی ی( سر سا 

به تمأریرات ناسیونالیسمم    افدمان، سر فضاب عمومی و سیاسی عراق سارس. سر پایی 
 سکو ر و مذهبی بر رونر توو ت عراق خواهیم پرساخت.

تشمکی    2004ژوئم    1تا  2003جو ب  13سر شوراب حکمرانی عراق که از 
شر، برخی نیروهاب سیاسی ناسیونالیست سمکو ر حضمور ساشمدنر. اعضماب ایم       

سمی و ممذهبی   هماب سیا  هماب عراتمی از امروه    نفر از شخصیت 25شورا مرکب از 
کرس و یمک تمرکم  و آشمورب( منصموب      5سنی،  5شخصیت شی ه،  13مخدلف )

له نموس آشکارب ساشت. ئاساره موتت ائدمف بوسنر. سر سولت موتت نیز، همی  مس
عراق، ایمران ت ریمف شمره و بمه     « هاب سیگرب»از آنجا که سر سوران ب ر، یکی از 

عنوان مثا ، سر  ایران برجسده بوس. به شر،  ریت ای  نیروها با مثابه سشم  تلقی می
بیان ساشت که ایران سشمم    «الش من حاز »وزیر سفاع موتت عراق،  2004جو ب 

شماره یک کشورش باتی مانره است؛ از تروریسم حمایت و سشمنان را وارس عراق 
ا . الشم من، ایمران را بمه     کنر. م  مراخمت آشکار ایران سر امور عراق را سیره می

 Crisis Group) .کمرس مراخله جهمت از بمی  بمرسن سموکراسمی سر عمراق موکمو        

Middle East Report, 2005: 1) 
الش من سر جریان سرایرب نیروهاب مقدمرا صمرر بما نیروهماب آمریکمایی سر      

، ایران را مدهم به فرسمداسن سمم  بمراب شورشمیان شمی ه سر      2004نجف سر سا  
، رئیس جمهور موتمت و  «الیاور غازب»کرس. سایر مقامات عراتی نیز، همچون نجف 

هماب خموس را از رفدارهماب     ، بارها نگرانی2005و  2004هاب  سر سا  «ایاس عموب»
هماب ممالی بمه احمزاب و      ایران سر عراق ابراز ساشدنر. الیاور، ایران را مدهم به کمک

پو  به مبمارزات اندخابماتی عمراق     هاب نزسیک به تهران و تزریق مقرارب شخصیت
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 Crisis Group) سر راسداب ایجاس یک حکومت شی ه هماننر حکومت ایمران نمموس  

Middle East Report, 2005: 2). 
، حضمور ایم  افمراس    2005هاب ژانویه و سسامبر سا   به واسنه ندایج اندخابات
امرا و   اسمم   رغمم تسملط شمی یان    اما علمی  ،تر شر رنگ سر مقامات عالیه سولت کم

سار و مریمز سر صمونه     کرسها بر سولت، نیروهاب سنی ناسیونالیسمت همچنمان کمج   
 سیاسی حضور و سر تالب برخی از وزرا سر سولت مالکی مشارکت ساشدنر.

 قانون اساسی و ناسيوناليسم. 3-1

توان سر بنرهایی از تانون اساسمی عمراق رسیمابی     عراتی را می _ناسیونالیسم عربی 
مماسه اسمت. سر مقرممه آن،     138ای  تانون ساراب یک مقرمه و شش فصم  و   کرس.

النهرینی عمراق، سر تالمب الفماظی     همان روایت باشکوه ناسیونالیسدی، از هویت بی 
النهمری ،   سارس  ما اهالی عراق مرس  سرزمی  بی  جریر بازتولیر شره است و بیان می

همار و پیشمدازان تممرن و کدابمت و     خاسدگاه پیامبران و رسو ن، سرزمی  ائممه اط 
تمری    نگارش هسدیم که اولی  تانون بشرب سر سمرزمی  مما تمروی  شمر؛ تمریمی     

 .(181  1385)برزامر،  م اهره عاس نه براب اساره اممور سر سمرزمی  مما تهیمه شمر      
 ت ریف هویت ملی عراتی سر ای  تانون، برخمف توانی  اساسی سابق، تکثر تمومی 

عربی آن، برخمف توانی  سابق، کاسمده   کرسه است. خصلت پانمذهبی را لواظ  _
عنوان بخشمی از   به« ملت عراق» شره است؛ چنانکه سر ماسه سو  از عبارت مشهور

 .(251  1384)احمرب، ملت عرب ، خوسسارب شره است 
بخش او  آمره است  عراق مدشک  از اتوا  و مذاهب مخدلف  4و  3سر ماسه 

، 4تواسیه عرب و بخشی از جهان اسم  م رفی شره است. مماسه  اذاران ا و از بنیان
هاب رسممی عمراق اعمم  کمرسه اسمت و بمر تمرریس         زبان عربی و کرسب را زبان

سسات آموزشی سولدمی و  ؤارمنی سر م و هاب ماسرب از جمله ترکمنی، سریانی نازب
ه خصوصی تأکیر کرسه است. اسم  بخشی از هویت اکثریت ملت عراق عنوان شر

هماب سینمی    است. آزاسب عقیره و اجراب ش ائر سینی هممه افمراس از جملمه اتلیمت    
 .(183  1385)برزار، هاب منرالی نیز تضمی  شره است  مسیوی، یزیرب و صائبی

اارچه اسم  سی  رسمی و منبو تانونگذارب اعم  شمره اسمت، تاکیمر شمره     
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هاب اساسی سر ت ارض  است که توانی  نبایر با اصو  سموکراسی و حقوق و آزاسب
ایمرئولوژیکی مخدلمف، نقمش     هماب  باشر. توازن تواب نیروهاب سیاسی با امرایش 

 بنرب ای  تانون ساشده است.   مهمی سر صورت

 ای شدن ناسيوناليسم حاشيه. 3-2

، افو  احساسمات ناسیونالیسمدی   2006 سا  اب ب ر از هاب خونی  فرته ندیجه جنگ
همایی کمه ابدمرا نیروهماب آمریکمایی را همرف تمرار         اذارب ها و بمب بوس. سرایرب

هما، سر   اب جریمان یافمت. اوج ایم  سرایمرب     ساس، به سمت نوعی منازعات فرته می
هاب شمبه نظمامی    ها به رشر اروه اتفاق افداس. ای  سرایرب 2007و  2006هاب  سا 
ب بمه رهبمر   «سپاه مهرب»هاب شی ه،  اروه( سر حومه بغراس منجر شر. از اروه 23)

هماب   و امروه  «زرتماوب »به رهبرب  «القاعره عراق»ها شاخه  مقدرب صرر و از سنی
 هاب فوق ساشدنر.   ها و سرایرب وابسده به حزب ب ر، نقش مهمی سر کشمکش

اروه زرتاوب به ترریج حممت تبلیغماتی و عملمی خموس را مدوجمه شمی یان      
ر سماخت کمه شممار    و ارایانه غوطه نموس. ای  سیاست، عراق را سر یک جنگ فرته

کوسزم  و »ارایانه و تلفات مرنی به شک  چشمگیرب افزایش یافت.  حممت فرته
نظران عراق، به جنگ علیه شمی یان از سموب زرتماوب ب مر از      از صاحب 1«سیویس
نامنر که جایگاه  ارایی اسممی می کننر و آن را شکلی از افراط اشاره می 2005سا  

امراب اسمم     مورس چالش ترار ساس. زرتاوب، تنها افمراط عنوان مسلمان  شی یان را به
هماب   جمویی بما جنمگ    سنی بوس که شی یان را موکو  به خیانت به عمراق و مقابلمه  

هاب اسمممی سمنی، تما سما       تری  اروه کثیف نموس. از سیر پژوهشگران فوق، مهم
کرسنمر   طور کلی اجدنماب ممی   ها به ، از حممت آشکار به شی یان و سایر فرته2006

(Cordesman & Davies,2008: 152). 
تمری  شمهرهاب سیگمر،     ارایانه، بغراس و مهم هاب فرته با شرت ارفد  سرایرب

هاب سنی و شی ه سر جاهایی  اب تقسیم و خانواسه اب به نواحی فرته به شک  فزاینره
میلیون  1.7مذهبی، منجر به جابجایی  _ که اتلیت بوسنر، اریخدنر. پاکسازب تومی

 .(Cordesman, 2007: 4شر ) 2006نفر به لواظ ساخلی تا پایان سا  
                                                                                                                                 

1. Cordesman and Davies 
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تمری  منماطق حسماس سر بغمراس بوسنمر.       بغمراس از مهمم   «ال ظمیه»و  «کاظمیه»
 «اسمکنرریه »و  «مومریمه »، «یوسفیه»یا  «سامراا»شهرهاب سیگر همچون شهر شی ه 

شمی ه سر سمامراا سر    «مسمجر ال سمکرب  »اذارب سر  بمبها بوسنر.  کانون سرایرب
شموس   ، از جمله حواسری بوس که سر ای  زمینه نقنه عنف موسوب ممی 2006فوریه 

 ،آسوشمیدر پمرس  ارایانه افمزوس. منمابق برآورسهماب     هاب فرته و بر شرت خشونت
 اب هاب فرتمه  هزار عراتی اعم از افراس مرنی و نیروهاب امنیدی سر خشونت 13.738
نفر عراتمی   34.452اما بر اساس ازارش سازمان مل   ،انر کشده شره 2006سر سا  

 .(Cordesman, 2007: 2هاب ای  سا  جان باخده انر ) سر خشونت

 بازگشت ناسيوناليسم سكوالر عراقی .3-3

، سر سراسمر عمراق برامزار شمر،     2010مارس  7اندخابات مجلس نماینراان که سر 
ونمر سیاسمی عمراق سر سوره ب مر از صمرا  بموس. ندمایج        جریمرب از ر  ۀآغاز مرحل

عراتمی بموس.    _اندخابات، بازتمابی از تمررت بسمیج ناسیونالیسمم سمکو ر عربمی       
بموس و بمه صمورت سیسمدم      275هاب مجلس  ، کرسی2005اندخابات تبلی سر سا  

ا  باز و نظم   اما ای  اندخابات سر تالب سیسدم ،اب برازار شر سایره بسده یا تک  لیست
 نُمه آوریم ، بیشمدر از    30ایمرب، سر   اب برازار ارسیر. سر مرحله او  رأب چنرسایره

کرسمی مجلمس بمه     328حزب سیاسمی مخدلمف، بمراب     142نامزس وابسده به هزار 
 .(Benraad,2014: 3رتابت پرساخدنر )

تری  نیروب  سرصر اعم  شر. مهم 62.4میزان مشارکت مرس  سر ای  اندخابات 
عراتی سر خم  تبلیغات اندخاباتی، لیسمت ال راتیمه بمه     _ الیسم عربیحامی ناسیون

، «صمال  المنلمگ  »هماب سمکو ر عراتمی بموس.      رهبرب ایماس عمموب از شخصمیت   
وزیممر سفمماع عممراق، بممه همممراه سممایر   «عبممرالقاسر ال بیممرب»و  «الهاشمممی طممارق»

برخمی  اراب سنی سر آن حضور ساشدنر. ای  ائدمف که از سوب  هاب ملی شخصیت
همزار و   849میلیمون و   2و ترکیمه ممورس حمایمت تمرار ارفمت،      یکشورهاب عرب

کرسممی را از آن خمموس کممرس و  91( ی نممی سرصممر 24.72رأب ) ششصممر و سوازسه
عنوان ائدمف پیروز سر اندخابات شناخده شر. ائمدمف سولمت تمانون بمه رهبمرب       به

همزار و هشمداس و    792 میلیمون و  2المالکی سر ای  اندخابات، موفق به کسب  نورب



 1399بهار  ♦ 1شماره  ♦ 12سال  ♦ روابط خارجی     148

 .( Smith, 2010:8کرسی مجلس شر ) 89( ی نی سرصر 24.22رأب )سه 
هاب ال راتیمه، جمرا از افدممان ناسیونالیسمم سمکو ر، از       عموب و شخصیت 

هماب   کرسنمر. مصماحبه   تقویت مناسبات با کشورهاب عربی نیز آشکارا حمایت ممی 
بمه ایمران بموس. ایماس عمموب سر      ظ  آشکار  بیشدر اعضاب ای  ائدمف، اویاب سوا

زسایی، ارایشات ناسیونالیسدی خوس را اینگونمه ابمراز    پاس  به سؤالی سر مورس ب ر
اب و  اب پشت پرسه با حمایمت برخمی کشمورهاب مننقمه     ببینیر یک توطئه»ساشت  

برخی نهاسهاب وابسده به جام ه جهانی وجوس سارس که علیه خط ملمی کشمور وارس   
وب  .(10  1393)عمموب،   «ی کشمور را همرف تمرار ساسه اسمت    شره و ساخدار مل

هماب بسمیار،    همچنی  سر مورس سر باز زسنش از سفر بمه ایمران بما وجموس سعموت     
هما   ساننمر. ایرانمی   ها مرا از خوسشمان نممی   ایران مرا سوست نرارس؛ ایرانی»اویر   می

آنهما  هماب   سوست نرارنر با ایاس عموب کار کننمر، چمون سر چهمارچوب سیاسمت    
انجر. م  انسان سکو رب هسدم که به جرایی سی  از سیاسمت اعدقماس سار  و    نمی

روابط خوس را با کشورهاب سیگر از جمله کشورهاب عربی ت ریف  به همی  منظور
  1393)عمموب،   «انجم ها نمی کنم؛ براب همی  سر چهارچوب اسدراتژب ایرانی می
12). 

ال راتیه، م ماس ت سیاسمی را سر صمونه    پیروزب لیست ناسیونالیست سکو ر 
هما بمه    ینر تشکی  سولمت را بمراب مماه   اتر کرس و ای  مسئله فر سیاسی عراق پیچیره

روب تشکی  سولت، تفسمیرهاب مدفماوت    هاب عمره پیش ت ویق انراخت. از چالش
تمری  ائمدمف سر    از حق تشکی  سولت از سوب ائدمف پیروز سر اندخابات یا بزرگ

عنوان ائدمف پیروز سر اندخابات، حق تشمکی    از سیر لیست ال راتیه به مجلس بوس.
سولمت از آن ایمم  ائمدمف بمموس. سر حممالی کمه ائممدمف سولممت تمانون بممه رهبممرب     

کرس که فراکسیون اکثریت مجلس یا بزرادری  ائمدمف ب مر    المالکی عنوان می نورب
نماینره خوس بمراب   از اندخابات سر اولی  جلسه مجلس حق تشکی  سولت و م رفی

نهایداً ب ر از مذاکرات طمو نی، سولمت اوبامما از     ،نخست وزیرب را خواهر ساشت
سور سو  نخست وزیرب مالکی حمایت کرس و از او خواست کمه رهبمران سمنی را    

همایی کمه مندشمر شمر، بما       ، منمابق امزارش  2010نوامبر  10وارس کابینه نمایر. سر 
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هاب سیاسی نهمایی   ناتری  جری توافق اربی  بی  مهم، «باراک اوباما»سخالت مسدقیم 
 .(Katzman,2013: 9شر )

امذارب راهبمرسب    منابق توافق فوق، ایاس عموب ریاست شوراب ملی سیاست
کم به لواظ نظمرب   ارفت. شوراب ملی سیاسدگذارب راهبرسب سست را بر عهره می

بگیمرس. لیسمت    ترار بوس، وظیفه نظارت و مهار تررت نخسمت وزیمر را بمر عهمره    
ال راتیممه همچنممی ، وزارت سفمماع و ریاسممت مجلممس )اسممامه نجفممی( و برخممی    

جلسمه مجلمس توافمق را     2010نوامبر  11هاب سیگر را از آن خوس کرس. سر  وزارت
 «بمراسر اسمی  نجفمی   »هاب برجسده لیست ال راتیه و  از چهره «اسامه نجفی»تأییر و 

عنموان م ماون    خاب شر. صال  المنلگ بمه عنوان رئیس مجلس اند اسدانرار نینوا، به
نخست وزیر اندخاب شر و طارق هاشمی م اون رئمیس جمهمور ارسیمر. سر کم      

ال یسماوب را   پست وزارت از جمله وزارت مالی به ریاسمت رافمو   نُه ،لیست عراتیه
 سست آورس. به

سر سوره سو  نخست وزیرب مالکی و خروج آمریکا از عراق، رونر به حاشمیه  
ارا که عمرتاً سنی و ارایشات سکو ر ساشدنر، شمرت ارفمت.    ملیون عربرانرن 

ها و مانورهاب مالکی سر ای  زمینه، منجمر بمه اسمدرش اعدرا مات      موج سسدگیرب
تمراو  یافمت.    2013 ر سولدی سر اکثریت مناطق سنی نشی  عرب شر که تما ممه   
ه بوسنمر،  بنمرب کمرس   م در ان که منالبات خاص خوس را از سولت مالکی صمورت 

هاب خاص مالکی  زسایی، موروسیت بر فرمانرهی عملیات شام  اصم  تانون ب ر
المللی جهت مراخلمه و کممک بمه     ها، سر خواست از آمریکا و جام ه بی  ناسر اسد

آمیز بوسنر؛ بمه اسمدثناب    شر. اعدرا ات عمرتاً مسالمت ح  بوران سیاسی عراق می
، برخورسهایی با نیروهاب امنیدمی عمراق سر   «حویجه»تری  آن سر  جا که مهم چنری 

 .(Wicken,2013: 6روب ساس ) 2013آوری   23
هماب ساخلمی بما ایم  امروه، افدممان        با ظهور ساعش و چنمر سما  سرایمرب   

ارایانمه سر   عراتی، توت الش اع جنگ و هویت فرتمه  _ناسیونالیسم سکو ر عربی 
همایی،   به امزارش  ساعش، بناایرب  هاب تررت اما سر خم  سا  ،عراق ترار ارفت

از ساعمش، تبمری  بمه     «عزت المرورب »ها و سپاه نقشبنرب به رهبرب  ب ثیحمایت 
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هما و   برانگیز شر. برخی از پژوهشمگران بمر نقمش ب ثمی     یکی از مو وعات مناتشه
هماب   اذاشمدنر و خشمونت   امنیدی انگشت ممی  و حمایت از ساعش از لواظ نظامی
سنیس »ها سر ساعش برشمرسنر.  را حاکی از نفوذ ب ثیانجا  شره از سوب ای  اروه 

اب به بور مشارکت افسران سابق ب ثی سر ساعش اشاره کمرس. وب   سر مقاله «ناتالی
رژیمم   1990ارا را به سیاست سینی ب مر از سما     هاب اسم  ناها و جری پیونر ب ثی

همت منمافو   ب ر و صرا  حسی  برارسانر که رژیم ب ر، از آن به مثابمه ابمزارب ج  
برس. بمه اعدقماس ناتمالی،     سیاسی و حزبی و مقابله با ایرئولوژب شی ی ایرانی بهره می

ها بمی  ایم  سو    نیز، ای  پیونرها به سلی  احساس مورومیت سنی 2003ب ر از سا  
ها سر سولمت اسمممی عمراق و ساعمش هممواره       جریان برترار بوس. میزان نفوذ ب ثی

عضمو کابینمه ساعمش، از     نموزسه ، 2014اواخمر سما     سیا  و مدغیر بوسه اسمت. سر 
هاب عرب سنی و یک ترکم  بوسنر. ای  افراس شام  افسمران سمابق ارتمش،     عراتی

شمر. ناتمالی سر    افسران امنیدی سابق و افراسب از تبای  عرب سنی از غرب عراق می
 .(Natali, 2015کنر ) از افسران سابق ارتش اشاره می «البکر حاجی»ای  زمینه به 

اما نویسنراان سیگر، ای  نقش را موروس ارزیابی کرسنمر. از سیمر آنهما، نقنمه     
شموس. سو   هما سیمره نممی    اشدراک چنرانی به لواظ ایرئولوژیک میان ساعش و ب ثمی 

جنا  حزب ب ر، همچنان زبمان و اسبیمات ناسیونالیسمم سمکو ر خموس را حفم        
هاب ای  اروه  ی از خشونتایرب و خمفت ساعش، برخ انر و سر سوره تررت کرسه

را موکو  کرسنر. سو  ای  که برخی از اعضماب ب مر سمابق کمه سر ساعمش ف ما        
ایرب سرون ساعش نراشدنر و ایم  اعضما    اب سر رونر تصمیم بوسنر، جایگاه برجسده

 نیز، موروس بوسنر.

 و ناسيوناليسم عراقی 2018انتخابات  .3-4

برازار شمر. پمس از اعمم  رسممی ندمایج       2018مه  12اندخابات مجلس عراق سر 
روحانی ناسیونالیست پوپولیسمت  ، «حزب مقدرب صرر»اندخابات، مشخص شر که 

سرآممر عمراق اسمت و     میمان شمی یان کمم    شی ه، که مشهورتری  رهبمر ممذهبی سر  
سر طمی چنمر    همچنی  توانایی زیاسب سر بسیج هواسارانش سر اعدرا مات سارس کمه  

هما را سر   توانست بیشدری  کرسمی  ،اراتر کرسه است سا  اذشده، افدمان خوس ملی
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  . (al-Shadeedi & van Veen, 2020: 44-48)مجلس ای  کشور به سست آورس
هاب غلط سولت ف لی باعر ارایش بیشدر مرس  بمه   برخی م دقرنر که سیاست

انر که مشکمت اتدصماسب   عقیرهحزب مقدرب صرر شره است، برخی سیگر بر ای  
رسر بمیش از همر چیمز جام مه      نظر می باعر نار ایدی از حزب حاکم است، اما به

ایمران از   اب و بازاشت به ناسیونالیسم عربمی باشمر.   عراق آبسد  نوعی اذار فرته
کشمورب کمه اعمراب شمی ه سر آن     _و سقوط صمرا  حسمی  سر عمراق     2003سا 

به سنبا  آن بوسه تما از طریمق تأکیمر بمر هویمت       _ربیشدری  جم یت را سارا هسدن
  ملی و تومیدی، نفوذ خوس را سر عراق تضمی  کنر. امما طمی   ئشی ی، فارق از مسا

خصوص سر  هایی از احیاب مجرس هویت عربی سر عراق و به هاب اذشده نشانه سا 
از  و 2003ارایی عربی کمه از سما     شوس، ملی نشی  ای  کشور سیره می مناطق شی ه
الکار شرن حزب ب ر سر عراق رو به خاموشی اراییره بوس. اذشده از  زمان ممنوع

س ی  اونااون، رسپاب تمش هاب عربسدان سر ای  مسیر بمه خموبی نمایمان اسمت     
 .(1397مومرب، )

ای  اولی  اندخاباتی بوس که پس از اسعاب پیروزب سولت عراق سر جنگ علیمه  
پرسمی   کرسهاب عراق با اکثریت تماطو سر یمک هممه    بار از زمانی که ساعش و اولی 

 329نمامزس بمراب    6904ب ساسنر. سر مجموع أآور به حمایت از اسدقم  ر الزا  غیر
کرسی رتابت کرسنر. ائدمف سائرون، که بخشی از حمزب کمونیسمت عمراق را سر    

 54ارفت، با کما  ت جب خوب عم  کرس و بیشدری  ت مراس کلمی کرسمی )    بر می
سولمت عمراق ، مقما  او  یما سو  را     نموزسه   اسدان  سهسست آورس و از  را بهکرسی( 

هماب بمزرگ اندخابماتی، سمائرون بما شم ارهاب        سست آورس. ماننمر سمایر لیسمت    هب
طلبانه و موکو  کمرسن فسماس، خواسمدار اصممحات نهماسب و مخالفمت بما         اصم 

سر بسمدرهاب  هما   مراخله خمارجی سر اممور عمراق شمر کمه تقریبمًا بیشمدر ائمدمف        
 (.Siddhartha Patel, 2018: 3-9) کرسنر ارایی ف الیت می ارایی و  ر فرته ملی

بیش از نیمی از شهرونران عراتی سر اعدراض به فساس سولت و تانون ناعاس نه 
اندخابات سر ای  اندخابات شرکت نکرسنر. افراسب که سر اندخابات شمرکت کرسنمر،   

هماب جریمر و یما     بیشدر به چهره تبلی رأب ساسنر، هرچنر که غالباً به همان احزاب
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اب بر رأب مرس  تأریر اذاشت و به ای   هاب مننقه بنرب تکنوکرات رأب ساسنر. صف
سلی  افراس نزسیک به ایران و آمریکا، رأب پایینی آورسنمر. سر مقابم  حضمور افمراس     

گیر ارا )پیروان صمرر(، لیبمرا  و کمونیسمت سر ایم  سوره بمه طمور چشمم        هویت
 (.3-2  1398)الولو، افزایش یافت 

هماب اخیمر عربسمدان سر     هماب سما    تممش  ،اب که بایر به آن اشاره کمرس  نکده
خصوص سر جنوب عراق اسمت. بم  سملمان     تقویت روحیه ناسیونالیسم عربی، به

هاب عظیم اتدصماسب سر عمراق، بمه موبوبیمت      اذارب تمش کرسه است تا با سرمایه
هماب ممالی را بمه جماب      بیفزایر و ترجی  ساسه است کمه کممک  خوس سر ای  کشور 

سیاسدمراران سنی، به سوب افراس بمانفوذ شمی ه سر عمراق روانمه کنمر. او حدمی از       
مقدرب صرر، روحانی برجسده شی ه و تاسم ال راجی، وزیر کشور عراق که نزسیک 

 (1397)مومرب، به ایران است، سر ریاض میزبانی کرس. 
، یک حزب  ر ایرانی یا طرفرار آمریکا نیسمت. مقدمرب   جریان مقدرب صرر

ارایانمه   هاب ملی لفهؤصرر تمش کرسه است تا جرا از مسائ  خارجی، با تأکیر بر م
ویژه  هاب ساخلی عراق به   و بورانئمرس  عراق، اذهان عمومی ای  کشور را به مسا

فرصمت     اتدصاسب جلب کنر. سر عی  حما  ایم  سیمرااه جریمان سمائرون،     ئمسا
 ارا، از نفوذ تا با حمایت از احزاب شی ی ملی کرسهمناسبی را براب عربسدان فراهم 

 ایران سر عراق بکاهر.

 و ناسيوناليسم عراقی (201٩تا  2011). تظاهرات سراسری عراق 3-5

برخی وتایو سیاسی و اجدماعی نقاط عنف وات ی را سر رشر هویمت ملمی عمراق    
انمرکی   2011فوریمه   25سمی که براب اولی  بمار سر سر  اعدرا ات مر ؛انر نشان ساسه

، 2015، 2013پس از ترک نیروهاب آمریکمایی از عمراق، و مجمرساً سر سما  هماب      
 وتوص  و تظاهراتی کمه سر میمران توریمر آغماز      ،آغاز شر 2019و  2018، 2016

شما  تا جنوب )از جمله شهرهاب کرس( عراق را فرا ارفمت و خواسمدار خمرمات    
تری  اعدرا ات ملی و مرسمی از سما    نها بزرگایاساسی و اصمحات سیاسی شر. 

، اعدرا ات همچنان اسامه ساشمت،  2014بوسنر. پس از ظهور ساعش سر سا   2003
سمی سر سمن  کشمور    و ای  اعدرا ات بخشی از یک رونر ملمی، اجدمماعی و سیا  
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ارایی پس از سقوط صرا  ساشده است. و امیمر   اب با فرته است که مخالفت اسدرسه
وجمموس آورس کممه یممک جنممبش مدوممر، ناسیونالیسممدی سممکو رها و  جریممرب را بممه

ارایانه را سرنگون کنر و هویت ملمی عمراق را تقویمت     روها، رژیم ف لی فرته میانه
 .(Dawood ,2016: 12-16) کنر

زیرا صرها هزار  سیار شریر شر؛، اعدرا ات مرسمی ب2016  بهار سا  سر طو
و « پایان ساسن بمه فرتمه ارایمی   »کرسنر و خواسدار  میران توریر بغراس را پر ،عراتی

آوری ، هزاران م درض سر مننقه سبز بغمراس   29ایجاس سولت تکنوکراتی شرنر. سر 
  منالباتشان مدهم کرسنر. ایم   جمو شرنر و سیاسدمراران عراتی را به ناسیره ارفد

اعدرا ات نشان ساس که یک حرکت ملی است. مرس  بمرون سر نظمر امرفد  سیم ،     
آنها فرصدی ارزشممنر را بمراب    ،فرته، تومیت و جنسیت سر کنار هم شرکت کرسنر

ها فراهم آورسنر تما اعدرا مات خموس را علیمه سیاسمدمراران فاسمر احمزاب         عراتی
 (.Dawood, 2016: 17-23) اسممی به اشدراک بگذارنر سیاسی شی ه، سنی، کرس و

، هنگامی که مقدرب الصرر اعدرا اتی را علیمه  2016ای  اعدرا ات سر آوری  
سولت عراق آغاز کرس، بیشدر شر. و اترامات صرر سر جوامو اه  سمنت عمرب سر   

جنمبش صمرر همیشمه    . عراق و جهان عرب، احدما  وحرت سیاسی را ایجاس کرس
اراب عراتی سر برابر نفوذ ایران و آمریکا سر امور عمراق تمرار    عنوان ملی بهخوس را 

نه تنها نشان سهنمره توانمایی ایم      2018لذا پیروزب ایشان سر اندخابات  ساسه است.
ها و اسدفاسه از شبکه آن براب توانمنرسازب م در ان بموس،   جنبش براب بسیج توسه

شمی ه اسمممی و یمک جام مه ممرنی      بلکه ظهور اتواسب عجیب بی  یک سمازمان  
 .(Alaaldin, 2018: 35-50) هاب چپ است سکو ر را نشان ساس که سارب ارایش

آغماز شمر و    2019سور جریر اعدرا ات سر میران توریر بغراس سر او  اکدبمر  
تار )ناصمریه(   هاب بغراس، نجف، کربم، ذب ناهاب مجازب، اسد سپس از طریق شبکه
ب  )حله( را سر برارفت. وروس مقدرب صرر )ائدمف سمائرون(  و میسان )عماره(، با

 «عماس  عبرالمهمرب  »به جراه حامیان م در ان، اروهی که ابدرا حمایت نسمبی از  
انجا  ساس و اکنون خواسمدار اسمد فاب سولمت او اسمت؛ صمرر ایم  اعدرا مات را        

 انقمب نامیره است.
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عنموان عامم  کلیمرب     نکاتی که پیرامون نقش جنمبش صمرر بمه   »، با ای  حا 
  عبارتنر ازتوان منر  کرس  می

. تمش براب کسب تررت )کمه بومر مبمارزه بما فسماس و اسمدقرار سولمت        1
. تممش بمراب   2کنمر(؛   عنوان مبناب جرب ح  مشکمت منر  می تکنوکرات را به

ی نسبت بمه مرج یمت   هژمونی بر مسئله مرج یت مذهبی )ارایش به مرج یت عرب
. 4 و . ت یی  جایگاه و نقش رهبریمت سیاسمی سر کمانون توجهمات عمراق     3عا (؛ 

ارایمی   کرسن رو  ناسیونالیسم عربی و رهبرب افدمان ملی  ارایش به سمت نهاسینه
ای  اروه )بماوجوس  م ف نیروهماب ممذهبی( بمه سنبما          سر عراق است. بنابرای ،

 .(10-4  1398)پورفرس،  «ها هسدنر شوباسدفاسه از ای  اغدشاشات و آاسو
کننمراان همرف سیاسمی مشمدرکی را      توان افت که همه تظاهرات اارچه نمی

ها تشخیص ساس. ای  تیا   توان سو هرف آشکار را سر ای  اعدراض کننر، می سنبا  می
علیه رهبرب سیاسی شی ه سر کشور صورت ارفده است و همچنی  خشمم آشمکار   

می ایران سر عراق بمر زنمرای سیاسمی، اجدمماعی و ممذهبی      از تسلط نیروهاب حا
تظماهرات   هرچنمر شموس.   شی یان عراق سر سوران پس از صرا  حسی  را یاسآور می

نیروهاب شبه نظمامی مولمی    انر، اب نکرسه کننراان به و و  به مراخله ایران اشاره
کننمر،   ممی را که به ایران سر سسدیابی به اهراف اسدراتژیک سر سراسر عمراق کممک   

هماب   هاب آن به امروه  حا ، خشم جوانان و اعدراض انر. با ای  مورس حمله ترار ساسه
شبه نظامی شی ه عراتی از سوب کشورهاب مننقمه، فرصمدی بمالقوه بمراب ترغیمب      

شموس. نیماز    اب آن بما شخصمیدی عربمی تلممراس ممی      ارایی عراق و نقش مننقه ملی
جایگماهی سر عمراق و ایجماس روابمط      کشورهاب عربی حوزه خلیج فارس به یافد 

 2014سما   ایمرب نمورب الممالکی سر     ویژه پس از کناره بهدر با سولت ای  کشور به
 (.1398)ایبیش، آشکار شر 
ارایمی سر ایم  کشمور     شوس تمامی اعدر ات را به رشر هویت ملی نمی ارچه
اسمت؛ از   رسههاب سیاسی را تجربه ک حا ، عراق انباشدی از ناکامی با ای ، نسبت ساس

هماب   هماب ناکارآممر تما جنمگ بما همسمایگان، شکسمت        کوستا، اسدبراس، حکوممت 
هاب سخت، اشغا ، جنگ ساخلی و حدی افداسن به سا   المللی، توریم آمیز بی  توقیر
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منر چون ساعش؛ و ندیجه مشمدرک تممامی ایم      اراب مسل  تررت یک اروه اسم 
ات و م اش مرس  عمراق بموسه اسمت.    ها، برترشرن و  یت حی رویراسها و ناکامی

ایرس بیشمدر بما تصمر     هایی که از سن  عراق، براب یک آغاز نو صورت نمی شورش
افدر ای  تنها صم  کسمانی اسمت کمه     ناممک  کرسن تراو  و و موجوس اتفاق می

هیچ سسداویزب براب برسماخد  فمرساب خموس نرارنمر؛ بمرتر از هممه، پیمرا شمرن         
 ر.زنن جی است که تاعره بازب را به هم میطلبان ساخلی و خار فرصت

 ظهور ناسيوناليسم مذهبی. 3-6

 طور که سر مباحر نظرب مقاله اشاره شر، ناسیونالیسم یک ایمرئولوژب صمرفاً   همان
سکو ر نبوسه است و سر برخی از موارس عمیقاً با عنصر و احساسات مذهبی پیونمر  

پمرسازان را واساشمت کمه بمه      خورسه است. ایم  پیونمر اسمت کمه برخمی از نظریمه      
هاب رایج ناسیونالیسم سر برخی از مناطق  عنوان یکی از مر  ناسیونالیسم مذهبی، به

 Rieffer, 2016).کننر )جهان اشاره 
تموان   از نماینراان برجسده افدمان ناسیونالیسم مذهبی سر یک سهه اخیر، ممی 

شی ه و سنی نیز، سر  اراب هاب سیاسی اسم  به جنبش صرر اشاره کرس. سیگر اروه
همرف  »طمورب کمه    بمه  انمر.  هاب اخیر، به چنی  افدمانی ارایش پیرا کرسه اندخابات

 :Sayej,2018).  «شره اسمت   ارایی عراتی غایی بسیارب از رهبران عراق احیاب ملی

از مجلس اعمب اسممی عمراق انشم اب و حمزب     «عمار حکیم»عنوان مثا ،  به(20
هاب ناسیونالیسدی نیز،  ریدوریکhttp://alhikmae.com). ) سحکمه وطنی را تشکی  سا

اب یافده است. ای  سر حالی است کمه   سر اسبیات سیاسی ای  حزب جایگاه برجسده
تما انشم اب حکمیم،     1980مجلس اعمب اسممی عراق، از زمان تشمکی  سر سهمه   

 ارا بوس. حزبی اسم 
ر به رهبرب مقدرا صرر سر صونه سیاسمی عمراق، ب مر از سمقوط     جنبش صر

هاب فراوانی را از سر اذرانره اسمت. سچمار انشم ابات و وارس     بغراس، فراز و نشیب
منازعممه خممونی  بمما نیروهمماب سیاسممی شممی ه و آمریکممایی شممره اسممت. مناسممبات 

اش نیز به ماننر رفدار سیاسی رهبرش مورس تفسیرهاب  ر و نقیضمی تمرار    خارجی
ارفده است. مقدرا صرر اارچه ساراب تررت سخنورب، کاریزمما و جایگماه بما یی    

http://alhikmae.com/
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نظمران مخدلمف اذعمان     طمور کمه صماحب    سر سلسله مراتب مذهبی نیسمت، هممان  
ازیگران سیاسی سر تری  ب هایی است که او را به یکی از مهم انر، ساراب ویژای کرسه

از جملمه ممی تموان بمه نماینمرای کمرسن اتشمار و         ؛عراق امروز تبری  کرسه است
 ,Schmidtهاب فقیر سر جنوب عراق اشاره کرس ) نشی  شهرب و اسدان طبقات حاشیه

2008: 29). 
جریان صرر سر م اس ت سیاسی عراق از طریق کاربست یک زبان و افدممان  

بسیج سیاسی و اسدرش پایگاه اجدمماعی ترسیمرب بمه    ناسیونالیسدی عراتی، جهت 
هماب   خوس راه نراسه است. ایم  جریمان از هممان ابدمراب ف الیمت همم، ایم  رامه        

اهلل سیسدانی  ارایانه را با توس  به احساسات آمریکایی سدیزب، مخالفت با آیت ملی
اما  شر، بروز ساس. عنوان مرج ی غیر عرب، ت ریف می که از سوب نزسیکان صرر به

اندخابمات   از تمرریج افمزایش یافمت. صمرر سر ننقمی تبم        هغلظت ای  تمایمت ب
مجلس اخیر بیان ساشت  ما سر حا  حرکت به سمت یک عراق آزاس و مسدق ، رها 

 .( George, 2008: Associated Press) ها هسدیم از فساس، تروریسم و شبه نظامی
ار از افدارب  مر ایرانمی یما    اب آشک صرر همچنی ، سر لفافه و ااهی به شیوه

مخممالفدش بمما نفمموذ ایممران سر عممراق بهممره ارفدممه اسممت. هممواسارانش بارهمما سر   
انمر. ایم  موا مو بمرون      هاب مخدلف ای   ریت را آشکارا بیمان ساشمده   تظاهرات

عنموان مثما ،    توانمر باشمر. بمه    یافدمه نممی   هماهنگی با رهبران ای  جریان یا سازمان
سر اندخابات، ش ارهایی همچون ایمران بیمرون، بیمرون؛     طرفرارنش ب ر از پیروزب

 Young, 2008).) سر ساسنر مانر بغراس آزاس می
هایی نیز از سوب صرر اتخاذ شمره اسمت    شایان ذکر است، موا و و سیاست

ایم  موا مو    برخی از پژوهشگران، که سر تضاس با ارایشات فوق ترار ساشده است.
انر. برخی نیز، ریشه ای    ر و نقیض صرر را ناشی از پرااماتیسم وب تفسیر کرسه

انمر.   هاب سیاسی بی  نیروهاب سیاسی شمی ه نسمبت ساسه   ها را به کشمکش سیاست
هماب   و سیگمر امروه   «الرعوه»اراب حزب  مرب و فساس نخبگان سیاسی اسم آناکار

برسارب پوپولیسدی مقدمرا صمرر فمراهم کمرسه      سیاسی شی ه، ابزار مهمی جهت بهره
هماب   هممواره از خواسمت   2011است. همی  فاکدور باعر شره کمه ب مر از سما     
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م در ی  حمایت و جنبش صرر را حمامی آنهما م رفمی کنمر. کاربسمت افدممان       
خوبی سر راسداب تض یف رتباب سیاسی اسمدفاسه شمره اسمت.     ناسیونالیسدی نیز، به
عراتمی، سر برجسمدگی    _ذهبی با مر  رایج سمکو ر عربمی   تفاوت ناسیونالیسم م

از سموب   ،عربیسمم آن اسمت   رنگمی پمان   وجوه مذهبی )شی ی( آن از یک سو و کم
ارایانمه هسمدنر،    عراتی سکو ر که ساراب ارایشات غرب ها لیونیسیگر، برخمف م
 ویژه  ر آمریکایی سارنر. ها ارایشات  ر غربی به صرر و صررب

 گيری نتيجه

  هاب سیاسی سر کشورهاب خاورمیانه، از مباحر عممره  فراز و فروسهاب ایرئولوژب
اب برانگیخدمه اسمت.    هاب اخیمر مناتشمات عممره    سر علو  سیاسی است که سر سهه

، از سموب  2003عراتمی اممرب اسمت کمه ب مر از سما         _افو  ناسیونالیسم عربی 
اب سرخصموص امکمان    هماب بربینانمه   بینمی  پژوهشگران مخدلف مورس تأکیر و پیش

خیزش مجرس ایرئولوژب فوق سر صونه سیاسی عمراق انجما  ارفمت. چنانکمه سر     
هماب جمرب تمرار     برخی از مدون سانشگاهی، هویت مشدرک عراتی، ممورس پرسمش  

 .(Kirmanj, 2014: 83-98ارفده است )
عربیسم رژیم ب ر، حضور برجسمده نیروهماب    شریراً اتدرارارایانه پان ۀکارنام
اب  سر عرصه سیاسی و منازعات و شکاف فرته 2003ارا ب ر از سا   اسم سیاسی 

عراتمی   _سر عراق، نقش مهمی سر ای  ناسیره انگاشد  افدمان ناسیونالیسدی عربی 
 _ساشت. هرف مقاله حا ر، نشان ساسن تمأریرات ایمرئولوژب ناسیونالیسمم عربمی     

هماب ب مر از اشمغا  عمراق بموس.  مم         عراتی بر توو ت سیاسی عراق سر سما  
نشان ساسن تررت تاریخی  منظور بهتشری  مخدصر مباحر نظرب ناسیونالیسم، ابدرا 

عراتی سر اذشده، به بور از سو مر  ناسیونالیسمم سر تماری     _ناسیونالیسم عربی 
هاب آن پرساخده شر. ای  سو مر ، نقش مهممی سر توکمیم هویمت     عراق و ویژای

سمازب   لذا تمأریرات ملمت   ؛انر ها ساشده راتی و خوسآااهی ملی عراتیع _ملی عربی 
عراتمی   _ توان ناسیره ارفت. سپس تأریرات ناسیونالیسم عربمی  ای  سو مر  را نمی

( ممورس  2003و نیروهاب حام  آن بر رونر توو ت سیاسمی عمراق )ب مر از سما      
هماب   شخصیت . افدارهاب ناسیونالیسدی و حضور برجسده برخیارفتبور ترار 
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تمر پیمروزب    ملی سر سوره ب ر از اشغا ، برخی بنرهاب تانون اساسی، از همه مهمم 
هماب   (، از ناسیونالیسمت 2010لیست ال راتیه بمه رهبمرب ایماس عمموب )اندخابمات      

سکو ر سر عراق، همچنی  پیروزب ائدمف سائرون با افدمان ناسیونالیسدی عراتمی  
ارایانمه م در می  عراتمی سر خمم       و ملمی و شم ارهاب وسمی   2018سر اندخابات 

 عراتمی  -ی ی تأریر و نفوذ ناسیونالیسم عربهاب اخیر، از جمله شواهر عین تظاهرات
شی ی(  _ روز بوسه است. عموه بر ای ، مرلی از ناسیونالیسم مذهبی )عراتیام به تا

همه  سارب، سر یمک س  ارایی سر مسمئله مملکمت   مرب افدمان اسم آبا توجه به ناکار
عراتمی و   _اخیر ظهور کرسه است. ای  مر  از ناسیونالیسم، بمر سو عنصمر عربمی    

اسممیت با رنگ و ل اب شی ی تأکیر سارس و بر حاکمیت ملی و اسمدقم  سیاسمی   
فشارس. جریان صمرر بمه رهبمرب مقدمرا صمرر سر       عراق از کشورهاب سیگر پاب می

را بمه و مو     هما  ارایش اش، ای  هاب ساخلی و خارجی افدمان سیاسی و سیاست
المرعوه یما حمزب     از جملمه حمزب   ؛هاب سیاسی نیز بازتاب ساسه است. سیگر اروه

هاب اخیر، سم ی سر امرایش بمه     حکمه )تیارالوکمه الوطنی( عمار حکیم، سر سا 
ها و احزاب سیاسی به  حا ، بیشدر جنا  سمت چنی  افدمانی ساشده و سارنر. با ای 

ارایانه که بمه زوا  تمررت عمراق     ت رویکرسهاب فرتهای  ندیجه رسیرنر که شکس
اب تبمری    اب و فرامننقمه  هاب مننقمه  منجر شر و ای  کشور را میران رتابت تررت

باشر. ظهور ساعش کمه عمراق را    تری  سلی  تغییر مو و سیاسی آنها می نموس، اصلی
رهبمران  ممراران و   تا مرز فروپاشی برس، زنگ خنرب بوس که تب  از هر چیز سیاست

تموان روب   ارایانمه نممی   هاب فرته احزاب شی ه را به ای  ندیجه رسانر که با سیاست
عنوان یک کشور کارآمر شرط بنرب کرس. ای  ارایش سر میان جنما    آینره عراق به

آممرن   کمار  ایمرب ممالکی و روب   الرعوه نیز پمس از کنماره   سو  شی یان ی نی حزب
اونه که افده شر روب سیگر ایم    سارس. همانهاب وا وی  هها و اشار عباسب س لت

المللی،  اب و بی  هاب مننقه سیاست تمش براب یک عراق مسدق ، به سور از رتابت
 بازاشت به جهان عرب و آشدی با کشورهاب عرب همسایه است.
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