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 ؟نيينالعثمالم نتحرر من  اذالم
نكليزي لونكريك عن سر  ل ا لمؤرخ  ابط و الضالحديث(  ا ق  العر اريخ  اربعة قرون من ت اب )  احب كت اص  ل  ءايتس

وذلك لوجود    ،من عشرالثا لقرن  افي منتصف    اخصوص  ،لزمنال ذلك  اطو   نيةالعثمالهيمنة  اق تحت  العر اء  ابق
تساسبا على  ا ب  هذه  اعد  من  من  اخروج    اهمها   ،لهيمنةالتحرر  من  60كثر  سلطة  العر اضي  ار ا %  عن  ق 
فة اضا ،نيةالعثمالدولة اصمة ا سطنبول عائي عن الناق  العر اوموقع  ا،لعربية فيهائل القبالية ستقالانيين و العثما
 لعقوبة. اد و ابع لا يشبه  اق مالعر ان يمثل تعيينهم في  احيث ك  ،قالعر انيين في  العثماة  لولاد معظم  الى ضعف وفسا
في  او  للمقا  لةاحلا  هو  ، لالسؤ المثير  من  لمنهجيةارنة  العلمية  مشا مع  عربية  للعر ا طق  في  ابهة  لظروف  اق 
لعقيدة اس من  اس لاة بات ) وطنية( مستوحايمكن تسميته بحركا نتجت ما  ،سيةالسيادية و اقتصلاعية و ا جتملا
لية  الحالسعودية املكة لماء لى نشو ا بية وصولالوهالعقيدة اكبروز حركة بن سعود في نجد وذلك بفعل  ،لدينيةا

و  و السود المهدية  الحركة  ا.  دور الليبية  السنوسية  انية  لعبت  بلد   اكبير   اسياسي  التي  حضورهاستمر او   انهافي    ا ر 
غم  التن اب   احها لدينية( وسر نجاسية  السيا)  ت الحركاة هذه  ابع لنشالمتا  وقد يشخص   ، نلالحد    انهازي في بلد لرما

تشدد ا نسجا ك    ا،فيالجغر اريس  اوتض  نيةالسكا  فيةالثقا  لطبيعةا  مع مع  ا لوها    م  لطبيعة  او   ،لبدوي ا  ا منبعهبية 
فيهاوية  الصحر ا يضعف  عكس    عةالشفا  امبد   التي  بهالحضرية  ات  المجتمعا)  يقوى  و اسطة  الو ادور    التي 
كذلك لعبت    ،كالمهدوية هنالحركة  افريقية مع  لانية  السود الطبيعة  ام  انسجاية في  لتصوفالنزعة  ا  ودور  عة(الشفا
 .  لسنوسيةالحركة اح ادة ونجلشرعية في ولابلة ا لقا دور المغرب وليبيائر و الجز الصوفية في ا ايالزو ا

حة ان ساق كالعر اكون    ،كانذ اق  العر الدينية في  العقيدة  اسية وطنية من صميم  اعدم ظهور حركة سي  وقد يفسر 
د  سو اشبه  للصر ائمة  بسبب  المتو افية  الديموغر ات  التغير اوكذلك      ،ني  العثما  –  لصفوي اع  ا ء  ت الهجر اصلة 

على  ا مقومار المتدفقة  من  لخلوه  خصوصالجغر التسييج  ات  اضيه  من  ائل  القب ات  اهجر   ا في   ، لجنوب العربية 
بغد الو المنطقة  الى شيعية في  ا  ا مهانقساو   ئلالقبالمذهبية لهذه  ات  لتحولاو  جنوب  ب اقعة  تدين  ء للحوزة  لولاد 
في  ا منالمذهب  اتخذت  اخرى  او   ،لنجفالشيعية  في  وشما لسني  غرب  بغد اطق  كذلك  ال  وب  ا تن  هماسد  
للعثمات  لحتال لا من    لصفوييناو ين  ي ن العنيفة  خصوص السكادة  ا بل ابنوع  كبغد المدن  اء  ابنل  انية  د الرئيسية 
  ، ئية ارو لاريع  المشال  اهما و   لسدود ا  تدمير  جمة عنالناو   نهرلان  ا ت فيضالموجنتيجة    وذلك  لبصرةالموصل و او 
ني  ا لبريطال  حتاللالعشرين و القرن  اق  العر استقبل  اوقد    ،لمدناعون في  ا لطاض وتفشي  امر لار  انتشا   هيك عنان

ني  البريطا  يسالدبلومابط و الض ان  ا لى  اريخية  التادر  المصاحيث تشير    ،د اني حاببنية حضرية مدمرة ونقص سك
ف ا يق ا ب  العشرين ينصحهان ثورة  ا بانية  البريطالحكومة  الى  الة  العرب( قد بعث برسالمّلقب ب) لورنس  الشهير  ا
 . اتقريب لمليوني نسمةاهز عددهم ا ن يناك لذيا لقليلين اق العر ان ادة سكابامن  اخوف ،قالعر الحرب في ا



 

2 
 

 !؟ مة(الا -لدولةات ) اهوي
للعر حتالابعد   حرصنيو ا لبريطاريون  لعسكاظهر  اق  الهم  خطط  اف  ان  وحدة    ،ني سي السيانهم  اقر اق  توفير  في 

  تيجي استر لاع  الدفاو   لهند الى  اق  العر اضم    ت اباوذلك ضمن حس  ،لمنتظرة  اقية  ا لعر اجيبولوتيكية قوية للدولة  
  لعسكري ائد  القان  اوقد ك  ا،وفرنس  اني ا لمالمتربصين كاوربيين  ل افسين  المن الهند بوجه  ا  ني فيا لبريطالوجود  ا  عن

حمد المنديل و اللطيف  ا) عبد    البصرة خصوصاء  الية لوجهستقاللا ت  التصدي للنزعافي    اد اويلسون ج  رنولد ا
ذوو  الصا  ) لمصطفى  الجهد  اكذلك    ،لنجديةاصول  لانع  لا تالحثيث  ضم  اع تورك  لدولة  الى  الموصل  ادة 
لبترول في ات  افاكتشاومنحت    ا،ره انية وجو السليمالحفيد في  الية للشيخ محمود  ستقاللات  ولالمحاو   ،نيةالعثما

قدرة  ع عن اقنلاب وذلك ،نية البريطافة الصحاسة و السيام منتقديهم في ام العسكريين اء لهؤل اق دعمالعر ال اشم
مستحق العر ا تمويل  على  بريطاعفا و   ،لمحتلها  لقّوةات  ا ق  ظل  المال  حتاللاء  اعبا من    انياء  في  ئقة الضالية 
لتحررية  العشرين  اتجة عن ثورة  النات  المعطياثمرت  ا قد  و   ،ولىلالمية  العالحرب  ابعد    انيابريطل  دية  اقتصلا
ه  ا تجا ب  ،بعد   افيصل فيململك  اوتنصيب    ، لشيعية  اوسط  لا ت  الفر ائر  اوعش    لدينية الحوزة  ا  ءاعلم   ا دهالتي قا

لمزيد من امنح    وللا  ،ين  ه اتجاقية في  العر الب  المطارت  احيث س  ،قالعر الجديد في  اسي  السيان  ا لكياتقوية  
للع ستقاللا وتخار ل  شؤون    نيا لبريطالتدخل  ايف  ف قيين  وحدة  الحفا  ا نيا وث  ،لوليدةالدولة  افي  على  ضي ار ا ظ 
بوجه  الدولة  ا و الوليدة  لعب    ،رجيةالخاع  اطملالتمرد  فيصل  اوقد  وحكومته  لالملك  من  ا وبمس  ،ول  عدة 
لتحكيم  اقية وذلك بعد العر الدولة اء ضمن البقار ان بخيالكرد في جنوب كردستاع ا قناب اسم اح ادور  ينين البريطا
 . 2لمتحدةامم ل الذي رعته عصبة الدولي ا
التي ولدت من    لدولالكثير من  اسوة باوذلك    ،لموصلالبصرة و اد و ات بغد اي د ولاحت ا قية من  العر الدولة  ات  انش 

  – لدولة  ات  اصف  اسي تنطبق عليه السي التعريف  اوهي ب  ،نيةالعثما  اومن بينه  ،لكبرى ات  ايانحالل المبراطور 
(  مة  لا   -لدولةا  )  هتعنيا وملكبرى.  المية  العالحرب  التي ولدت قبل وبعد  الدول  ات  ال عشر اهو ح  امة كملا

ينة  المتب ا  اهتا عا ج بين جماندملاي خلق  ا   ،فية محددةاجغر   واقليم  امة وذلك في حدود  لالدولة باج  اندما  هو
يذهب  ايتفق مع م   ام  اوهذ   ،معةاء هوية قومية جانشاومن ثم    ،قليمية محددةاوذلك في وحدة    ا،عي ا جتماو   افياثق
ئمة  ا لى جعله ) مدينة( منسجمة قالمجتمع وتميل  اج( كعملية توحد  اندملاليه موريس دو فرجيه في وصف )ا

غم  اء مجتمع  متن اه بناتجا لدفع بالى  اج  ا ندملاحيث يعمد    ا،م حقا نه نظا لمجتمع باء  اعضا م يحس  ا على نظ
ومن    ،فيةاوحدة ثق  امة( بوصفهلاو)    ،سيةاوحدة سي  الدولة( بوصفهابق بين )  التطامن حيث    افياوثق  اسي اسي
بقوة   اطن حينه المو ابحيث يشعر    ،يتهام وحم النظ اس تقديم  اسالدولة على  اج  اندمل ا  سوف يقيم  ،خرانب  اج
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لكونه  لا  -لدولةام  انظ تماساعلى    ائماق  صالا مة  لالالثقاء  انتملاسك  ا س  سي  السياء  انتملاوقوة    ،مةفي 
 3.للدولة

  ، لشريف حسين ادة  ابقي  م 1916م  ا ز عالحجالكبرى في  العربية  اشرة للثورة  احصيلة غير مبك  اهوئنش  قعاو و ل
لعروبية على  النزعة  اغلبت  ، قيينالعر الشريفين  اط  الضبا  ادهالثورة فيصل ونخبة حكومية عمائد  اوتنصيب نجل ق

لعربية بوحي  القومية  ايدلوجية حزبية تؤمن با لى نزعة  ان تتطور  اقبل    ،لوليدة  اقية  العر اسي للدولة  ا لسيالنهج  ا
  ، للغوي المشترك ا والعرق ائمة على وحدة القالحديثة ا لقومية الفرنسي لفكرة اني و الم لانسي الروما لتنظيرامن 

يخلو حركالمسا  اهذ   ولم  من  مضار  شعات  رفعت  وجم الديمقر الوطني  الحزب  اك  ،ولاق  العر ار  ادة  عة  اطي 
صدقينقالاو   ،لي  اهلا بكر   ( سليم  -ب  عاحكمت   ) باو    ،1936م  ان  ق  حظةلمالالجدير  هذ احول   ائدي 
كلا ن  ا  ،ب نقاللا و ان كردي  اول  مع  الصد ا  تكرر  لى  افة  اضا  ،سيةاصول قفقاني ينحدر من  الثالقومية  م 
 ، لحكوميالتمثيل  افي    لشيعةاتّعمد تهميش  لتظلم من  او   ،ن  ا ير ا لى  اء  العلمامن نفي    ابدء  ،لشيعة  اء  الزعما

لمشروع    ارضتهالشيعية معالنخبة  اظهرت  ،اخرى  لائفة  الطار  استئثالشيعية من  اجس  الهو ال على مستوى  اوكمث
مجهود  )  ميالز لالتجنيد  ا لافي  ب السيالعمل  المنخرطين في  الشيعة  اع  اقنخر  مصاسي  تقتضي  الح  ان  لبلد 

سيس  التالوطني حديث  الحزب  ارز وعضو  البامي  المحاه  القاري  اب ن اولكن بعد خط  ،ري اجبلالتجنيد  اتطبيق  
كيف   سؤال:ن صمت غير مريح بعد  ار )  ،لشيعيالنهضة  ادي  اضرين في نالحا م جمع من  ا ماعلي محمد  

مل الكردي عالموضوع  اخرى مثل  امن جهة    .4نيون(ا لبريطايرحل    السنة عندمانفسهم من  الشيعة عن  افع  اسيد 
لعسكري على  التمرد  اك في سهولة  الوعرة هنالجبلية  الطبيعة  اهمت  اسذ  ا  ،سي للدولةالسيار  استقر ئمة لالازمة د ا
وقد   ،قيةالعر ات  الحكوماو  الدولة  امع    ا تهاب التدخل لتصفية حساجنبية ب لالدول  القوى و اوتمكين    ،قيةالعر الدولة  ا
  ، نيينا لبريطامن قبل    لمصطنعاق  العر افكرة    2003م  ا بعد ع  اقية خصوصالعر الكردية  القومية  اب  احز لاعت  اشا

حد. لم  اق و ار عر اطالية في  الفيدر اومن ثم    ،قيةالعر الدولة  اخل  اتي د الذ الحكم  اية لفكرة  البد اوهم بطرحهم في  
و  ا ق فقط  العر اد  اكر ان تكون محصورة بالتي ممكن  الكردية  امة(  لا  -لدولةائي بتشكيل )  ا لنهاهدفهم    ايخفو 

سيس دولتهم  اح لت المتالمسعى ارة عن ا ن عباك ،لكرديةانية( وليست الكردستارة )كلف  وترويجهم  ،لمنطقةاد اكر ا
لقومية  اوذلك في تطبيق للنظرية    ،كالعرقية هن اثنية و لات  التعدد احد مع وجود  الو افي  الجغر اقليم  لاس  ا ساعلى  

حمل فكر حزب    ،لعربيابل  ا لمقالمشترك(.  وبالعيش  ادة  ار ا بـ )    ا ها لتي سمان  ارنست رين ا  الفرنسية ومنّظرها
نسي بدولة الروماقضة للحلم  امن   ارهاعتبالقطرية(. با)  لموجودة  اقية  العر ا لدونية للدولة  النظرة  البعث نوع من  ا

مل  الشالعربي  القومي  المفهوم  امة بلا لفرق بين  الية  اشكالجة  اولمع  ،لخليجالى  المحيط  العرب من  ا تجمع  حدةّ مو 
م ومشترك بين جميع  اقي عخالاسي و انوني وسياء قاكفض  ،لمعلومالتعريف  ات  ا لدولة ذ ار  اطالشعب في  او 
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لدولة الشعب و امة هي روح  لان  ا لتصريح با  لى  البعث  اخرة لحزب  ا لمتات  اور لمنشاحدى  ا  ذهبت    ا،طنيهامو 
لعظمى  اكثرية  لا  اليهاوسعت    ا يدتها  اذ ا  ل ان تقوم  ايمكن    ل   لوحدةان دولة  اوضح نقول  اوبكلمة    ،هي جسده

  لح مشتركة ايتطلب وجود مص  اوهذ   ،كثراو  ا  عربيين   في بلدين   دية اقتص لاعية و ا جتملاسية و السيالقوى  امن  
لكردي في  العربي و القومي  التطرف   اثر  الى  انج  اتب  شيركو كرمالكايشير    اوهن  ء دولة. ابن  لقوى فيالهذه  

 قية:العر الوطنية امحنة 
 ا وهذ    ،قيةالعر الهوية  اق با لتصلاقية وضعف  العر الوطنية  اف  اضعافي    اهمتان سا ميتالمتنان  القوميت ان  ا تا)ه

من  و   ،قالية للعر الحالحدود  التي تعيش ضمن  ات  المجتمعافق مع  اتتو   لمتخّيلة ل ا  ا تهما تي بسبب كون مجتمعاي
ق  العر اقية ومجتمع  العر اضي  ار لا   اقّسمت  انهماو   ا،خلتالكرد قد تد اب و ر لعامل  ان ي ا للتين ك الدولتين  ان  المؤكد  ا
لعرب يروم صهر الكرد و القوميين  امن    ن كالاقض مثير يتمثل في  اك تناوهن  ، قالعر المتخّيل منذ تشكيل  ا
و  ا   لكبرى ان  ا وكردست  ،لعربيةالقومية  الة  العربية في حامة  لالوطن/  ا  ،خران  افي كي  ا، و كليا  ا جزئي  ،قالعر ا

 . 5لكرد(الة اق في حالعان اكردست
 ت ! التي ر ا امريكا

قية بعد ثورة  اء دولة عر انش ل  ضطراول  لاف  ،قامريكي للعر لاني و ا لبريطاين  لحتاللاضح بين  ارق و اثمة ف
ع عنيفة  تزويده  ،1920م  ا وطنية  على  من    اوحرص  مصالمتابشيء  بحفظ  رغبة  مع  التي  الحه  انة  لتقت 

  ا ين وقفو ل د اورج ئل  ا شيوخ قب  ،نيةا لعثمالدولة  اعن    انشقو ا  اشرافط  اضب   ،قالعر ارج  ا) ملك من خ  ؤيدينملا
ن  ا لتي تؤمن باو   ،لمتطرفةالية  النيو ليبر الى تطبيق رؤيته  امريكي فسعى  لال  حتاللا   اما  ،لثورة(الضد من  اب
لمجتمع سيكون  ان  ا  ولاوهي    ،سيةاطية سياء ديموقر اسمتين في سبيل بن الى نتيجتين حالدولة سيقود  اف  اضعا
لمجتمع  ال تنظيم  اشكاي شكل من  ا  ،لمجتمعاخل  ات مدنية في د اتنظيم نه سيسمح بظهور  او   ،لدولةاقوى من  ا

بعيد  تّدخل    النفسه  ب  ،لدولةاعن  طوبالتائع  الوقاهنت  ر وقد  على  هذه  الية  وخطل  ومجاوية  قع  الو   انبتهالرؤية 
  - قية العر الحرب  اب  اعقا في    اكلهماحتدمت مشالتي  المجتمع  الدولة و ان  اذ  ا  ،مريكيلال  حتاللاق قبل  العر ا
دولة شمولية    ،لى نشوء وضع فريد ادت  ا  ،سيالقالدولي  ادي  اقتص لار  الحصاو   ،لكويت انية. ومن ثم حرب  ا ير لا

  ا عيا ر لشمولية   الدولة  اولم تعد     ،لمؤسسيةا  ت ادنى للخدملالحد  امن  ومجتمع مدني منهك بل محروم    ،ضعيفة
فظت اح   اولكنه  ا،رئيسي   ا حيث لم تعد منتج  ،ميةلتعليا لصحية و ات  الخدما) تتجير(  مت بـ  ان قابعد    اعياجتما

ومجتمع مدني منهك بل    ،دولة شمولية ضعيفة  ،لى نشوء وضع فريد ادت  ا  ،سيا لقالدولي  ادي  اقتصلا على  
لمشروعة(  المشروعة وغير  العنف )  اجهزة  افظت على  اح  اولكنه  ،   ،لمؤسسيةادنى للخدمة  لالحد  امحروم من  
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لحملة  امثل    ريعاجة لمشالح اتحت ضغط    ا لهامن عق  اطلقته التي  او   ،لحديثة  اقبل  القوى مالسلطة  مع  اسمة  امتق
 . !ئريةالعشاب انسل ا وحفظ تدوينت . وحمالنيةا يملا

من  لارة  ا ق مستشطالارة عبر  المد الى  اوسعت    ،قيالعر اقع  الو اعن   اليتهانفصمريكية للاسة  السياوقد تنبهت  
حة  ا ق كسالعر الى تعيين  افة  اضلا فب  ،قة(لخالالفوضى  اطلقت عليه )امض  ايس لمصطلح غار   اغوندليز مي  و لقا

لجذب   في  السيا حولت    ،ديةالجهاموية  سالل ات  الحركامفتوحة  صيغتهالعر اسة  من  بين  ا  اق  كعقد  لطبيعية 
لحزب  الى  اتكون  اقرب مائفة  ا لطاتت  ائفية. وب الطاثنية و لا ت  اعالجمالدولة و الى عقد بين  الدولة  اطن و المو ا
لدخول في  امن    ،ئفيالطاسم  الدستورية للتقالة  الكفا  لذي لم تحميه اني  انللباخ للنموذج  استنسافي    ،سيالسيا

تب اشخصه بعمق ك  ا. وهذ م  نيا للبنام  النظادية في  اقتص لاسية و السيات  اد انسد لا   ديمومةهلية مدمرة و ا حرب  
 اليست مشروع  اولكنه  ،ئفيةات تركيبة طا لى قوة ذ الشيعية تستند  السنية و ارونية و الماسية.  السيالمذهبية  اني )ا لبن
ن يرجح حصته في  ا  ،يستطيع في ذلك  ول   ،صصةالمح اسي حزبي وفئوي يقوم على  ابل مشروع سي  ا،ئفياط

لحروب ات و التوتر الحديث سلسلة من  ان  اريخ لبن اجعل  من تاوهذ م  ،رجيةاستقوى بقوة خا  اذ ا  لالثروة  السلطة و ا
 ، لدوليةاقليمية و لالقوى  الح  امص  المحلية. وتغذيه القوى  النفوذ بين  اسم  افس مقيت على تقاتن  التي يقودها  هليةلا

 .6ولى(ل الدرجة ارجية بات خازنابتو   الوطن  رهناومستقبل  ،عا ريخ نفسه موضع نز التاجعل ام
تب  الرو اف اعر ا بسن  ،لثروة اعبر عنصر  ،ئفي الطالنخبوي احر ا لتنالقفز على الى  ا امريكاق سعت العر افي 

ق  الشقامّوحدة تسمو على    لهدف خلق طبقة الي. و الماد  ات للفساو فتح ثغر اربة  اومو   ،لمسؤولين  ار  الضخمة لكبا
قع توزع  اوجب و او   ،ئلةالطات  الثرو اك  متالاسية في  السي الطبقة  اسين  وتّوحد  السيابه  ال تش ومن خال  ئفيالطا
وبتعبير روبير )    ،لوطنية  ادة  السي ان  ايشبه فقد الى ما لمختلفة  اقليمية  لالدولية و ات للقوى  اءلولاسين في  السيا
 فية(. الجغر ا التحكم بحدودهالسيطرة و اتتمكن من لتي ل اشلة هي الفالدولة ا

 !رعالشاة اجامف
لسنين في  ات  التي قضت عشر اسية  السي الطبقة  ان جل  ا  ،2003م  ا سي بعد عالسياقع  الو ات في  ارقالمفامن  

م  ا نقسلا عبر  ،طيةالصحيحة للديمقر السكة اسية على ا لسيالعملية ادرة بتسيير المباترفض   ،رضةالمعاصفوف 
ت  ازمات و اد انسد الى  ادى  ا  ام  اوهذ   ،نيةالبرلماقلية  لاكثرية و لار  ادو اوب في شغل  التنارضة و الى  حكم ومعا

ح  صال ل  ضيةالمات  السنو افي    ابعضه  ات شعبية دعا جا حتجات و اهر ا كبته تظاسي. و السيام  النظاخطيرة في  
نحت    ،م  النظا حين  و اجاحتجافي  سقوط اية  النهادى في  ا  اعنيف  ىمنح  ،لغربيةالمنطقة  ات  اماعتصا ت  لى 
 ،   د اصمة بغد العاق باحابي كخطر حقيقي  ا رهلاعش (  ا لمسلحة وبروز تنظيم ) د ات  اعا لجمات بيد  افظالمحا

ت  ا جاحتجلانطلقت  احيث    ،لغربيةاطق  المنالذي لحق بالعنيف  ار  الدمالشعبية بعد  ات  اجاحتج لاولم تنته  
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ت  العشر ات وجرح  ائلماتسببت بمقتل  و   ،لجنوبيةالوسطى و ات  افظالمحاد و اوبزخم وصورة غير مسبوقة في بغد 
 هرين. ا لمتظامن 

ول يتعلق لا  ،سين  اسالى مدلولين  اويمكن تفكيكه    ، ت تشريناجاحتجلمركزي لار  الشعان  ا) نريد وطن( ك
ت  ا زنالتو القوى بحجة حفظ  اضحة لتلك  الو التبعية  الّتدخل و اجنبية  بلالقوى  ال  ايغالوطني بعد  ال  ستقاللابقضية  

دة  السيان عنصر  ادة. وفقد السيا   ،لوطنارض/  لا  ،لشعب  المتكونة من  اس هي  اسل ا  الدولة بتعريفهاخلية. فالد ا
لة  العد البة بالمطاخر فهي  لالمدلول  ا  اما  ،لوطناقة مع  لعالال  ختالالوطني بالشعبي  الشعور  الى  ا  ائيا يقود تلق

لنهب  ابسبب    ،لفقراتحت خط    انها لمئة من سكاثون بويقبع ثال   ،لثروةاد تسبح على بحر من  عية في بالا جتملا
و على  الحكومية في وضع حد له  اهة  ا لنز اقبة و المر اجهزة  ايسمى باوعجز م  ، لميةات عابلغ مستويلذي  اد  الفساو 
 ته.ا لتخفيض من مستوياقل لا

بحصة    الشيعة فيه از ضد حكومة يحظى  امتياضة شيعية ب انتفا ت تشرين هي  اجا حتجان  اؤل حول  التسار  ايث
في  لا وحسم  ارة  اد اسد  م  ،لمصيريةات  ار القر الدولة  ِبشاذكرناومع  كالو ات  المحفز ان  ا ه  لوطني  از  اعتز ل اقعية 
ريخية  التالحقيقة  ان  ا   لا  ، ئفابرة للطو ات ع اكمستحق   ،لمعيشي امن  لات و الخدمالمعززة بمطلب  الكريمة  اة  الحياو 

صمة  الكوفة عام علي )ع(  ا ملا  تخذ ان  الشيعي منذ  ان  الوجد افي    اكثر حضور ل البلد  اق هو  العر ان  اتؤيد  
كربالام  املاد  استشهاو   ،ميةساللاللدولة   في   ) ع   ( لتي  اق  العر افي  لشيعية  ات  الثور ات  اوموج  ،ءلحسين 

كهم ادر او نضج  ا  الذين ولدو ات هم من  اج احتجلاركين في  المشالى معظم  افة  اضا  ،ريخالتاستمرت على مّر  ا
لجيل ا  اوهذه ميزة تحسب لهذ   ،لحديثةات  التقنيالم عبر  العاصل مع  التو الحرية و اء من  اجو افي    2003م  ا بعد ع

بامق لهالسال  اجي لا رنة  عن  ابغض    ، بقة  شعباتوريا لدكتاف  ،فيالثق المستوى  النظر  تخلق  لمرضى  امن    ات 
ت  ا كينات من مالذ اية  اع وحمالدفات  الياو متلوّنة بسبب  اجية ومّركبة  ازدو ات  او شخصيا  ،لايق  ان كمي نيالنفسا
لتي  المظلومية  اب  النفس كونه  غير معني بخطالثقة في  المزيد من  الجيل با  اتوري. كذلك ولد هذ الديكتالقمع  ا

. ويمكن  جلى صورهالشيعي في  النفوذ  الحكم و ايش  ا صر وعافقد ع   ،لشيعيالديني  الوعظ  افة  اتطغى على ثق
 لتشرينية. ات اجاحتج لالكبير في الشيعي الشعبي الحضور اهرة ايخص ظ اخرى فيم اب اسبان نورد ا

لنصح  النقد للحكومة و ات  ابا سبوعية عبر توجيه خطا كبة  اومو   عالا ف  الشيعية حضور الدينية  المرجعية  اسجّلت  
ي وقت  اتعد في  ول   ،لحديثةاقية  العر الة  لدو اسيس  ابقة لتانت سا لشيعية كالدينية  المؤسسة  ان  اومع    ،هريناللمتظ

هلي  ل السلم اعلية في حفظ اكثر ف لا لمؤسسة انت اك  ا نها ل ا ، للدولة تيالمؤسساء  البنامن  ات جزءاوقلامن 
لذي  الجيش )  ا  ،لحديثة  اقية  العر اسية للدولة   السيالمسيرة  اعلتين  في   اهم مؤسستين فا ل دور  ضمحالابعد  

لمشهد الدينية في  الحوزة  اوحضور    ،(2003  -1968لشعبوي )  الحزب  ا( و 1968  -1958لسلطة من  ار  اد ا
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لمؤسسة ا(  هللاقي :)  العر الشعب  الكبرى في هوية  اث  لثالانيم  اقلاحد  تي ل اهو تمثيل مؤسس  ،ما بشكل ع  قيالعر ا
)ا  ،لشيعيةالدينية  ا )  الجيش(.  ا  مؤسسة  لوطن  حدى  الى  المستندة  ا  ةلشعبويا  يةلحزب المؤسسة  ا  لشعب 
  .لكبرى(اصرة المعا ت ايدلوجيلا

 لنفق  اية اضوء نه
  ا تحتوي دوله  ، لغربيةا  اورباف  ،لدينيةالقومية و اثنية و لات  التنوعالي من  او مجتمع حديث خا توجد دولة    ل   ا بديهي

من  العشر اعلى   و اثنيل ات  بخصوصيتهاصلية  لائف  الطو ات  تان   ،  المعتزة  عن  للصر ا كس  اريخهاهيك  ع  ا حة 
ومرونة وتطور    ،معة  الجا  ات ببنيتهالمؤسساق  انبث او   ، دتهانون وسيا لقاولكن تطور    ،ت  المكون الدموي بين هذه  ا

ك   ا لسلمي على حر ارخى بظله ا ،لتمثيل الملكية و التعبير و احق  ،ت اعالجماد و افر لحقوق لال اف ب اعتر ل افلسفة 
و ا هنالدولة  تحدي  ،كالمجتمع  و الهويات  ا لحركاش  انتعاو   ،  لهجرةاد  ازدياب  ،  لعولمةات  اومع    ،   لشعبويةاتية 
  ب ا ستيعالقدرة ب اك على  اطية هن الديمقر ادي للدول. برهنت  السيال  المجارج  ال خامو ل امحة لرؤوس  الجالحركة  او 
هوس    ،لعرّضيةا  ت الصدماو   رعةالمتسا  ت التّغير اص  امتصاو  سو ات  الحركاولجم  ليمين  اه  اتجاب  ا ءالمتطرفة 
يخسر  ،راليساو  هناولم  حقوقه  الفرد  من  بغض  اك  عن  المشروعة  مو لنظر   ( صور   لمحلية  اطنيته(  اتعدد 
 لمية.العاوربية و لاو 

طنين بتحقيق  المو البية من  الغافي كسب ثقة    الياكمة حالحاو و   ابقارضة سالمعالطبقة  افشلت    ،ق  العر افي  
لحكم  امن     اماع  17لب بعد  المطاتت  اوب  ،د باللادي في  اتحا طي  الي ديمقر ام ليبر ا م نظابقي   ،لموعود ا  امشروعه

ح لسالات  القوى ذ السيطرة على  او   ،ت السلطالفصل بين  ام  الفعلي لنظالتنفيذ  اعبر    ،لثقة هذهازمة  اضحة لفك  او 
جهزة  لالفوضوي عن  التوظيف  ا  ىءلعمل ورفع عب  اص لتوفير فرص  الخاع  القطار و استثملاوتنشيط    ،لمنفلت ا
 زنة.   ارجية مستقلة ومتو اسية وطنية خ اج سيا نتهالى افة اضا ،لحكوميةا

طعة  اعدم حصول مق   ،لمحتجينالطريق مع  اي في منتصف  قلتاللسية  السيالطبقة  ا هن عليه  ا تر   اهم ما ن  اويبدو  
بتمثيل    ناحزير   لمبكرة فيات  ابا نتخلا خروج  و    ،  2018م  ا حصل عار م ات على غر ابا نتخسعة لال اهيرية و اجم

  ، لية اديكالر التسقيطية و الحلول  المرجو بعيد عن  التغيير  اسطته تنفيذ  ايمكن بو   ،لمحتجاسع  الو امهم للجمهور  
 لنفطية.ات  ادر الصلي لالمالمورد  اض  انخف او   ائحة كوروناج  المستجدة خصوصا  دةا لجا  ت ازملات  اوعبور مطب

لة افي ح  ا،ستختبر عبره   ،رانتظامرحلة ترّقب و   ،لية حرجةانتقان هي مرحلة  لاج  احتجلاتمر به حركة    ا) فم
و الو ابية   انتخلاركة   المشا و ات  اليلاقدرة    ،عيةا لو اسعة  عابية  انتخلات  ادو لالدستورية  بعد  تّشكلت  م التي 

ت ادو لاو   ت اليلاتي. وسيكون فشل هذه  اقع مؤسسالى و اوتحويله    مهاحتر اف و ختاللاب  استيعاعلى    2003
 . 6ح(صالل التجدد  عبر ار و استمر بل لالاق 2003بعد ا م ما ن نظامل في لاية اونه ،لبلد اعلى   ارثياك
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