
   

 

  
  

  انداز روابط عراق با حوزه عربی چشم
   1محمود عباسی

  
  
  

  
  31/02/1398تاریخ پذیرش نهایی:       15/02/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده
در  ایـن کشـور  سیاسـت   در عراق، نظام سیاسی جدیدگیري  در پی سرنگونی رژیم بعثی صدام و شکل

حل اختالفات برجاي مانده از دوران صدام، کاهش تـنش   در راستاي الملل بینحوزه عربی و برخورد با 
ویـژه در   المللی بـه  با کشورهاي همسایه و عدم دخالت در امور داخلی آنها و حضور فعال در مجامع بین

  . محیطی بوده است هاي زیست و چالشگرایی  موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم، افراط
به کار  جدید رویکرد تقابلی را عراق در قبال ساخت سیاسی ي عربیها دولت  در سمت مقابل،

پذیرفتند و از سوي دیگر ضمن به حاشیه  عراق با محوریت شیعه را نمی  ،ها دولتاین گرفتند زیرا 
م حاکمیتی این کشور در منطقه که بر گذاري نظاتأثیررفتن جریان سنی در عرصه سیاسی، نسبت به 

ي عـراق  ها و این در حالی بود که حکومت ي دموکراسی شکل گرفته بود، بیم داشتندها هلفؤپایه م
ایـن  جلب اعتماد کشورهاي عربی و بهبود مناسـبات   به دنبالبا تقویت بال عربی عراق  2003پسا 
  بودند. ي عربی ها دولتبا  کشور

راق و موفقیت نیروهاي عراقی با محوریت حشـد شـعبی در مهـار و    بعد از ورود داعش به ع
طور خاص عربستان سعودي در تعامل با  کنترل این گروه تروریستی، رویکرد کشورهاي عربی و به

هاي  حاکمیت شیعی عراق با یک تغییر تاکتیکی همراه بود و نزدیکی و تعامل هر چه بیشتر با جریان
  .کار این کشورها قرار گرفت شیعی و حاکمیت عراق در دستور

و انجـام  اي  تحلیلی و با تکیـه بـر منـابع کتابخانـه    ـ  در این مقاله با استفاده از روش توصیفی
با حـوزه   عراقتقویت روابط حاکمیت  يها ران ها و پس ران پیشمصاحبه تالش شده، ضمن تبیین 

  اص سعودي) پرداخته شود. ، به سناریوهاي احتمالی روابط عراق با حوزه عربی (به طور خعربی
عراق با عربستان سـعودي  ها و مناسبات  همکاري یمنحني مقاله حاکی از آن است که ها هیافت
با توجه بـه  ، طرفاما روند تعامالت دو  خواهد بودمدت رو به رشد  انیم یحت ایمدت و  در کوتاه

 دنبالبه  يصورت راهبرد به يو سعود داشته یکیعربستان به عراق جنبه تاکت دیجد کردیرواینکه 
  در بلندمدت تداوم نخواهد یافت.  ،نیستمناسبات با عراق  تیتقو

  واژگان کلیدي 
  عراق، حوزه عربی، عربستان سعودي، همگرایی ـ واگرایی 

                                                                                                                                         
  کارشناس مسائل غرب آسیاعرب،  اتیادب يدکتر يدانشجو. 1

  5ـ 40؛ صفحات 1398بهار  ،77، پیاپی 1، شماره بیستمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  بیان مسئله 
آفرینـی در محـیط   کشور عراق تا پیش از سرنگونی رژیم صدام، بـه علـت تـنش   

ي نادرست رژیم بعثی، فاقد توازن ها ستطه سیاالمللی خود به واس پیرامونی و بین
در روابط خارجی با کشورها بود و همین امر باعث شد همواره از اتخاذ سیاستی 

با سرنگونی رژیم بعثـی   پایدار و بلندمدت در سیاست خارجی خود ناتوان باشد.
هـاي سیاسـی شـیعی و     ، عراق جدید با محوریت احزاب و جریان2003در سال 
هاي معارض در دیگر کشـورها   عنوان جریانکردها که تا پیش از این به ائتالف با
در ایـران حضـور داشـتند و     عمدتاًها  کردند، شکل گرفت. این جریان  می زندگی

لذا  .شکل گرفته بود ن کشورشان از ای خاستگاه اولیه تحرکات و مبارزات سیاسی
ارجی، با انبـوهی از  از بازگشت به عراق و آغاز فعالیت در عرصه سیاست خ پس

مشکالت سیاسی، حقوقی و اقتصادي برجاي مانده از رژیـم بعـث در تعامـل بـا     
المللی و حتی تعهدات مـالی در قبـال    همسایگان و دیگر ساختارهاي سیاسی بین

حکومت جدیـد در عـراق از    دیگران و رویکرد تقابلی حوزه عربی مواجه شدند.
ده عدم پذیرش رسمی توسط برخی از گیري خود با چالش عم همان ابتداي شکل
که اشـغال  خصوص کشورهاي عربی قرار داشت. افزون بر اینهمسایگان خود به

باعث شـده بـود در حـوزه سیاسـت خـارجی، اغلـب        عمالًکشور توسط آمریکا 
با واشنگتن در ارتبـاط   کشورها به جاي تعامل با بغداد و حاکمان جدید، مستقیماً

هـاي سیاسـی عـراق بـا      هاي سیاسی احزاب و جریان چالش ،باشند. عالوه بر این
هـاي تقسـیم    چالش ،اي و مذهبی بندي طایفه یکدیگر، ورود کشور به نظام سهمیه

هاي مذهبی و قومیتی بودند و  قدرت میان احزاب که به معناي حقیقی کلمه بلوك
ي هـا  سـت تعارض سیا و المللی هر یک از آنها اي یا بین همچنین وابستگی منطقه

عراق جدید  شداي آن باعث  پیمانان منطقهعراق جدید با منافع آمریکا و دیگر هم
 ،پایـدار  واقعی براي ترسیم یـک سیاسـت خـارجیِ    یک راهبردِ جدي نبود با خأل

جدید در برخورد بـا   واقعی و بلندمدت مواجه گردد. لذا سیاست اتخاذشده عراقِ
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برجاي مانده از دوران رژیم صدام، جهان خارجی تا کنون مبتنی بر حل اختالفات 
کاهش تنش با کشورهاي همسایه و عدم دخالت در امور داخلـی آنهـا و حضـور    

ویـژه در موضـوعاتی ماننـد مبـارزه بـا تروریسـم،        المللـی بـه   فعال در مجامع بین
  محیطی بوده است. هاي زیست گرایی و چالش افراط

عراق جدید بـا حـوزه    در مسیر بهبود مناسبات 2003هاي عراق پسا  حکومت
ایـن  ؛ زیـرا  ي عربی مواجه شـدند ها دولتبا رویکرد تقابلی  2014عربی، تا سال 

پذیرفتند و از سوي دیگر ضمن به حاشیه  عراق با محوریت شیعه را نمی  ،ها دولت
گـذاري نظـام حـاکمیتی ایـن     تأثیررفتن جریان سنی در عرصه سیاسی، نسبت به 

لـذا   .ي دموکراسی شکل گرفته بود، بیم داشتندها هفلؤکشور در منطقه که بر پایه م
و نفی آن حرکت کردند. بـا  عراق از همان ابتدا به سمت تقابل با حاکمیت جدید 

با تقویت بال عربی عراق  کردروي کار آمدن حیدرالعبادي، حاکمیت جدید سعی 
ي هـا  دولتبا  این کشوردر مسیر جلب اعتماد کشورهاي عربی و بهبود مناسبات 

  نیز چندان افاقه نکرد.ها  تالشاما این  ؛عربی گام بردارد
بعد از ورود داعش به عراق و موفقیت نیروهاي عراقـی بـا محوریـت حشـد     

طـور   شعبی در مهار و کنترل این گروه تروریستی، رویکرد کشورهاي عربی و بـه 
خاص عربستان سعودي در تعامل با حاکمیت شیعی عراق با یک تغییـر تـاکتیکی   

هاي شیعی و حاکمیت عراق  اه بود و نزدیکی و تعامل هر چه بیشتر با جریانهمر
این در حـالی بـود کـه تـا پـیش از ایـن،        .در دستور کار این کشورها قرار گرفت

هاي سیاسی اهـل سـنت و حمایـت و     کشورهاي عربی تعامل حداکثري با جریان
جدید و تالش براي  پشتیبانی از آنها را با هدف کارشکنی در فرایند سیاسی عراق

محـور  ، ها از حداکثر امتیازات سیاسی در عرصه قـدرت  مند شدن این جریان بهره
ي خود قرار داده بودند؛ البته چرخش حوزه عربی در تعامـل بـا عـراق    ها ستسیا

ي گذشـته آنهـا در حمایـت از اهـل     هـا  ستپساداعش به معناي عدم استمرار سیا
چرخش را باید یـک تغییـر تـاکتیکی در     هاي افراطی نیست و این سنت و جریان
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تعامل این کشورها با عراق تلقی کرد. همزمـان بـا تغییـر ایـن رویکـرد از سـوي       
هاي سیاسی شیعه  کشورهاي عربی با محوریت عربستان سعودي، برخی از جریان

در مسیر نزدیکـی و همگرایـی هـر      در عراق نیز ضمن استقبال از رویکرد مزبور،
  کشورها قرار گرفتند. چه بیشتر با این 

هاي شیعی  انداز مناسبات حاکمیت عراق جدید و روابط احزاب و جریان چشم
عوامـل   ،با حوزه عربی نیازمند بررسی عوامل همگرا و واگرا یا به عبـارت دیگـر  

باشـد کـه بـا      مـی  ران در تقویت و توسعه این روابط در بلندمدتران و پس پیش
ي سـعودي در قبـال عـراق و چـرخش     اهـ  سـت توجه به چـرخش تـاکتیکی سیا  

حاکمیت و احزاب شیعی بـه سـمت حـوزه عربـی احتمـال تقویـت نسـبی ایـن         
  امري قابل انتظار است.  ،مناسبات و روابط در بلندمدت

  است:ال اصلی ؤس سهدنبال پاسخ به  این پژوهش به
بـه طـور   بـا حـوزه عربـی (    عراقتقویت روابط حاکمیت  يها ران . پیش1

  ه خواهد بود؟سعودي) چخاص 
به طور خاص با حوزه عربی ( عراقهاي تقویت روابط حاکمیت  ران . پس2

  سعودي) چه خواهد بود؟
ي براي آینده روابط حاکمیت عراق با حوزه عربی متصور انداز چشم. چه 3

   خواهد بود؟
با حـوزه عربـی    عراقرو، ضمن بررسی مناسبات و روابط دولت  نوشتار پیش

 ،ها یا به عبارت دیگـر  ران ها و پس ران ، به بررسی پیش2003هاي پس از  طی سال
عوامل همگرا و واگرا در تقویت و تحکیم این روابط با تمرکز بر کشور سـعودي  

   پردازد.  می این مناسبات انداز چشمبه بررسی پرداخته و در پایان 

  چارچوب نظري
کـه بـه   «دانـد    می اي عنوان مبدع تئوري همگرایی، آن را پروسه به »سها  ارنست«

شـوند کـه     مـی  رهبران سیاسی چند کشور مختلـف متقاعـد و راغـب    ،وسیله آن
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شـان را بـه سـمت مرکـز جدیـدي کـه        هاي سیاسی وفاداري، انتظارات و فعالیت
نهادهایش داراي اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قـانونی و رأي اختیـارات   

همگرایی به معنـاي ترکیـب و ادغـام     بنابراین» ي ملی باشد، سوق دهند.ها دولت
ي اقتصادي و سیاسی بازیگران ها ستسازي سیا اجزا در یک کل است و با یکسان

گـردد. هـدف     مـی  آمیز تجارت منجـر  در قبال یکدیگر به نوعی آزادسازي تبعیض
گسـترش  «اساسی همگرایی اقتصادي، آزادسازي تجاري است و در کنـار آن بـه   

ن تخصـص در تولیـد داخلـی، کسـب درآمـدهاي ارزي،      تولید جهانی و بالطبع آ
جـویی در منـابع    ي تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صـرفه ها هکاهش هزین

کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولیـد و تجـارت، افـزایش    
 رساند.  می یاري» هاي نسبی هاي خارجی و استفاده از مزیت گذاري سرمایه

آید، همگرایی بیشتر از آنکـه هـدف باشـد     س برمیها ه که از تعریفگون همان
اتحاد سیاسـی و   ،ادغام اقتصادي و سوي دیگرش ،روندي است که یک سوي آن

ي خارجی و امنیتی اسـت. البتـه در دنیـاي    ها ستي مشترك در سیاها هاتخاذ روی
ـ   ه واقعیت، حرکت از هر دو سوي طیف به سمت دیگر تجربه شده اسـت. اتحادی

تـدریج در مسـائل    کـرد، امـا بـه     می اقتصادي را دنبال صرفاًاروپا در آغاز اهداف 
 ابتدا اهداف سیاسی و امنیتی را دنبـال  »آن آسه«سیاسی نیز وارد شد. برعکس آن، 

هـا افـزود، بـه     هاي اقتصادي را به سـیاهه همکـاري   ولی بعدها همکاري ؛نمود  می
میالدي و خدمات در  2005ري در سال نامه تجا نحوي که پس از امضاي موافقت

آن، حجم مبادالت تجاري بـه یـک هـزار و     میالدي، میان چین و آسه 2007سال 
خصـوص بـا فروپاشـی    رسید. درحال حاضـر بـه   2010میلیارد دالر در سال 200

اتحاد جماهیر شوروي و از بین رفتن نظام دو قطبی و جنگ سـرد، آنچـه بیشـتر    
کنـد، دو اصـل اقتصـادي      مـی  اي جذاب بـدل  را به پدیدهگرایانه  هاي منطقه پیمان

 90از ابتداي دهه «ي حمایتی است. به همین دلیل ها ستمغایر تجارت آزاد و سیا
هـاي   روند اصالح قوانین و مقررات مربوط بـه ترتیبـات تجـاري بلـوك     ،تاکنون
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بیشترین وقت رهبران سیاسی و اقتصادي جهان را به خـود اختصـاص    ،اي منطقه
  )61ـ62: 1389(مشیرزاده،  »ده است.دا

 کـه از میـان آنهـا    ، تعاریف متعددي ارائه شده اسـت »همگرایی«در خصوص 
  :دکراشاره  زیرتوان به موارد   می

عمال اقتدار تام  ،فرایندي که طی آن .1 واحدهاي سیاسی به طور داوطلبانه از ا
ـی  نظر کرده و از یک قـد  خویش براي رسیدن به هدفی مشترك، صرف رت فراملّ

  کنند.  می پیروي
 بازیگران سیاسـیِ چنـدین واحـد ملـی مجـزا ترغیـب       ،فرایندي که طی آن .2
هاي سیاسی و انتظارات خـود را بـه سـوي مرکـز      ها، فعالیت شوند تا وفاداري  می

نهادهـاي ایـن مرکـز یـا از صـالحیتی برخوردارنـد کـه        . جدیدي معطوف دارند
 خـود بگیرنـد یـا چنـین صـالحیتی را     ي ملی موجود را تحـت پوشـش   ها دولت
آنچه در همگرایی بین یک دولت با واحـد سیاسـی    )223: 1370(قوام،  طلبند.  می

بـه   توانـد   می رسد  می هاي سیاسی اهمیت دارد فرایندي است که به نظر یا جریان
 ،گسترش همگرایی کمک کند. هر اقدامی براي همگرایی در یک بخـش  تعمیق و

شـود و    مـی  هـاي دیگـر   کند که مستلزم همکـاري در بخـش    یم وضعیتی را ایجاد
  یابد.   می کند و این روند ادامه  می »سرریز«همگرایی از بخشی به بخش دیگر را 

تـا جـایی    ؛کند  می لفه اقتصادي نقش بسزایی در تحقق همگرایی ایفاؤامروزه م
شـتر از  شود اقتصاد سیاسی شده و اهمیـت مسـائل اقتصـادي اگـر بی      می که گفته

تـوان جـدا از    مسائل سیاسی نباشد کمتر هم نیست. لذا اقتصاد و سیاست را نمـی 
  هم در نظر گرفت و باید بر اهمیت سیاسی مسائل اقتصادي تمرکز کرد. 

  2003 سال روابط عراق با حوزه عربی پس از
تـا  1958برونداد سیاست خارجی عراق از زمان تأسیس جمهوري عراق در سـال  

هاي متعدد بوده و همین  دلیل کودتاها و جنگ ازن در این سیاست بهکنون، عدم تو
عراق معاصر همواره از اتخاذ سیاستی پایدار و بلندمـدت در  است امر باعث شده 
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ي رژیم بعثی کـه در طـول بـیش از    ها ستسیا سیاست خارجی خود ناتوان باشد.
ه ه، باعـث شـد  المللی بـود  آفرینی در محیط پیرامونی و بینسه دهه در عمل تنش

در عـراق شـکل گرفـت، بـا      2003پـس از سـال   که نظام سیاسی جدیدي  است
انبوهی از مشکالت سیاسی، حقوقی و اقتصادي با همسایگان و دیگر ساختارهاي 

حکومـت   المللی و حتی تعهدات مالی در قبال دیگـران مواجـه شـود.    سیاسی بین
عمـده عـدم پـذیرش     گیري خود با چـالش  جدید در عراق از همان ابتداي شکل

رو شـد   هخصوص کشورهاي عربی روب رسمی توسط برخی از همسایگان خود به
 زدایـی و  تنشراهبرد سیاست خارجی خود را بر پایه  کردو بر همین اساس سعی 

بهبود مناسبات با حوزه عربی و تالش براي تحقق توازن در روابط با این کشورها 
تمادي آنها به عراق جدیـد بـا محوریـت    اع اعتمادسازي یا رفع بیبر اساس اصل 

تـدوین   2003 سـال  شیعه تدوین کند. در اسناد وزارت خارجه عراق که پـس از 
که نظام جدید عراق  ي عربی تقدم داده شده و اینها دولتشده به مسئله رابطه با 

بر اساس اصـل تـوازن    است، با کشورهاي عربی  دنبال برقراري ارتباط برجسته به
  باشد.   می در روابط

  نگاهی به راهبرد وزارت خارجه عراق جدید
به  این استراتژي یکبند  که خارجه عراق داراي هفت بند است استراتژي وزارت 

اعتمـادي ناشـی از    این موضوع اشاره دارد که عراق جدید، وارث خصومت و بی
  گویـد وزارت   مـی  نیـز  دوي غیرمسئوالنه رژیم سـابق اسـت. در مـاده    ها ستسیا
 جه، نماینده مردم عراق براي اصالح این وضـعیت اسـت. ایـن مـوارد نشـان     خار
خارجی عراق برجستگی خاصی   ي تاریخی در تدوین سیاستها هدهد که زمین  می

اعتمادي و نگرش منفی نسـبت بـه    دارد؛ عراق جدید در حال تالش براي رفع بی
توسـعه   کند روابطـش را در همـه سـطوح     می و سعی استعراق در دوره صدام 

هـاي   خارجی خود را بر پایـه اهـداف ملـی ماننـد هـدف       ها سیاست دهد. عراقی
هاي ظاهري  مدت و بلندمدت، هدف مدت، میان هاي کوتاه مستقل و وابسته، هدف
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هـاي   هاي متحد و پراکنده و هدف هاي سازگار و ناسازگار، هدف و واقعی، هدف
د. عوامـل مـؤثر در   کننـ   مـی  حفظ وضع موجود و تغییـر وضـع موجـود تعریـف    

ي تاریخی و فرهنگی، ها هها و اعتقادات، زمین گذاري خارجی مانند ارزش سیاست
ها و مشکالت داخلی و افکار عمـومی،   الملل، برداشت بین  تصویر کلی از سیاست

  الملل است. بین  نیازهاي داخلی و ساختار نظام
یاسـت خـارجی   عنوان اصـول و مبـانی س   را بهزیر طور کلی عراق سه اصل به

   :خود لحاظ کرده است
  توازن در روابط عراق با جهان خارج و کشورهاي همسایه با تأکید بر سیاست

  اعتمادي؛ انفتاح با کشورهاي عربی بر اساس اعتمادسازي یا رفع بی
 خارجی؛ وحدت موضع نسبت به مصالح عراق در سیاست  
 کـه عـراق بـه     وري از اینالمللی براي د اي و بین بندي منطقه دوري از قطب

  زمین رقابت بازیگرانی چون ایران، آمریکا، عربستان و... تبدیل شود. 
 هاست کـه ایـن    سیاست خارجی عراق، سیاست خارجی قیود و محدودیت

قیـود عـام،    شـود.   می ها شامل دو بخش قیود عام و قیود خاص محدودیت
و معتقد اسـت   کند  می هاي عام سیاست خارجی عراق را مطرح محدودیت

از  و اند. این مسئله از گذشـته  ها بین سیاست و تاریخ مانده این محدودیت
ها تاکنون ادامه داشته و هیچ تفاوتی میـان آن دوره و ایـن دوره    دوره بعثی

  وجود ندارد.
سیاست خارجی عراق در قیود عام مشترك است. از دید آنان، این قیود داراي 

  :سه بخش است
  با منافع اساسی کشور عراق مانند امنیت ملی که کسی بر سر اهداف مرتبط

   آن بحث و جدالی ندارد؛
 ؛ها دولت  مدت یعنی رفاه اقتصادي و روابط بین اهداف میان  
 ؛ والمللی آفرینی در محیط بین اهداف بلندمدت یعنی افزایش قدرت و نقش 
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نبال تحقـق  به د دولت عراق (در دوران العبادي)این همان هدفی است که 
  شود.  می د و در دوره عبدالمهدي نیز دنبالبوآن 

هاي حزبـی،   هاي داخلی مربوط است که به درگیري قیود خاص به محدودیت
هـا و قیـود    مسائل اقتصادي و مسائل اجتماعی اختصـاص دارد. ایـن محـدودیت   

بنـابراین   .خارجی معتقدند پس از صدام ناچار به بازگشت به جامعه عربی هستند
زدایی با این حوزه گام بردارند و تا مـادامی   تنش باید ضمن اعتمادسازي در مسیر

کـه حـس اعتمـاد بـین طـرفین وجـود نداشـته باشـد، طـرف مقابـل بـه سـمت             
   )1396(آزاد،  گام برنخواهد داشت. کشورگذاري در این  سرمایه

  نگاه حوزه عربی به عراق جدید
یر در نوع خود اسـت. اقـوام، ادیـان و    نظ هاي استثنایی بی عراق کشوري با ویژگی

کنند و این جمع آمیخته و مرکـب    می مذاهب متعددي در این کشور با هم زندگی
ـ   می در یک محیط سرزمینی متنوع به سر ي هریـک از مرزهـاي   هـا  هبرند که دنبال

اي امتداد یافته است. تا پیش از سرنگونی رژیـم   عراق گذشته و در کشور همسایه
بـا  شـد و همـین مسـئله      می سنی جریان حاکم در این کشور قلمدادبعث، جریان 

خصوص بعد از جنگ کویت و اختالفات میان صدام با کشورهاي عربی بهوجود 
  امري پسندیده بود.  ،اشغال آن از سوي عراق

سقوط رژیم بعـث بـه پایـان حاکمیـت اعـراب سـنی بـر عـراق و مشـارکت          
جر شد. با تأکید بـر قاعـده مشـارکت    ي شیعی و کرد در عرصه قدرت منها هگرو

ي داخلـی عـراق در نظـام    هـا  هگـرو ِ اي دموکراتیک و مبتنی بر سهم قومی و فرقه
ي سنی با واقعیت جدیـدي مواجـه شـدند کـه حـاکی از تسـلط       ها هسیاسی، گرو

نها،  اکثریت شیعی و کردها بر ساختارهاي سیاسی ـ امنیتی این کشور و نقش کم آ 
ي سـنی، آمریکـا   ها هد. بر این اساس از منظر اکثریت گروبرخالف دوره صدام بو

عامل اصلی از دست رفتن قدرت و جایگاه آنان و تسلط شیعیان و کردهـا تلقـی   
شد و کشورهاي عربی حامی اهل سنت با پشتیبانی و تحریک آنها بـه کارشـکنی   
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در فرایند سیاسی قدرت در عراق جدید روي آوردند و از پذیرش یا به رسـمیت  
  زدند.   می اختن عراق جدید با محوریت شیعه سربازشن

ي سـنی و  هـا  هعرصه قـدرت از سـوي گـرو    هاي جدید عدم پذیرش واقعیت
آنهـا در رونـد سیاسـی و      تنها باعث عدم مشـارکت  اي آنها نه حامیان عرب منطقه

ساختارهاي جدید شد، بلکه مخالفت آنها را در مقابل نیروهاي آمریکـا و دولـت   
در مدت زمان اولیه بعد از فروپاشی رژیـم  تدریج افزایش داد.  ق نیز بهمرکزي عرا

بعث، فضاي عمومی حاکم بر جامعه اعراب سنی مخالفت و ابراز تنفـر نسـبی از   
ي شیعی و کرد بـود.  ها هویژه گرو ي همکار آنها در عراق، بهها هها و گرو آمریکایی

ي شورشـی  هـا  هر قالب گـرو آمیز و د تدریج در اشکالی خشونت ها به این مخالفت
هـاي   بیشتر از سـوي بعثـی   ها هسنی بروز یافت. هرچند ابتدا سازماندهی این گرو

هاي وسیعی از  با گذشت زمان طیف ها هباتجربه سابق صورت گرفت، اما این گرو
  )32: 1389(ابراهیمی،  ي سنی را دربرگرفتند.ها هگرو

اي  ، رویکرد بخش عمـده 2005در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در دسامبر 
ي سنی از مخالفت به مشارکت در روند سیاسی تغییـر کـرد. کشـورهاي    ها هاز گرو

عربی مشارکت اهل سنت عراق را در روند سیاسی این کشور براي مقابله بـا نفـوذ   
از سـوي دیگـر    فزاینده شیعیان عراق و به ادعاي خود نفـوذ ایـران دنبـال کردنـد.    

هـایی غیردموکراتیـک قـرار     تحت حاکمیت رژیـم  یشترب همسایگان عرب عراق که
دارند، نسبت به تهدید الگوي دموکراسـی در عـراق نگـران بودنـد و بـراي ایجـاد       

لذا رویکرد و کنش کشـورهاي   چینی کردند. هاي نامطلوب در عراق زمینه دگرگونی
عربی در قبال عراق جدید با توجه به محوریت شیعیان و به حاشـیه رفـتن جریـان    

ي دموکراسی و تهدیدات برخاسـته از ایـن مسـئله    ها هلفؤگیري م ل سنت و شکلاه
براي کشورهاي مرتجع عرب منطقه، رویکردي مبتنی بر تقابل و نفی فرایند سیاسی 

  حاکم بر عراق جدید بود.  
و  افـول داعـش  ي بعـد بـه خصـوص همزمـان بـا      ها اما این رویکرد طی سال
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جمعیـت اهـل سـنت و از دسـت رفـتن       آزادسازي موصل و در پی آن پراکندگی
بـه   حوزه عربـی  وبخش زیادي از جغرافیاي آنها با یک تغییر تاکتیکی همراه بود 

ــا حاکمیــت شــیعه و همچنــین   ســمت تعامــل سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادي ب
حوزه عربی بعـد از پایـان حضـور      . در واقع،هاي سیاسی شیعه روي آورد جریان

تنها راه براي افـزایش نقـش و نفـوذ    یجه رسیدند به این نت نظامی داعش در عراق
خود در بغداد و مقابله با نفوذ فزاینده جمهـوري اسـالمی ایـران در ایـن کشـور،      

 یعنـی  تنها جریان باثبات و قدرتمند در عراق پساداعش برقراري تعامل سازنده با
ضمن افزایش حضور و نفـوذ خـود در   توان   می که در پرتو آنجریان شیعه است 

مقابلـه بـا نفـوذ     بـه  ین کشور به تقویت و تثبیت ایـن مسـئله و در گـام بعـدي    ا
  بپردازد.در عراق جمهوري اسالمی ایران 

  (مطالعه موردي عربستان سعودي) روابط عراق و حوزه عربی
توان در قالب پروژه عربی و اسالمی بـا توجـه بـه      می رابطه عراق با جهان عرب را

ندي کـرد. بخـش اول اعـراب همسـایه عـراق      ب تقسیمي مختلف و متعدد آن ها هالی
بخـش دوم اعـراب منطقـه     و شـود   مـی  هستند که شامل عربسـتان، اردن و سـوریه  

متشکل از کشورهاي حوزه خلـیج فـارس شـامل قطـر، امـارات، بحـرین و عمـان        
. گروه سوم نیز کشورهایی عربی جهان اسالم شـامل مصـر، الجزایـر، لیبـی،     هستند

. هر دسته یـا گـروه از ایـن کشـورها براسـاس      گیرد را دربرمی ...سنگال و سودان و
با عراق ارتباط دارند و از سوي دیگر عـراق   ،هاي خود در سیاست خارجی اولویت

  شود.    می ها و نیازهاي خود با این کشورها وارد تعامل و ارتباط نیز بر پایه اولویت

  عربستان سعودي؛ از تقابل تا تعامل مشکوكعراق و 
هـاي   گیري تا کنون با فراز و نشیب ریخ روابط عربستان و عراق از ابتداي شکلتا

دو کشـور نسـبت بـه همـدیگر      ،زیادي همراه بوده است. در هیچ دوره تـاریخی 
اند. قبایل عراق در جنوب و منطقـه   همگرایانه نداشته کامالًاعتماد کامل و مواضع 
اند. این تجاوزات  عربستان بودهها دچار تجاوزات قبایل نجد  فرات میانی طی قرن
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زمانی به نقطه اوج خود رسید که اهالی نجد عربستان به شهرهاي مقـدس عـراق   
راه انداختند. این تجاوزات حتـی در دوران  حمله کردند و ویرانگري و تخریب به

در جریان حملـه   1922گیري کشور نوین عراق هم ادامه یافت و در مارس  شکل
ــ بـین     ها) بـه عشـایر عراقـی در جنـوب     (همان وهابی» دیهاالخوان النج«قبایل 

آوریـل   21وقـوع پیوسـت و تشـنج در    ـ رویدادهاي خونینی بـه  السماوه و نجف
به اوج رسید؛ زیرا مقامات عربسـتان سـعودي بـه تخریـب قبرسـتان بقیـع       1926

 پرداختند که قبور ائمه شیعیان در آنجاست. آنها قبور صحابه و عموزادگان پیـامبر 
دولت عراق با ، 1927(صلی اهللا علیه و آله و سلم) را نیز تخریب کردند. در سال 

تصمیم گرفت چند نقطه گذرگاه مرزي با عربسـتان ایجـاد    تفاهم دولت انگلستان
امـا قبایـل منطقـه نجـد      ؛نشینان عـرب اشـراف یابـد    کند که بر رفت و آمد بیابان

و افراد حاضـر در آن را بـه قتـل     ور شدند عربستان به پاسگاه البصیه عراق حمله
ها تهدید کردند اگر عشایر نجد  رساندند و روابط بین دو کشور تیره شد. انگلیسی

به تجاوزات خود ادامه دهند، آنان را بمباران خواهند کرد. هواپیماهـاي انگلیسـی   
  این کار را (حمله به عشایر نجد) انجام دادند. 1928در ژانویه 

جمهوري در عراق، بغداد روشی عکس روش ریاض  گیري نظام پس از شکل
در پیش گرفت. ریاض ارتباط صریحی را با غرب شروع کرده بود؛ زیرا سـران  را 

ل را متحـول  ئعربستان سعودي به شکل روشنی نگرش و درك خـویش بـه مسـا   
خصوص پس از آنکه خاندان پادشـاهی عربسـتان سـعودي دیگـر      کرده بودند، به

بر همه چیز و حتی بر مالحظات سیاسی کشور غلبـه و   خواست فقه وهابیت نمی
اولویت داشته باشد. خاندان سعودي طی چندین دهه توانسته بود سیاستی مبتنـی  

از طرق مختلـف در پـیش گیـرد و طـی آن     را پیمانی با غرب  و هم داحبر ادامه ات
کوشـید کـه سـیطره خانـدان سـعود را بـر عربسـتان          می براي موفقیت این هدف

راند، نفوذ آنان را به کشورهاي همسایه تسري دهد، آنان را پیرو خویش کند بگست
و نقش رهبري معنوي منطقه را ایفـا کنـد و نگـذارد در ایـن منطقـه [غیـر از او]       
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   1اي اقتصادي، سیاسی یا نظامی دیگري ظهور کند. قدرت منطقه
ین با روي کار آمدن حزب بعث و به قدرت رسیدن صدام، همچنان سایه سنگ

اعتمادي بر مناسبات میان عراق و سعودي حاکم بود و با وجود اینکـه بـین دو   بی
طرف در حمله صدام به ایران همگرایی و همکاري مشترکی شـکل گرفتـه بـود،    
همچنان نگرش عربستان و کالً کشورهاي حوزه خلیج فـارس نسـبت بـه صـدام     

  ظن باقی ماند.  مبتنی بر شک و سوء
وجـود   کویت، تحولی در روابط بین عراق و عربستان بـه پیش از حمله عراق به 

آمد و طرفین معاهده عدم تجاوز امضا کردند. این معاهده از دیدگاه مـراقبین، هـیچ   
 ور به کویت حمله 1990آگوست  12توجیهی نداشت. سپس ارتش عراق در تاریخ 

. عربسـتان معتقـد بـود    شـد  تیـره روابـط عربسـتان و عـراق     بـه موجـب آن   و شد
کم بخشی از خاك عربستان را که نزدیک  طلبانه صدام دست هاي توسعه ندپروازيبل

نـوردد. عربسـتان سـعودي یکـی از برگزارکننـدگان       مرزهاي عـراق اسـت، درمـی   
 ،ت عراقـی کـه در آن زمـان   ئـ زدایی بین کویت و عراق بود، امـا هی  مذاکرات بحران
هـا   اي حتی بـا سـعودي   الدوري رئیس آن بود برخوردهاي تند حاشیه عزت ابراهیم

کرد. سپس وضع عوض شد و عربستان پذیرفت نیروهاي بیگانه از خاك وي براي 
ي هـا  ههـاي بعـد، رسـان    بیرون راندن ارتش عراق از کویت استفاده کنند. طی سـال 

سعود پخـش کردنـد و آنهـا را بـه      ساعت برنامه مستند علیه آل ها هدیداري عراق د
  )435: 1395(الزبیدي،  تهم نمودند.مزدوري و تخریب روابط اعراب م

با وجود اینکه تا پیش از اشغال عراق توسط آمریکا، مناسـبات میـان عـراق و    
ها با سرنگونی رژیم صدام و روي کارآمدن شـیعیان در   عربستان تیره بود سعودي

بـین بـد و بـدتر     این کشور موافق نبودند. در واقع مقامات سعودي، از نگاه خود

                                                                                                                                         
. براي مثال، عربستان سعودي در برابـر تـالش عـراق بـراي پیوسـتن بـه سـازمان کشـورهاي عـرب          1

ـ الجزا و کرد، با آنکه بغداد شروط عضـویت را هـم داشـت    صادرکننده نفت (اوپک) ایستادگی می ر، ی
در این سازمان پذیرفته شدند، عربستان قبول درخواسـت   1970بحرین و ابوظبی در ژوئن دبی، قطر، 

  (به اضافه مصر و سوریه) به تأخیر انداخت. 1972عراق را تا مارس 
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 ،م و روي کارآمدن شیعیان و به حاشیه رفتن اهل سنت در عـراق یعنی بقاي صدا
هاي نخسـت اشـغال    کردند. بر همین اساس طی سال  می گزینه نخست را انتخاب

عراق و روي کارآمدن نخستین دولـت بـا محوریـت شـیعی در عـراق، مقامـات       
گرایانه در قبـال عـراق جدیـد، مـانع پـذیرش و       سعودي با اتخاذ رویکردي تقابل

  تباط این کشور با حوزه عربی شدند. ار
اتی را نیز بر وضعیت شیعیان عرب تأثیر ،روي کار آمدن شیعیان در عراق جدید

در کـه  اي  بـه گونـه   طور خاص شیعیان عربستان سـعودي وارد کـرد   در منطقه و به
نفـر از فعـاالن    450یعنی سه هفته پس از سقوط رژیم بعـث عـراق،    2003آوریل 

عهد امضا کردنـد و طـی آن خواسـتار رفـع      ماري خطاب به ولیشیعه عربستان طو
تبعیض دینی علیه شـیعیان و تأسـیس یـک نهـاد دینـی شـیعی در عربسـتان بـراي         

پـذیري از  تأثیرشـیعیان عربسـتان بـا     ،سازماندهی امور شیعیان شدند. عالوه بر این
توانسـتند   2005و در سـال   نـد رویدادهاي عـراق شـروع بـه تحـرك سیاسـی کرد     

  )12(همان،  هاي عربستان دو برابر کنند. هاي خود را در شوراهاي شهرداري  سیکر
تا زمان برگزاري نخستین انتخابـات عـراق در سـال    که رفتار تقابلی عربستان 

هـا   ترین ائتالف سنی با حمایت از جبهه توافق عراق که بزرگ ،ادامه داشت 2005
انتخابـات همـان سـال تـا      و مشارکت این جبهه سیاسی سـنی در  شد  می شناخته

اما این اعتدال و مشارکت به معناي لغو گزینه تقابل یا نفی  ؛تر شد حدودي متعدل
ي سنی تندرو و افراطـی  ها هها به حمایت خود از گرو بلکه همزمان سعودي ،نبود

و برپـایی  نشین  هاي سنی و تالش براي سامان دادن به اعتراضات مردمی در استان
هـا طـی دو    این رفتـار سـعودي   1هاي بعد ادامه دادند. سال ي تحصن طیها هخیم

                                                                                                                                         
سسات دینی افراطـی وابسـته بـه اهـل سـنت و      ؤهاي بعد با حمایت از نهادها و م. عربستان طی سال1

گري در فرایند سیاسی قدرت در عراق جدید ادامـه داد.  به اخاللهاي نظامی و امنیتی  همچنین جریان
ت ئـ ت علماي مسلمین عراق از چندین تشکل سلفی عراقی، مانند هیئها ضمن حمایت از هی سعودي

درصـد از   60 موفق الربیعی، مستشار امنیت ملی عـراق   دعوت و ارشاد نیز پشتیبانی کردند. طبق گفته
آیند و پول و حمایت معنوي عربستان از نهاد دینی سلفی، یکی از  تان میها در عراق از عربس انتحاري

 شدن مردم این کشور است. ها در عراق و کشته علل ادامه خونریزي
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؛ بـه  هاي نخست دولت العبادي ادامه پیدا کـرد  وزیري مالکی و سال دوره نخست
وزیـري را   نخسـت  ،که نوري مالکی طی دو دوره 2014تا  2006 سال ازکه اي  گونه
بعـد   دار بود عربستان ضمن خودداري از گشایش سـفارت خـود در بغـداد، در    عهده

ها دخالت مشهود داشـت و در اواخـر دوره مـالکی، ایـن      امنیتی در انفجارها و ناامنی
عربسـتان، فهـد بـن     2013 سـال  البتـه از  مابین افـزایش یافـت.   ها در روابط فی تنش

هاي  عنوان سفیر آکرودیته خود در عراق معرفی کرد. اوج تنشعبدالمحسن الزید را به
دوران تحوالت کشورهاي عربـی (بیـداري اسـالمی)    در  2011میان دو کشور پس از 

برخـی اظهـارات    .هاي عربستان ناآرام شد رخ داد که مناطق غربی عراق نیز با دخالت
   بــه ایــن شــرح اســت: و مواضــع نــوري مــالکی در خصــوص روابــط بــا عربســتان

طور که ما تمام توجه خود را به رشد و شکوفایی عـراق معطـوف کـردیم و     ... همان«
خـواهیم کـه در امـور      مـی  کنیم، از ریـاض نیـز   ور داخلی عربستان دخالت نمیدر ام

  )1396(مهرنیوز،  ».داخلی کشور ما دخالت نکند
، عربستان و قطر را به صراحت به اعـالم جنـگ علیـه    2014نوري مالکی در سال 

عربسـتان و قطـر عـامالن نـاامنی در عـراق هسـتند و بـه        «عراق متهم کرد و گفـت:  
در  .»کننـد   مـی  دهنـد و از آنهـا حمایـت     می تروریستی از جمله القاعده پناهي ها هگرو
هـایی نشـان دادنـد. ترکـی الفیصـل از مسـئوالن امنیتـی         ها نیز واکنش سعودي ،مقابل

نوري مالکی، «هاي عراق اظهار داشت:  سعودي ضمن مسئول دانستن مالکی در ناامنی
بستان سعودي و عراق باقی خواهـد  وزیر عراق یکی از نقاط اختالف میان عر نخست

ماند. در بسیاري از مسائلی که نوري مالکی درباره حضـور القاعـده در اسـتان االنبـار     
وزیر عراق براي جلب حمایت  کند، غلو شده است. سخنان نخست  می عراق صحبت

ــن کشــور از وي اســت  ــن  .»بیشــتر شــیعیان ای ــا ای ــز ب ــه  در موضــوع ســوریه نی ک
هایی که این کشور پناهگاه حـزب   مالکی علیه سوریه در سال هاي شدید گیري موضع

هـا و خرابکـاران    بعث عراق بود و دمشق به بازگذاشتن مرزهـا بـراي ورود انتحـاري   
امـا پـس از نـاآرام شـدن      ؛شدت به روابط دو کشور لطمه وارد کرد بود، بهشده متهم 
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بـا دشـمن   در ایـن کشـور و درگیـر شـدن دو کشـور       ها ستسوریه و حضور تروری
مشترك، مناسبات مالکی با اسد به حالت عادي بازگشت و تاکنون نیز این روابط گرم 

  ادامه داشته است.  
دست گرفت، سیاسـت   به 2014حیدرالعبادي بعد از آنکه قدرت را در اواخر سال 

المللـی   اي و بـین  جدیدي را در برقراري رابطه با کشورهاي خارجی در سطح منطقـه 
هـا در روابـط بـین عـراق و حـوزه عربـی و بهبـود         مسیر رفع چالش دنبال کرد و در

ها در روابـط بـا حـوزه     کاهش تنش پرتومناسبات گام برداشت. العبادي سعی کرد در 
اصل اعتمادسازي، سیاست جدیـد خـود را کـه بـر پایـه بـاور بـه        و با تکیه بر  عربی

ربی و بـاور بـه   سیاست ملی عراقی و همچنین قرار گرفتن در چارچوب جغرافیاي ع
بینانه به تعامل بـا جهـان عـرب بـود،      ناسیونالیسم عراقی و از سوي دیگر نگاه خوش

اعتمادسـازي را در برقـراري و یـا تقویـت     و در این راستا، تالش نمود  اجرایی سازد
 ،در مرحلـه اول  کنـد. وي مناسبات با این کشورها از جمله عربستان سـعودي ایجـاد   

به کشورهاي عربی و همسایه عراق آغاز نمود و پس از آن  اي خود را سفرهاي منطقه
هاي عربـی، سـفارت    در مرحله دوم، به منظور نشان دادن حسن نیات عراق به طرف

 ،بـه موجـب آن   کـرد کـه   سـال در منطقـه الخضـراء افتتـاح     25عربستان را پـس از  
 اسـی و ي امنیتی، سیها ههاي عراقی و سعودي در مسیر ارتقاي مناسبات در حوز طرف

اقتصادي گام برداشتند. البته ثامر السبهان، سفیر عربستان در عراق به علـت رفتارهـا و   
مواضع تند خود علیه نیروهاي داوطلب مردمـی (حشـد شـعبی) و برخـی اظهـارات      

هاي سیاسی عـراق مـورد انتقـاد قـرار      ها و طیف شدت از سوي جریان اش به اي طایفه
طور رسمی از  ري، وزیر امور خارجه عراق دوبار بهاي که ابراهیم جعف به گونه ؛گرفت

هـاي داخلـی در    اظهارات وي به دولت عربستان شکایت کرده بود. بـا تشـدید تـنش   
عنوان وزیر امـور کشـورهاي عربـی     به هاعراق، سبهان به ریاض فراخوانده شد و بعد

  شوراي همکاري خلیج فارس در دولت عربستان منصوب شد.  
ربستان از عراق، اولویت اصلی دولت و حاکمیت این کشور پس از اخراج سفیر ع
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در مسیر مقابله با تهدیدات امنیتی برخاسته از تروریسم قرار گرفت و همزمان با بروز 
یی مبنی بر پایان مراحل نظامی عملیات علیه داعش و پاکسازي محل خالفت ها هنشان

تاکتیکی رویکرد خـود  خودخوانده این گروهک تروریستی، مقامات سعودي به تغییر 
پس از آن رفت و آمدها و تعامالت سیاسی و دیپلماتیـک بـین    .در عراق دست زدند

وزیر و  سفر نخست ،ترین آنها مقامات عراقی و سعودي بسیار توسعه یافت که از مهم
وزیر کشور عراق و همچنین مقتدي صدر به عربستان و سفر وزیر خارجـه عربسـتان   

قـرار  توسـعه   مسـیر که روابط اقتصادي بین دو کشور نیـز در   به عراق بود. ضمن این
لـذا   جریان یافت.هاي بسیاري براي افزایش تعامالت تجاري طرفین  و رایزنی گرفت

صرف نظر از سیاست انفتاح وي در قبال کشـورهاي عربـی    ،در دوران حیدر العبادي
ییـر رفتـار و   شد، شـاهد تغ   می ي اصلی سیاست خارجی وي تلقیها هلفؤیکی از م که

دنبـال   نوعی به و دو طرف به هستیمکنش کشورهاي عربی در قبال حاکمیت بغداد نیز 
ي مختلف اعـم از سیاسـی، اقتصـادي و حتـی     ها هبهبود مناسبات و تعامالت در حوز

  )1396(عباسی،  باشند.  می امنیتی
اهل سنت عربستان در قبال عراق در شرایطی صورت گرفت که سیاست تغییر 

دچـار   جمعیـت و جغرافیـا  از پایان حضور نظامی داعش در عراق، از لحـاظ  بعد 
گی شده بود و بر همین اساس مقامات سعودي و به تبع آن حوزه عربی بـا  پراکند

بر پایه نزدیکـی و همگرایـی بـا حاکمیـت     سیاست جدید خود را   تشویق امریکا،
بـا  فیایی شـیعه  هاي سیاسی شیعه و افزایش حضور در مناطق جغرا شیعه و جریان

چرخش سعودي به سمت بازیگر شیعه در  تعریف نمودند.گذاري  سرمایهتکیه بر 
عراق، در گام اول در راستاي تقویت ارتباط و جلب اعتمـاد دو سـویه و در گـام    
دوم افزایش نفوذ در عـراق و در بلندمـدت مقابلـه بـا افـزایش نفـوذ و حضـور        

  شود.  می ایران در این کشور تفسیر جمهوري اسالمی

  اي سعودي در عراق (مرحله نفی و نفوذ) دو مرحله  سیاست
توان به دو مرحلـه کـالن تقسـیم      می رادر قبال عراق پسا صدام سیاست عربستان 
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) و مقطـع  2014) تـا سـال (  2003یک مقطع از زمان سقوط صدام از سـال (  :کرد
  .2016بعدي بعد از سال 

ي حشـد شـعبی و ارتـش عـراق در     هـا  پیروزي باکه  2016مقطع بعد از سال 
افـول ایـن گـروه     و گیري بخش اعظـم جغرافیـاي تحـت اشـغال داعـش      بازپس

  شود.  می همراهتروریستی 
  

 مرحله اول (نفی یا تقابل)

ي نظـامی و امنیتـی در   هـا  هتفکر حکام سعودي بیشتر در قالب پروژ ،در این دوره
هـاي سـنی    تـی از جریـان  حمایت و پشتیبانی نظامی و امنی .شود  می عراق تعریف

ي تحصـن در  ها هافراطی با هدف تحریک آنها علیه حاکیمت شیعه و برپایی خیم
و تـالش بـراي کارشـکنی در     2014و ظهور داعش در سال نشین  هاي سنی استان

شود. این مرحله با عنـوان مرحلـه     می فرایند سیاسی قدرت در این راستا گنجانده
اي آن بـا سـاخت سیاسـی عـراق      ن عرب منطقـه نفی یا تقابل سعودي و همپیمانا

 شده است. جدید شناخته
  

  )مرحله دوم (نفوذ
افول داعش از نظر نظامی و امنیتی باعث شد عربستان رویکرد خود را نسبت بـه  
عراق تغییر دهد و به سمت تعامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادي با حاکمیت شـیعه  

سفرهاي رسمی  بود که ر پی آند .هاي سیاسی شیعه روي آورد و همچنین جریان
بـین عربسـتان و    ،به بعـد  2016 سال و غیررسمی بین دو طرف افزایش یافت. از

داران  خصوص سرمایه هشیعی ب هاي ها و جریان ها، شخصیت عراق از طریق جریان
مقامات سـعودي در راسـتاي جـذب     ،و بازرگانان ارتباط ایجاد شد. عالوه بر این

هـاي   گذاري در استانزرگ جنوب عراق به سمت سرمایهرؤساي عشایر و قبایل ب
ین استان شیعی بصره گام برداشتند و براي گسترش روابط بین دو نجنوبی و همچ

  تشکیل دادند.  ها هزمینهمه یی را در ها هکمیت ،کشور
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در واقع پس از شکست پروژه داعش در عراق به دست نیروهاي حشد شعبی و 
ن نتیجه رسیدند که طی سه دوره گذشته با تکیه صرف ها به ای ارتش عراق، سعودي

سنی و تعامل نسبی با بغداد نه تنها زمینه براي پیشبرد اهداف آنها مهیـا    پیمان بر هم
میزان نفوذ سـعودي و بـازیگران همسـوي آن در عـراق نیـز      از  ،نشد بلکه به مرور

دنـد کـه جریـان    ها شاهد این واقعیت بو کاسته شد. لذا در دوره پساداعش، سعودي
اسـت. عـالوه    سنی بخش اعظمی از جمعیت خود را در پی مهاجرت از دست داده

ضـعف   کامالًبین رفته و در شرایط از جغرافیاي آنها نیز تا حد بسیار زیادي  بر این،
هاي داخلی بین احزاب و مناقشات آن با  جریان کرد نیز به علت درگیري .قرار دارد

لذا تنها جریان باثبـات و قدرتمنـد    برد؛ سر می بهمانی ادولت مرکزي در شرایط نابس
  در عراق پساداعش، جریان شیعه است که باید با آن وارد تعامل شد. 

 2003دیگر کشورهاي حوزه عربی نیز مانند امارات و کویت برخالف مقطـع  
انـد. در ایـن راسـتا     به سمت تعامل و تقویت رابطه با عراق گام برداشته 2014تا 

دیـده   است کنفرانسی در کویت در خصوص عراق و کمک به مناطق آسـیب قرار 
دهد که حکام عربستان مانعی بـراي بحـث     می سنی برگزار شود. این موارد نشان

امـا هدفشـان    ؛انـد  بینند و رویه خویش را تغییـر داده  گسترش روابط با عراق نمی
  (تضعیف حاکمیت) تغییر نکرده است. 

ي هـا  ههـا و شاخصـ   داراي ویژگی ،دیگر مرحله نفوذمرحله دوم یا به عبارت 
نظرگرفتن این موارد، مسیر تحقق هدف  که عربستان سعی دارد با در استمهمی 
گـذاري   هموارتر سازد. در ایـن مرحلـه، سـعودي سـعی دارد بـا سـرمایه       خود را

هاي شیعه،  و نزدیک شدن به برخی از جریاننشینی  ي شیعیها استانحداکثري در 
به عبارت دیگر حاکمیـت جدیـد    و تر کند را به سمت حوزه عربی سنگین موازنه

در مسیر تقویت بال عربی عراق گام بردارد. از سـوي دیگـر بـا توجـه بـه عـدم       
هـا بـر روي    محبوبیت سعودي در بین بدنـه اجتمـاعی شـیعیان عـراق، سـعودي     

نوبی و هاي ج طور خاص استان بصره و استان گذاري در مناطق شیعی و به سرمایه
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  . اند دهشتمرکز متقویت روابط به سران عشایر و قبایل جنوب 
نفـوذ در   در شرایط فعلی، مقامات سعودي تمامی تالش خـود را در راسـتاي  

. شـیوخ عشـایر، سـران قبایـل و     انـد  دهتعریف کـر ي اجتماعی شیعه عراق ها هالی
دمـدت  تاجران و بازرگانان عراقی جامعه هدف سـعودي خواهنـد بـود تـا در بلن    

 جمهـوري اسـالمی  ضمن نفوذ در بین اینها، زمینه را براي مقابله با نقش و نفـوذ  
  د.نایران در عراق فراهم ساز

  ها (عوامل همگرا) در روابط عراق با حوزه عربی (سعودي) ران پیش 
  عربی (پان عربیسم) ـهویت قومی  .1

اکمیت، انگیـزه  هاي شیعی سهیم در ح عربیسمی نزد برخی از جریان وجود هویت پان
 ها به سـمت حـوزه عربـی تلقـی     و مشوقی براي همگرایی و تقارب بیشتر این جریان

یش مذهبی یا به عبارت دیگر تکیه بـر  گرا یش عروبیت برگرا شود. در واقع، تغلیب  می
عنـوان   بـه » هویت مـذهبی شـیعی  «و برجسته کردن آن در برابر » هویت قومی عربی«

تقارب و نزدیکی هر چه بیشتر بین طرف شیعی و حوزه  کننده در مسیر عاملی تسهیل
  )1396(عباسی،  .عربی (عربستان) ایفاي نقش کرده است

در حوزه حاکمیت و رجال سیاسی عراق جدید و تالش موجود بـراي تقویـت   
بال عربی عراق از سوي آنها، ذکر ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه عـراق فعلـی را        

، از برخی جهات ادامـه  2003د؛ زیرا عراق پسا توان از عراق گذشته تفکیک کر نمی
روند گذشته است. این کشور از دوران استعمار، پس از مصر دومین کشور پیشگام 

طلبـی و جـدایی از اسـتعمار را بـا      در جهان عرب بوده که ادعاي عروبیت، استقالل
کشد. عراق پس از اعـالم اسـتقالل و تشـکیل نظـام جمهـوري از        می خود به یدك

دار گفتمان عروبیت در بین کشورهاي حوزه عربـی   سین اتحادیه عرب و داعیهمؤس
تـا   ؛خوبی را در مسیر مبارزه با اسـرائیل بـه همـراه دارد    نسبتاًبوده است و کارنامه 

جایی که جهان عرب نسبت به مبارزه صدام با اسرائیل و رویکرد تقابلی اسرائیل بـا  
بیت عـراق طـی دوران حاکمیـت رژیـم     وعر لفهؤکرد. لذا شاخصه و م  می او افتخار
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بعث از جایگاه باالیی در مقایسه با دیگر مسائل برخوردار بوده است. عالوه بر این، 
عراق طی پنج قرن مرکز جهان اسـالم، مرکـز خالفـت اسـالمی، مرکـز سیاسـت و       
حکومت دنیاي اسالم و بخشی از جهان عرب بوده و این همان وحـدت تـاریخی،   

  )1396منش،  (نیک فرهنگی در حوزه عربی است. اشتراك و وحدت
نظر از نوع نگاه حوزه عربی به این کشور و تالش حاکمیت و احـزاب   البته صرف

عربی، مسـئله   ـ  شیعی براي اعتمادسازي در حوزه عربی با تکیه بر عنصر هویت قومی
در  کـه  دیگر، روانشناسی اجتماعی یا روان جمعی مردم عراق یا شیعیان عـراق اسـت  

این زمینه باید ناخودآگـاه ذهنـی جمعـی اعـراب شـیعه را مـدنظر قـرار داد. عوامـل         
هاي ناخودآگاه جمعـی در ذهنیـت اعـراب شـیعه بـراي       روانشناسی جمعی و پیشران

ارتباط با کشورهاي عربی یا ترغیب گسـترش مناسـبات در راسـتاي تقویـت هویـت      
  .گیرد  می حوزه عربی قرارعربی و حس ناسیونالیسم عربی با هدف نزدیک شدن به 

  
  نیاز اقتصادي عراق. 2

، شـعار سـامان دادن   2003با سرنگونی نظام دیکتاتوري حزب بعث در عراق در سال 
ترین وجوه رقابت سیاسـی   به اوضاع اقتصادي در این کشور جنگ زده همواره از مهم

راق عـ ؛ زیـرا  هاي سیاسی مختلف براي کسب قدرت بوده است میان احزاب و جریان
و بـروز   2003هاي اولیه پس از  جدید به علت شرایط جنگی حاکم بر کشور در سال

در  هـا  ههاي سنی افراطـی و تـالش ایـن گـرو     ي تروریستی و جریانها هو ظهور گرو
ها و تهدیدات امنیتـی بـوده و    ثباتی کشور، همواره در معرض آسیبایجاد ناامنی و بی

ي نظـامی و  هـا  هالی این کشـور صـرف هزینـ   بخش اعظمی از منابع مدلیل، به همین 
از . ي تروریستی و استقرار ثبات در کشور شده اسـت ها هامنیتی با هدف مقابله با گرو

کراسـی در ایـن کشـور و ضـعف     وي دمهـا  هلفـ ؤبا توجه به نوپا بودن م ،طرف دیگر
میـان   هـا  ستبندي قدرت و پ اي سهمیه نهادهاي نظارتی در سایه وجود ساختار طائفه

زاب و مذاهب، فساد مالی و اقتصادي در این کشـور ریشـه دوانـده و از فسـاد در     اح
لـذا   .ها فراتر رفته و به فساد در سیستم و ساختار کشور رخنه کـرده اسـت   شخصیت
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اداري حـاکم در   ـامنیتی حاکم بر عـراق از یـک سـو و فسـاد مـالی        ـ شرایط نظامی
ن اقتصاد تک محصولی این کشور نهادهاي دولتی و حاکمیتی از سوي دیگر و همچنی

منـدي از   باعث شده این کشور به سمت بهـره  1در سایه کاهش روزافزون قیمت نفت
هاي اقتصادي و مالی کشورهاي حوزه عربـی از جملـه عربسـتان     ها و پتانسیل ظرفیت

ـ       سعودي با هدف سرمایه مین أگذاري در کشـور و بهبـود اوضـاع معیشـتی مـردم و ت
  جمعیت جوان این کشور گام بردارد.   هاي شغلی براي فرصت

هاي تخریب شده پس  نیاز عراق به بازسازي مناطق و استان ،در شرایط کنونی
تـرین   عنوان اصلی از حمله داعش به این کشور و عمران و بازسازي این مناطق به

لفه و شاخصه براي تقارب و همگرایی بیشـتر حاکمیـت و احـزاب شـیعی بـا      ؤم
 شود.   می خاص عربستان سعودي در حوزه اقتصادي تلقی طور حوزه عربی و به

بهبود اوضاع اقتصادي عراق و رفع نیازهاي مالی این کشور در حـالی از سـوي   
شود که این کشور بـا جمعیتـی جـوان مواجـه       می حاکمیت و احزاب سیاسی دنبال

ایـن   تـرین نیازهـاي فعلـی    مهم،  بوده و نیاز به سرمایه و ایجاد اشتغال و زیرساخت
هاي این کشور در  که بخش اعظمی از استان شود. لذا با توجه به این  می جامعه تلقی

نیازمنـد بازسـازي و     پی حمله داعش به این مناطق و پاکسازي آنها تخریـب شـده،  
سسات مالی و پولی ؤهاي میلیاردي این کشور به م و با توجه به بدهی استآبادانی 

لذا حاکمیت عراق  .از عهده دولت عراق خارج است انجام چنین اقدامی ،المللی بین
                                                                                                                                         

درصد از درآمدهاي دولت و صادرات ایـن   90به نفت وابسته است و بیش از  شدت به. اقتصاد عراق 1
روي انسانی شاغل در این صـنعت بسـیار کوچـک    دهد. از سوي دیگر نی کشور را این بخش تشکیل می

کشد، در صورت بروز هرگونه تکانه  است. از آنجا که چنین صنعتی به تنهایی بار اقتصاد را به دوش می
هاي اقتصادي را به همراه  مثبت یا منفی در قیمت نفت، رشد اقتصادي باال یا رکود شدید در سایر بخش

کـاهش   واقتصاد عراق را دچار تنگنـا کـرده    ،دو سال اخیر خواهد داشت. سقوط شدید قیمت نفت در
هاي مربوط به توسعه اقتصادي از بـین بـرده    توانایی این کشور را براي اجراي پروژه ،درآمدهاي دولت

برابر افزایش داشته است. بدون  5بیش از  2015تا  2004است. میزان بودجه فدرال عراق بین سال هاي 
درصـدي   20آمد، بودجه همـواره کسـري حـدود     درآمدهاي نفتی به خزانه میتوجه به اینکه چقدر از 

 30ه کمتـر از  ئلشـد. ایـن مسـ    درصد یا بیشتر می 70حدود شامل هاي واقعی  که هزینه حالی در ؛داشت
 گذاشت. گذاري و توسعه باقی می درصد جا براي سرمایه
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هـاي اقتصـادي و    ها و ظرفیـت  سعی دارد با نزدیک شدن به حوزه عربی از پتانسیل
  پولی این حوزه براي بازسازي مناطق تخریب شده بهره ببرد.

دولت عراق با مشورت احزاب سنی طرحی را براي ارائه در کنفرانس کویـت  
در شهرهاي سـنی در اولویـت قـرار    را ه مهم زیرساختی ) پروژ101تهیه کرد که (
ـ از جمله سعودي بیشترین سـهم را در اجـراي    اي و عربی هاي ترکیه داد. شرکت
ي پرداختـی بـه عـراق    هـا  ه. آمریکا پیشنهاد داد بودجبه عهده گرفتند ها هاین پروژ

ریخ جمهـور آمریکـا در تـا    تدریج از درآمدهاي نفتی عراق کاسته شـود. رئـیس   به
عمـران  «طی سخنرانی خود در کنگره آمریکا این پیشنهاد را با عنـوان   3/6/2017

کند که بازسازي   می مطرح کرد. طرح ارائه شده توسط عراق تأکید» در برابر نفت
هـاي   این شـهرها طـی دو مرحلـه انجـام خواهـد شـد کـه مرحلـه اول در سـال         

جرا درخواهـد آمـد. در   به ا 2028ـ2022هاي  و مرحله دوم در سال 2022ـ2018
 اسـت تأکید شـده   ،این گزارش که دولت عراق با مشورت احزاب سنی تهیه شده

اجتمـاعی و فرهنگـی باشـد.     ،زیرساختی ،هاي عمرانی بازسازي باید شامل بخش
میلیون براي داخل شهر موصـل و   6میلیون دالر ( 17 ،سهم موصل از این بودجه

  )1396(جاوید،  اطراف) خواهد بود. هاي میلیون براي شهرها و شهرستان 11
هـاي شـیعی بـا حـوزه      همزمان با همگرایی و تقارب حاکمیت عراق و جریان

عربی، مقامات سعودي نیز در راستاي حمایـت اقتصـادي و تجـاري از عـراق در     
و پـس از آن گـذرگاه    1»عرعـر «نخستین گـام اقـدام بـه افتتـاح گـذرگاه زمینـی       

از یـک   ،کردند. مقامات سعودي با انجام ایـن اقـدام   »المثنی«در استان  »الجمیمه«

                                                                                                                                         
منظـور توسـعه افـق     میان عراق و عربستان بـه  سال مسدود بودن پس از توافق دوجانبه 27این معبر بعد از  .1

روابط دو کشور افتتاح گردید. قابل ذکر است که میان عراق و عربستان دو منفذ زمینی وجود دارد که یکـی  
اما گذرگاه عرعر، گذرگاه رسمی بین دو کشـور اسـت    است؛در نزدیکی رفحاء »الجمیمه«و دیگري » عرعر«

 خلـیج دوم (جنـگ   1991در سـال  رد. ایـن گـذرگاه   کشور فعالیت دا میان دواست که سال  50که بیش از 
تسهیل روند ورود حجاج عراقـی مـورد اسـتفاده قـرار      برايهاي اخیر تنها  و در سال ) مسدود گردیدفارس

رسـانی   استان جنوبی عراق خدمت 9گرفت. طبق گفته رشدي العانی سفیر عراق در ریاض، منفذ جمیمه به 
کند. بازگشایی این دو منفـذ در افـزایش    رسانی می که منفذ عرعر به کل عراق خدمتدر حالی  ؛خواهد کرد

 تبادالت تجاري و اقتصادي دو کشور سهیم خواهند بود.



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 1

اپی
 ی

77
، بهار 

1398
  

   
 

 

 28  

تالش خود  ،و از سوي دیگر ندسو حسن نیت خود را به مقامات عراقی نشان داد
براي افـزایش سـطح مبـادالت تجـاري و اقتصـادي بـا ایـن کشـور از طریـق          را 

تـازي در مسـیر تبـادل     ها به منظور یکـه  . سعوديندي زمینی به کار بستها هگذرگا
ي زمینی، مبلغ تعرفه کاالهاي صادراتی خود ها هي با عراق از طریق گذرگااقتصاد

تولیدات کشاورزي و غذایی را تا سطح زیادي پایین آوردند  ،به عراق شامل ادویه
تا در این مسیر ضمن جلب اعتماد بیشتر طرف عراقی، دیگر رقباي خود از جمله 

  اردن و ایران را با چالش مواجه سازند. 
یگر، با توجه به نابودي تقریبی بخش کشـاورزي در عـراق پـس از    از سوي د

ها و اتفاقات تروریستی  هاي متعدد صدام و همچنین اشغال عراق و درگیري جنگ
از نظر کشاورزي و غذایی به کشورهاي همسـایه   ، عراق تقریبا2003ًپس از سال 

تقویـت جایگـاه    دنبال وابسته شده و عربستان با ایفاي نقش فعال در این زمینه به
خود و به چالش کشیدن جایگـاه دیگـر کشـورهاي همسـایه اسـت. طبـق گفتـه        

عربستان در عراق، شراکت عربستان بـا عـراق در همـه     سفیر ،عبدالعزیز الشمري
 استخراج نفت و پتروشیمی خواهد بود.  ،بازسازي، کشاورزي ،ي اقتصاديها هزمین

  
  حفظ توازن در روابط با کشورهاي همسایه. 3

خارجی نظام سیاسی جدید عـراق کـه برگرفتـه از افکـار،      یکی از اصول سیاست
هاي شیعه است، مبتنی بر اصل حفـظ تـوازن بـا     و عقاید سیاسی جریان ها هدیدگا

 2003 سـال  در اسناد وزارت خارجه عراق کـه پـس از   کشورهاي همسایه است.
و اینکه نظام جدید  ي عربی تقدم داده شدهها دولتتدوین شد، به مسئله رابطه با 

با کشورهاي عربی بر اساس اصـل تـوازن     عراق به دنبال برقراري ارتباط برجسته
برقـراري  . یکی از اصول و مبانی اصلی سیاست خـارجی عـراق،   استدر روابط 

توازن در روابط با جهان خارج و کشورهاي همسایه با تأکید بر سیاسـت انفتـاح   
  . استاعتمادي  ازي یا رفع بیبا کشورهاي عربی بر اساس اعتمادس
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مسئله حفظ توازن در روابط عراق با حـوزه عربـی و کشـورهاي همسـایه طـی      
وزیري حیدرالعبادي در دستور کـار سیاسـت خـارجی دولـت قـرار      دوران نخست

داشت و با عنوان سیاست انفتاح العبادي در قبال کشورهاي عربی و همسایه عـراق  
هـا یـا    بندي دوري از قطب مانندهایی  یت بحثشدت دنبال شد و در سطح حاکم به

  المللی در روابط خارجی مطرح گشت اي و بین هاي منطقه گیري جهت
  

  تهدیدات امنیتی .4
پس از سرنگونی رژیم بعث در عراق و به حاشیه رفتن جریان سنی در این کشور 

 عنـوان جریـان حـاکم در عـراق شـناخته      که تا پیش از این طی سالیان متمادي به
شد، کشورهاي عربی همسایه عراق نسبت به این مسئله واکنش نشان دادنـد و    می

با اتخاذ رویکرد تقابلی در قبال حاکمیت شیعه در این کشـور، بـه سـمت گزینـه     
ي افراطـی سـنی و   هـا  هکارشکنی در فرایند سیاسی کشور از طریق تحریک گـرو 

با حمایت و  ها هگرو تا جایی که این ؛حمایت از عناصر حزب بعث گام برداشتند
پشتیبانی خارجی از سوي عربستان و اردن منشأ اصلی تهدیدات امنیتی در عـراق  

ي هـا  هتحریم مشارکت در فرایند سیاسی و بعـد از آن برپـایی خیمـ    .جدید بودند
گیري بسترهاي اولیه براي ورود داعش به  نشین و شکل هاي سنی تحصن در استان

بـا داعـش بخشـی از اقـدامات کارشـکنانه       اهـ  هکشور و همراه شـدن ایـن گـرو   
باشد که با حمایـت و پشـتیبانی کشـورهاي همسـایه       می هاي افراطی سنی جریان

 ،الربیعـی  طبق گفته موفـق  .گرفت  می عربی عراق از جمله سعودي و اردن صورت
هـا در عـراق    درصد انتحاري 60المالکی،  مشاور امنیت ملی عراق در دوران نوري

آیند و حمایـت معنـوي سـعودي از مؤسسـات سـلفی و        می عودياز عربستان س
  است. این کشورنهادهاي سلفی در عراق یکی از عوامل ناامنی در 

مجبور به برقراري رابطـه حسـنه بـا     هاکشور عراق براي دفع و کاهش این تهدید
جـواري   در این راستا، اصل هم است.هاي عربی همسایه خود از جمله سعودي  طرف

. در ات زیادي بر استقرار ثبـات و امنیـت در کشـور اسـت    تأثیرامنیتی داراي از لحاظ 
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مرز بودن اصل بسیار مهمی اسـت. عـراق بـا عربسـتان و      جواري و هم اصل هم واقع،
کـه ایـن کشـورها عـرب باشـند یـا نباشـند،         نظـر از ایـن   مرز است و صرف اردن هم
هستند. این امر ناشـی از جبـر    دنبال ارتباط با این کشورها هاي سیاسی عراق به جریان

جغرافیا است و در همه کشورها وجود دارد. هر کشوري نیز مجبور اسـت بـا کشـور    
اش ارتباط خوبی داشـته باشـد. بـه هـر حـال، پایگـاه معارضـین سیاسـی و          همسایه

ي مخالف عراق در این پانزده سال، عربستان و اردن بوده و کشورهاي دیگـر  ها هگرو
نداشـتند. از   را کشورهاي عربی همسایه عراقمانند گذاري مستقیم یرتأثمنطقه، امکان 

ي سـنی افراطـی بودنـد و    هـا  هاین کشورها پایگاه اصلی گرو نظر اصل همسایگی نیز
دلیل کاهش تهدیدات امنیتی برخاسته از این کشورها مجبور هستند دسـت   ها به عراقی

اي ارتباط جریان شـیعه   ا اندازهدوستی به سمت این کشورها دراز کنند. در واقع باید ت
  )1396منش،  (نیک و سنی با کشورهاي عربی را در عراق طبیعی محسوب کرد.

هاي سنی افراطی و تندرو در  امنیتی برخاسته از جریان هاينظر از تهدید صرف
هاي شیعی با نزدیـک شـدن بـه کشـورهاي عربـی       داخل عراق، احزاب و جریان

دنبـال تقلیـل و مهـار     اعی و سیاسی اهل سـنت، بـه  گذار در داخل بدنه اجتمتأثیر
رویکرد تقابلی جریان سیاسـی سـنی در داخـل عـراق و جلـوگیري از تحرکـات       

طـور   . بـه هسـتند اسامه نجیفی  مانند هاي سیاسی برجسته سنی خصمانه شخصیت
کاهش حمایت جهان عـرب و همسـایه از کارشـکنی    ، خواهد  می کلی آنچه شیعه
  )1396(نوریان،  داخلی است.  سنی هاي  سیاسی عرب

زا براي  هاي اقتصادي سودآور و اشتغال ترین بخش عالوه بر این، یکی از عمده
باشد کـه بهبـود آن منـوط بـه تحقـق        می کشور عراق، صنعت گردشگري مذهبی

هـاي گذشـته، وجـود نـاامنی در      امنیت و استقرار ثبات در کشور است. طی سال
 تـأثیر ه بر تجارت و معامالت اقتصادي عراق هـم  گردشگري بلک عراق نه تنها بر

امنیت و ثبات نه تنها  . برقراريمنفی گذاشته و مشکالت بزرگی ایجاد کرده است
 ترین درآمدهاي این کشـور  عنوان یکی از مهم مثبتی بر گردشگري مذهبی به تأثیر
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بـه  گذارد یک اطمینان شغلی براي بسیاري از افرادي که در این حوزه مشغول   می
  کند.  می ایجاد نیز کار هستند

درآمد حاصل از صدور ویزا بـراي کشـوري مثـل عـراق بـا شـرایط ویـژه و        
هاي اقتصـادي   واسطه شرایط جنگی، بسیاري از زیرساخت اضطراري که دارد و به
 ،ي دولتی عراقها همهم و اثرگذار است. بر اساس آمار رسان خود را از دست داده

. در حال اند به عراق سفر کرده 2015خارجی در سال  میلیون گردشگر مذهبی 22
. از سوي دیگر، طبق گـزارش  استدر حال افزایش این گردشگران تعداد  حاضر،

میلیارد دالر در سـال درآمـد    7/3 شوراي جهانی سفر و گردشگري عراق، حدود
  کند.  می گردشگري دریافت

   ها در تقویت روابط عراق با حوزه عربی (سعودي) ران پس
  فقدان گفتمان واحد بین شیعیان. 1

هاي  ترین موانع در مسیر تقویت روابط و مناسبات حاکمیت و جریان یکی از اصلی
طور خاص کشـور سـعودي، عـدم اشـاعه گفتمـان       شیعی عراق با حوزه عربی و به

 ماننـد هـاي شـیعی    ؛ در حالی که برخی از جریـان استها  واحد در بین این جریان
العبـادي خواهـان     الـدعوه شـاخه حیـدر    جریان صدر و حزب، هجریان ملی الحکم

تقویت مناسبات عراق با حوزه عربی و حفظ توازن در روابط با کشورهاي عربی از 
هاي برجسته شـیعی   ها و شخصیت اما برخی دیگر از جریان هستند؛جمله عربستان 

س قـی  لرهبـر جنـبش عصـائب اهـ     ،وزیر سابق عراق نوري المـالکی  نخست مانند
رئیس حشد شعبی ابومهدي المهندس   نائب ،رهبر جنبش نجباء اکرم کعبی ،خزعلی

هـاي   دي العامري گفتمانی مغایر بـا گفتمـان دیگـر جریـان    ها  و رئیس سازمان بدر
  کنند.    می شیعی در خصوص تقویت روابط با سعودي ارائه

و  نوري مالکی بر این باور اسـت کـه عربسـتان خاسـتگاه تروریسـم در منطقـه      
امروزه کشـورهاي غربـی بـه ایـن      است. ي تروریستیها هفکري گرو أوهابیت منش
اصلی تروریسم در منطقه است و به ایـن مسـئله    أاند که عربستان منش نتیجه رسیده
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 کـه  االخبار بـر ایـن بـاور اسـت      گوي با روزنامه لبنانیو اذعان دارند. وي در گفت
ي حمله به ایـران و انتقـال نبـرد بـه     کنند در نشست ریاض برا  می ها گمان سعودي

اما نه ایران به این  ؛اند گونه که محمد بن سلمان گفت یارگیري کرده داخل ایران، آن
اندازه ضعیف است نه عربستان سعودي به این اندازه قدرتمند و هیچ کشوري براي 

جمهـور عـراق،    ها قرار نخواهد گرفت. معاون رئیس جنگ با ایران در کنار سعودي
 کند می ي عربستان در قبال عراق، سوریه و ایران را ماجراجویی توصیفها ستیاس

 و ضـمن جبـران   که این کشور از گذشته درس بگیرد امیدوار استو در عین حال 
در واقع وي برقراري هرگونه رابطه  .ي خود بازنگري کندها ستدر سیا ،اشتباهاتش

ي پیشین خود نسبت بـه  ها ستبا سعودي را مشروط به بازنگري این کشور در سیا
  .داند  می عراق و نشان دادن حسن نیات به این کشور

رهبر جنبش عصائب اهل حق بر این باور اسـت کـه عربسـتان     ،قیس خزعلی
اقدام به ورود بیش ؛ زیرا سعودي بعد از اسرائیل و آمریکا دشمن سوم عراق است

تحاري کرده است. رهبر انجام عملیات ان براي عنصر تروریستی به عراق 5000از 
هـاي شـیعه را    تغییر رویکرد سعودي در قبال عـراق و جریـان   ،عصائب اهل حق

م آنهـا  سـ نیرنگی جدید از سوي مقامات آل سعود بعد از شکسـت پـروژه تروری  
قصد مداخله و نفوذ  ،داند که این بار به بهانه کمک به عراق  می (داعش) در عراق

 بیشـتر رهبر نجبا بر این بـاور اسـت کـه     ،رم کعبیدر بین شیعیان را دارد. شیخ اک
دیـده   کنند، آموزش  می هاي دیپلماتیک سعودي که در عراق حضور پیدا شخصیت

سفیر پیشین سعودي در عراق یکی  ،دستگاه اطالعات آمریکا هستند و ثامر سبهان
ي ها ست. به اعتقاد وي، سبهان مجري سیاشود محسوب میاز مصادیق این مسئله 

موریت او در این کشور ادامـه دارد و  أکا در عراق بود و در حال حاضر نیز مآمری
هـا در حـال    به اعتقاد وي، سعودي .شود  می سفیر جدید از سوي سبهان مدیریت

عربیسـمی در عـراق بـا هـدف      گرایی پان سازي مفهوم ملی دنبال برجسته حاضر به
مریکـا هسـتند. ابومهـدي    تقویت دشمنی با ایران و تحکیم دوستی با عربستان و آ
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عنـوان مـادر    رئیس حشد شعبی نیز ضمن خطاب کردن عربستان به بینا ،مهندس
م نسبت به رویکردهاي خصمانه این کشـور در قبـال عـراق طـی تـاریخ      ستروری

روابط و مناسبات بین دو کشور هشـدار داده و روابـط بـین عـراق و سـعودي را      
 دردي العـامري  هـا   کـرده اسـت.   روابطی تیره و متشنج در طول تاریخ توصـیف 

غلیظی را علیه سعودي و  نسبتاً، گفتمان 2017 سال از پیشهاي گذشته یعنی  سال
امـا   ؛گرفـت   می اي آن در عراق و دیگر کشورهاي منطقه به کار ي منطقهها همداخل

را در قبـال سـعودي    اي کارانـه  گفتمان محافظـه  کرده استدر شرایط فعلی سعی 
  از سـوي صـریحی   آمیـز  ک سال اخیر، گفتمان تقابلی و مخالفتطی ی .دنبال کند

  دي العامري علیه سعودي مالحظه نشده است. ها
طـور   هاي شیعه در توسعه روابط با حوزه عربی و به گفتمان واحد بین جریان نبود

عنوان یکی از عوامل واگرا در مسـیر تقویـت ایـن روابـط      خاص عربستان سعودي به
اي حامی جریان شیعه  هاي بازیگران منطقه حساسیت ،د. در این میانکن  می ایفاي نقش

خطوط قرمزي کـه ایـن بـازیگران بـراي جریـان       ؛ همچنینرا نیز باید مدنظر قرار داد
انـد و   پیمان خود در تقویت روابط با عربسـتان تعریـف کـرده    هاي هم شیعه و جریان

  بلندمدت خواهد شد.همین امر نیز مانع تعمیق و توسعه جهت دار روابط در 
  

    ذهنیت منفی جامعه شیعی عراق به عربستان. 2
همــواره شــاهد رفتارهــا و  2003هــاي پــس از  جامعــه شــیعی عــراق طــی ســال

رویکردهاي تقابلی و خصمانه از سـوي کشـورهاي حـوزه عربـی بـه خصـوص       
اسـت و بـر   عربستان سعودي در عرصه تحوالت داخلی و روابط خـارجی بـوده   

ذهنیت منفی نسبت به نقش و کنش تخریبی سعودي در عـراق   یک همین اساس،
در کوتـاه   کههاي سنی افراطی شکل گرفته  و جریان ها هجدید در حمایت از گرو

  .استمدت از بین نخواهد رفت و نیازمند یک فرایند تدریجی 
سوابق حمایت کشورهاي عربی از حکومت صدام موضوعی قـدیمی نیسـت و   

انی کشـورهاي عربـی از جملـه سـعودي را در انتفاضـه      پشـتیب  ،جامعه شیعی عراق
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شعبانیه که با محوریت علماي برجسته شیعی و جامعه روحانیت صورت گرفت، از 
، ضـدیت کشـورهاي عربـی بـا     2017تـا   2003هاي پـس از   اند. طی سال یاد نبرده

بخـش   ،طـی ایـن مـدت    اسـت. حاکمیت جدید عراق، امري واضح و مبرهن بوده 
تهدیـد اصـلی    هاي سیاسی شیعه، کشـورهاي عربـی را   ان و جریاناعظمی از شیعی

هـاي خـود،    گیـري  و حتـی در موضـع   دانسـتند  مـی امنیت ملی عراق در این مدت 
 بـراي عربسـتان و اردن را تهدیـد اصـلی     ماننـد کشورهاي عربـی همسـایه عـراق    

 کردنـد.   می موجودیت عراق و حاکمیت ملی این کشور و تمامیت ارضی آن قلمداد
بته این تهدید همچنان پابرجاست و معارضه اهل سنتی که بـا موجودیـت عـراق،    ال

کنـد، همچنـان     مـی  تمامیت ارضی این کشور و سرنوشت و نظام سیاسی آن مقابله
پرسی اسـتقالل   . در مسئله همهاستحضور دارند و پایگاه آنها در کشورهاي عربی 

را در قبال این مسـئله   اي نهموضع محتطا ،اقلیم کردستان عراق نیز کشورهاي عربی
شد، اتخاذ کردند و بـه نـوعی نشـان      می که تهدید اصلی علیه حاکمیت بغداد تلقی

دادند که طرف عربی در این مسئله همراهی و مماشات دارد. مخالفت عربسـتان بـا   
پرســی اســتقالل، مخـالفتی ضــعیف و غیرقابــل اعتنـا بــود و از ســوي دیگــر    همـه 

  . رسید به نظر می ین مسئله امري واضح و اشکارهاي امارات از ا حمایت
  

  گرایی   سرکوب شیعیان منطقه و تکیه بر گفتمان طایفه .3
توانند نسبت بـه اوضـاع    هاي شیعه عراقی در نزدیک شدن به حوزه عربی نمی جریان

هایی که از سوي برخی حکـام در حـق    شیعیان در دیگر کشورهاي منطقه و سرکوب
تفاوت باشند. لذا تا زمانی که گفتمـان تکفیـري و اختالفـات     بی گیرد،  می آنها صورت

شـود، تقویـت و توسـعه      می اي و مذهبی از سوي سران کشورهاي عربی دنبال طایفه
  هاي شیعه و حوزه عربی با چالش مواجه خواهد شد. روابط میان جریان

 تا زمانی که درگیري، تقابل و منازعه شـیعه و سـنی در منطقـه وجـود داشـته     
 شیعه عـراق بـه طـرف مقابـل متمایـل هسـتند و       هاي طور طبیعی جریان هباشد، ب

هم دسـت بـه ایـن حمایـت      کنونخواهند از شیعیان بحرین حمایت کنند و تا  می
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؛ طرف باشـند  درگیر نشوند و بی آنان این منازعه بعید استبا ادامه داشتن اند.  زده
  یش داشته باشند.گرا مجبورند به یک سمت بلکه
  

    تعارض مذهبی .4
ترین عامل واگرایی کشور عراق با کشورهاي حوزه عربی در مقوله مذهب و  مهم

اخـتالف شـیعه بـا وهابیـت      ،شود. در حـوزه مـذهبی    می تعارض مذهبی تعریف
 گفتمان تکفیـري جـزو مبـانی و اصـول اولیـه و      .گذار استتأثیراي مهم و  مسئله

تـرین تهدیـد و    اصـلی  گفتمان، شیعه الینفک جریان وهابیت بوده و بر مبناي این
  شود.   می خصم وهابیت تلقی

هاي قـدیم در   هاي جریان وهابیت علیه جامعه شیعه از زمان اقدامات و جنایت
عراق و مناطق جنوبی این کشور وجود داشته است و مردم عراق از دیرباز نسبت 

ایـن جریـان،    با توجه به اینکـه خاسـتگاه  . به این جریان حساسیت داشته و دارند
شـود،    مـی  عنـوان مرکـز وهابیـت شـناخته     عربستان سعودي بوده و این کشور به

در  تواند  می و استعنوان اختالفی تاریخی بین دو طرف حاکم  تعارض مذهبی به
عنوان یک عامل واگر ایفاي نقش کند. ذکر ایـن نکتـه    شرایط فعلی و بلندمدت به

وهابیـت در سـایه وجـود محـرك      ضروري است که تعارض مذهبی بین شیعه و
رسـد و همـین امـر زمینـه را       می خارجی و عقبه حمایتی استعمار به منصه ظهور

  سازد.   می ها و تعارضات و دامن زدن به آن فراهم براي تشدید تنش
  
  اقتصاد نامکمل  . 5

را در  رانعنوان یک عامل همگرا یا پیشـ  به تواند  می که عامل اقتصادي در عین این
عاملی پسران البته نه  تواند  می ت مناسبات دو کشور ایفاي نقش کند همزمانتقوی

نگاهی به واردات و  ،مدت بلکه در بلندمدت تلقی گردد. از نظر اقتصادي در کوتاه
خصـوص عربسـتان    هصادرات و میزان مبادالت کشور عراق و کشورهاي عربی ب

ی در صادرات بـه کشـور   دهد که این کشورها، سهم بسیار اندک  می سعودي نشان
عراق دارند و سهم صـادرات کشـورهایی ماننـد ایـران و ترکیـه قابـل قیـاس بـا         
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کشورهاي عربی نیست. در تعامالت اقتصادي بین دو کشور، مسئله مکمل بـودن  
به استمرار و تحکیم روابط و مناسبات دو طرف کمک  تواند  می نیازهاي اقتصادي
شور در زمینه صنعتی تولید دارد و کشور دیگـر  عنوان نمونه یک ک شایانی کند. به

توانند مکمـل هـم باشـند و      می این کشورها ؛در زمینه تولید مواد خام فعال است
  بسترهاي الزم براي همگرایی اقتصادي را فراهم سازند.

کشورهاي عربی از جمله کشور عربستان و حتـی خـود    بیشتردر حال حاضر، 
 ایـن خـود   دارند کـه هستند و هر دو نفت و گاز عراق تنها صادرکننده مواد خام 

  عاملی براي واگرایی بین دو طرف باشد.  ،در بلندمدت تواند  می
  

  تعارضات ساختار سیاسی   .6
ي یـک نظـام   هـا  هو شاخص ها هلفؤبر پایه م 2003ساختار نظام سیاسی عراق پسا 

لی نظام ي اصها هیکی از شاخص ،کراسیوي دمها هفؤلکراتیک شکل گرفته و مودم
کراسـی شـکل گرفتـه در عـراق     وشود. هر چنـد دم   می سیاسی عراق جدید تلقی

به  استنوپا  همچنان سال از سرنگونی رژیم بعث 15با وجود گذشت  که جدید
اي، سـاختار سیاسـی    مرور زمان با تقویت جایگاه و نقش عراق در عرصه منطقـه 

همسایه عـراق کـه در آن   الگویی براي دیگر کشورهاي عربی  تواند  می این کشور
کند، تلقی شود. البته الگو شـدن نظـام سیاسـی عـراق       می حکومت پادشاهی نظام

ي مختلـف در سـایه   ها هجدید منوط به رشد و تقویت جایگاه این کشور در حوز
لذا تقویـت روزافـزون   است. المللی  اي و بین تقویت مناسبات آن در حوزه منطقه

در تحکـیم مناسـبات آن بـا سـعودي و دیگـر      ران  عـاملی پـس   توانـد   مـی  عراق
  کشورهاي عربی همسایه عراق تلقی گردد. 

  
  چالش جغرافیایی  . 7

با توجه بـه وضـعیت جغرافیـایی حـاکم بـر آن، همـواره در یـک تنگنـاي         عراق 
ی قـرار  الملل بیني ها ي دریا و یا به تعبیر دیگر آبها راهبردي در دسترسی به آب
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ـ عـراق  دسترسی داشته است.  همـواره موضـوعی حیـاتی بـراي      هـاي آزاد  ه آبب
یـک عامـل تـنش در     باشد و در عـین حـال    می بوده و مقامات سیاسی این کشور

حملـه صـدام بـه    که برخـی معتقدنـد   اي  بوده است به گونهمناسبات عربی عراق 
  تحقق این آرمان بوده است. کویت در راستاي 
عراق در مرز دریایی و عدم  تنگناهاي ژئوپلتیکتوان گفت   می بر همین اساس
بـا   عـراق  آینده یک عامل تنش در مناسبات تواند  می هاي آزاد دسترسی آن به آب

حاکمـان عراقـی همـواره از ایـن     به خصوص با توجه به اینکه  باشد حوزه عربی
   .اند دهکر  می دیدگی زیاناحساس خسارت و  موضوع

  ترین سناریو و محتمل گیري نتیجه
ران در مناسبات  ران و پیش اد و محورهایی که در ارتباط با عوامل پسبا توجه به ابع

، ذکر ایـن  عراق با حوزه عربی (عربستان سعودي) مورد بحث و تحلیل قرار گرفت
در شرایط کنونی، جامعـه عـراق پـس از یـک دوره مبـارزه      نکته ضروري است که 

یتـی، بـه دنبـال    امن ـ سخت با پدیده تروریسم در این کشور و رفـع دغدغـه نظـامی   
تحقق مطالبات اقتصادي و اجتماعی در عرصـه داخلـی و بهبـود شـرایط نابسـمان      

سیاسـت  اقتصادي و اجتماعی در کشور اسـت و دولتمـردان عراقـی سـعی دارنـد      
بهبود مناسبات با حوزه عربی و تـالش بـراي    زدایی و تنشخارجی خود را بر پایه 

اعتمادسـازي یـا رفـع    اس اصـل  تحقق توازن در روابـط بـا ایـن کشـورها بـر اسـ      
پیش ببرند و بـه تبـع آن در پرتـو    اعتمادي آنها به عراق جدید با محوریت شیعه  بی

سامان بخشی ي این حوزه در جهت ها و پتانسیل ها یتتقارب با حوزه عربی از ظرف
ي این کشـور و از طـرف دیگـر    ها به اوضاع اقتصادي داخل و بازسازي زیرساخت

در عـراق  سعودي نقش مخرب  کاهش ها در سایه ثباتی ها و بی کاهش ناامنیو مهار 
حاکمیت عراق با توجه به نیازهـاي فعلـی جامعـه در حـوزه     بهره جویند. در واقع، 

اقتصادي و پولی جهت بازسازي مناطق تخریب شده در پی حمله داعش به عـراق  
ر سـایه  د 2003 پـس از سـال  هاي عراق که  و همچنین عمران و آبادانی دیگر استان
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امنیتـی، شـاهد رشـد و    ي ها هامنیتی حاکم بر کشور و وجود دغدغ ـنظامی  شرایط 
هاي شهري و مدنی نبوده است، سعی دارد بـا تقویـت مناسـبات     توسعه زیرساخت
را  ها ههاي موجود در این زمینها و خأل ضعف بخصوص سعودي خود با این حوزه

  برطرف سازد. 
ها در مسیر مناسبات و  ران ها و پیش ران پسبا درنظر گرفتن  بر همین اساس و

رسـد کفـه     مـی  با حوزه عربی (عربستان سعودي) بـه نظـر   عراقروابط حاکمیت 
بر کفه عوامـل پـس    کوتاه مدت و یا حتی میان مدتران (همگرا) در  عوامل پیش

هـا و مناسـبات دوجانبـه در حـوزه      همکـاري  منحنـی ران (واگرا) سنگینی کند و 
رو به رشد باشد اما تداوم و استمرار ِروند تعامالت اقتصادي ی و سیاسی، اجتماع

دو کشور، نیازمند تغییر رویکرد عربستان بـه عـراق بـه صـورت راهبـردي و نـه       
رسد رویکرد جدید عربسـتان بـه     می باشد که در شرایط فعلی به نظر  می تاکتیکی

بـه صـورت   گـاه   عراق بیشتر جنبه تاکتیکی دارد و بـه طـور قطـع سـعودي هـیچ     
که منجر به تقویت نقش و اي  راهبردي به سمت تقویت مناسبات با عراق به گونه

منافع سعودي بـا  گردد، پیش نخواهد رفت چرا که اي  نفوذ عراق در عرصه منطقه
ي مختلف بـا  ها هو استقالل این کشور در عرص جدید تقویت حاکمیت ملی عراق

در حال حاضر هر چند عراق فاقـد  ؛ گیرد  می قرارمحوریت بازیگر شیعه در تضاد 
ي مختلف بوده و بـه موجـب آن از نقـش و    ها هي قدرت در عرصها مؤلفهبرخی 

باشد، اما به مرور زمـان و   برخوردار نمیاي  در عرصه منطقهي ها ستجایگاه برج
اي، احتمـال سـرایت    در پرتو تقویت نقش و جایگاه این کشور در عرصـه منطقـه  

بـه دیگـر کشـورهاي      بر پایه دموکراسی شـکل گرفتـه،   الگوي حاکمیتی عراق که
 عربی منطقه از جمله سعودي که بر پایه نظام پادشـاهی اسـتوار هسـتند، افـزایش    

یابد و این امر به نوبه خود زمینه را بـراي بـروز دوبـاره تـنش در مناسـبات و        می
جویانـه از سـوي سـعودي بـه منظـور ممانعـت و        اتخاذ رویکرد سلبی و مداخله

  سازد.  عراق فراهم میاي  ارشکنی در مسیر ارتقاءي نقش و جایگاه منطقهک
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  و مآخذ  منابع
سـازان نـور،    مطالعـات اندیشـه   مؤسسـه ، مصـاحبه نگارنـده بـا کارشـناس مسـائل عـراق      حامـد،   ریآزاد، امـ 

01/07/1396. 

 .1391 نور، سازان شهاندی مطالعات مؤسسه ،»آینده وجوي جست در عراق« دیگران، و لطیف ـ الزبیدي، حسن

سـازان نـور،    مطالعـات اندیشـه   مؤسسـه ، مصاحبه نگارنـده بـا کارشـناس مسـائل عـراق      احسان، جاویدي،ـ 
1/7/1396. 

 مؤسسـه  عـراق،  مطالعـات  کـارگروه  پشـتیبان،  پژوهش الدعوه، حزب خارجی روابط محمود، ـ عباسی،
 .1396 آذر نور، سازان اندیشه

، سـازان نـور   مطالعـات اندیشـه   مؤسسـه ، ده با کارشناس مسائل عراق مصاحبه نگارنمحمود، عباسی، ـ 
1/7/1396. 

  .1370 سمت، تهران: الملل، بین سیاست و خارجی سیاست اصول قوام، ـ عبدالعلی،
 .1389تهران: سمت،  ،چاپ پنجم ،الملل ي روابط بینها هتحول در نظری ،حمیرا مشیرزاده،ـ 

 بهار راهبردي، مطالعات فصلنامه ،»جدید عراق با عرب کشورهاي روابط انداز چشم« ابراهیمی، اهللا، ـ نبی
 .1 شماره ،1389

  .1/7/1396 سازان نور، اندیشه مؤسسه ،مصاحبه نگارنده با کارشناس مسائل عراق  ،وریان، عباسـ ن
، سـازان نـور   مطالعـات اندیشـه   مؤسسـه ، مصاحبه نگارنده با کارشناس مسائل عراق رضا، ، منش ـ نیک

1/7/1396. 

  


