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  بیان مسئله 

هـا و   هر چند تغییر دولت در هر کشوري لزومـاً بـه معنـاي ایجـاد تغییـر در دیـدگاه      
رسد ایـن امـر در عـراق، تغییراتـی را در      ، به نظر مینیستت حاکمه ئرویکردهاي هی

حاکمـه نسـبت بـه     هیئتمجموع رفتار سیاسی)  و در( يها يگیر رویکردها و موضع
 سایر بازیگران دخیل ایجاد کرده است؛ تا جایی که تغییر مـالکی و جـایگزینی حیـدر   

ها و بعضی کشورهاي عربی نظیر عربستان، قطـر و امـارات    العبادي از منظر امریکایی
  هاي عراق تلقی شده است.   متحده عربی، تغییر در بنیان سیاست

العبادي در راستاي ایجاد موازنه سیاسی میان  حیدر«ادعا که این شاید بنابراین، 
، »بازیگران دخیل در عراق، تغییراتـی را در سیاسـت خـارجی عـراق خواهـد داد     

تأثیرات تغییـر  «رو سؤال اصلی این مقاله این است که   این خیلی بیراهه نباشد. از
ادي) بر روابط آتی بغداد و سایر حکومت در عراق (روي کار آمدن حکومت العب

  ».بازیگران دخیل چگونه خواهد بود؟
  توان مطرح کرد: نیز میرا فرعی دیگري  هاي به دنبال سؤال اصلی، سؤال

  سیاست انفتاح چگونه خواهد بود؟ ـ آینده روابط عراق و ایران  در پرتو اتخاذ
بـه ویـژه    هاي پیشـین عـراق   هاي شیوه حکومتی العبادي با حکومت ـ تفاوت
  اند؟ مالکی کدام

کشـورهاي عربـی و امریکـا از حکومـت العبـادي،      نسبی اولیه ـ علل استقبال 
  نسبت به مالکی چیست؟

رویکرد العبادي در قبـال سـایر   « که استاین بر همین اساس، فرضیه اصلی مقاله 
ـ   ژه بازیگران دخیل متأثر از فاکتورهایی جدید غیر از فاکتورهاي دوران پیشین و بـه وی

گرایـی ناشـی از رویکردهـاي شخصـیت       بر این اساس، ملی ؛مالکی و جعفري است
    ».هاي دیگر تأثیرگذارند سیاسی العبادي، در دوره حکومت وي، بیش از مؤلفه
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  چارچوب تئوریک 
هـاي   فاکتورها و شاخصـه  تحت تأثیر سیاست خارجی کشورها و روابط میان آنها

بـر   هـا  نئورئالیسـت  ،بر فاکتور منافع ملیمتعددي در داخل و خارج است. عالوه 
هایی براي ترسیم سیاست  ها و فرصت الملل نیز محدودیت این باورند که نظام بین

  کند. خارجی کشورها فراهم می
رو، براي درك مبانی نظري سیاست خارجی کشورها، ضرورت دارد  از همین

تحلیـل   و  تجزیهالملل  ها و مواضع مختلف آنها در عرصه سیاست بین گیري جهت
تـوان بـه مبنـاي مشـخص و      ها، نمـی  گیري شود. البته با بررسی صرف این جهت

  مشترکی براي مطالعه سیاست خارجی کشورها رسید.
العبـادي الزم   در اینجا براي بررسی مواضع و سیاست خارجی حکومت حیدر

. ودشـ  الملـل نیـز توجـه    مقتضیات نظام بـین  تبه است عالوه بر فاکتور منافع ملی
المللی، رویکـرد   اي و بین هاي منطقه محدودیتبا ملی  ئلمساتوان گفت تلفیق  می

  همسایگان به ویژه ایران را شکل داده است.در قبال سیاست خارجی العبادي 
هـاي   الملـل، در بررسـی رفتارهـا و سیاسـت     کارشناسان و محققان روابـط بـین  

مثابـه   ز متغیرهاي بنیادینی که بهاند. یکی ا هاي مختلفی رسیده بندي کشورها به جمع
ل ملی ئاین اساس، مسا ل ملی است. برئشده، مسا سیاست خارجی کشورها معرفی 

المللـی اسـت.    محور سیاست خارجی یا انگیزه اساسی رفتار کشورها در صحنه بین
گرایـی) در روابـط    از معماران اولیـه مکتـب رئالیسـم (واقـع    » جی. مورگنتا هانس.«

ها و سیاست خـارجی، تـابع    گیري ها در موضع کند که دولت تدالل میالملل، اس بین
  ).6: 1374شود (مورگنتا،  منافعی هستند که در چارچوب قدرت تعریف می

و با اسـتناد بـه   کنند  میها جهان را متشکل از منافع متعارض ارزیابی  رئالیست
شر از قـدرت  ها، بر این باورند که تمام رفتارها و اعمال ب شخصیت حقوقی دولت
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کن شـدن   طلبی امري طبیعی و ذاتی بشر، غیرقابل ریشه سرچشمه گرفته و قدرت 

ــاد آن از   و اصــالح ناپــذیر اســت. از طــرف دیگــر، تــالش بــراي اعمــال و ازدی
هاي جهانِ سیاست است. در این گستره، کشورها همیشه درصدد کسـب،   واقعیت

اصـول    هـا،  آل تر از همه ایـده ملی خود را باالمسائل و  اند اعمال و افزایش قدرت
  ).16ـ 17: 1380دهند (شریفی طرازکوهی،  المللی قرار می اخالقی و حقوق بین

راهنمـا و انگیـزه   ل ملـی،  ئاولویت مسـا ها،  بنابراین، بر اساس نظریه رئالیست
رود. طبـق نظریـه رئالیسـتی،     الملل به شمار مـی  اصلی رفتار کشورها در نظام بین

هاي سیاست  طلبی و تأمین امنیت جزو شاخص رایی، قدرتمحوري، خردگ دولت
  خارجی هر کشوري است.

کنـد.   از سوي دیگر، فهم نظریه نئورئالیسم به موضـوع بحـث مـا کمـک مـی     
ل ئاثبات محور بـودن مسـا  ترین نظریاتی است که درصدد  نئورئالیسم یکی از مهم

ت خـارجی  بـراي تعیـین رفتـار سیاسـ    آن مسـلط  هـاي   قـدرت الملل و  نظام بین
، براي بررسی رفتـار سیاسـی کشـورها، از    »کنت والتز«کشورهاست. از همین رو 

هـا را بـه ماهیـت     هاي دولـت  گیري رود و جهت سطح تحلیل منافع ملی فراتر می
کند. وي بر این باور است که سیاسـت خـارجی    الملل مرتبط می ساختار نظام بین

هـا   ل است. نتیجه بحث نئورئالیستالمل ها، تحت تأثیر سیستم نظام بین همه دولت
عنوان بازیگران (واحدهاي ملی) در نظام  ها به این است که با توجه به آنکه دولت

المللـی   سلسله مراتبی از قدرت در متن نظام بینندارند، الملل قدرت یکسانی  بین
ـ   گیرد که جایگاه و نقش هر یک از بازیگران را مشخص مـی  شکل می   یندکنـد. ب
هـاي خـود، معمـوالً     ر شرایطی که واحدها به دلیل تفاوت در توانمنديترتیب، د

المللـی   دارند، با بررسی ماهیت ساختار بـین ناپذیري  بینی پیشعملکرد متفاوت و 
توان چگونگی رفتار واحدهاي این نظام و نیز پیامد تعامالت آنها با یکدیگر را  می
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 ).Holander, 2000بینی کرد ( قابل پیش

هـاي مطـرح هـر دو مکتـب      توان ضمن بررسی شاخص رسد می نظر میاکنون به 
تـأثیرات  «تر از  الملل، تفسیري واقعی رئالیسم و نئورئالیسم شامل منافع ملی و نظام بین

  ارائه داد.» تغییرات حکومت در عراق بر روابط آتی آن با سایر بازیگران دخیل
لحـاظ   رئالیسـم، از هاي مطرح در دو رهیافـت رئالیسـم و نئو   رغم شاخص  به

هاي متفاوت  باید اذعان کرد که شخصیت» شناسی شخصیت روان«رفتارشناسی یا 
بنـابراین، بـا بررسـی رفتارشناسـی و      ؛دنها و رویکردها تأثیرگذار گیري بر تصمیم

تــوان  وزیــران عــراق طــی دوران مختلــف مــی  شناســانه  نخســت واکــاوي روان
  خاص پیدا کرد. یموضوعدر قبال رویکردهاي متفاوتی را از آنها 

تـرین عنصـر    توان بر هویت  نیز به عنوان مهـم  در چارچوب این موضوع، می
زندگی اجتماعی تأکید کرد. بر این اساس، هویـت در جایگـاه پیونددهنـده میـان     

بـروز رفتارهـاي   «توانـد بـه    رود کـه مـی   به شمار می» جغرافیا«و » جامعه«، »فرد«
زندگی در جغرافیـاي مکـانی خاصـی، کـارکرد     بینجامد. گاه وابستگی یا » خاص

، افــراد قرارگرفتــه در آن »هــاي هــویتی هماننــدي«و در چــارچوب دارد هــویتی 
رویه ایجاد و   هاي سیاسی ـ اجتماعی، وحدت  مجموعه، در برخی رفتارها و کنش

  کند.  مواضع آنها را به هم نزدیک می
ولتمردان کنـونی عـراق   گذاري د توان اذعان کرد که سیاست با این اوصاف، می

نظام  ملی،ل ئمساثر از فاکتورهایی نظیر أمت در قبال بازیگران دخیل در این کشور،
  الملل و شخصیت سیاسی رهبران است.   بین

  
  هاي نوین العبادي و اتخاذ سیاست حکومت حیدر

ساز در هر کشور نقش مهمی در  هاي سیاسی مهم و تصمیم بدیهی است که شخصیت
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  کشـورهاي دیگـر دارنـد. عـراق نیـز بـه      در قبال دها و مواضع آن کشور اتخاذ رویکر 

  عنوان یک کشور همسایه و دروازه شرقی عربی از این قاعده مستثنا نیست.
وزیـر   العبادي، نخست با دقت در اتخاذ مواضع، اقدامات و عملکردهاي حیدر

سـایر  مجموع سیاسی وي با  هاي شخصیتی، علمی، فرهنگی و در و تفاوت ،عراق
رسیم که مسلماً رویکردها و مواضـع العبـادي بـا     مقامات پیشین، به این نتیجه می

هـایی   مالکی، ابراهیم جعفري و حتی ایاد عالوي تفاوتمانند رویکردهاي افرادي 
دیگر، یکی   عبارت  هاي بارز تغییر و به رو، یکی از مشخصه  این خواهد داشت. از

عالوه بر تحکـیم   رجی حکومت جدید عراق،ترین تغییرات در سیاست خا از مهم
گسترش روابط با حوزه عربی پیرامـونی عـراق، یعنـی    براي تالش رابطه با ایران، 

رغـم  به هاي پیشین  در دوران حکومت . این موضوععربستان و کویت بوده است
روابـط خـارجی   رویکرد، براي بهبـود  از آن مثبتی آثار  پیگیري به جایی نرسید و

  1.شددیده ن عراق
العبادي در حکومـت جدیـد    با این اوصاف، ابتدا رویکردها و مواضع نوین حیدر

و به سـناریوهاي محتمـل آتـی در سیاسـت     کرده عراق (پس از مالکی) را موشکافی 
  خارجی و اتخاذ مواضع و رویکرد عراق نسبت به سایر بازیگران خواهیم پرداخت.

  
  العبادي ارزیابی عملکرد حیدر

العبـادي را شخصـیتی هماننـد سـایر      تـوان حیـدر   گذشـت، نمـی  گونه کـه   همان
شـامل اندیشـه،   (وي  هاي شخصیتی زمینهزیرا وزیران عراق ارزیابی کرد؛  نخست

                                                                                                                                         
اهداف مخـرب   آنها. بدیهی است در بحث گسترش روابط عراق با کشورهاي همسایه عربی، چنانچه 1

راق از دستور کار خارج سازند، نه تنها براي امنیت عـراق، بلکـه بـراي افـزایش موقعیـت      خود را در ع
که این اهداف کنار گذاشـته نشـوند،     یماداماي جمهوري اسالمی ایران تأثیرگذار خواهد بود، اما  منطقه

  گسترش این روابط هم به زیان عراق و هم به زیان جمهوري اسالمی ایران خواهد بود.
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گرفته تفکر، رفتار، نوع زندگی و...) در متنی غیر از متن حیات سیاسی آنها شکل 
ـ    است. بنابراین براي ارزیابی عملکرد حیدر صـورت    هالعبادي ابتـدا الزم اسـت ب

  .کنیم مختصر حیات سیاسی وي را مرور
  

  کارنامه 
العبادي پزشـکی   پدرش دکتر جواد .ش در بغداد به دنیا آمد1331حیدرالعبادي در سال 

در بغداد و بازرس کـل وزارت بهداشـت بـود کـه     » الجمله«معروف و مدیر بیمارستان 
، 1358یـم در سـال   پزشک دیگر از طرف رژیم بعثی، به علت مخالفت بـا رژ  42همراه 

  ).http://www.irandiplomacy.ir/fa/page/1936997( مجبور به ترك حرفه خود شد
در دانشـگاه بغـداد در    1354در سـال  العبادي دوره کارشناسـی را   دکتر حیدر

رشته مهندسی برق طی کرد. بعدها دوره کارشناسی ارشـد و دکتـري خـود را در    
هـاي وي، تـدریس علـوم     از جملـه فعالیـت  انگلستان گذراند. » منچستر«دانشگاه 

انگلستان بود. فعالیت سیاسی وي علیه رژیم بعثـی در  » برونل«قرآنی در دانشگاه 
او در ایـن مقطـع مسـئول دفتـر حـزب الـدعوه در        .آغاز شد 1360واقع از سال 

  سپس سخنگوي حزب الدعوه در انگلیس شد. ؛خاورمیانه (بیروت) بود
 یسال زنـدان  10و کی از برادران وي را دستگیر ، رژیم صدام ی1360در سال 

وي را به جـرم عضـویت   دیگر ، رژیم بعث دو تن از برادران 1361در سال کرد. 
 در حزب الدعوه اعدام کرد.

، وي وزیـر  1382صـدام)، در آغـاز سـال    ( دو سال پس از سقوط دیکتـاتور عـراق  
و همزمان در اواخـر  وزیري رسید  به سمت مشاور نخست 1384ارتباطات شد. در سال 
چنـین مسـئول    وي هـم  .شـد » تلعفـر «کننده مبارزه با القاعده در  دولت مالکی، هماهنگ

هماهنگی با سازمان ملل در خصوص آوارگـان عراقـی و رئـیس کمیسـیون اقتصـاد و      

http://www.irandiplomacy.ir/fa/page/


 87      واکاوي سیاست انفتاح العبادي؛ روند، چارچوب و نتایج
  .)http://www.asriran.com/fa/news/350062(گذاري پارلمان در دوره اول بود  سرمایه 

  
  گرایی چندجانبه

وزیري العبادي (کمتر از یـک سـال)،    ر چند با گذشت زمان اندکی از دوران نخسته
دوره چندماهـه  در کـه   آنجـا  زود است از رویکرد سیاسی العبادي سخن بگـوییم، از 

وزیري العبادي، درهـاي عـراق روي بسـیاري از بـازیگران سیاسـی (اعـم از        نخست
سیاسـت  «اسـت وي را  داخلی و خـارجی) بـاز شـد، شـاید بتـوان بـا اغمـاض، سی       

خواند. البته این سخن بـدان معنـی نیسـت کـه مقامـات اجرایـی و       » گرایانه چندجانبه
اي را پیش نگرفته بودند. پرواضح است کـه دولتمـردان    دولتمردان پیشین، چنین رویه

هاي وسیعی بـراي بهبـود    پیشین عراق از جمله ابراهیم جعفري و نوري مالکی، تالش
عربی و غیرعربی (از جمله ترکیه) انجام دادنـد، امـا نتوانسـتند در    رابطه با همسایگان 

  ».شده در ذهن دولتمردان این کشورها از عراق تغییري ایجاد کنند تصویر ترسیم«
تـا حـدي بـا    العبـادي   1»انفتاح مع دول الجوار«رسد سیاست  اکنون به نظر می

این  .ار گرفته استمورد استقبال قرتا حدي همسایگان عربی و غیرعربی (ترکیه) 
دولـت  خـارجی  هـاي   فضایی را هم براي انتقاد از سیاستدر عین حال سیاست، 

  مالکی باز کرده است.
  

  سیاست انفتاح العبادي در یک نگاه 
 2014سـپتامبر   8حیدر العبادي از زمانی که زمام امور عراق را به دست گرفـت ( 

هاي داخلی  شکالت و چالش)، تالش بسیاري براي رفع م1393برابر اواخر مرداد 
                                                                                                                                         

، 26، سـنه  القدس العربی، »علی دول الجوار ؤید االنفتاحتالمرجعیه الشیعیه العراقیه «العبیدي،  مصطفی. 1
  .2014نوامبر  15، 7928العدد 

http://www.asriran.com/fa/news/
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  . کرد و خارجی و سر و سامان دادن به آنها
گرایانه کوشـیده اسـت در عرصـه داخلـی،       العبادي تاکنون با سیاست چندجانبه

ضمن جلب رضایت اهل سنت، مشکالت حکومت مرکزي با اقلیم کردي را حل و 
در عرصـۀ   که توافق نفتی میان بغداد و اربیل نتیجه ایـن سیاسـت اسـت.   کند فصل 

  هایی براي مقابله با داعش ایجاد کند.  نظامی ـ امنیتی نیز توانست هماهنگی
المللـی)، حکومـت جدیـد عـراق (العبـادي)       اي و بین در بعد خارجی (منطقه

دهـد  ها را کاهش  کوشیده است ضمن نزدیک شدن به کشورهاي همسایه، چالش
اي حیـدر العبـادي و    ه. در ایـن راسـتا، سـفرهاي منطقـ    کند و یخ روابط را ذوب

به جمهوري اسالمی ایران، عربسـتان سـعودي، امـارات،    اعضاي دولت او توأمان 
  اردن، ترکیه و... قابل توجه است. 

المللی نیز بغداد بارها اعالم کرده است که براي مبارزه بـا داعـش،    در بعد بین
لف به عـراق  المللی دارد و سفر متوالی مقامات و کشورهاي مخت بین  نیاز به کمک

  در راستاي واکنش به درخواست عراق بوده است. 
سیاسـت انفتـاح العبـادي    «آنچه مسلم است صرف بحث در خصوص اینکـه  

اگـر  هاي کنونی باز کند.  تواند گرهی از مشکالت و چالش نمی» خوب یا بد است
 دن نقاط ضعف و تقویت نقاط قـوت آن کربرطرف با ها و رویکردها  این سیاست

نیز محور مقاومت به تقویت تقویت حاکمیت عراق  تواند عالوه بر می ،شدتوأم با
  بینجامد. 

العبـادي در عرصـه داخلـی و خـارجی عـراق را      » گرایانـه  چندجانبه«رویکرد 
در اتخاذ چنین رویکـردي از سـوي العبـادي     .دانست »زدایی تنش«توان نوعی  می

فتاري و شخصیتی العبادي هاي ر ویژگیشامل اند که  عوامل گوناگونی دخیل بوده
را گذشته با نگاهی متفاوت که شود  می» زیست جهان العبادي«یا به اصطالح بهتر 
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هاي داخلی در عراق، کسب حمایت همسـایگان   ترمیم شکاف .داشته است در پی 

المللی از عراق به ویژه در مبارزه بـا تروریسـم (مشخصـاً داعـش و      و جامعه بین
   بخشی از آن باشد.تواند  می ها) و... بعثی

» سیاسـت درهـاي بـاز   «ها و طرز تفکرات العبادي به  مشی رسد خط به نظر می
باور به نوعی  .استکرده سرعت بخشیده و در اتخاذ آن به عنوان کاتالیزور عمل 

سیادت ملی عراقی، باور به قرار گرفتن عراق در چارچوب جغرافیاي عرب، باور 
به تعامل با جهان عرب و غرب، تمایل به بینانه  خوشبه ناسیونالیسم عراقی، نگاه 

 کشورهاي عربـی در کنار رابطه با جمهوري اسالمی ایران ادامه رابطه راهبردي با 
رویکردهایی متفاوت در سیاسـت داخلـی و   شاخص تا العبادي، شده است سبب 

 از» گفتمانی متفاوت«با این تلقی پدید آمده که او و از این رو تلقی شود خارجی 
  . شده است مسئوالن پیشین عراق در صحنه ظاهر

بخـش و   رضـایت نسبتاً توان مدعی شد که سیاست انفتاح العبادي به نتایج  می
فی بـه  یــ طـا   مبارزه با داعش را از حالت مـذهبی «مثبتی انجامیده؛ به ویژه آنکه 

ه به نتایج این رویکرد، با توجسایر البته قضاوت در مورد ». مبارزه ملی تبدیل کرد
  سال از عمر حکومت العبادي، هنوز زود است.  گذشت کمتر از یک

  
  تأثیرات سیاست العبادي روي روابط با جمهوري اسالمی ایران

در خصوص تأثیرات سیاست العبادي روي روابط بـا جمهـوري اسـالمی ایـران،     
هـا و   گونه کـه گذشـت، بایـد تأکیـد کـرد کـه العبـادي در تمـام مصـاحبه          همان
ها، مواضع دو پهلو و مبهمـی دارد و معمـوالً بـر نـوعی      یش با رسانهوگوها گفت

ورزد. نکته دیگر آنکه العبادي در جهتی گام  پافشاري و اصرار می» گفتمان عراقی«
» هاي انتخابات صندوق«هاي آتی خود را نه از طریق  گذارد که اجراي سیاست می
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دنبال کند. بـر همـین   » المللی اي و بین تعامل، توافق و توازن منطقه«بلکه از طریق 
وقتی ایـران،  «، در پاسخ به این سؤال که اشپیگلوگویی با  منوال، العبادي در گفت
ترین متحد شما در جنگ علیه داعش وارد شده است، آیا  نه امریکا، به عنوان مهم

کند که اي کاش حمایت امریکا،  ابراز امیدواري می» اید؟ شما از اوباما، ناامید شده
در آغاز حمله داعـش بـه عـراق. در ادامـه     به خصوص بود؛  تر و مؤثرتر می یعسر
ها به سرعت، هم به شکل تسلیحاتی و هم در قالب مشاوره  البته ایرانی«گوید:  می

نظامی از ما حمایت کردند، چون داعش به مرزهـاي ایـران نزدیـک شـده بـود و      
آقـاي العبـادي در    »قی کردنـد. ها، آنها را به عنوان یک تهدید براي خود، تل ایرانی
» به خاطر منافع و امنیت ملی خـود ایـران  «مصاحبه حمایت ایران از عراق را این 

ها مدیون نیستم. ایـن مواضـع در    دارد که من به ایرانی اظهار میکند و  میارزیابی 
  خورد. نیز به چشم می 1394دیدار العبادي از آمریکا از اواخر فروردین 

را بایـد در گذشـته نیـز    » زایـش رویکـرد العبـادي   «اخت باید خاطرنشـان سـ  
وجو کرد. هر چند اقدامات مثبـت مـالکی در زمینـه گروهـک تروریسـتی       جست

منافقین، تعامل با جمهوري اسالمی ایران بر سرموضوع سوریه، خروج نیروهـاي  
هاي جمهوري اسالمی ایـران و همسـو    امریکایی از عراق و... در راستاي سیاست

سـاز بـروز و    زمینـه  را شود، اما برخـی اقـدامات وي   مقاومت قلمداد میبا محور 
  کنند. ارزیابی میزایش رویکرد العبادي 

العبادي بـه جمهـوري اسـالمی ایـران و دیـدار وي بـا مقامـات و         سفر حیدر
هـاي   سیاسـت کـه  دهد  نشان میمسئوالن جمهوري اسالمی ایران و اظهارات وي 

جمهـوري   رابطه استراتژیک سیاستمنافاتی با ور کلی العبادي، به طگرایانه  انفتاح
ولی واقعیت این است کـه در برهـه زمـانی کنـونی،      ؛نداردعراق و اسالمی ایران 

جملـه ترکیـه، عربسـتان     رویکرد العبادي در خصوص همسایگان دیگر عـراق از 
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بـه طـور   اردن و حتی کشورهایی نظیر امارات متحده عربـی، مصـر و...     سعودي، 

ایجـاد  «العبـادي در  سیاسـت  توان گفت  شده است. میهایی  نگرانیسبب طبیعی 
 »گرایانـه  چندجانبـه «در میان بازیگران دخیل در عراق از طریـق رویکـرد   » موازنه

فراخوان وي بـراي  از این رو . ممکن است از جنبه راهبردي رابطه با ایران بکاهد
دنی، قطـري و... در قبـال   از مقامات سعودي، ار» تر رفتاري مسئوالنه«پیش گرفتن 

عنوان بازیگر دخیـل در   را به» ترکیه«عراق قابل تأمل است. این رویکرد همچنین 
جـایی اسـت کـه در     خواند. این موضوع تا فرامی» هایش تغییر سیاست«عراق، به 

بن مبارك الخلیفی، رئیس مجلس شـوراي ملـی و    دیدار سلیم الجبوري با محمد
بر درخواست قطر بـراي گشـایش سـفارت     ،ارجه قطرخ العطیه، وزیر امور خالد

د. نظیر همین وضعیت، در خصوص عربستان، ایجاد شد و شخود در عراق تأکید 
مقامات سعودي تمایل خود را براي گشـایش سـفارت خـود در عـراق اعـالم و      

هـر چنـد هنـوز در عمـل چنـین      ؛ تی را به این منظور به عـراق اعـزام کردنـد   ئهی
رسد با بروز بحران یمن و مداخلـه نظـامی    ه بوده و به نظر مینتیج بی هایی تالش

در محاق قرار گرفته اسـت. فراتـر از ایـن،     این موضوع در حال حاضر عربستان،
سفر العبادي به امارات متحده عربی و ترکیه نیز در دسـتور کـار مقامـات عراقـی     

لجسـتیکی  هاي نظامی و  قرار گرفت. از سوي دیگر، کویت نیز براي ارسال کمک
، »عبداهللا النسور«مبارزه با تروریسم به عراق، اعالم آمادگی کرده است. سفر براي 

و به دنبال آن سفر العبادي به اردن  1393طی دهه آخر ماه آذر  ،وزیر اردن نخست
العبـادي  » گرایانه چندجانبه«شود. در خصوص رویکرد  در همین راستا ارزیابی می

، »بینانـه  خـوش «توان سه تحلیل کالن در سـطوح   یکشورهاي همسایه، مدر قبال 
  ارائه داد.» راه میانه«و » بدبینانه«

بینانه حاکی از این اسـت کـه بـراي برقـراري امنیـت در عـراق،        تحلیل خوش
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جمله عربستان، اردن،  اي جز همکاري کشورهاي عربی و غیرعربی منطقه از چاره
بنـابراین العبـادي، بـا     ؛ر نیسـت امارات متحده عربی، قطر و ترکیه با عراق متصو

واقـع   و با لحاظ قـرار دادن منـافع و امنیـت ملـی عـراق در       گزینش این رویکرد
در سیاسـت  ین ارا وجهه همت خود قرار داده است. (» برقراري امنیت در عراق«

و اهـل سـنت   کردها گرایانه دولت العبادي با  رویکرد تعاملو سطح داخلی عراق 
با در نظر گرفتن ایـن تحلیـل، گسـترش روابـط عـراق بـا        ).استدنبال شده نیز 

کشورهاي همسایه یا بازیگران دیگر به زیان منـافع و امنیـت جمهـوري اسـالمی     
امنیت و منافع ملی عراق و توأمان ایران نخواهد بود، بلکه حتی در راستاي تأمین 

  است. ایران 
دي بـا همسـایگان، بایـد    العبا» گرایانه چندجانبه«در تحلیل بدبینانه از رویکرد  

» نقش جمهوري اسـالمی ایـران   کاهش«گفت العبادي در روندي گام نهاده که به 
. در دیدگاه بدبینانه، نتیجـه رویکـرد تعـاملی العبـادي و ورود     انجامد می در عراق

تضعیف یا کاهش نقش جمهـوري اسـالمی   «بازیگران دیگر به صحنه، به معناي، 
» جاد موازنه سیاسی میان بـازیگران دخیـل در عـراق   ای«در عراق است و با » ایران

   گراید. با عراق به ضعف می جمهوري اسالمی ایرانرابطه راهبردي 
سپردن نقش مسئوالنه «گوید  وجود دارد که می اي دو دیدگاه، دیدگاه میانهاین بین 

ر جمله عربستان، اردن، امارات متحده عربی، قطـ  از» به بازیگران دخیل دیگر در عراق
، هرچنـد  »بازخواسـت مسـئولیت از آنهـا در قبـال عـراق     «عبارت بهتر،   و ترکیه و به

 ،بینجامـد » تضعیف یا کاهش نقش جمهوري اسالمی ایران در عـراق «ممکن است به 
برخـی  «هاي امنیتی جمهوري اسـالمی ایـران در عـراق را کـاهش و بـه       برخی هزینه

ران در عـراق پایـان خواهـد داد یـا     از سوي ایـن بـازیگ  » هاي وارداتی هدفمند ناامنی
  به اصالح رفتار سیاسی گذشته آنها در قبال عراق خواهد انجامید.  کم  دست
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بر بهبود روابط بغداد » المیادین«وگو با  العبادي در گفت در همین راستا، حیدر 

عدم درك خطر داعش از سوي برخی حکام خلیج «به اما تلویحاً  ،و ریاض تأکید
» گرایانـه العبـادي   تعامـل «. از این زاویـه، در مجمـوع رویکـرد    دکر اشاره» فارس

ضرورتاً به زیان جمهوري اسالمی ایران نخواهد بود. ضمن اینکه شـیعیان عـراق   
چسبندگی «یا یک گروه شیعی خاص که در حاکمیت محوریت دارد) را از اتهام (

حکومـت  که همواره کشورهاي عربی و غربی بـه  ایران به جمهوري اسالمی » تام
   ، مبري خواهد ساخت.زدند نوري مالکی می

 انفتاح هاي سیاست و رویکردها ارزیابی در نکته ترین مهم عراق، داخلی عرصه در
 امتیـازات  اینکـه  ،اسـت  تبیـین  قابل نیز »فزاینده توقعات تئوري« براساس که العبادي،
 و است نیافته تمهخا هنوز آنها، مطالبات به توجه با سنی، اعراب وکردها  به اعطاشده

 هـا  تنش برخی از موقت صورت به وکرده  عمل مسکن یک عنوان به حاضر حال در
 اسـت  مسـلم  آنچـه  امـا  ؛اسـت  کاسته شیعیان و حاکمیت براي عراق در ها، چالش و

  ندارد. تمامی یادشده هاي جریان سوي از طلبانه زیاده مطالبات
العبـادي در خصـوص   » ي بازدرها«هاي  در اینجا براي نمونه به نتایج سیاست

  عربستان خواهیم پرداخت: 
  

  نتایج سیاست انفتاح العبادي (نمونه موردي: عربستان)
  روابط با عربستان 

) 1362ـ   1370«(طراد عبـداهللا الحسـین الحـارثی    «عربستان از زمانی که روابط با 
ود گاه رو بـه بهبـ   عراق را  ترك کرد، هیچ 1370در سال این کشور آخرین سفیر 

کامالً قطع  1369نگرایید. این روابط با حمله ارتش بعثی صدام به کویت در سال 
(سقوط صدام) روابطی میان دو کشور وجـود نداشـت. ایـن     1382شد و تا سال 
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د. در شـ عـراق، تشـدید   در حاکمیت و قطع رابطه، با محوریت شیعیان  ها دشمنی
میت جدیـد و تحریـک   از حاکنکردن سیاست عربستان حمایت  ،آندوره پس از 

  ها در عراق بود.  خشونت
دار  وزیـري را عهـده   که نوري مالکی طـی دو دوره نخسـت   1393تا  1385از 

بود، عربستان ضمن خودداري از گشایش سفارت خود در بغداد، در بعـد امنیتـی   
ها دخالـت مشـهود داشـت و در اواخـر دوره مـالکی، ایـن        در انفجارها و ناامنی

  مابین افزایش یافت.  فیها در روابط  تنش
عربستان، فهد بن عبدالمحسن الزید را به عنوان سفیر آکرودیتـه   1391البته از 

در دوران  1389هاي میان دو کشـور پـس از    خود در عراق معرفی کرد. اوج تنش
تحوالت کشورهاي عربی (بیداري اسالمی) رخ داد که مناطق غربی عراق نیـز بـا   

  شد.  هاي عربستان ناآرام دخالت
«...  برخی اظهارات و مواضع نوري مالکی در خصـوص روابـط بـا عربسـتان:    

کـردیم و  معطـوف  طور که ما تمام توجه خود را به رشد و شکوفایی عراق  همان
خـواهیم کـه در امـور     کنیم، از ریاض نیز می در امور داخلی عربستان دخالت نمی

  .)(http://tik.ir/fa/news/34857» داخلی کشور ما دخالت نکند
بـه اعـالم    احتصـر بـه  ، عربستان و قطـر را  1392اسفند  18نوري مالکی در 

عربسـتان و قطـر عـامالن نـاامنی در عـراق      «جنگ علیه عراق متهم کرد و گفت: 
و از آنهـا حمایـت   دهند  میهاي تروریستی از جمله القاعده پناه  هستند و به گروه

  .)(http://www.entekhab.ir/fa/news/157232» کنند می
ترکی الفیصـل، از مسـئوالن   «هایی نشان دادند.  واکنشنیز ها  در مقابل سعودي

هاي عراق، اظهـار داشـت:    ضمن مسئول دانستن مالکی در ناامنی امنیتی سعودي،
یکی از نقاط اختالف میان عربستان سـعودي و   ،وزیر عراق نوري مالکی، نخست«

http://tik.ir/fa/news/
http://www.entekhab.ir/fa/news/
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ی که نـوري مـالکی دربـاره حضـور     بسیاري از مسائلدر باقی خواهد ماند.  عراق 

وزیر  کند، غلو شده است. سخنان نخست القاعده در استان االنبار عراق صحبت می
 »عــراق بــراي جلــب حمایــت بیشــتر شــیعیان ایــن کشــور از وي اســت       

http://www.tabnak.ir/fa/news/408112)(.  
  

  دوران حیدر العبادي و سیاست درهاي باز
  ها   روابط با سعودي

به جاي نوري مالکی روي کار آمد. اسـتقبال   1393شهریور  17عبادي در حیدر ال
در مـدت   ظاهري و کوتاهجامعه جهانی از روي کار آمدن العبادي، سبب تغییراتی 

مواضع و رفتارهاي سعودي در قبال عـراق شـد. از سـوي دیگـر، تـالش حیـدر       
موضـوع  یـن  در قبال همسـایگان، بـه ا  » سیاست درهاي باز«العبادي براي اجراي 

  د. ش افتتاح سفارت عربستان شنیده میهایی براي  در این دوره زمزمه .کمک کرد
گرفتـه، هیئتـی فنـی بـراي      هـاي صـورت   ها و رایزنی متعاقب حرف و حدیث

سفارت در منطقه سـبز  شد سعودي عازم بغداد و قرار سوي بازگشایی سفارت از 
  .اده استنیفت  تاکنون اتفاق البته که بغداد بازگشایی شود

در این  ،و ابراهیم جعفري، وزیر امور خارجه ،جمهور سفر فؤاد معصوم، رئیس
  . در این راستا انجام شد دوران به عربستان و دیدار آنها با مقامات سعودي نیز

روابط دو کشور در این دوره تحت تأثیر داعش بود. احسـاس خطـر مقامـات    
داعش به پاسـگاه مـرزي میـان     عربستانی از داعش پس از اعالم خالفت و حمله

نظامی سعودي)، کمـی بـارزتر شـد و تمـاس      3عربستان و عراق (و کشته شدن 
حیدر العبادي با سلمان بن عبدالعزیز (ولیعهد وقت) نیز تا حدودي تأثیرگذار بود. 

وگوي تلفنی، ضمن برشمردن تهدید مشـترك داعـش    حیدر العبادي در این گفت

http://www.tabnak.ir/fa/news/
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  کشور براي مقابله با داعش تأکید کرد. بر هماهنگی مشترك میان دو 
سلیم الجبـوري، رئـیس پارلمـان، بهـاء االعرجـی،       ،پس از مرگ ملک عبداهللا

براي شرکت در مراسم  ،جمهور و اسامه نجیفی، معاون رئیس ،وزیر معاون نخست
  تشییع جنازه وي به عربستان رفتند. 

  
  تحلیل روابط 

ها از وهابیت و احتمال  بودن تفکر تکفیري برخی بر این باورند که با توجه به ناشی
گرفته توسط  تقویت آنها در دوره ملک سلمان، و با توجه به برخی تغییرات صورت

ملک سلمان، روند گذشته در قبال عراق تداوم خواهـد یافـت. برخـی از مسـئوالن     
امنیتی عراق نیز بر این نکته تأکید دارند و بر این باورند کـه سیاسـت درهـاي بـاز     
العبادي تأثیر چندانی در تغییـر رویکـرد سـعودي در قبـال عـراق نخواهـد کـرد و        

هاي گذشته ادامه خواهد داد و مواضع اتخاذشده از سوي  چنان به شیوه عربستان هم
چنـین   ها را در پی داشته است. هم گیري العبادي در قبال سعودي صرفاً کاهش بهانه
هـا و   اهش قیمت نفت از سوي سعوديسیاست دوگانه امریکا در عراق به عالوه ک

است که عـالوه بـر   دیگري  زیان چند میلیاردي به اقتصاد نفتی عراق از جمله اسناد
هاي جدي وارد کرد. وضعیت  عراق نیز آسیب ، بهجمهوري اسالمی ایران و روسیه

  ایجادشده از سوي عربستان در یمن این نگرش را تقویت کرده است. 
درهـاي بـاز     این باورند که ملک سلمان بـا سیاسـت   در مقابل برخی دیگر بر

العبادي، همسویی خواهد کرد و به دنبال بهبود روابـط بـا عـراق گـام برخواهـد      
به ویژه که قبالً انتقادهایی به عدم تحرك در خصوص بازگشایی سـفارت   ؛داشت

خطر مشترك داعش براي دو طرف و  ،سعودي در بغداد داشته است. عالوه بر آن
از جمله دالیل براي اثبات این » المللی ضدداعش عربستان در ائتالف بین حضور«
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اند. البته حوادث اخیر در یمن، برخی امیدهاي این گروه به بهبود روابـط   موضوع 

  است.رنگ کرده  کمرا 
 قبال در العبادي حیدر آقاي سازش و انفتاح در پاسخ به این پرسش که سیاست

 به را سعودي مخرب نقش تواند می اندازه چه تا انعربست جمله از منطقه کشورهاي
 را سـعودي  رویکردهـاي  از یک هیچ اقدامات باید گفت این دهد؟ تغییر مثبت نقش
وهابیت، که با ذات حاکمیت  سعودي به دلیل پیروي از رویکرد زیرا ،دهد نمی تغییر

ادامـه  بـه   ،و در تکفیر شیعیان با داعش همسـویی دارد  شیعی در عراق مشکل دارد
 دلیـل  همـین  بـه . حضور قدرتمند شیعیان در حکومت عراق رضـایت نخواهـد داد  

 در عربسـتان  اگـر  و کنـد  نمی تغییري نهایت در عراق در سعودي موریتأم و نقش
  .است صوري دهد، نشان نرمش العبادي تسامح و انفتاح قبال

ر قبـال  اگر در نیات و اهـداف دولتمـردان عراقـی د    حال سؤال اساسی این است که
در خصـوص همسـایگان بـه     ،همسایگان شکی نداشته باشیم و حسن ظن داشته باشیم

ویژه سعودي، ترکیه و امارات متحده عربی و... این موضوع تا چه حدي صادق اسـت؟  
سیاست انفتـاح   ،رسد طبق آنچه آمد نیز باید گفت که به نظر می در پاسخ به این پرسش

ه تغییري محسوس و قابـل توجـه ایجـاد کنـد و جـز      العبادي در مورد عربستان نتوانست
اي کـه تحـوالت کنـونی یمـن نیـز       هاي اولیه عربستان حاصلی نداشت؛ به گونه نرمش

عربسـتان  «گویـد:   تر کرده است. بنابراین حق با مـالکی اسـت کـه مـی     اوضاع را پیچیده
 سیاست وخواهد با  زند و نمی به تشدید اختالفات در منطقه دامن می چنین همسعودي 

  .)(http://www.blaghnews.com/fa/doc/news/99604» تدبیر با مسائل کنونی تعامل کند
  

  ها مریکاییاسیاست انفتاح و 
ها در عراق (حتی از نوع  رویکرد العبادي در خصوص حضور و فعالیت امریکایی

http://www.blaghnews.com/fa/doc/news/
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 1تر است. تر و منعطف نرمتا حدي وزیري مالکی،  نظامی) نسبت به دوران نخست
قابلیـت  «و » هـا  تردیـد امریکـایی  «چند العبادي در بسـیاري اظهـارات خـود،    هر 

  2در حمایت از عراق را مورد تأیید قرار داده است.» ها ایرانی
عــراق، عبــادي تــالش کــرد بــا رویکــرد  هــا در بــراي مبــارزه بــا پدیــده نــاامنی

اعـش جلـب   را به مبارزه جدي با د» ناتو«ها و حتی  حمایت امریکایی» گرایانه تعامل«
و حتـی فراتـر از   » نیروي هوایی امریکا«ها حاکی از درخواست کمک از  کند. گزارش

براي کمک به عراق در مبارزه با داعش است. بـدین منظـور   » سازمان نظامی ناتو«آن 
در بروکسـل  » المللی علیه داعـش  ائتالف بین«در نشست  1393العبادي نیمه اول آذر 

ـ  » سلیح و تجهیز و آموزشت«پایتخت بلژیک حضور یافت و  عـالوه  ه ارتش عـراق ب
هـا و برخـی کشـورهاي     مطرح کرد. پس از آن، امریکاییرا کمک مالی از این ائتالف 

ولی در صـحنه عمـل،    3؛عضو ناتو از اعزام نیروهاي نظامی بیشتر به عراق خبر دادند
لعبـادي بـر   نکردند. اظهارات بعدي ا» مبارزه واقعی با داعش«کمکی به ایجاد امنیت و 

                                                                                                                                         
هـا در   یکـایی آمریر بود که وز نخستي ا دورهشود که مالکی در  یم. درك این موضوع زمانی مشخص 1

از عراق  آنهاداشتند و خروج » ـ عراق یکانامه استراتژیک امر توافق«عراق حضور نظامی در چارچوب 
  ) صورت گرفت.م 2011( یمالکنامه در دوران  طبق مفاد توافق

جمهـور   ، رئـیس »اوبامـا «اظهار داشت که در دیدارش از امریکا، به » المیادین«وگو با شبکه  . العبادي در گفت2
یـت از عـراق و نیروهـاي امنیتـی آن     در حما  اما طرف امریکـایی  ،گفته است که بغداد با تهدید مواجه است

اما ایران هیچ تردیدي در کمک به ما و حتی کردها ـ زمانی که اربیل با تهدید مواجـه شـد ـ بـه       ،تردید دارد
ها تهدید براي عراق را تهدیدي براي خود ارزیابی کردند، زیرا دو کشور منافع مشترکی  خود راه نداد. ایرانی

  ).  www.Qudsonline.ir ،(10/9/1393ي قدس آنالین (دارند (به نقل از پایگاه خبر
، وزیـر دفـاع ایـن    »چاك هیگـل «. جان کري، سخنگوي وزارت دفاع امریکا (پنتاگون)، اعالم کرد که 3

ه را صـادر کـرده اسـت کـ     1393نیروي امریکایی دیگر به عراق طـی دي   1300کشور، دستور اعزام 
جیمز «تیپ وابسته به پیشمرگه کردي است. پیشتر  3تیپ از ارتش عراق و  9مأموریت آنها، آموزش 

مستشار نظامی به عراق خبر داده بـود. در   1500، فرمانده نیروهاي ائتالف ضد داعش، از اعزام »تري
 100ان از اعزام وگوي تلفنی داشت. از سوي دیگر، آلم گفت» العبادي«با » اوباما«آذر  27همین راستا 

نیروي نظامی این کشور براي آموزش نیروهاي پیشمرگه و تصمیم براي در اختیار گذاشتن تجهیزات 
  هزار دالر به عراق خبر داد.    800میلیون و  87نظامی به ارزش 

http://www.Qudsonline.ir
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ها براي تسـلیح   مریکاییامل دیگر، تالش أنکته قابل ت 1زند. این موضوع، مهر تأیید می 

توانـد حاکمیـت عـراق را بـا      کـه تبعـات امنیتـی آن مـی    کردهاسـت  عشایر سـنی و  
 .کند هاي بیشتري نسبت به گذشته مواجه چالش

ت که عـراق  اسعلت  بدان ها از رویکرد العبادي امریکاییاستقبال به هر حال، 
  ». خواهند خارج از دایره ائتالف و اتحاد با جمهوري اسالمی ایران میرا 

  
  ارزیابی و روند سیاست انفتاح العبادي در عرصه داخلی عراق

ویژه پـارتی)   (بهکردها در سطح داخلی عراق، العبادي به سمت نوعی دلجویی از 
حیـدر العبـادي بـر سـر     رود. توافق میان نیچروان بارزانی و  و اهل سنت پیش می

در همـین راسـتا   » بودجه پیشمرگه«و » فروش نفت اقلیم«برخی موضوعات نظیر 
  شود. ارزیابی می

دن اسـاس  کـر درصـدد قـانونی   » سالح بید الدولـه «به عالوه العبادي با شعار 
نظامی شیعی نظیر سازمان بدر، عصائب اهل الحق، لواء یـوم   هاي شبه مبارزه گروه

ایـن رویکـرد بـه    رود  گمان میاهللا، سرایا السالم و... است.  حزبالموعود، کتائب 
تلطیف مواضع اهل سنت نسبت به حکومت العبادي خواهد انجامید؛ تا جایی که 

کننـد.   در پارلمان عراق پافشاري مـی » الوطنی  حرس«اهل سنت بر تصویب قانون 
هـاي   روههایی در عرصۀ عمل بـراي گـ   تواند به محدودیت تصویب این قانون می

                                                                                                                                         
، نماینـده سـابق پارلمـان عـراق، ضـمن درج مطالـب       »کمال السـاعدي «. پایگاه خبري الیوم عراق به نقل از 1

شده در دیدار میان حیدر العبادي و سردار سلیمانی در خصوص نحوه کمـک آموزشـی و مستشـاري     طرحم
در مراحـل آتـی، تأکیـد کـرد کـه      » حشد الشعبی«جمهوري اسالمی ایران به عراق و پیشرفت کار نیروهاي 
ورت گرفتـه و  هـاي امریکـا بـا تـأخیر صـ      کمـک «حیدر العبادي در این دیدار با انتقاد از امریکا گفته است: 

کارشناسان این کشور، کـه در منـاطق درگیـري حضـور داشـته و مسـتقرند، عناصـر داعـش را تروریسـت          
    .)www.ROKHDAD24.com ،27/10/1393، 24 ،. (سایت خبري ـ تحلیلی رخداد»دانند نمی
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نظامی سـنی همسـو بـا دولـت      هاي شبه گروه«نظامی شیعی بینجامد، هر چند  شبه
ها را نیـز بـه    کند. از سوي دیگر امریکایی نشین درگیر می را در مناطق سنی» عراق

ترغیب خواهد کرد. » صحوات جدید«تسلیح مجدد عشایر و قبایل سنی در قالب 
انـد و میـان    راهـی امریکـا شـده   » نبـار اال«هـایی از عشـایر    در همین راستا، هیأت

ها و آنها، به منظور تسلیح و تجهیـز عشـایر، مـذاکراتی صـورت گرفتـه       امریکایی
است. این روند تا جایی پـیش رفتـه کـه نـوعی تضـاد و پـارادوکس در رفتـار و        

در حالی کـه دولـت    شود. مشاهده می نسبت به عراق ها مواضع سیاسی آمریکایی
کنگره با طـرح تسـلیح    دهد، مامیت ارضی عراق مانور میروي وحدت و ت اوباما

  راند. ز طرح سه کشور سخن میکردها اعشایر سنی و 
اش، تغییـرات   وزیـري  یکی دیگر از رویکردهاي العبادي در دوران چندماهه نخست

رسد  جایی که به نظر می تا ؛ـ امنیتی عراق است  ویژه ساختار نظامی در ساختار اداري به
زدایی (اجتثـاث البعـث) تـا     قبال بعثی گیرانه مالکی در رویکردهاي سخت وي نسبت به

تر شـده اسـت. در ایـن     حدودي با تساهل و مدارا رفتار کرده و به عبارت بهتر منعطف
سـوق داده و در  » اعتـدال «مواضـعش را بـه سـمت     ،زعم خـود   خصوص، العبادي، به

داشـته اسـت (خبرگـزاري     کیـد أدر بروکسـل بـر آن ت  » ائتالف ضدتروریسم«کنفرانس 
ــ امنیتـی و     از این رو، برکناري برخی فرماندهان ارشد نظامی .)1393 آذر 11شبستان، 

  1جایگزینی آنها با افراد دیگر را شاید بتوان در این راستا قلمداد کرد.
هاي دیگري را  از سوي دیگر، در ارزیابی چندماهه حکومت العبادي، شاخص

هـاي کـردي و سـنی     رسد طیفی از جریان داد. به نظر میتوجه قرار  نیز باید مورد
اي  گونه سازند؛ به فشارهایی را براي محدود کردن مالکی به حیدر العبادي وارد می

شود.  هایی علیه مالکی اعمال می اند در آینده، محدودیت بینی کرده که بعضی پیش
                                                                                                                                         

  گیري انجام گرفته است. . بر اساس مصاحبه و گفتگو با برخی کارشناسان حوزه عراق این نتیجه1
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رجی بر حکومت بنابراین ادعاي اینکه فشارها هم از جانب بازیگران داخلی و خا 

  ن رویکرد حکومت مالکی وجود دارد، گزاف نیست.شتالعبادي براي کنار گذا
  

  احتمال ایجاد محدودیت براي مالکی
اکنون برخی شایعات و اظهارات از منابع آگاه سیاسی و کارشناسان حـوزه عـراق   

، نـه تنهـا در   »انتقام خـاموش از مـالکی  «براي محدود کردن مالکی یا به اصطالح 
رسد که احتمـاالً   ن رقباي سیاسی سنی و کردي بلکه میان شیعیان به گوش میمیا

جمهـوري   سوي محدود کردن اختیارات پست معاونـت اول ریاسـت    در آینده به
 جمله محـدودیت در انجـام سـفرها و دیـدارها     دار آن است) از (که مالکی عهده
  خواهد انجامید.

وزیران شـیعی   ، که معموالً نخستحتی میان شیعیان با در نظر گرفتن این رویه
پس از سقوط صدام نظیر جعفـري و مـالکی، بـه نحـوي در حـزب الـدعوه نیـز        

اند، احتمال اینکه برخی خواهان محدود کردن قـدرت مـالکی در    محوریت داشته
باشند، دور از ذهن نخواهد بود. از این زاویه، العبادي بـه عنـوان   » حزب الدعوه«

در سـی و پنجمـین مراسـم     ري داشـته باشـد. اخیـراً   وزیر باید نقش محو نخست
سالگرد شهید محمد باقر صدر در بغداد، براي مالکی به عنـوان دبیـر کـل حـزب     

  د. نه سخنرانی در نظر نگرفتئارابراي الدعوه زمانی 
احساس نگرانـی از قـدرت   «اي نیز فراتر از این، احتماالً این موضوع را با  عده

و درصدد کنـار گذاشـتن وي از رونـد     اند پیوند زده» یافتن مجدد مالکی در عراق
رویکـرد بـه فراموشـی سـپردن دوران     «رسـد   بنابراین به نظر می 1سیاسی هستند.

                                                                                                                                         
گیرد.  هاي وابسته به محافل عربی صورت می رسد برخی تحرکات علیه مالکی، از سوي رسانه . به نظر می1

، ضمن دامن زدن بـه اختالفـات حکومـت    1393آذر  22روز شنبه  7956در شماره  القدس العربیروزنامه 



  102   1394، بهار 61، پیاپی 1 شماره ، سال شانزدهم،ي جهان اسالمراهبردفصلنامه مطالعات 
 

اکنون براي برخی بازیگران دخیل در عراق (اعـم از داخلـی یـا    » حکومت مالکی
تا جایی کـه بسـیاري از ایـن بـازیگران، حکومـت       ؛هاست خارجی) جزو اولویت

کننـد کـه در دوران    را پلی براي رسیدن بـه مطالبـات خـود ارزیـابی مـی     العبادي 
  شد.  قلمداد می» ها طلبی زیاده«وزیري مالکی به عنوان  نخست

  
  مقایسه رویکردهاي العبادي و مالکی 
هاي معناداري با هم دارند  تفاوتتا حدي رویکردهاي العبادي و مالکی در عراق 

 .شـود  را شـامل مـی   هاي عراقی جریانقبال در رویکرد  و نیز که سیاست خارجی
  اند از: عبارتاین رویکردها اهم 
  تر مالکی نسبت به العبادي؛ محوري قوي . حس شیعه1
  . همسویی بیشتر مالکی نسبت به جمهوري اسالمی ایران؛2
  هاي ناهمخوان عراقی با حزم و احتیاط بیشتري توأم بود. . روابط مالکی با جریان3
   ؛کابینه مالکیدر مقایسه با کابینه العبادي  . یکدست نبودن4
زندگی و فرهنگی که آقاي العبادي در آن رشد و نمو یافته بـا آقـاي   محیط . 5

مالکی متفاوت است. آقاي العبادي آشنایی کمتري با ایران و فرهنگ ایرانی دارد و 
  ، تحت تأثیر محیط غربی است.تربیش

انتخــاب ســخنگوها از خبرنگــاران  دماننــ از همــین رو برخــی اقــدامات العبــادي
هاي بیگانه در عـراق (الجبـوري خبرنگـار     هاي خارجی یا وابسته به شبکه خبرگزاري

الحدیثی، سنی لیبرال) مؤید این موضوع اسـت. در همـین    در بغداد و سعدسی  بی بی

                                                                                                                                        
المی ایـران در دوران  العبادي با مالکی، مالکی را متهم به پس ندادن هواپیماي اهدایی جمهـوري اسـ   حیدر

حکومت خود نمود و نوشت مالکی ادعا کرده که این هواپیما به نام وي ثبت شـده و متعلـق بـه وي و نـه     
  وزیري است. دستگاه نخست
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اي، ضـمن اعـالم تعهـد خـود بـه آزادي بیـان، نگـرش         راستا دفتر العبادي در بیانیـه  

  هاي معاند را تلویحاً مورد انتقاد قرار داد.    ش از خود در مواجهه با رسانهحکومت پی
مالکی نه تنها نسبت به العبادي، بلکـه حتـی   » تعامل با ایران«در خصوص موضوع 

وزیران و مقامات پیشین عراقی، همسویی بیشـتري بـا جمهـوري اسـالمی      از نخست
سـتراتژیک میـان امریکـا و عـراق (بـا      نامـه ا  ایران داشت. اقداماتی نظیر امضاي توافق

سازي براي خروج نظامی امریکا از عـراق، همکـاري    گرفته) و زمینه تعدیالت صورت
در پرونده گروهک تروریستی منـافقین و همکـاري در زمینـه تبـادالت اقتصـادي از      

  ایران داشته است.با هاي بیشتري  ترین اقداماتی بود که همگرایی جمله مهم
  

  هاي محتملبررسی سناریو
رویکردها، رفتار سیاسی و اقـدامات العبـادي   شد با توجه به آنچه گذشت، تالش 

در قبـال  بنابراین ضرورت دارد رویکـرد آقـاي العبـادي     ؛مورد بررسی قرار گیرد
  :شود جمهوري اسالمی ایران در چند سناریو بررسی

  
  تداوم. سناریوي اول: 1

کـه  » رویکردهاي دوران مالکینسبی اذ اتخ« تداوم مسیر گذشته و به عبارت بهتر 
تـا حـدي   هاي رفتاري العبادي با مالکی، طبق آنچه گفتـه شـد،    با توجه به تفاوت

در خصوص رویکردهاي حکومت جدید عراق (العبادي) البته دور از ذهن است. 
گشـایش  «و اتخاذ سیاسـت خـارجی جدیـد و    » گرایی تعامل«به ویژه در موضوع 

تـوان ایـن وضـعیت را در راسـتاي      ، مـی »رهاي عربـی درهاي باز بـه روي کشـو  
  کشورهاي عربی در عراق نیز تحلیل کرد.» ایفاي نقش مسئوالنه«و » سازي امنیت«
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 : فاصله. سناریوي دوم2

رفتار سیاسی و مواضع العبادي در خصـوص جمهـوري اسـالمی ایـران هماننـد      
 ر ایـن خصـوص  تغییرات رفتاري و رویکردي دتا حدي به مالکی نخواهد بود و 

را ادامه جمهوري اسالمی ایران  ضمن اینکه روابط راهبردي با ،. العباديانجامد می
نیـز تأکیـد خواهـد     غرب و همسایگان عرب خـود  بر گسترش روابط با ،دهد می
» نفـی کامـل رویکـرد مـالکی    «. بنابراین دور شدن کامـل از مسـیر گذشـته و    کرد

  . کمتر است احتمال اتفاق آن استسناریویی بدبینانه 
که   الدعوه ـ   با توجه به ساختار و اساسنامه حزب« گیري فاصله« رویکرد بدبینانه یا

 ـ بعیـد و دور از ذهـن اسـت؛ بـه      شدهبر اساس ایدئولوژي اسالمی و شیعی تدوین 
ــارت  ــی      عب ــاذ برخ ــادي را در اتخ ــراق، العب ــدعوه در ع ــزب ال ــاختار ح ــر، س دیگ

 .  کند می لی رویکرد العبادي را مهاررویکردهایش محدود و تغییر احتما

  
 عملگرایانه. سناریوي سوم: 3

چنان از گذشته فاصله خواهد گرفت و نه در مـدار کامـل آن رفتـار     العبادي نه آن
ها و  ظرفیت» نئورئالیسم«و » رئالیسم«هاي  تئوريبر مبناي رو،   این از ؛خواهد کرد
کننـده رفتـار و رویکـرد     نتعیـی  خارجیو هاي عراق در عرصه داخلی  محدودیت

دار  سیاست کـج «العبادي ممکن است بنابراین حکومت جدید عراق خواهد بود. 
؛ رویکردي که در آن روابـط  کندرا در قبال جمهوري اسالمی ایران دنبال » و مریز

 ،خواهد بودبر اساس مبانی ایدئولوژیکی و راهبردي اگرچه تا حد زیادي کماکان 
تعامل خواهد شد. در بررسی رویکردهـاي جدیـد   نیز راق دیگر در عبا بازیگران 

حکومت عراق، دو روي سکه را باید مـورد توجـه قـرار داد و صـرفاً بـا بـدبینی       
تـوان ادعـا کـرد برخـی رویکردهـاي       توان به آن نگاه کرد. بر این اساس مـی  نمی
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 زدایی با بـازیگران دخیـل داخلـی و    گرایی و تنش تعامل«العبادي به ویژه موضوع  

و خواهـد داشـت   ابعاد مثبتی براي جمهـوري اسـالمی ایـران     ،»خارجی در عراق
  تواند در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و عراق، مفید باشد.  می
  

  گیري نتیجه
ملی عراق، ل ئمساالعبادي در چارچوب  رسد حیدر به نظر می ،آنچه گذشت بنابر

قبال بازیگران دخیـل در   شناسی سیاسی شخصیتش، در المللی و روان ساختار بین
 در تالش است سـایر همسـایگان بـه   بینانه  با نگاهی خوشاو  کند.  عراق رفتار می

کـه   کنـد تبدیل در عراق » مثبت«به بازیگرانی با رویکرد ویژه کشورهاي عربی را  
اند. از سـوي   در روند سیاسی عراق داشته» منفی«و » مخرب«از این رفتاري   پیش

العبادي در سپردن مسـئولیت بـه همـه بـازیگران مهـم       حیدر هاي دیگر، موفقیت
داخلی و جلب رضایت نسبی آنها، قابل توجه است. بنابراین حکومت العبادي را 

رو، اقـدامات و    حکومتی منعطف و فراگیر خوانـد. از ایـن  تا حد زیادي توان  می
اگرچـه  ایـد،  نم ، تصویر می»تحلیل بدبینانه«که  چنان عملکرد چندماهه العبادي، آن

به زیان منافع جمهوري اسالمی ایران شود، در نهایت  هایی را سبب می محدودیت
بـا  » نقش و نفوذ جمهوري اسالمی ایران«نکته مسلم آن است که  ؛ امانخواهد بود

آمدن سایر بازیگران به صحنه سیاسی عراق، تا حـدودي کـاهش خواهـد یافـت،     
بستگی فرهنگی ـ مذهبی ایران با عراق،  ولی با توجه به پیوستگی جغرافیایی و هم

  هرگز از میان نخواهد رفت.» نقش و نفوذ«این 
» نقـش مثبـت  «قدر مسلم رویکرد کنونی العبـادي، چنانچـه صـرفاً بتوانـد بـه      

در حالی کـه بـه    ؛بینجامد، مفید فایده خواهد بود» امنیت«بازیگران عربی و ایجاد 
ربستان سعودي، که منافع خـود را در  ایفاي نقش مثبت از سوي بازیگرانی نظیر ع
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توان امیـدوار   اند، نمی تقابل با منافع جمهوري اسالمی ایران در عراق تعریف کرده
حاکمیت عراق پـس  «نکنه مهم آن است که حکام آل سعود با ذات و ماهیت . بود

 ها این چالشتواند تا حدي  فقط می چالش دارند و سیاست انفتاح، »2003از سال 
  دهد. را کاهش

حضور و فعالیت «، رویکرد العبادي چنانچه غربیاز سوي دیگر میان بازیگران 
را رقم بزند، بـا منـافع و   » ها در عراق ـ امنیتی و اطالعاتی مجدد امریکایی نظامی

بـه  امـا چنانچـه ایـن رویکـرد،      ؛امنیت ملی عراق در تضاد قـرار خواهـد گرفـت   
شـود،  منجـر  » مبارزه بـا تروریسـم  « مجموع مبارزه با داعش و درمقبولیت بیشتر 

دستاوردهایی در پی خواهد داشت. البته نکته مهمـی کـه در اینجـا اشـاره بـه آن      
نماید این است که بنا به اظهارات مسـئوالن عراقـی از جملـه حیـدر      ضروري می

ها در عراق براي مبارزه با تروریسـم،   هاي نظامی ـ امنیتی امریکایی  العبادي، کمک
  گذار نبوده است. چندان تأثیر
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