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چکیده
عربســتان ســعودی ،همــواره ،بــه تحــوالت عــراق بــا حساســیت باالیــی مینگریســته و پتانســیل
عظیمــی از توانمنــدی خــود در سیاســت خارجــی را صــرف ایــن کشــور کــرده اســت کــه طبیعتـ ًا ایــن
موضــوع ،بهویــژه پــس از  2003کــه نگرانیهــای ریــاض در قبــال معــادالت بغــداد را بیشــتر نمــود،
در طراحــی نقشــۀ قــدرت در غــرب آســیا اثــری شــگرف داشــته اســت .بــا وجــود ایــن اهمیــت،
نــگاه و اقدامــات خانــدان ســعودی در قبــال عــراق پســاصدام و پســاداعش بــدون تحــول نبــوده
اســت .مقالــۀ حاضــر بــه بررســی سیاســت عربســتان در عــراق از ســال  2003تــا میانــۀ ســال 2020
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علی شمسآبادی  -دانشجوی دکتری مطالعات منطقهای ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

پرداختــه اســت و بــا شناســایی یــک نقطــۀ چرخــش مهــم در ســال  2016طــی ایــن بــازۀ زمانــی ،بــه
ایــن پرســش اصلــی پاســخ میدهــد :تحــول سیاســت خارجــی عربســتان در قبــال عــراق پســاصدام
چگونــه بــوده اســت؟ فرضیـهای کــه بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال مطــرح شــده اســت ،از ایــن قــرار
اســت :نــگاه غالــب بــر سیاســت عربســتان در قبــال عــراق در ســالهای  2003تــا  ،2016منبعــث از
دغدغههــای هویتــی و رقابتهــای شیعیســنی و عربیغیرعربــی ،تقابلــی بــوده و از ســال 2016
تــا  2020بــا توســعۀ مناســبات اقتصادیسیاســی بــا دولــت عــراق همگرایــی داشــته اســت .بــرای
.1نویسنده مسئول
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آزمــودن ایــن فرضیــه ،بــا روش توصیفیتحلیلــی ،ضمــن بهرهگیــری از نظریــات ســازهانگاری
و نوکارکردگرایــی ،تبییــن شــده اســت کــه از ســال  2016بهبعــد ،عربســتان بــا مشــاهدۀ شکســت
سیاســتهای برآمــده از رویکــرد شیعهســتیز و مواجهشــدن بــا نتیجههــای عکــس آن ،از یــک
بازیگــر متعصــب سـنّیِ ضــدّ دولـ ِ
ـت غالبـ ًا شــیعی عــراق بــه یــک بازیگــر همگــرا و همــکار بــا عــراق
بــرای جهتدهــی بــه معــادالت سیاســی ایــن کشــور تبدیــل شــده اســت.
واژگان کلیدی :عربستان سعودی ،عراق ،ثباتزدایی ،تنشزدایی ،سازهانگاری ،نوکارکردگرایی.
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مقدمه
غــرب آســیا منبــع اصلــی انــرژی ،شــاهراه ترانزیتــی و مهــد تمــدن اســامی اســت.
متأثــر از ایــن واقعیتهــا ،روندهــای ایــن ناحیــه غالبــ ًا بازتابهــای محسوســی

بازیگــران جویــای قــدرت تبدیــل شــده اســت .یکــی از ایــن بازیگــران ،عربســتان
ســعودی و یکــی از ایــن آوردگاههــا عــراق اســت .عربســتا ِن مهــد وهابیــت ،بــا کنتــرل

بــر مکــه و مدینــه زمینههــای اعمــال نفــوذ مذهبــی در جهــان اســام را بــه دســت
آورده و بــا تکیــه بــر منابــع نفتــی بــه بازیگــری اثرگــذار بــر معــادالت منطقــهای
تبدیــل شــده اســت .از ســوی دیگــر ،عــراق ،کشــوری بــا اکثریــت عــرب و در زمــرۀ
بزرگتریــن صادرکننــدگان نفــت جهــان اســت کــه همراهشــدنش بــا هــر کشــوری،
وزنــۀ قــدرت آن را بهنحــوی چشــمگیر افزایــش میدهــد .بــا توجــه بــه ایــن نــکات،
شــناخت سیاســت خارجــی عربســتان در قبــال عــراق ،نهتنهــا از منظــر منطقــهای،
بلکــه بهلحــاظ بینالمللــی ،مهــم و ضــروری اســت؛ ازای ـنرو ســؤال اصلــی مقالــه را
چنیــن طــرح کردیــم :تحــول سیاســت خارجــی عربســتان در قبــال عــراق پســاصدام
چگونــه بــوده اســت؟ بهمنظــور پاســخ بــه ایــن پرســش ،نویســندگان ،ایــن فرضیــه
را بــه آزمــون میگذارنــد کــه نــگاه غالــب بــر سیاســت عربســتان در قبــال عــراق در
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در گوشــهوکنار جهــان داشــته و از همیــن رو ،ایــن منطقــه بــه آوردگاه بینالمللــی

ســالهای  2003تــا  ،2016منبعــث از دغدغههــای هویتــی و رقابتهــای شیعیس ـنّی
و عربیغیرعربــی ،تقابلــی بــوده اســت و از ســال  2016تــا  2020بــا توســعۀ مناســبات
اقتصادیسیاســی بــا دولــت عــراق همگرایــی داشــته اســت .نگارنــدۀ ایــن نوشــتار
میکوشــد بــا روش توصیفیتحلیلــی و بــا اســتفاده از نظریههــای ســازهانگاری و
نوکارکردگرایــی بــه تبییــن سیاســتهای عربســتان در قبــال عــراق بپــردازد.
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در ایــن مقالــه ،پــس از برشــمردن علــل اهمیــت عــراق بــرای عربســتان ،بــه بررســی
نــگاه و اقدامــات عربســتان در قبــال عــراق از  2003تــا  2016و از  2016تــا پایــان
 2019پرداختــه میشــود .در ایــن راســتا بهمنظــور ارائــۀ دیدگاهــی مســتدل و دقی ـق،
آثــار نویســندگان ایرانــی و خارجــی دربــارۀ رابطــۀ عربســتان و عــراق مطالعــه شــده
اســت و ضمــن اســتخراج مؤلفههــای اصلــی سیاســت خارجــی عربســتان در قبــال
عـ ِ
ـراق پــس از  ،2003ایــن مقالــه ایــدۀ وقــوع تحولــی مهــم در نگاه عربســتان ســعودی

در قبــال عــراق را مطــرح کــرده اســت .هرچنــد دیگــران نیــز متوجــه چنیــن چرخشــی
بودهانــد ،ایــن تحــول تاکنــون مــورد تبییــن دقیــق قــرار نگرفتــه اســت.
 .1پیشینۀ پژوهش
مقالــۀ «انگارههــای هویتــی و تبییــن سیاســت خارجــی عربســتان در قبــال عــراق»
نوشــتۀ ســجاد مــرادی در ســال  1395از ســودمندترین نوشــتههای موجــود در
راســتای ایــن پژوهــش بــود .در ایــن مقالــه ،نویســنده چنیــن ادعــا میکننــد کــه
عمــدۀ آثــار موجــود آکادمیــک در رابطــۀ سیاســت عربســتان در قبــال عــراق ،بیشــتر
بــر مبنــای نظریــۀ واقعگرایانــه اســت و جنبههــای هنجــاری موضــوع مغفــول مانــده
اســت .طبــق یافتههــای مقالــۀ مذکــور ،عربســتان متأثــر از مؤلفههــای هویتــی خــود،
همچــون وهابیــت و ایرانســتیزی ،سیاســت خارجــی خــود در عــراق را چیــده
اســت؛ امــا گنجانــدن مباحثــی همچــون نفــت در عناصــر هویتــی ،تــا حــدی ،جمعــی
نامتجانــس بــه نظــر میرســند (.)Moradi, 2016
مقالــۀ «تبییــن سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی در قبــال تروریســم تکفیــری در
عــراق و ســوریه» نوشــتۀ مهــدی هدایتــی و ســجاد مــرادی در ســال  1396اســت.
نویســندگان ایــن اثــر اطالعــات مفیــدی دربــارۀ حمایــت ســعودیها از تکفیــر در
منطقــه و علــل آن ذکــر کردهانــد .از جملــه علــل اصلــی کــه بهاعتقــاد ایــن دو نویســنده
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باعــث ترویــج تکفیــر در منطقــه از ســوی ریــاض شــده اســت ،تــرس حکام عربســتان
از ســرایت شــیعیگرایی در نواحــی غنــی از نفــت ایــن کشــور اســت .ایــن مقالــه
هرچنــد بهلحــاظ ارائــۀ برخــی شــواهد در تائیــد ادعــای خــود قــوی عمل کرده اســت،
ضعــف اصلــی آن ،نــگاه بــه مســئلۀ حمایــت از وهابیــت در منطقــه توســط ســعودیها
بــا عینــک واقعگرایــی تدافعــی اســت .در واقــع ،مشــکل اصلــی ایــن پژوهــش ایــن
اســت؛ حــال آنکــه حمــات مکــرر قبایــل وهابــی عمدتــ ًا بــدون پاســخ متقابــل
شــیعیان در طــول تاریــخ رخ داده و ایــن ،خــود یکــی از مــواردی اســت کــه وجــود

انگیــزۀ تدافعــی در تفکــر وهابیــت در مقابلــه بــا شــیعه را زیــر ســؤال میبــرد .اصــوالً
حاکمــان آلســعود ،در حــدود دو قــرن پیــش بــا حمایــت وهابیهــا روی کار آمدنــد
و ایــن خــود باعــث میشــد تحــت دیــن آنهــا ،اندیشــۀ ایــن مکتــب را ورای مرزهــا

تقویــت کننــد.
گــزارش «عــراق در بحــران» 1را یکــی از نامآورتریــن تحلیلگــران غربــی متخصــص
در امــور غــرب آســیا ،آنتونــی کردزمــن 2تهیــه کــرده اســت .ایــن گــزارش کــه بــرای
اندیشــکدۀ مطالعــات بینالمللــی و اســتراتژیک 3نوشــته شــده اســت ،ابعــاد مختلــف
و مهمــی از بحــران عــراق را بــه تصویــر میکشــد و در آن ،بهصــورت تلویحــی ،بــه
نقــش وهابیــت عربســتان در بــروز ایــن بحــران صحــه میگــذارد .امــا آنچــه ضعــف
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اســت کــه انگیــزۀ عربســتان از ترویــج وهابیــت در منطقــه را تدافعــی ارزیابــی کــرده

ایــن نوشــتار اســت ،تأثیرپذیــری آن از نــگاه ضــدّ ایرانــی اســت کــه باعــث شــده
اســت تهــران را یکــی از عوامــل بــروز تنــش در بغــداد معرفــی کنــد

(&Cordesman

.)Khazai,2016
Iraqi in Crisis -1
Anthony Cordesman -2
Center for Strategic and International Studies -3
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امــا در گــزارش «عربســتان ســعودی و عــراق» 1کــه جــوزف مکمیــان آن را در
اندیشــکدۀ مؤسســۀ صلــح آمریــکا 2در  2006تهیــه کــرده اســت ،نویســنده پــس از
بررســی ســیر روابــط تاریخــی عــراق و عربســتان ،شــواهدی را دال بــر کمکهــای
ریــاض بــه بغــداد و همزمــان ثباتزداییهــای آن علیــه دولــت تازهتأســیس غالبــ ًا
شــیعی ارائــه میکنــد .گرچــه اعتــراف بــه تنشــآفرینی عربســتان بــه عــراق از ســوی
نویســندۀ آمریکایــی جالبتوجــه اســت ،تأکیــد وی بــر ارادۀ نخبــگان سیاســی ریــاض
جهــت توقــف ایــن رونــد بــا واقعیــت تطابــق نــدارد .رویهمرفتــه ،بــا توجــه بــه
تاریــخ نوشتهشــدن ایــن اثــر کــه مربــوط بــه  2006اســت ،بهرههــای زیــادی از آن

بــرای شــناخت سیاســت عربســتا ِن پیــش از  2015بــرده شــد (.)Mc Milan,2006

نــوآوری ایــن مقالــه در ایــن اســت کــه اوالً مدعــی وقــوع تحولــی بــزرگ در نــگاه
عربســتان ســعودی در قبــال عــراق اســت .در واقــع ،گرچــه برخــی متوجــه تغییــر
رفتــار شــدهاند ،بــه تبییــن آن نپرداختهانــد .مزیــت دیگــر ایــن مقالــه در جم ـعآوری
اطالعــات بهروزتــر دربــارۀ رابطــۀ ریاضبغــداد اســت .عمــدۀ آثــار پژوهشــی
موجــود بــه مســائل مهــم تــازهرخداده در روابــط سیاســی دو طــرف نپرداختهانــد و از
همیــن رو نیــاز دیــده شــد بــا مدّ اقــه در منابــع رســانهای ،زمینههــای الزم بــرای مقالــۀ
پژوهشــی فراهــم آیــد.
 .1چهارچوب نظری
گــذار در سیاســت خارجــی عربســتان در قبــال عــراق از تمرکــز بــر رقابتهــای
هویتــی بــه تعامــات اقتصادیتجــاری بهلحــاظ نظــری ،بــا دو تئــوری ســازهنگاری
ســطح واحــد و نوکارکردگرایــی ،قابلتبییــن اســت .در واقــع ،هرکــدام از ایــن دو
 -1المملکه العربیه السعودیه و العراق؛ النفط و الدین و تناحر طویل مستمر
 -2معهد السالم األمریکي
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نظریــه ،الگوهــای رفتــاری غالــب عربســتان ســعودی را در دو برهــۀ متفــاوت بهشــکلی
مطلــوب توضیــح میدهنــد .بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از مفروضــات ایــن مقالــه،
چرخــش و دگردیســی در سیاســت خارجــی عربســتان در قبــال عــراق پســاصدام
اســت ،نمیتــوان از چهارچــوب نظــری واحــدی بــرای تبییــن و تشــریح آن اســتفاده
کــرد و از همیــن رو ،بهتناســب دو نــگاه متفــاوت مســئوالن ریــاض و اقدامــات برآمــده
مقالــه ،از منظــری دقیقتــر ،مســئله را موشــکافی کنیــم.
 .1.2ســازهانگاری ســطح واحــد :بــا فروپاشــی شــوروی ،زمینــه بــرای

معرفــی نظریههایــی کــه اصالــت را تنهــا بــه قــدرت نمیدادنــد ،فراهــم شــد.
پایــان جنــگ ســرد ،در واقــع ،تــا حــد زیــادی اصالــت قــدرت در معــادالت
بینالمللــی را بــه چالــش کشــید .همچنیــن ،نگرشهــای اثباتگرایانــۀ
تجربــی در مطالبــات روابــط بینالمللــی تــا حــد زیــادی مــورد تردیــد قــرار
گرفــت .یکــی از بروندادهــای ایــن تحــول ،نظریــۀ ســازهانگاری بــود.
ایــن نظریــه بــر تعامــات اجتماعــی در روابــط بینالملــل تأکیــد دارد .از
ایــن منظــر ،اهــداف و منافــع کنشــگران اجتماعــی بــر اســاس هویــت آنهــا
تعریــف میشــود و خاســتگاه هویــت کنشــگران در جوامــع مختلــف ،اعــم

از فرومِلــی و ملــی و فراملــی ،بســتر اجتماعــی آنهاســت

(Akbari, 2010:
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از آنهــا ،دو نظریــه را مــورد اســتفاده قــرار دادیــم تــا ضمــن افــزودن بــر غنــای نظــری

 .)49امــا نــگاه تمامــی اصحــاب مکتــب ســازهانگاری ،بهســبب شــکلگیری
و تأثیــر هنجارهــا بــر هویتهــا و هویتهــا بــر سیاســت خارجــی،
یــک شــکل نبــوده اســت .برخــی از ســازهانگاران معتقدنــد هنجارهــای
بینالمللــی ،هویــت بازیگــران را شــکل میدهنــد (سیســتمیک) و برخــی
دیگــر کــه ســطح واحــد خوانــده میشــوند ،بــر شــکلگیری هویــت
دولتهــا از منبــع هنجارهــای درونــی تأکیــد دارنــد .پتــر کاتزنشــتاین از
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بــزرگان نحلــۀ دوم اســت ( .)Salehian & Simbar, 2018: 173در ســازهانگاری
ســطحمحور بهجــای تأکیــد بــر نظــام بینالمللــی بــر رابطــۀ هنجارهــای
اجتماعــی ،هویــت و منافــع دولتهــا تأکیــد میشــود .بهبیــان دیگــر،
ســازهانگاران ســطح واحــد ،هویــت دولتهــا را متأثــر از منابــع داخلــی
میداننــد .کاتزنشــتاین در کتــاب خــود بــا عنــوان نرمهــای فرهنگــی و
امنیــت ملــی؛ پلیــس و ارتــش در ژاپــن پســاجنگ پــس از نــگاه گــذرا بــه
تجربــۀ اروپــا و آمریــکا نشــان میدهــد چگونــه تغییــر هنجارهــای ژاپنــی
در داخــل بــه چرخــش عظیــم نــگاه سیاســتمداران ایــن کشــور بــه روابــط
خارجــی و بهتبــع ،تحــول درسیاســتگذاری خارجــی ایــن کشــور منجــر
شــد ( .)Katzenstein, 2005: 15-45او شــکلگیری هویــت مشــترک را ناشــی
از اهــداف مشــترک و درک مشــابه از ایــن اهــداف میدانــد .وی معتقــد
اســت شــکلگیری ســازمانی همچــون ناتــو در اروپــا مرهــون میــراث
تمدنــی مشــترک غــرب و تشــکیل هویتــی جمعــی اســت؛ پدیــدهای کــه
در کشــورهای آســیایی کمتــر یافــت میشــود و از همیــن رو ،ســازمانی
همچــون ناتــو را در ایــن منطقــه نمییاببــم (.)Katzenstein,1996
کاربســت ســازهانگاری ســطح واحــد در توضیــح سیاســت خارجــی عربســتان
در قبــال بــه عــراق در بــازۀ زمانــی  2003تــا  2016کــه ریــاض از درِ تقابــل

بــا بغــداد درآمــده بــود ،بســیار راهگشاســت .نظــام هویتــی عربســتان در دورۀ
ســقوط صــدام بهگون ـهای بنــا شــده بــود کــه خــود را در تضــاد بــا عــراق

جدیــد (بــا قــدرت سیاســی زیــاد شــیعیان و ســاختاری نســبت ًا دموکراتیــک)
میدیــد و از همیــن رو ،از  2003تــا  2016روابــط ریــاض و بغــداد ،دوســتانه
نبــود .در ایــن مقالــه ،بــا اســتفاده از ســازهانگاری ،ایــن نکتــه را نشــان
میدهیــم کــه نــگاه متصلــب هویتمحــور ســعودیها پیــش از ،2016
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باعــث بــروز اختالفــات شــدید بغــداد بــا ریــاض شــده بــود .در ایــن دوره،
عربســتان هویتــی عربیس ـنّی بــرای خــود قائــل میشــد و عــراق را دولتــی
صرف ـ ًا شــیعی و نــه عربــی میانگاشــت و از درِ خصومــت بــا آن درمیآمــد.

بــه همیــن دلیــل ،ریــاض بغــداد را پایتختــی در کنتــرل ایــران شــیعی و در
ضدّ یــت بــا هویــت عربــی خــود میدیــد و خواســتار ضرب ـهزدن بــه آن تــا
نداشــته باشــد.
 .2.2نوکارکردگرایــی :ایــن نظریــه در واقــع ،حاصــل تکامــل کارکردگرایــی
اســت .مبنــای اولیــۀ شــکلگیری نوکارکردگرایــی ،اتحادیــۀ اقتصــادی

اروپاســت .ایــن اتحادیــه در بحبوحــۀ جنــگ ســرد ،راه را بــرای همگرایــی
چنــد دولــت اروپایــی از طریــق همــکاری اقتصــادی فراهــم کــرد .بنیانگــذار
اصلــی ایــن نظریــه را جفــری الکســاندر 1دانســتهاند ( .)Khaje, 2017: 23در
ایــن مقالــه ،از نظریــات ارنســت هــاس 2،یکــی دیگــر از بــزرگان ایــن مکتــب
اســتفاده کردهایــم .مطابــق نظریــات ایــن شــاخه از نوکارکردگرایــی ،بــا
همکاریهــای فنیاقتصــادی و دخیلشــدن طیفهــای دیگــر در روابــط
دو دولــت ،بهمــرور ،بازیگــران مؤثــر افزایــش پیــدا میکننــد و گروههــای
ذینفــوذ دولتهــا را از نزاعطلبــی بــر پایــۀ انگیزههــای سیاســی،
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جایــی بــود کــه پتانســیل هیچگونــه بــروز تهدیــدی بــه بیــرون مرزهایــش

بازمیدارنــد ( .)Seifzade, 1990: 194طبــق گفتــۀ متفکــران ایــن مکتــب،
همگرایــی میتوانــد از منافــع همپــوش بهصــورت تدریجــی آغــاز
شــود و در ایــن بیــن ،منافــع اقتصــادی بهاحتمــال زیــاد ،بخــش بزرگــی از
منافــع همپــوش را شــکل میدهنــد (خواجــه .)27 :1396 ،بهبیــان دیگــر،
Jeffery Alexander -1
Ernest Hass -2
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همــکاری در زمینــۀ مســائلی بــا حساســیت کمتــر کــه جــزو سیاس ـتهای
ادنــی 1تلقــی میشــوند ،بهمــرور ،راه را بــرای مســائل حســاس کــه در زمــرۀ
سیاســت اعلــی 2میگنجنــد ،بــاز میکنــد .البتــه هــاس ،اصــوالً تفکیــک میــان
اقتصــاد و سیاســت را ناممکــن میدانــد و ایــن یکــی از نقــاط افتــراق میــان
او بــا پیشــینیان کارکردگــرای خــود اســت .از دیــد وی ،آنچــه پیوندهــا میــان
حوزههــای مختلــف را میســر میســازد ،مفهــوم ســرایت 3اســت کــه باعــث
میشــود بهبــود عملکــرد یــک حــوزه ،بــه ســایر حوزههــا نفــوذ نمایــد و
برعکــس ،نقــص در یــک بخــش ،باعــث بــروز نقــص در ســایر حوزههــا
شــود (.)Moshirzadeh, 2005: 61
همانگونــه کــه اصــول نوکارکردگرایــی نشــان میدهــد ،پــس از ،2016
اقدامــات ریــاض در قبــال بغــداد بهگونـهای انجــام گرفتــه اســت کــه حاکــی
از نوعــی گرایــش بــه همگرایــی از طریــق همکاریهــای اقتصــادی و فنــی
اســت .توضیــح آنکــه عربســتان پــس از  ،2016بــا مشــاهدۀ بیثمربــودن
سیاســتهای پیشــین ،اقداماتــی از قبیــل بازگشــایی ســفارت ،قراردادهــای
تجــاری و ســرمایهگذاری را در قبــال عــراق در دســتور کار قــرار داد تــا

بتوانــد ضمــن تغییــر ذهنیــت نســبت ًا منفــی عراقیهــا نســبت بــه خــود،
زمینــۀ گســترش محبوبیــت را در جامعــۀ همســایه فراهــم آورد.
 .1اهمیت عراق برای عربستان

Low Politics -1
High Politics -2
Spill Over -3

42

بروندادهــای معــادالت داخلــی عــراق نهتنهــا در ســطح محیــط پیرامونــی ایــن
کشــور ،بلکــه گاه در ســطح بینالمللــی اثــر میگذارنــد .ایــن واقعیــت از آنجــا نشــئت
میگیــرد کــه پتانســیلهای عــراق در صــورت همســویی بــا هــر دولتــی ،تــوان
بازیگــری آن را افزایــش چشــمگیری میدهنــد .اولیــن دلیــل اهمیــت عــراق مربــوط
بــه ذخایــر عظیــم نفتــی آن اســت .ذخایــر اثباتشــدۀ نفــت عــراق  112میلیــارد
 .)& Salem, Al Jazeera, 2016بــا وجــود بیثباتــی و جنگهــای دامنــهدار ،عــراق
اکنــون بهطــور میانگیــن3 ،میلیــون و 700هــزار بشــکه در روز نفــت صــادر میکنــد
کــه بــه ایــن ترتیــب ،ســومین صادرکننــدۀ نفــت پــس از عربســتان و روســیه اســت
( )Akbarzadeh & et.al, 2017: 97و برنامــه دارد ایــن میــزان را افزایــش نیــز بدهــد

(al

 .)Nahar Newspaper, 2/3/2019پرواضــح اســت کــه تأثیــر سیاســتهای نفتــی عــراق بــر
دالرهــای نفتــی ســعودی کــه شــاهرگ قــدرت ایــن دولــت اســت ،انــدک نخواهــد
بــود .عــراق میتوانــد بــا افزایــش تولیــد نفــت خــود ،بــه رقیبــی بــرای ســعودیها و
عاملــی بــرای برهمخــوردن قیمــت ایــن محصــول تبدیــل شــود.
دومیــن دلیــل اهمیــت عــراق ،مربــوط بــه موقعیــت ترانزیتــی آن اســت .ایــن کشــور
شــاهراه جغرافیایــی و قومــی و مذهبــی اســت .اگــر ترکیــه را کشــوری اروپایــی در
نظــر بگیریــم ،عــراق ،نقطــۀ وصــل آســیا بــه اروپــا خواهــد بــود .همچنیــن ،عــراق
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بشــکه اســت کــه از ایــن حیــث ،پــس از عربســتان رتبــۀ دوم جهــان را دارد

(Walad

تالقــیگاه جهــان شــیعه بــا ســنّی اســت .از ســوی دیگــر ،در عــراق ،کردهــا بــه
عربهــا میرســند و در نهایــت ،ایــران از طریــق عــراق میتوانــد بــه جهــان عــرب
وارد شــود و بــر نفــوذ منطق ـهای خــود بیفزایــد .متناســب بــا ایــن بســتر جغرافیایــی،
وفیــق الســامرائی ،کارشــناس خبــرۀ امنیتــی عراقــی ،بهدرســتی ،عــراق را دروازۀ
شــرقی عربهــا توصیــف کــرده اســت ( )al Samerai,2012و بــه همیــن علــت ،مســئوالن
ســعودی ،عــراق را خــط اول دفاعــی در برابــر ایــران ب ـه شــمار آوردهانــد.
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ســومین دلیــل اهمیــت عــراق بــرای عربســتان مرزهــای مشــترک طوالنــی میــان آن دو
اســت کــه اثرپذیــری آنهــا از یکدیگــر را بســیار افزایــش میدهــد .طــول مرزهــای
عربســتان و عــراق از  814کیلومتــر ( )Saudi Arabia Country Handbook, 2007: 21تــا
 872کیلومتــر ( )Ahmad Saeid, 2014: 691بــرآورد شــده اســت .دلیــل ایــن ابهــام در
طــول مــرز ،عــدم توافــق قطعــی و نهایــی بغــداد و ریــاض دربــارۀ نــوار مــرزی اســت.
بــهه ـ ر صــورت ،ایــن مــرز طوالنــی باعــث میشــود عربســتان از تحــوالت عــراق
شــدیدا ً تأثیــر پذیــرد و نســبت بــه آن ،حساســیت پیــدا کنــد .در واقــع عــراق میتوانــد

بــه منبعــی بــرای صــدور ناامنــی بــه عربســتان تبدیــل شــود.
دلیــل چهــارم اهمیــت عــراق بــرای عربســتان ،پتانســیل بســیار آن در تبدیلشــدن بــه
قدرتــی منطق ـهای اســت .در مقطــع کنونــی ،ســه قــدرت منطق ـهای در غــرب آســیا
قابلشناســایی هســتند :ایــران و عربســتان و ترکیــه .امــا همیشــه ایــن چینــش بدیــن
قــرار نبــوده اســت .عــراق تــا پایــان دهــۀ اول حکومــت صــدام حســین ،یکــی از
قدرتهــای منطقـهای بــود .هنــگام آغــاز جنــگ علیــه ایــران ،عــراق قدرتــی همپــای
عربســتان و شــاید فراتــر از آن تلقــی میشــد .هــر دینــار عراقــی در اوایــل دهــۀ 70
میــادی 3 ،برابــر  1دالر آمریــکا ارزش داشــت ( .)al Safsaf, 2018: 141بهلحــاظ نظامی،
صــدام ادعــا میکــرد عــراق پنجمیــن قــدرت جهــان اســت و در ســطح فرهنگــی،
ایــن کشــور «ســید عــرب» خوانــده میشــد .اکنــون هــم بــا وجــود ســالها جنــگ و
خونریــزی خارجــی و داخلــی ،عــراق همچنــان ظرفیتــی بالقــوه بــرای تبدیلشــدن
بــه قدرتــی منطقـهای دارد .ایــن کشــور بــا ذخایــر عظیــم نفتــی و پتانســیلهای بســیار
زیــاد بــرای شــکوفایی در بخــش کشــاورزی و جمعیــت جــوان ،میتوانــد بــار دیگــر
بــه قدرتــی منطق ـهای تبدیــل شــود .آنچــه نگرانــی ســعودیها را برمیانگیــزد ،نبــود
تضمیــن قرارگرفتــن عــراق قدرتمنــد در محــور ریــاض اســت .بهعبــارت دیگــر ،از
دیــد عربســتان ،در کشــوری کــه صــدامِ سـنّی بــه مرحلـهای رســید کــه چنــد موشــک
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بــه خاکــش شــلیک و حتــی شــهر خفجــی در ایــن کشــور را اشــغال کــردal Kahleej( 1

 ،)Online, 16/1/2019هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه رهبــران شــیعه در مخالفــت بــا
ســعودیها بــا ایــران متحــد نشــوند و ضــدّ منافــع آنهــا اقــدام نکننــد.
آخریــن دلیلــی کــه عــراق را در چشــم خانــدان ســعودی مهــم کــرده اســت ،بــه
احتم��ال تبدیلشــدن آن بــه الگوی��ی ب��رای دموکراســی در جه��ان ع��رب بازمیگــردد.
جهــان عــرب ،اگــر حکومــت دموکراتیــک در ایــن کشــور بــه بــار بنشــیند ،میتوانــد
الگویــی الهامبخــش بــرای ملتهــای تحــت حاکمیــت رژیمهــای پادشــاهی منطقــه،
بهویــژه عربســتان ســعودی باشــد (.)Khezri, 2015: 186
نظــر بــه مــوارد ذکرشــده ،حساســیت مقامــات ســعودی نســبت بــه روندهــای عــراق
قاب ـلدرک اســت .میــزان اثرپذیــری از عــراق بــرای عربســتان بهحــدی زیــاد اســت
کــه ریــاض سیاســت «یــا همــه یــا هیــچ» را در قبــال آن در پیــش گرفتــه اســت.
توضیــح آنکــه ریــاض بــرای مصونمانــدن از روندهــای موجــود در عــراق ،بــه ایــن
جمعبنــدی رســیده اســت کــه اگــر نتوانــد ایــن روندهــا را در کنتــرل خــود دربیــاورد،
بایــد بــا ثباتزدایــی ،اثرگــذاری بیرونــی آنهــا را از بیــن ببــرد .متأثــر از چنیــن
رویکــردی ،سیاســت عربســتان در قبــال عــراق بــرای نزدیــک بــه  13ســال پیریــزی
میشــد کــه در ادامــه ،ایــن دوره را میپوییــم.

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ـ سال دوم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بــا توجــه بــه ظرفیتهــای اجتماعــی و سیاســی بســیار عــراق ،بــرای تأثیرگــذاری بــر

 .1سیاســت عربســتان در قبــال عــراق از  2003تــا  :2016عص��ر ثباتزدایــی
هو یتمحــو ر

 -1فاصله این شهر تا ریاض 413 ،کیلومتر است.
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پیــش از ورود بــه مبحــث سیاســت عربســتان در قبــال عــراق پســاصدام ،بهمنظــور
درک عمیقتــر الزم اســت نگاهــی اجمالــی بــه روابــط میــان دو کشــور پیــش از
ســقوط صــدام داشــته باشــیم .عنصــر وهابیــت از بــدو ظهــور ،همــواره عاملــی بــرای
ســرکوب شــیعیان عــراق توســط ســعودیها بــوده اســت .خانــدان ســعودی ،در
ســالروز عیــد غدیــر ســال  1216قمــری ،بهپیــروی از تفکــرات محمدبنعبدالوهــاب،
بــا ســپاهی 25هــزار نفــری بــه کربــا لشــکر کشــید و دســت بــه کشــتار مــردم ایــن
شــهر زد ( .)Ashtiani, 2010: 165ایــن حادثــه اولیــن ســنگبنای ضدیــت تشــیع عــراق
بــا وهابیــت ســعودی را گذاشــت .بــا پایــان جنــگ جهانــی اول ،ســعودیهای وهابــی،
بهمنظــور گســترش ســرزمین تحــت کنتــرل خــود ،جنگهایــی را در داخــل عــراق
بــه راه انداختنــد و ایــن نــزاع سیاس ـینظامی ،حتــی تــا اواخــر دهــۀ  1950کــه دورۀ
حکومــت هاشــمی بــود ،ادامــه داشــت ( .)Mc Milan, 2006: 4-5پــس از حکومــت
پادشــاهی هــم هی ـچگاه روابــط ریــاض بــا بغــداد بــه حــد اتحــاد نرســید و مســائل
مختلــف ،باعــث ســردی روابــط آنهــا میشــد .بهتریــن دورۀ روابــط دو کشــور تنهــا
در زمــان حملــۀ صــدام بــه ایــران رقــم خــورد کــه البتــه آن هــم دیــری نپاییــد .بــا
ایــن اوصــاف ،عربســتان خواســتار ســقوط دولــت صــدام نبــود؛ زیــرا از احتمــال
قدرتگرفتــن شــیعیان در همســایگی خــود هــراس داشــت.
نگاهــی کــه در ایــن دوره ،سیاســت منطقـهای عربســتان را شــکل مـیداد ،از وهابیــت
تغذیــه میشــد .وهابیــت ضدشــیعیترین فرقــۀ جهــان اســت .شــاهد ایــن مدعــا را
میتــوان در قتلعــام مکــرر شــیعیان از ســوی وهابیهــا در چندیــن نوبــت مشــاهده
کــرد کــه ذکــر برخــی از آنهــا در بــاال آمــد .ایــن فرقــه بــا چنیــن گرایشهــای
ضدشــیعی ،ســتون مشــروعیتبخش مذهبــی حکومــت ســعودی بــوده و هســت
و بــا تریبونهــای عمومــیای کــه در اختیــار دارد ،نقشــی غیرمســتقیم و البتــه
ملمــوس در سیاســتگذاری برونمــرزی عربســتان ایفــا میکنــد
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(Naderinasab,

 .)2010: 323حکومــت ســعودی نیــز در ســالهای ســقوط صــدام ،متأثــر از وهابیــت،
سیاســتگذاری کــرده اســت و از آن بــرای تأمیــن منافعــش بهــرهبــرده اســت
( .)Hedayati & Moradi, 2017: 90تأثیــر ایــن نــگاه بــر سیاســت خارجــی ســعودی،
در کنــار عنصــر ضدّ یــت بــا ایــران ،ریــاض را بــه بحرانآفرینــی در بغــداد ســوق
داد .ســعودیها بــا وجــود آنکــه از ســوی ارتــش بعــث مــورد هجــوم قــرار گرفتــه
اشــتباه آمریــکا 1میدانســته و میداننــد؛ چراکــه ایــن امــر را مقدمــۀ قدرتگرفتــن
شــیعیان در دســتگاه سیاســی عــراق و بهتبــع آن ،برهمخــوردن تــوازن قــوای منطقــه
بهنفــع ایــران ارزیابــی میکننــد ( .)Darj & Imamjome, 2017: 90در همیــن رابطــه،
ســعود فیصــل ،وزیــر خارجــه عربســتان ،در ســال  2005صراحتـ ًا بیــان کــرد« :حملــۀ
آمریــکا بــه عــراق ،اوضــاع را بــرای ایــران بهبــود داد و عــراق را بــدون هیــچ دلیلــی و
بهراحتــی تقدیــم ایــران کــرد» ( .)Mc Milan, 2006: 4پــس از او هــم شــخصیتهای
پرنفــوذ ســعودی ،از جملــه ولیدبنطــال ،قدرتگرفتــن شــیعیان در عــراق را
خیـ�زش شـ�یعی تعبیـ�ر کردنـ�د و خواسـ�تار مهـ�ار ایـ�ن بمـ�ب سـ�اعتی

شـ�دند( (�Guzan

 .)sky, 2011: 91در چنیــن بســتری ،سیاســت ضدّ یــت بــا قدرتگرفتــن شــیعیان تــا
ســال  2006و ســپس برانــدازی نظامــی دولــت غالبــ ًا شــیعی از  2006تــا  2016در
پیــش گرفتــه شــد؛ زیــرا در ســایۀ بُعــد وهابــی هویــت ســعودی ،هرگونــه تحــرک
سیاســی شــیعی ،وابســتگی بــه ایــران و در تضــاد بــا هویــت عربــی دیــده میشــد کــه
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بودنــد ،برانــدازی صــدام را اشــتباه بــزرگ ( )Hartmann, 2016: 3یــا حتــی بزرگتریــن

میتوانســت هــم اعتراضــات سرکوبشــدۀ شــیعیان عربســتان نســبت بــه آلســعود را
احیــا کنــد و هــم نفــوذ میدانــی ایــران را بــه ســواحل مدیترانــه برســاند .البتــه بازخــورد
سیاس ـتهای طراحیشــده تحتتأثیــر چنیــن نــگاه متصلبــی مثبــت نبــود و شــکاف
بغــداد و ریــاض را تعمیــق کــرد .نمونــۀ بــارز ایــن امــر را میتــوان در ســخنان بیــان
 -1محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی ،در مصاحبه خود تاکید کرده بود که حمله به عراق ،بزرگترین اشتباه آمریکا در منطقه
بوده است ()Time, 5/4/2018
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جبــر ،وزیــر کشــور اســبق عــراق مالحظــه کــرد کــه در اجــاس رســمی ،ســعودیها
را قومــی شترســوار و بدوینشــین نامیــد (.)Mc Milan, 2006: 4
بــر ایــن اســاس ،اقدامــات ســعودیها غالبـ ًا ماهیتــی ثبــاتزدا داشــت و نابســامانیهای
زیــادی را در عــراق بــهبــار آورد .از  2003تــا  ،2016عربســتان نقــش بازیگــر متعصب

وهابـیای را ایفــا کــرد کــه بههیـچروی از درِ ســازش بــا همســایهای کــه همزمــان بــا
عرببــودن ،شــیعه هــم باشــد ،درنمیآمــد .بهعبــارت دیگــر ،ریــاض اصــوالً تشــیع
و عرببــودن را در تضــاد بــا هــم و طبیعتـ ًا جمــع آنهــا را محــال میدانســت .متأثــر
از چنیــن نــگاه متصلــب هویتمحــوری ،ســعودیها طیفــی از اقدامــات ثبــاتزدا در
عــراق انجــام دادنــد کــه تنــش موجــود میــان دو طــرف را تشــدید کردنــد .در ادامــه،
برخــی از ایــن اقدامــات ثبــاتزدا را برمیشــماریم.
 .1.4ایجــاد تروریســم و و حمایــت از آن :اگــر سیاســت خارجــی

یــک کشــور بــر مبنــای هویــت و نــگاه ســازهانگارانه ترســیم گــردد و
بهخصــوص ،نــگاه هویت ـی متصلــب و خشــک باشــد ،رویکــرد غیریتســاز
مخربــی بــه وجــود میآیــد کــه نتیجــۀ آن ،حــذف هویــت غیــر خواهــد بــود.
یکــی از اصلیتریــن اقداماتــی کــه نگارنــدگان مقالــۀ حاضــر در سیاســت
عربســتان در قبــال عــراق پیــش از  2016احصــا کردهانــد ،صــدور تروریســم
بــوده اســت .گرچــه در سیاســتهای اعالمــی ،دولــت عربســتان هیــچگاه
مســئولیت حمایــت از تروریســتهای حاضــر در عــراق را نپذیرفــت،
شــواهد بســیاری از حمایــت یــا حداقــل ســکوت عمــدی آن در قبــال
تروریســتها وجــود دارد .رونــد انتقــال پیکارجویــان ســلفی از عربســتان
بــه عــراق ،از بــدو ســقوط صــدام ،بــا صــدور فتــوای مبــارزه بــا صلیبیــون
از سـ�وی علمـ�ای وهابـ�ی آغـ�از شـ�د ( )Gause, 2007: 3و تــا آنجــا پیــش
رفــت کــه حتــی نایفبنعبدالعزیــز ،وزیــر کشــور عربســتان در ســال 2005
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رســم ًا وجــود آن را تأییــد کــرد و گفــت« :از کســانی کــه بــه عــراق رفتهانــد،
انتظــار بدتریــن کارهــا را داریــم ».همیــن افــراد  75درصــد عملیاتهــای
انتحــاری در عــراق را انجــام دادنــد ( .)Mc Milan, 2006: 3البتــه ایــن رونــد
در همی��نجــا متوقــف نشــد؛ بلکــه از  ،2006همزمــان بــا پیــروزی شــیعیان
در انتخابــات سراســری ،شــدت بیشــتری یافــت.
از هممذهبــان خــود در مقابلــه بــا روافــض فراخواندنــد .در ایــن فتــوای
مشــترک ،شــیعیان ،بــرای اســام ،خطرناکتــر از یهــود معرفی شــدند (Gause,

 .)2007: 3مــوج اول صــدور تروریســم در پــی همیــن فتــوا رخ داد کــه طــی
آن ،طبــق برخــی برآوردهــا ،ظــرف یــک ســال5 ،هــزار شــهروند ســعودی،
بــدون هیــچ مانعــی از ســوی مرزبانــان ایــن کشــور ()Wynbrandt, 2010: 290
روانــۀ جنــگ علیــه دولــت تازهتأســیس عــراق شــدند

(Hegghammer, 2007:

 .)15تمامــی ایــن تحــوالت در حالــی رخ مــیداد کــه مســئوالن ســعودی،
بهمنظــور نمایــش پایبنــدی خــود بــه قوانیــن بینالمللــی ،تروریســتهای
اعزامــی را افــرادی خودســر و افراطــی مینامیدنــد .ولــی حمایتهــای
مالــی و تســلیحاتی شــهروندان ســعودی از تروریســتها آن انــدازه بــود
کــه حتــی اندیشــکدۀ رند1،وابســته بــه نیــروی دریایــی آمریــکا هــم بــه آن
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در دســامبر  38 ،2006تــن از علمــای ســعودی ،جوانــان س ـنّی را بــه دفــاع

معتــرف اســت (.)Khalili, 2008: 53
در اواســط  ،2014دورۀ دوم فــوران تروریســم 2در عــراق ،بــاز هــم بــا
حمایــت ســعودیها آغــاز شــد .بهدنبــال اشــغال موصــل توســط داعــش،
RAND -1
 -2دو دوره فوران تروریسم در عراق میتوان در نظر گرفت :یکی سال  2006که با انفجارهای حرمهای سامرا آغاز شد و
دیگری سال  2014که آغاز آن سقوط موصل بود.
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ریــاض همچــون گذشــته در سیاســت اعالمــی خــود ،آن را محکــوم کــرد
و حتــی بــا کشــیدن دیــوار مــرزی ( )Jenkins, 2016: 6در ائتــاف آمریــکا
بــرای مبــارزه بــا داعــش شــرکت کــرد؛ ولــی بهمــرور ،شــواهدی متقــن
نشــان داد ایــن اقدامــات و اظهــارات نمایشــی بودهانــد .طبــق گزارشهــای
میدانــی ،درســت در همــان برهــه کــه ریــاض داعــش را محکــوم میکــرد،
اماکــن دولتــی آن بــه محــل ثبتنــام وهابیهــای داوطلــب بــرای اعــزام بــه
عــراق تبدیــل شــده بــود ( .)BBC, 19/6/2014از ایــن گذشــته ،در حالــی کــه
 16مــاه از اشــغال موصــل میگذشــت ،میــزان فعالیــت ریــاض در ائتــاف
موســوم بــه ضدّ داعــش بــه تنهــا هفــت حملــۀ هوایــی ،آن هــم در ســوریه
و نــه در عــراق باقــی مانــد ( .)Jenkins, 2016: 10جالــب آنکــه بــا وجــود
دیــوار مــرزی ،طبــق اعــام وزارت داخلــۀ عربســتان ،تــا ســال  2016بیــش
از 3هــزار شــهروند ایــن کشــور بــه صــف داعــش پیوســته بودنــد

(Gaub,

 .)2016: 3مســتنداتی از ایــن دســت ،تناقــض آشــکار و احتمــاالً عمــدی
سیاســت اعالمــی و اعمالــی ســعودیها در قبــال صــدور تروریســم تکفیــری
بــه عــراق را نشــان میدهــد.
 .2.4فعالکــردن گســلهای مذهبــی :از زمــان ســقوط صــدام ،بهعنــوان
عامــل ســرکوب شــیعیان عــراق ،عربســتان ســعودی یکــی از ســتونهای
سیاســت خــود در قبــال جامعــۀ ایــن کشــور را فعالکــردن گســلهای
مذهبــی قــرار داد تــا از طریــق دامــنزدن بــه ناآرامیهــا ،شــیعیان را از
انگیــزهدادن بــه همتایــان خــود در عربســتان دور کنــد و همزمــان ،آنهــا
را بــه اعطــای ســهمی بیشــتر از قــدرت بــه ســنّیها وادار کنــد .از 2003
تــا  ،2016رســانههای ســعودی در اغلــب اخبــار خــود دربــارۀ عــراق،
ضــد گروههــای مســلح غیردولتــی شــیعی کــه آن را شــبهنظامیان شــیعه
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مینامیدنــد ،تیتــر زده و آنهــا را در کنــار ارتــش عــراق ،عوامــل ســرکوب
س ـنّیها معرفــی میکردنــد .منابــر وابســته بــه مــدارس دینــی عربســتان در
عــراق ،دائمـ ًا شــیعیان را روافــض میخواندنــد و برخــی گروههــای سیاســی

ســنّیِ نزدیــک بــه عربســتان نیــز نخســتوزیر شــیعه ،نــوری المالکــی را
متهــم بــه کنارگذاشــتن ســنّیها میکردنــد .تــداوم ایــن فعالیتهــا باعــث
االنبــار در  2011شــدت پیــدا کــرد و در ســال  2014بــا ســقوط موصــل و
اســتقبال گروهــی از ســنّیها از اعضــای داعــش بــه اوج خــود رســید.
 .3.4تضعیــف جایــگاه قــوۀ مجریــه :بــا بهقدرترســیدن حــزب الدعــوه،

بهعنــوان ارگانــی کــه بیشــترین نزدیکــی را بــه ایــران داشــت ،ســعودیها
قــوۀ مجریــۀ عــراق را عامــل دســت ایــران معرفــی و بهویــژه تــاش کردنــد
وجهــۀ نــوری المالکــی را تخریــب کننــد .بهعبــارت دیگــر ،آل ســعود
کوشــید بــا واردکــردن اتهــام فرقهگرایــی و اطاعــت محــض از ایــران بــه
قــوۀ مجریــۀ عــراق ،جایــگاه آن را تضعیــف کنــد 1.ریــاض جــزو آخریــن
دولتهایــی بــود کــه دولــت المالکــی را بــه رســمیت شــناخت

(& Pashang

 .)Zomorodi, 2014: 492البتـ�ه ســعودیها در ایــن بــازۀ زمانــی ،یــک بــار بــا
ارســال پیــام دیپلماتیــک بــه نــوری المالکــی از طریــق ســعد الحریــری تأکیــد
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بــروز شــکاف گســترده در جامعــۀ عــراق شــد کــه در جریــان اعتصابهــای

داشــتند خواســتار ضربـهزدن بــه منافــع عــراق نیســتند 2و تــا حــدودی تــاش
کردنــد اعتمــاد وی را بــه دســت آورنــد؛ امــا بــا عــدم اســتقبال رســمی از وی
هنــگام ســفر بــه ریــاض ( )Akhbarol saat, 2008: 6نشــان دادنــد اســتراتژی
اصلــی آنهــا تضعیــف نخس ـتوزیر عــراق اســت.
 -1شواهد بسیار زیادی دال بر عدم تبعیت محض دولت نوری المالکی از سیاستهای جمهوری اسالمی ایران وجود دارد
که رابطه دیپلماتیک با آمریکا و دستور به بازرسی هواپیماهای ارسالی از تهران به دمشق از جمله مهم ترین آنهاست.
-2
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تخریــب وجهــۀ قــوۀ مجریــۀ عــراق تنهــا ماهیــت سیاســی نداشــت؛ بلکــه
گاه جنبههــای اقتصــادی نیــز بــه خــود میگرفــت .عربســتان دو بــار ،یــک
بــار در ســفر ایــاد عــاوی بــه ریــاض در  2004و بــار دیگــر در کنفرانــس
شرمالشــیخ در  ،2005وعــدۀ اعطــای  1میلیــارد دالر بــرای بازســازی عــراق
داد؛ امــا هرگــز بــه آن عمــل نکــرد .پادشــاه ســعودی در ســال  2006وعــده
داد 300میلیــون دالر بــرای کمکهــای بشردوســتانه بــه عــراق اعطــا میکنــد
کــه ایــن وعــده نیــز عملــی نشــد .در خصــوص بخشــودگی بدهیهــای عراق
بــه عربســتان هــم ،ســعودیها تنهــا بــه وعــدۀ آمادگــی بــرای تخفیــف از
ســوی ســعود فیصــل ،وزیــر خارجــۀ وقــت ،اکتفــا کردنــد کــه در نهایــت
ایــن وعــده نیــز محقــق نشــد ( .)Milan Mc,2006 :11ایــن خلــف وعدههــا در
واقــع بــه ظرفیتهــای برنامهریــزی مالــی قــوۀ مجریــۀ عــراق ضربــه زد و
مشــروعیت کارآمــدی آن را در نــگاه عراقیهــا پاییــن آورد.
از جنبــۀ دیگــر ،ســعودیها گروههــای ســنّی معــارض دولــت را تحــت
حمایــت قــرار دادنــد .ایــن گروههــا شــامل حــزب اســامی ،شــورای
روحانیــون مســلمان ،شــورای گفتوگــوی ملــی ،قبایــل و عشــایر ســنّیِ
مرزنشــین ( )Ebrahimi,2010 :113و از همــه مهمتــر ،ائتــاف العراقیــه،
بهرهبــری ایــاد عــاوی بودنــد کــه مــورد آخــر در انتخابــات ســال 2010
موفــق شــد بیشــترین کرســی را کســب کنــد .بــا وجــود ایــن موفقیــت،
العراقیــه نهایتــ ًا در تعییــن نخســتوزیر نــاکام مانــد 1و همیــن شکســت،
ریــاض را ناچــار بــه تــداوم هجمــه علیــه بغــداد کــرد سیاســتهای
خصمانــهای کــه بــه گوشــهای از آنهــا اشــاره شــد ،راه هرگونــه بهبــود
 -1عربستان پس از انتخابات  ،2010برای موفق شدن در تعیین نخستوزیر ،کوشید با دعوت از طرفهای متنازع ضد ایرانی
( ،)2010:18,Allisonآنها را زیر چتر العراقیه جمع کند ولی در نهایت شکست خورد.
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روابــط میــان ریــاض و بغــداد در دورۀ نــوری المالکــی را بســت و خشــم
وی را تــا آنجــا برانگیخــت کــه در اتحادیــۀ عــرب و ســازمان ملــل ،علنــ ًا

نســبت بــه اقدامــات منفــی ســعودیها در کشــور خــود لــب بــه اعتــراض
میگشــود

(& Pashang,2014 :494

.)Zomorodi

 .4.4منزویســازی دولــت عــراق در جهــان عــرب :بــا توجــه بــه نــگاه

دهــۀ اول پــس از ســقوط صــدام ،مســئوالن ایــن کشــور تمــام تــاش خــود
را بــه کار بســتند تــا بــرای فشــار بــر دولـ ِ
ـت عمدت ـ ًا شــیعۀ عــراق ،آن را در
جهــان عــرب منــزوی ســازند .در ایــن راســتا ،هویتــی کــه از دولت عــراق در
رســانههای ســعودی بــه ســایر کشــورهای عربــی مخابــره میشــد ،عــاری
از هرگونــه عروبیــت ،بــا اهتمــام ویــژه بــه تشــیع و پیــرو محــض جمهــوری
اســامی ایــران ،بهعنــوان هویــت متضــاد بــا جهــان عــرب بــود .نگارنــدگان
ایــن مقالــه بــر ایــن باورنــد کــه دســتگاه سیاســت خارجــی ســعودی بــا
بهمیــانآوردن تنبیــه و پــاداش بــرای نزدیکــی و دوری از دولــت بغــداد،
بهدنبــال آن بودنــد کــه کشــورهای عربــی را از عادیســازی روابــط بــا
دولــت جدیــد عــراق بــر حــذر دارنــد ،سیاســتی کــه بــا نظــر بــه روابــط
ســرد و کمرمــق دولــت نــوری المالکــی بــا کشــورهای عربــی ،بهویــژه
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هویتمحــور متصلــب حاکــم بــر دســتگاه سیاســت خارجــی ســعودی ،در

دولتهــای حاشــیۀ خلیجفــارس ،میتــوان تاحــدودی آن را تــوأم بــا
موفقیــت دیــد.
بهطــور خالصــه ،طبــق پژوهشهــای نویســندگان مقالــه ،ریــاض پــس از ســقوط
صــدام و بــا رویکارآمــدن نخســتوزیر شــیعۀ نزدیــک بــه ایــران ،متأثــر از نــگاه
ســازهانگارانه ســلبی و متصلــب کــه بــر مســئوالن آن حاکــم بــود ،کمپینــی رســانهای
و سیاســی (در ســطح داخلــی و خارجــی) و اقتصــادی بــرای تضعیــف قــوۀ مجریــۀ
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عــراق بــه راه انداخــت و بــا فعالکــردن گســلهای مذهبــی موجــود در کشــور
همســایه و صــدور تروریســم وهابــی بــه آن ،شــیعیان را در راســتای اعطــای ســهم
بیــش از حــد بــه سـنّیها تحــت فشــار گذاشــت؛ ولــی نتوانســت بــه موفقیــت دســت
یابــد .البتــه اثبــات بینتیجهبــودن ایــن سیاســتها ،تــا نزدیــک ســال  2016زمــان
بــرد؛ ولــی ســرانجام مســئوالن ســعودی را وادار بــه چرخــش نــگاه و اقدامــات در
قبــال عــراق کــرد.
 .1سیاســت عربســتان در قبــال عــراق از  2016تــا پایــان  :2019تنشزدایــی

نوکارکردگرایانــه

تــا ابتــدای ســال  ،2016عــاوه بــر مــرگ ملکعبــداهلل ،بهعنــوان ضامــن محافظـهکاری
خانــدان ســعودی و رویکارآمــدن طیــف جــوان بهرهبــری محمــد بنســلمان ،ولیعهــد
جاهطلــب در داخــل ایــن کشــور ،تحوالتــی بســیار مهــم در ســپهر سیاســی ،اجتماعــی
و امنیتــی عــراق رخ داد کــه زمینــه را بــرای تغییــر در روابــط بغدادریــاض فراهــم
ســاخت .البتــه ،تحــوالت داخلــی عــراق ،بیشــتر ،نشــاندهندۀ شکســت سیاس ـتهای
پیشــین عربســتان بودنــد کــه برجســتهترین آنهــا را میتــوان از ایــن قــرار دانســت:
تشــکیل حشدالشــعبی کــه بــه دولــت عــراق توانــی بســیار زیــاد بــرای برقــراری
ثبــات و مبــارزه بــا تروریســم وهابــی اعطــا کــرد ،افزایــش نفــوذ ایــران بهدلیــل
نیازمنــدی دولــت بغــداد بــه مستشــاران نظامــی تهــران در ســازماندهی حشدالشــعبی،
رشــد انســجام در صفــوف شــیعیان ،ابقــای قــدرت در حــزب الدعــوه بــا وجــود
تعویــض نخســتوزیر ،قطعیشــدن شکســت داعــش بــا ظهــور حشدالشــعبی و
ازبینرفتــن انگیــزۀ ثباتزدایــی در میــان اهلســنّت .بهعبــارت دیگــر ،هنگامــی
کــه اعتصابهــای االنبــار در ســال  2011آغــاز شــد ،عربســتان امیــد داشــت بــا تکیــه

بــر ایــن جریــان ،دولــت غالبـ ًا شــیعۀ نزدیــک بــه ایــران را برانــدازد .اوج ایــن تــاش

بــرای برانــدازی بــا ظهــور داعــش بــه نمایــش درآمــد و مســئوالن ســعودی احتمــاالً
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انتظــار داشــتند خیلــی زود شــاهد کنارهگیــری نخســتوزیر عضــو حــزب الدعــوه
یــا اشــغال بغــداد بهدســت باقیماندههــای بعــث و داعــش باشــند .امــا تمامــی
ایــن ســناریوهای مطلــوب ،بــا تأســیس حشدالشــعبی و اتحــاد میــان صفــوف شــیعه،
کنــار زده شــد .نــوری المالکــی هــم گرچــه تحــت فشــارها کنــار رفــتِ ،ســمت

نخســتوزیری در اختیــار شــیعیان ،بــا ســابقۀ روابــط گســترده بــا ایــران (حــزب
کنــارزدن شــیعیان از قــدرت و تبدیــل عــراق بــه بازیگــری ضــدّ ایرانــی کــرد .بنابرایــن
از ســال  ،2016مســئوالن ســعودی دســت بــه اقداماتــی در قبــال عــراق زدنــد کــه در
ســالهای  2003تــا  ،2016تصــور آن هــم ممکــن نبــود.
در ســال  2016تحولــی رخ داد کــه میتــوان آن را یــک نقطــۀ عطــف برشــمرد .در
ژانویــه  ،2016ثامــر الســبهان 1،بهعنــوان اولیــن ســفیر دائــم پادشــاهی ســعودی در
جمهــوری عــراق معرفــی شــد .اهمیــت ایــن انتصــاب از آن روســت کــه عربســتان
پــس از  25ســال ،یعنــی از بعــد از حملــۀ رژیــم بعــث بــه کویــت ،روابــط خــود بــا
عــراق را بــه ســطح ســفیر ارتقــا مــیداد ( .)Toumi, Gulf News, 13/8/2015البتــه
عربســتان ،پیشتــر ،در ســال  2012هــم ســفیری بــرای عــراق تعییــن کــرده بــود؛
ولــی نــه بهصــورت مقیــم ،بلکــه بهصــورت آکردیتــه ()Moradi &et.al, 2017: 198
و محــل مأموریــت اصل ـیاش اردن بــود .تعییــن ســفیر آکردیتــه بــرای عــراق ،نشــان
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الدعــوه) باقــی مانــد .برآینــد ایــن واکنشهــا ،ریــاض را ناچــار بــه تــرک سیاســت

از آن داشــت کــه هنــوز عزمــی راســخ بــرای تعامــل سیاســی مثبــت بــا دولــت عــراق
وجــود نــدارد و از همیــن روســت کــه مبــدأ تحــول را نمیتــوان ســال  2012دانســت.
اولیــن ســفیر مقیــم عربســتان در عــراق پســاصدام بــا نگاههــای ضــدّ شــیعی خــود،
اظهــارات مداخلهجویانــۀ بســیاری بــه زبــان آورد و ســرانجام ،بهعنــوان عنصــر
Thamer Al- Sabhan -1
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نامطلــوب معرفــی و پــس از گذشــت تنهــا  9مــاه ،از عــراق اخــراج شــد

(,Dorsey

 .)2017بــا وجــود اخــراج الســبهان ،تعامــل سیاســی بــا عــراق در ایــن برهــۀ زمانــی
آنقــدر بــرای آلســعود اهمیــت داشــت کــه بــدون هیــچ وقفهــای ،ســفیر جایگزیــن
معرفــی شــد تــا کانالهــای دیپلماتیــک بــا دولــت همســایه همچنــان بــاز باقــی بماننــد.
بهمــوازات ایــن تحــرکات دیپلماتیــک ،ریــاض در راســتای گســترش همــکاری
فرهنگــی و اقتصــادی نیــز گامهایــی برداشــت تــا بدیــن ترتیــب بــا همــکاری در
حــوزۀ سیاس ـتهای ادنــی ،راه را بــرای نفــوذ در سیاســت اعلــی بــاز کنــد .در ایــن
بســتر ،اقدامــات عربســتان در قبــال عــراق ،جنبــۀ منفــی و طردگرایانــۀ خــود را از
دســت داد و بهگونـهای طراحــی شــد کــه بهجــای ایجــاد دشــمنی میــان بغــدادِ غالبـ ًا

شــیعی و ریـ ِ
ـاض وهابــی ،نوعــی از همــکاری و همســویی میــان آن دو شــکل بگیــرد.
در ادامــه ،بــه تشــریح برخــی از ایــن اقدامــات میپردازیــم.
 .1.5گشــایش تبــادالت تجــاری و اقتصــادی :همــکاری اقتصــادی یکــی
از اصلیتریــن راههــای موردتأکیــد نوکارکردگرایــان بــرای گســترش روابــط
اســت .اصــوالً از دیــد ایــن گــروه ،نمونــۀ اصلــی نوکارکردگرایــی در اروپــا،

بــا همــکاری در زمینــۀ زغالســنگ و فــوالد ،کار خــود را شــروع شــد.
نشــانههای گشــایش روابــط اقتصــادی ریاضبغــداد از ســال  2016واضــح

اســت .هیئتهــای تجــاری ســعودی در چندیــن نوبــت بــه عــراق ســفر
کردهانــد و انتظــار مــیرود در آینــدهای نهچنــدان دور ،حجــم صــادرات
کاالی ســعودی بــه عــراق افزایــش چشــمگیری یابــد .نشــانههای دیگــر
گســترش روابــط میــان دو طــرف ،بازگشــایی گــذرگاه مــرزی عرعــر پــس
از نزدیــک بــه  30ســال از ســوی عربســتان بــرای عبــور حجــاج در ســال
 2017بــود .بنــا بــر اخبــار رســانهای ،دولــت ســعودی 500میلیــون دالر بــرای
احــداث تأسیســات مــرزی در ایــن گــذرگاه اختصــاص داده و قصــد دارد
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آن را بــه بزرگتریــن گــذرگاه تجــاری خــود در مرزهــای شــمالی تبدیــل
کنــد ( )al Qaisi, Sharq al Awsat Newspaper, 2018/11/30و گام اول را بــا
افتتــاح نمادیــن آن در آذر  1398برداشــته اســت .همچنیــن ،خطــوط هوایــی
عربســتان ،پــرواز مســتقیم بغدادریــاض را پــس از گذشــت بیــش از دو دهــه
از ســر گرفــت ( )Al-Jubair, 2018: 19کــه نمونـهای دیگــر از گشــایش روابــط
عربســتان در نمایشــگاه بغــداد ،نشــان از گرایــش آلســعود بــه همــکاری
اقتصــادی بــا عــراق دارد ،تحولــی کــه از ســال  2016بــه بعــد رخ داده اســت.
 .2.5کمکهــای مالــی و ســرمایهگذاری :عــراق پــس از نابــودی داعــش،

گرچــه از جنگــی ســخت پیــروز بیــرون آمــد ،وارد کارزار اقتصــادی بــزرگ
و ســختی شــد کــه آن را نیازمنــد ســرمایهگذاری و وام و کمــک بالعــوض
خارجــی میکــرد .بــه همیــن ســبب ،دولتمــردان ایــن کشــور از کنفرانــس
بازســازی در کویــت در ســال  2018اســتقبال کردنــد .در ایــن کنفرانــس،
ســعودیها متعهــد شــدند 1میلیــارد دالر بــرای بازســازی و 500میلیــون دالر
بــرای توســعۀ صــادرات عــراق اختصــاص دهنــد.)Al-Jubair, 2018: 18( 1
همچنیــن ،ریــاض طرحهایــی کالن را بــه عــراق بــرای صــادرات بــرق و
ســاخت نیــروگاه ( )Rudaw, 30/7/2018و همچنیــن تبدیلکــردن 1میلیــون
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میــان دو کشــور اســت .نمایشــگاه کاالی ســعودی در عــراق و حضــور فعــال

هکتــار از بیابانهــای اســتانهای مــرزی المثنــی و االنبــار بــه زمیــن
کشــاورزی پیشــنهاد داد (ِ .)Dinar Daily, 10/1/2019اهمیــت پــروژۀ آخــر تنهــا
در گســترۀ وســیع آن نیســت؛ بلکــه ســختی آن نیــز دارای اهمیــت اســت؛
چراکــه ایــن نواحــی ،سراســر بیابــان و تبدیــل آن بــه زمیــن کشــاورزی بســیار
 -1البته گویا هنوز بسیاری از این کمکها به دست دولت عراق نرسیده زیرا محمد علی حکیم ،وزیر خارجه سابق عراق ،در
کنفرانس اقتصادی اتحادیه عرب در قاهره ،خطاب به دولتهای عربی گفته که به تعهدات خود در کنفرانس بازسازی کویت
عمل کنند.
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مشــکل اســت ( .)Sadeqi &et.al, 2016: 141اصــرار بــر ایــن پــروژه نشــان از
عــزم راســخ عربســتان بــرای اصــاح وجهــۀ خــود در عــراق و البتــه نفــوذ در
نواحــی مــرزی ایــن کشــور دارد.
 .3.5تحبیــب طیفهــای سیاســی شــیعی :در نوکارکردگرایــی ،تأکیــد بــر

جلوگیــری از تنــش و آغازنکــردن از سیاســت اعلــی اســت .همســو بــا
همیــن دیــدگاه ،شــاهد بودهایــم کــه برخــاف ســالهای گذشــته ،پــس از
 ،2016نماینــدگان ریــاض بــا دشــمنان دیریــن خــود در عــراق دیدارهــای

صمیمانهــای انجــام دادنــد .مقتــدی صــدر رســم ًا بــه کاخ ســعودیها دعــوت
شــد و پــس از دیــدار بــا محمــد بنســلمان و گرفتــن وعــدۀ کمــک 10میلیون
دالری ،عربســتان را پــدر پرقــدرت عــرب خوانــد (.)CNN Arabic, 1/8/2017
ســال بعــد ،پــس از انتخابــات پارلمانــی در عــراق و موفقیت لیســت ســائرون،
ثامــر الســبهان ،ســفیر ســابق ریــاض نــزد بغــداد ،در پیامــی توئیتــری ایــن
پیــروزی را بــه صــدر تبریــک گفــت .در کنــار صــدر ،مقامــات ســعودی
تالشهایــی بــرای جــذب حکیــم انجــام دادنــد کــه هرچنــد نتوانســتند او را
بــرای ســفر بــه ریــاض قانــع کننــد ،مجــوز دیــدار بــا او در دفتــرش را پیــدا
کردنــد و طبــق برخــی گزارشهــا10 ،میلیــون دالر بــرای ارگان رســانهای
تحتنظــر او ،یعنــی الفراتنیــوز ،اختصــاص دادنــد

(Iranian Diplomacy,

 .)10/2/2018تــاش بــرای جــذب ســایر طیفهــای سیاســی شــیعی ،نظیــر
ائتــاف نصــر ،بهرهبــری حیدرالعبــادی ،و نیــز دعــوت مخصــوص از وی
بــرای ســفر حــج ســال  ،2019مالقــات رســمی بــا فالــح فیــاض ،عضــو
الدعــوه و رئیــس هیئــت حشدالشــعبی هــم از همیــن دســت اســت.
 .4.5ارتقــای روابــط سیاســی بــا دولــت عــراق :همــان طــور کــه
نوکارکردگرایــان تأکیــد دارنــد ،همــکاری در سیاس ـت ادنــی ،همگرایــی در
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سیاســت اعلــی را بهدنبــال مـیآورد .مطابــق ایــن نــگاه ،در ســال  ،2017حیدر
العبــادی ،نخســتوزیر اســبق عــراق ،طــی دعوتــی رســمی ،وارد ریــاض
شــد و از وی اســتقبالی گــرم بــه عمــل آمــد .در ایــن ســفر ،توافقهایــی
متعــدد میــان دو طــرف بــه امضــا رســید کــه برجســتهترین آنهــا در
تأســیس «شــورای همــکاری عراقعربســتان» بــه نمایــش درآمــد .گفتنــی
پادشــاهی ســعودی کــه پــس از جنــگ کویــت بیســابقه بــود ،زمینههــای
ایــن ســطح از گشــایش روابــط سیاســی را فراهــم کــرده بــود .در قالــب
ایــن تبــادل دیدارهــا ،حتــی قــرار بــر ایــن شــد محمــد بنســلمان نیــز بــه
عــراق ســفر کنــد ( )Mostafa, Iraqi News, 18/2/2018کــه بهدلیــل مخالفــت
آیـتاهلل سیســتانی و اعتراضــات مــردم ،در نهایــت ،ولیعهــد ســعودی از ایــن
تصمیــم منصــرف شــد 1.رفتوآمــد میــان ســعودیها و مقامــات عراقــی در
دورۀ حیــدر العبــادی از چنــان رشــدی برخــوردار شــد کــه عربســتان بــرای
حفــظ ایــن رونــد ،ســرمایهگذاری اصلــی خــود را در انتخابــات  2018روی
العبــادی انجــام داد ( .)Al Jazeera Research Center, 2018: 5بــا ایــن حــال و
بــا وجــود شکســت العبــادی ،در دولــت بعــدی نیــز تبــادل دیدارهــا همچنــان
حفــظ شــد و عــادل عبدالمهــدی هــم بهعنــوان جانشــین العبــادی ،بــه
ریــاض ســفر رســمی داشــت و مقامــات ســعودی را بــه حضــور پذیرفــت.
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اســت پیــش از ایــن ،ســفر عــادل الجبیــر بــه بغــداد بــا عنــوان وزیــر خارجــۀ

سیاســتی مشــابه در قبــال مصطفــی الکاظمــی هــم پیگیــری شــد؛ بهنحــوی
کــه عربســتان اولیــن مقصــد ســفر خارجــی دولــت وی شــد .اهمیــت حفــظ
ایــن دســتاورد بــرای ســعودیها بهحــدی زیــاد بــود کــه آنهــا هی ـچگاه در

خصــوص اعتراضـ ِ
ـات اکتبــر  2019ایــن کشــور موضعگیــری نکردنــد و بــه
 -1مقامات سعودی پس از مدتها از انتشار خبر سفر بن سلمان به عراق ادعا کردند که از ابتدا تصمیمی به چنین سفری
گرفته نشده و این یک شایعه رسانه ای بوده است.
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مناسـ�بات دیپلماتی�کـ خ��ود ادامـ�ه دادن��د .ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری
از کشــورها ،از جملــه آمریــکا ،در مقابــل ایــن اعتراضــات بارهــا موضــع
گرفتــه و دولــت عــراق را تحتفشــار قــرار داده بودنــد.
 .5.5دیپلماســی ورزشــی :در جریــان رونــد بهبــود روابــط دو پایتخــت

عربــی ،ورزش هــم بهعنــوان نیرویــی تســهیلکننده بــه کار گرفتــه شــده
اســت .در گام نخســت ،دو تیــم ملــی فوتبــال عربســتان و عــراق رقابتــی
دوســتانه در ورزشــگاه تازهتأســیس بصــره داشــتند 1.در ایــن دیــدار ،برخــی
از تماشــاگران عراقــی بــا ســردادن شــعارهایی در تمجیــد از عربســتان و
باالبــردن پرچــم ایــن کشــور ،جلــوهای از تأثیــر مثبــت ایــن بــازی دوســتانه

2

بــر تصویــر ملــی ســعودی نــزد افــکار عمومــی عــراق را نشــان دادنــد و ایــن
موضــوع ،بــرای مقامــات ریــاض بســیار جالبتوجــه بــود و ملــک ســلمان
را بــر آن داشــت کــه بــه فاصلــۀ کمــی پــس از مســابقۀ مذکــور ،شــخص ًا

طــی تماســی تلفنــی بــا حیــدر العبــادی ،وعــدۀ تقبــل هزینــه بــرای ســاخت
اســتادیوم فوتبــال مجهــز در عــراق را بدهــد (.)Albayan Center, 7/3/2018
مطابــق آخریــن اخبــار رســیده تــا زمــان نــگارش ایــن مقالــه ،ایــن ورزشــگاه
بــا نــام «المهــدی» قرار اســت در شــهر نجــف ســاخته شــود (Sumeria News,

 )7/10/2018و امــکان تبدیلشــدن آن بــه یــک شــهرک ورزشــی بــزرگ هــم
وجــود دارد .ایــن اقدامــات نشــان میدهــد ریــاض همســو بــا رویکــرد
نئوکارکردگرایانــه بهدنبــال آن اســت کــه از ورزش ،بــرای تحکیــم ارتباطــات
سیاســی بــا بغــداد بهــره ببــرد.
نتیجهگیری
 -1این مسابقه ،اولین بازی برگزار شده در ورزشگاه مذکور بود.
National Image -2
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عربســتان پــس از ســقوط صــدام ،بهشــدت نســبت بــه روندهــای داخلــی عــراق
حســاس شــده اســت .از نــگاه وهابیــت کــه در ســال  2003بهعنــوان انــگارۀ هویتــی
مهمــی بــر دســتگاه سیاســت خارجــی ســعودی ســایه افکنــده بــود ،اســتقرار دولتــی
شــیعه و دموکراتیــک کــه نزدیــک بــه ایــران باشــد ،قابلتحمــل نبــود .بــه همیــن
دلیــل ،مســئوالن ســعودی دســت بــه اقداماتــی از ایــن قبیــل زدنــد :صــدور تروریســم
عــراق در جهــان عــرب و دامــنزدن بــه تنشهــای مذهبــی در عــراق .نویســندگان
ایــن مقالــه ایــن دســت اقدامــات را در قالــب نظریــۀ ســازهانگاری قابلتحلیــل
میبیننــد؛ چراکــه در ایــن نظریــه ،بــر هویــت و نقــش انگارههــای هویتــی،
بهعنــوان عوامــل شــکلدهنده بــه اقدامــات دولــت ،تأکیــد میشــود .ایــن اقدامــات
تنــشزا کــه کــم و بیــش تــا  2016ادامــه یافــت ،بــر اســاس دغدغههــای هویتــی
و البتــه مخــرب ،قابلتحلیــل اســت .بهعبــارت صریحتــر ،حکومــت ســعودی بــا
ِ
دولــت عمدتــ ًا شــیعۀ عــراق ،نگاهــی ســلبی داشــت و
وهابیگــری متصلــب ،بــه

بــرای مقابلــه بــا تشــیع در همســایگی خــود ،ثباتزدایــی در عــراق را در دســتورکار
قــرار داد .بینتیجهبــودن ایــن اقدامــات تــا ســال  ،2016بــا تشــکیل حشــد الشــعبی،
روشنشــدن شکســت قطعــی داعــش و افزایــش اتحــاد در صــف شــیعیان روشــن
شــد .متعاقــب اثبــات شکســت سیاس ـتهای پیشــین و همچنیــن بــا تغییــر دســتگاه
تصمیمگیــر در ریــاض پــس از مــرگ ملــک عبــداهلل ،دو عامــل بیرونــی و درونــی
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وهابــی ،تضعیــف جایــگاه قــوۀ مجریــه بهویــژه نخس ـتوزیر ،منزویســازی دولــت

بــرای گــذار عربســتان از نگاههــای متصلــب هویتــی و اقدامــات ســلبی بــه نــگاه بــاز
ســودمحور بــا اقدامــات همکاریجویانــه فراهــم شــد .متعاقــب ایــن تغییــر رویکــرد
کالن ،بــرای اولیــن بــار پــس از اشــغال کویــت ،ریــاض در ســال  2016ســفیر مقیــم
بــه بغــداد فرســتاد و آهســته و پیوســته ،بــه همــکاری در حــوزۀ سیاس ـتهای ادنــی،
نظیــر گســترش همکاریهــای اقتصــادی و فرهنگــی و سیاســی بــا عــراق روی آورد و
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بــه جــای ثباتزدایــی ،مشــی تنشزدایــی در پیــش گرفــت .تــا هنــگام نــگارش ایــن
مقالــه ،مقامــات عربســتان در زمینــۀ تجــارت ،تســهیل عبورومــرور شــهروندان ،تقویــت
زیرســاختهای کشــاورزی و بــرق ،رایزنیهــای مهمــی بــا همتایــان عراقــی خــود
داشــتهاند و ایــن مشــی را در هــر ســه دولــت العبــادی و عبدالمهــدی و الکاظمــی
حفــظ کردهانــد .نگارنــدگان ایــن مقالــه بــر ایــن باورنــد کــه تمامــی ایــن اقدامــات بــا
هــدف ســرایتدادن همگرایــی بــه حــوزۀ سیاســت اعلــی پیگیــری شــدهاند کــه در
چهارچــوب نظریــۀ نوکارکردگرایــی قابلتحلیــل اســت.
در هــر صــورت ،برخــاف شــیوۀ اقــدام ،هــدف کالن سیاســت خارجــی عربســتان
پــس از  2003تغییــری نکــرده و همچنــان مقصــود اصلــی ریــاض مقابلــه بــا نفــوذ
تهــران در عــراق اســت .بنابرایــن ،تبدیــل ثباتزدایــی بــه تنشزدایــی از ســوی
ســعودیها ناشــی از تغییــر نــگاه آنهــا در شــیوۀ دســتیابی بــه یــک هــدف در عــراق
اســت ،نــه تغییــر خــود هــدف .ازایـنرو ،اقداماتــی نظیر ســاخت و بازگشــایی گــذرگاه
مــرزی ،ســرمایهگذاری در بخــش ورزشــی و کشــاورزی و نیــز کمکهــای بالعــوض
بــرای بازســازی بــا ایــن امیــد انجــام میشــود کــه جذابیــت عربســتان بــرای عــراق
افزایــش یابــد و همزمــان گرایــش بــه ایــران بــرای ایــن کشــور کاهــش یابــد.
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