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Abstract
The Iraqi foreign policy was formed after 2003 in a difficult period in which Iraq experienced a destructive war and the state was reshaped numerous times. The Iraqi foreign
policy consisted of a complex mix of conflicting interests of internal political forces and
driven by external engines that wish to obtain a foothold in the new phase of Iraq. This
complex situation has generated an unbalanced Iraqi political performance based on
common interests between 2003 and 2014, constructed on the size of internal political
interests of political forces and the deepening of relations with them. In general, Iraq’s
foreign policy from 2003 to 2014 can be characterised at the very least as a turbulent
policy that has suffered from a lack of clarity of vision and direction. Perhaps Iraq and
its foreign policy are not alone the reason for this fact. The regional environment, its
turbulent turmoil, the power of ideological attraction and polarisation and the policy of
the international axes and their branches made the Iraqi policy flounder without a clear
and coherent vision based on the facts of the internal Iraqi reality.
The disincentives of this relationship and its components vary from one stage to the
next. Sometimes, the deterioration between the two countries is due to the rigidity of
international polarisation and the policy of regional axes and agents. Iraq belonged to
the Eastern Soviet camp while Saudi Arabia took part in the American. The economic/
oil competition has become the subject of the relationship between the two countries, as
was the case after the end of the Iran-Iraq war in 1988. At other times, the geopolitical
conflict over the leadership and representation of the Arabian Peninsula in the Arab
and Middle Eastern regional system was the subject of competition. The issue of Iraq’s
invasion of Kuwait led to the collapse of relations with Saudi Arabia in full. At a later
moment, the conflict took on highly complex images, bringing the ideological variable
as a new source of conflict between the two countries, especially after 2003.
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ملخص البحث
 يف مرحلة مصريية صعبة عاشها العراق بعد مخاض الحرب التي عصفت به2003 تشكلت السياسة الخارجية العراقية بعد عام
 فقد تكونت السياسة الخارجية العراقية من مزيج مركب من تضارب، وإعادة تشكيل ورسم مالمح الدولة العراقية من جديد
املصالح للقوى السياسية الداخلية واملدفوعة مبحركات خارجية ترغب بان تستحصل لها عىل موطئ قدم داخل العراق يف
 ولدت أدا ًء سياسياً عراقياً خارجياً غري متوازن وال يستند عىل أسس املصالح املشرتكة،  هذه الحالة املركبة، مرحلة العراق الجديد
 بقدر ما يستند عىل حجم محركات مصالح القوى السياسية الداخلية وتعميق عالقاتها مع القوى2014  حتى عام2003 منذ عام
 عىل اقل تقدير2014  حتى عام2003  ميكن توصيف السياسة الخارجية العراقية منذ عام، بشكل عام.اإلقليمية املغذية لها
 ولعل العراق والقامئني عىل سياسته الخارجية ليسوا وحدهم، بأنها سياسة مضطربة عانت من عدم وضوح الرؤية والتوجه
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السبب يف هذا الواقع بقدر ما ان املحيط اإلقليمي واضطراباته املتأزمة وقوة الجذب األيديولوجي واالستقطاب وسياسة املحاور
الدولية وفروعها هي التي جعلت السياسة العراقية املبتدئة تتخبط دون رؤية واضحة ومتامسكة بناءا عىل معطيات الواقع
العراقي الداخيل.
الكلامت املفتاحية :العراق ،السياسة الخارجية ،اململکة العربیة السعودیة ،العالقات العراقية السعودية ،الرشق االوسط.

املقدمة:

تشلكت ال�سياسة اخلارجية العراقية بعد عام  2003يف مرحةل مصريية صعبة عاشها العراق بعد خماض احلرب اليت عصفت به
وإ�عادة تشكيل ورمس مالمح ادلوةل العراقية من جديد  ،فقد تكونت ال�سياسة اخلارجية العراقية من مزجي مركب من تضارب
املصاحل للقوى ال�سيا�سية ادلاخلية واملدفوعة مبحراكت خارجية ترغب ابن ت�ستحصل لها عىل موطئ قدم داخل العراق يف
داء �سيا�سي ًا عراقي ًا خارجي ًا غري متوازن وال يستند عىل أ�سس املصاحل
مرحةل العراق اجلديد  ،هذه احلاةل املركبة  ،ودلت أ� ً
املشرتكة منذ عام  2003حىت عام  2014بقدر ما يستند عىل جحم حمراكت مصاحل القوى ال�سيا�سية ادلاخلية وتعميق عالقاهتا
مع القوى ا إلقلميية املغذية لها.
بشلك عام  ،ميكن توصيف ال�سياسة اخلارجية العراقية منذ عام  2003حىت عام  2014عىل اقل تقدير ب�أهنا �سياسة
مضطربة عانت من عدم وضوح الرؤية والتوجه  ،ولعل العراق والقامئني عىل �سيا�سته اخلارجية ليسوا وحدمه السبب يف هذا
الواقع بقدر ما ان احمليط ا إلقلميي واضطراابته املت�أزمة وقوة اجلذب ا أليديولويج والا�ستقطاب و�سياسة احملاور ادلولية وفروعها
يه اليت جعلت ال�سياسة العراقية املبتدئة تتخبط دون رؤية واحضة ومامتسكة بناءا عىل معطيات الواقع العرايق ادلاخيل.
من جانب اثين وبقدر تعلق ا ألمر ابجلزء التطبيقي من هذه ادلراسة  ،واملتعلق ابلعالقات العراقية السعودية  ،متثل
معضةل التقارب العرايق-السعودي ،واحدة من اكرث املوضوعات تعقيد ًا وثق ًال ملا لها من ارث ترامكي اترخيي قدمي بني البدلين
قامئ عىل أ�سس ومرجعيات متضاربة،حيث ان مقرتابت هذه العالقة تفيض ابلنتيجة �إىل وجود اكرث من ابعث ومؤثر يدخل
مكعطى يف صياغة السلوك ال�سيايس اخلاريج للبدلين،فتارة اكنت الا�ستقطاابت ادلولية يه املعطى الرئيس يف صياغة املواقف
بني البدلين،واترة أ�خرى متثل الا�ستقطاابت ا أليديولوجية اجليو�سيا�سية ذات ادلالالت ا إلقلميية املذهبية در ًاب من دروب
الرصاع وابعث ًا من بواعثه امل�ستدامة.
بيد ان الثابت يف طبيعة عالقات البدلين هو عدم الا�ستقرار ادلامئ وعدم القدرة عىل خلق توازن طبيعي مصحوب ذكل
بريبة وحذر وشكوك متبادةل انعكس بشلك مثري عىل سلوك البدلين اخلاريج حيال بعضهام وحيال القضااي ادلولية وا إلقلميية
اليت يشرتاكن يف �إدارهتا  .مفنذ اكرث من �ستة وثالثني عام مل تعرف العالقة نوع ًا من الربغامتية العقالنية القادرة عىل جتاوز
هواجس الشك بني الطرفني لتقدر عىل تغليب لغة املصلحة املشرتكة  ،اذ اتسمت هذه العالقة مبختلف مراحلها الزمنية
عىل رسعهتا الشديدة حنو التقارب التكتييك املؤقت واحملدود ورسعهتا الفائقة عىل التباعد بعد انقضاء رضورات التقارب بني
البدلين  ،اذ مل ي�ستطع الطرفان تكوين أ�رضية مشرتكة تكون عىل نسق واحد ملدة مقنعة  ،هذه العالقة بني ادلولتني دامئا ما
اكنت مت�شنجة-مضطربة-مقطوعة–متباعدة  -م�ستقرة بشلك سليب نسبي ًا تشوهبا الريبة واحلذر الشديد يف التعاطي منذ عام
1979حىت عام  2003وما بعد ذكل أ�يض ًا حىت عام  ، 2014غري أ�ننا ميكن ان ن�ستثين بعض املراحل الزمنية بني عايم 1979
و  1989واليت اكنت العالقات العراقية السعودية حيهنا يف اقرب نقطة تاليق رسعان ما انفرطت بعد توغل واجتياح العراق
للكويت لتبد أ� معها مرحةل جديدة أ�خرى من الاضطراب يف عالقات البدلين.
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ال�سياسة اخلارجية العراقية بني النظرية والتطبيق دراسة حاةل العالقات العراقية – السعودية حىت عام  2014و�آفاقها امل�ستقبلية

وختتلف مثبطات هذه العالقة ومقوماهتا من مرحةل �إىل أ�خرى ،اذ اكن يف أ�حيان  ،التدهور احلاصل بني البدلين يعود
لصالبة الا�ستقطاب ادلويل و�سياسة احملاور والوالكء ا إلقلمييني  ،حيث اكن العراق ينمتي للمعسكر السوفييت الرشيق بيامن
دارت السعودية يف الفكل ادلويل ا ألمرييك – الغريب  ،لتتداخل بذكل لغة املصاحل وال�سياسة بسبب تضارب مرشوعي
املعسكرين.
واتر ًة صار التنافس الاقتصادي  -النفطي هو معطى وحمدد العالقة بني البدلين كام اكن واقع احلال عليه بعد انهتاء احلرب
العراقية الإيرانية عام  1988واترة أ�خرى اكن الرصاع اجليو�سيايس عىل قيادة ومتثيل منطقة �شبه اجلزيرة العربية يف النظام
ا إلقلميي العريب والرشق أ�وسطي هو معطى التنافس  ،ا ألمر اذلي تطور ووصل اىل قضية اجتياح العراق للكويت من ما
أ�دى اىل اهنيار العالقات مع السعودية بشلك اكمل  .ويف حلظة الحقة  ،اخذ الرصاع يتخذ صور معقدة بشلك كبري  ،ليدخل
املتغري ا أليديولويج املذهيب مكعطى جديد من معطيات الصدام بني البدلين  ،ال�سامي بعد عام . 2003

اذ مل تكن هذه احلاةل تريض هواجس السعودية لالنفتاح اجتاه العراق وإ�قامة عالقات طبيعية م�ستقره معه حيث اكنت
مرجعيات الرصاع املذهيب بني السعودية وإ�يران تلعب دورا ابرزا يف صياغة هذه العالقة من ما أ�نتج انعاكسات مجة عىل
طبيعة السلوك ال�سيايس العرايق اخلاريج حيال السعودية من انحية ومن السعودية حيال العراق من انحية اثنية  ،ابلإضافة
اىل تضارب ا إلرادات واملواقف حيال القضااي الآنية واملتغرية بني البدلين اجتاه املنطقة ا إلقلميية بشلك عام.
ان التحول والاختالف اذلي حدث بعد عام  2003هو ان العالقات امتازت برسعهتا عىل الصعود والتقارب املتذبذب
(ملدة قصرية وحلظية و ألغراض تكتيكية) ورسعهتا من جانب �آخر عىل الزنول والاهنيار بشلك رسيع  .عىل عكس طبيعة
العالقات قبل عام  2003حيث اكنت عىل مدار الوقت م�ستقرة عىل أ�هنا غري م�ستقرة � ،إذ مل يكن الطرفان قبل احتالل
العراق ي�ستطيعان الا�سمترار بنسق واحد واالتفاق ملدة طويةل او حىت متوسطة حول بعض القضااي اليت تتعلق ابلرتتيبات
اجليواقلميية ذكل بسبب شعور الطرفني بوجود هتديدات �إسرتاتيجية متبادةل ،سواء من قبل السعودية عرب وجود قواعد وقوات
أ�مريكية يف أ�راضهيا من ما هيدد العراق و�سيادته وشعبه،او من قبل العراق اذلي اكن هيدد حسب وهجة النظر السعودية
أ�راضهيا و�سيادهتا من خالل ما اكن ميتلكه من أ�سلحة وترساانت تقليدية وغري تقليدية قد توجه ضد اخلليج برمته وليس فقط
أ�راضهيا ب�أي حلظة.
هذه احلاةل غري امل�ستقرة من العالقات بني البدلين سبهبا مجموعة من القضااي :أ�كرثها حيوية هو ان السعودية يف مرحةل
ما قبل عام  2003اكنت ال تتفق مع طموحات العراق القومية اليت يرنو لتحقيقها ألغراض ال�سيطرة ا إلقلميية ،ال�سامي بعد جتربة
اجتياح الكويت من قبل النظام العرايق السابق هناية عام 1990وجعل السعودية تدرك بشلك كبري أ�هنا همددة يه ا ألخرى
من هذا النظام بشلك مبارش ،ال بل ان الهتديد قد وقع فع ًال حيامن قصف العراق السعودية بصوارخي متعددة من قبل النظام
السابق يف عقد تسعينيات القرن املنرصم �إابن الانسحاب العرايق من الكويت .بيامن أ�صبحت العالقة اكرث توتر ًا بعد عام 2003
بسبب دخول املتغري الإيراين بوصفه قباان جديد ًا لإعادة صياغة العالقة عىل أ�سس امتدادات املذهب بني البدلين
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وقد اكن املتغري الرئيس اذلي طر أ� عىل طبيعة العالقات بني البدلين بعد عام  2003هو ادلور الإيراين املتنايم يف العراق
و�سياساته العامة ال�سامي بعد انسحاب القوات ا ألمريكية عام  ، 2011ذكل ملا لإيران من امتدادات جيومذهبية عابرة للحدود
 ،موظف ًة بذكل قوهتا املذهبية النامعة وقدرهتا عىل تزمع العامل الإساليم ال�شيعي  .حيث ان المتدد الإيراين ترافق مع صعود
الإسالم ال�سيايس ال�شيعي و�سيطرته عىل القرارات يف �إدارة ادلوةل العراقية ابلإضافة اىل ارتباطاته الوثيقة بإيران .
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 :ابحملصةل العامة تمكن أ�مهية دراسة حتديد اسرتاتيجيات ال�سياسة اخلارجية العراقية يف وقت مير به العراق
وهو ب�أمس احلاجة لتصحيح مسارات تفاعهل العريب وغري العريب مع حميطه ا إلقلميي وادلويل  ،كام ان هذه ا ألمهية تتشلك
ب�أهنا توصف اخلطوات العامة اليت ميكن للعراق أ�تباعها للوصول �إىل �سياسة خارجية اكرث ا�ستقاللية وتفاعل يف خضم حميط
إ�قلميي ميلء ابلرصاعات وا ألزمات ال�سيا�سية وا ألمنية فضال عن ادلاخل العرايق املضطرب .ابلإضافة اىل ذكل مت اختيار حمور
العالقات العراقية – السعودية كمنوذج لتقيص أ��سباب تدهور العالقات بني البدلين منذ عام  1979حىت الان ملا لهاذين
البدلين من ثقل جيو�سيايس كبري سواء يف املنطقة العربية وغري العربية وادلول الإسالمية أ�و يف ال�سياسة ادلولية بشلك عام.
 :حتاول ادلراسة ان حتدد �آليات التوجه ال�سيايس العرايق اذلي جيب ان يكون انطالقة من الإشاكلية
الرئي�سية اليت تعاين مهنا ال�سياسة اخلارجية العراقية واليت تشمل عدم وضوح التوجه والرؤية فضال عن الاضطراب املزمن يف
التعامل مع املتغريات ا إلقلميية وعدم وجود ثبات ن�سيب لاكفة عالقات العراق اخلارجية سواء مع أ�صدقائه أ�و حلفائه  ،ابلإضافة
�إىل وجود حمراكت دافعة غري منطقية لل�سياسة اخلارجية العراقية واليت اعمتدت املذهب أ�و التارخي املضطرب مكعيار أ�ساس
للعالقة مع احمليط.فضال عن ذكل  ،ان ادلراسة حتاول ان تفك عقدة �إشاكلية العالقة بني العراق والسعودية من خالل دراسة
أ��سباب التدهور ومقارنهتا بني مرحلتني للوصول �إىل حماوةل لتشكيل عالقات م�ستقبلية اكرث تواز ًان مع هذا الطرف.بشلك عام
 ،تطرح العالقة بني العراق والسعودية �إشاكلية رئي�سية تبحث يف أ�ساب عدم قدرة الطرفني ولفرتات زمنية خمتلفة عىل صياغة
نوع من العالقات التوامئية القامئة عىل أ�ساس الربغامتية ال�سيا�سية املتعلقة بتغليب املصاحل مبختلف جماالهتا عىل الرصاعات
ا أليديولوجية ا إلقلميية ،وتنبثق من هذه الإشاكلية تساؤالت فرعية متعددة أ�مهها :
1.1ما يه أ��سباب تصاعد وتنازل العالقة بني البدلين بصورة حادة بني مرحةل و أ�خرى؟
2.2ملاذا مل ي�ستطع البدلان ان يصوغا نوع ًا من العالقة القامئة عىل أ�ساس التبادل التجاري والتعاون اجليواقتصادي
وخلق منطقة اقتصادية إ�قلميية تكون مركز ًا عاملي ًا بوصفهام اكرب مصدرين عامليني للنفط؟
3.3ما يه الإشاكليات املزمنة اليت مل ي�ستطع الطرفان جتاوزها عىل خمتلف مراحل العالقة؟
4.4كيف ميكن ان يكون هناك وئام م�ستقبيل م�ستقر بني البدلين؟ما يه الفرص وما يه التحدايت؟
 :تذهب ادلراسة المتحان فرض مركزي رئيس مفاده انه هناك عالقة طردية موجبة تنطلق من نقطة تقول
انه لكام اكنت �سياسة العراق اخلارجية واقعية انبعة من تصور حر يراعى به اجلانب الربغاميت بشلك أ�ساس لكام أ�صبحت
ال�سياسة اخلارجية العراقية اكرث جناعة وفاعلية وت�أثري.من جانب �آخر،حتاول ادلراسة اختبار فرضيتني فرعيتني للوصول خمرجات
واقعية لعملية العالقة مؤدهام :
1.1ان هناك عالقة طردية موجبة تقوم عىل أ�ساس انه لكام احتدم التنافس حنو القيادة ا إلقلميية قبل عام ،2003لكام
انعكس ذكل سلب ًا عىل طبيعة العالقة بني العراق والسعودية قبل احتالهل من قبل القوات ا ألمريكية.
2.2ان هناك عالقة طردية موجبة قامئة عىل أ�ساس انه لكام تصاعدت حدة الرصاع الإيديولويج املذهيب ا إلقلميي بدمع
دويل بعد عام ،2003لكام اكنت العالقات العراقية – السعودية اكرث تدهور ًا واهنيار ًا بعد احتالهل من قبل القوات
Mayıs 2017 • 1 (1) • 40-56 43

ال�سياسة اخلارجية العراقية بني النظرية والتطبيق دراسة حاةل العالقات العراقية – السعودية حىت عام  2014و�آفاقها امل�ستقبلية
ا ألمريكية.عىل هذا النحو �سنعمد من خالل ادلراسة عىل �إثبات أ�و نفي او تعديل هذين الفرضني.عىل ذكل
�سنحاول ومن خالل ال�سياق البحيث القادم ان نثبت أ�و ننفي أ�و نعدل هذا الفرض.
 :فضال عن مقدمة ادلراسة وخامتهتا  ،تكونت ادلراسة من مبحثني رئي�سيني.

املبحث االول
ملا اكنت ال�سياسة اخلارجية بشلك عام وال�سياسة اخلارجية العراقية هبيالكها اخلاصة حتتاج لإعادة مراجعة وتقيمي ملساراهتا
بعد جتربة اكرث من ثالث عرش عام  ،جنحت يف أ�ماكن و أ�خفقت يف أ�خرى  ،صار من الرضوري ان يكون للعراق بعد هذه
املرحةل والتجربة اجلديدة يف ظل عراق ما بعد عام  2003رؤية واحضة لل�سياسة اخلارجية انبعة من التصور احلر والتحسس
اذلايت للماكن واحمليط ا إلقلميي ابالعامتد عىل حتليل مقومات الواقع والهتيؤ لتعديل مسارات هذا الواقع بناء ًا عىل التخطيط
الاسرتاتيجي احملمك  ،وقد مت وضع الاسرتاتيجيات العرش حنو �سياسة خارجية اكرث فاعلية ابالتساق مع واقع العراق احلايل وما
جيب ان يكون عليه الوضع اخلارجية للعراق  ،عىل هذا النحو ميكن القول ان هذه الاسرتاتيجيات تتضمن التايل :1
ونقصد هنا ابلواقعية هو حتديد طموحات العراق اخلارجية بناء ًا عىل معطيات الواقع
احلالية فامي خيص القطاعات ال�سيا�سية والاقتصادية وا ألمنية ومطابقة الهدف املراد حتقيقه مع املوارد املرصودة واملتوفرة واحملمتةل
لتحقيق الهدف  ،وبذكل تكون �سياسة العراق اخلارجية يه اقرب للواقع يف حتديد ا ألهداف وتر�سمي الاسرتاتيجيات العليا
لدلوةل .
ان ا ألداء ال�سيايس اخلاريج املشفوع ابلواقعية هو اب ألساس
اخلطوة ا ألوىل والرئيسة يف حتديد موقع العراق يف معادةل التوازن الاسرتاتيجي ا إلقلميية وادلولية من مث تر�سمي ال�سياسات
والاسرتاتيجيات اليت جيب ان يتبعها العراق بناءا عىل هذه املعطيات  ،فدراسة ما هو اكئن وما جيب ان يكون هو أ�ساس
بناء حتديد موقع العراق احلايل من مث حديد ما جيب ان يكون عرب التخطيط الاسرتاتيجي وتق�سمي مراحل الهدف  ،ميكن
القول ابن التخطيط ال�سيايس اخلاريج حيقق ويمني هذا التكتيك بصورة فاعةل  ،ان أ�ي حترك �سيايس خاريج ألي العب
دويل ال ميكن ان ينجح دون حتديد موقع هذا الالعب يف حميطه ا إلقلميي وادلويل فضال عن مرتكزاته ادلاخلية.ي�سهتدف
هذا التكتيك �إعادة اكتشاف العراق وحتسس مواطن قوته وتمنيهتا وحتديد مواطن ضعفه والعمل عىل جتسري الهوة بني نقاط
الضعف.
ان املراجعة امل�ستدامة لثقة ادلوةل بنفسها بناءا عىل ما حتمهل من مقومات  ،يه الفلسفة
الرئيسة اليت مكنت ادلوةل من النظر بواقعية اكرب ذلاهتا حني �إجراء معلية املراجعة يف صياغة ا ألهداف واخلطط الإسرتاتيجية
عىل الصعيد اجليو�سيايس اخلاريج .فالعراق حيامن يدرك مصادر وماكمن قوته � ،سيرتمج هذا ا ألمر عىل شلك نظرية
1

للمزيد ينظر  :كوثر عباس الربيعي � ،سياسة العراق الخارجية بين القيود والفرص  ،مجلة دراسات دولية  ،العدد  ، 1102 ، 44ص  2وما
بعدها .
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�إسرتاتيجية متاكمةل تبحث فامي جيب ان يكون عليه وضع العراق خارجي ًا  ،فالنظرية الشؤون الإسرتاتيجية اخلارجية هبذا املعىن
تقدم خارطة متاكمةل تبحث يف فروض ما جيب ان يكون عليه الوضع بناءا عىل مصاديق القوة الفعلية املوجودة واملكتشفة
لدلوةل .عىل هذا ا ألساس يعنون ا ألداء الاسرتاتيجي لدلوةل مبا يتفق مع جحم الهدف املوضوع ومقاربته مع جحم املوارد املتوفرة
واحملشودة.ان ادلوةل حني تتعرف عىل نفسها وتنقب عن ماكمن قوهتا وضعفها � ،ستدرك ما ت�ستطيع ان حتوز عليه من ماكنة
يف النظام ا إلقلميي وادلويل من مث العاملي .فه�ي فرضية تقول،لكام تعرفت ادلوةل عىل نفسها واكتشفت ذاهتا لكام ا�ستطاعت ان
تنتج مرشوعا اسرتاتيجيا يتواءم مع ما تعرفه عن نفسها من �إماكنيات عرب املد اجليو�سيايس ألذرعها يف احمليط القريب واملتوسط
والبعيد .فمتثل قضية مطابقة الإماكنيات مع جحم الهدف واحدة من اكرث ا ألمور صعوبة يف قياس ماكمن قوة ادلوةل ومناطق
ضعفها  ،فمك من هدف جتاوزت لكفه جحم موارد ادلوةل وإ�ماكنياهتا  ،و أ�دى ابلهناية �إىل حدوث خلل يف ماكنة ادلوةل عىل صعيد
إ�قلميي ودويل  ،ومك من هدف جاء مصداق ًا ملا رصد هل من �إماكنيات.2
ان أ�دراك جحم الهتديدات وزمخ املشاريع الغزيرة يف البيئة
اجليو�سيا�سية ا إلقلميية وادلولية من قبل العراق ،يندرج بشلك غري مبارش مبوضوعة أ�دراك اذلات،فال يكفي من قبل ادلوةل
العراقية ان تصوغ لنفسها تصورات ونظرية �إسرتاتيجية حتاول تطبيقها يف الوسط اخلاريج  ،بقدر ما جيب عىل ادلوةل ان
تدرس البيئة ومتغرياهتا وجحم ا ألهداف للقوى ا ألخرى املتنافسة واملتصارعة داخل هذه البيئة  .فدراسة الهتديدات وجحم الفرص
يف التاليق بني مرشوع ادلوةل ومشاريع القوى ا ألخرى  ،قد جينب ادلوةل الوقوع يف م�أزق �إسرتاتيجية معيقة ي�ستزنف قوها
وي�سهتكل مواردها.
ان موضوعة التصور احلر لدلوةل ورؤاها وتطلعاهتا لهذه البيئة وإ�عادة تشكيلها واحد
من أ�مه منابع النظرية الإسرتاتيجية وفلسفة ادلوةل ملا تريد ان تفعهل م�ستقبلي ًا «ما جيب ان يكون عليه الوضع يف هذه البيئة»
ففهم املاكن وحميطه  ،معضةل من معضالت ال�سياسة اخلارجية وبناء �شبكة عالقات رصينة� ،إذ ان دراسة تفاصيل املاكن
اجلغرايف ا إلقلميي وما فيه من متغريات أ�عاله و أ�سفهل وحميطه ،متكن ادلوةل من صياغة أ�ساسا جيوبلتيكيا قو ًاي قامئ ًا عىل فهم
اجلغرافية وحيثياهتا ا ألخرى.وميثل ا ألساس اجليوبلتييك لدلوةل  ،قاعدة الانطالق حنو �إعادة ترتيب اوضاع ال�سياسة اخلارجية
العراقية واعادة تشكيلها مبا يتسق مع قوة العراق احلالية وطموحاته .فالتصور العرايق احلر اذلي جيب ان حتوزه ال�سياسة
اخلارجية العراقية يف الفعل والسلوك  ،يعين فهم حركة اجلغرافية ا إلقلميية والرشوع يف �إعادة حتديد مساراهتا ومد نفوذها حيال
هذه املساحات مبا يتفق مع مك القوة والقدرة املتوفرة دلى العراق يف الوقت الراهن .ان �إعادة تشكيل البيئة ال�سيا�سية اخلارجية
وصياغهتا مبا يتفق مع فلسفة ما جيب ان يكون عليه الوضع إ�قلمييا ابلن�سبة للعراق  ،والنابع من فهم ادلوةل حمليطها نتيجة لرتاكامت
القوة دلهيا  ،متثل ذروة القوة وتوظيفها واليت تتجىل ب�أساس جيوبلتييك رصني.وبعبارة أ�خرى يعين ا ألساس اجليوبلتييك للعراق
معرفة ادلوةل ماذا تريد ان تفعل نتيجة ملرامكهتا لقوهتا وتوظيفها لتكل القوة وكيف تريد ان تفعل ذكل وب�أي مدة زمنية .وهذا هو
بعينه ما يسمى عىل وفق عمل الإسرتاتيجية ابلتصور احلر.3
تشلك هذه الاسرتاتيجية جزء ًا من فهم فلسفة متطلبات �إدارة
العالقات ال�سيا�سية اخلارجية للعراق � ،إذ ان فهم مفاتيح احلركة ا إلقلميية ومداخل املصاحل واحدة من اكرث الطرائق اليت
2
3

للمزيد ينظر بنفس االطار  :فاضل زكي محمد  ،وابعادها في ال�سياسة الدولية  ،بغداد  ،مطبعة الشفيق  ، 5791 ،ص  21وما بعدها.
ينظر للمزيد في نفس االطار العام  :اسماعيل صبري مقلد  ،العالقات الدولية  :دراسة في االصول والنظرايت  ،ط  ، 1الكويت  ،المطبعة
العصرية  ، 1791 ،ص  22وما بعدها .
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حيتاهجا العراق لتكوين عالقات عراقية دولية انحجة يف املرحةل املقبةل  ،فاالقتصاد والتجارة وعقود الاستامثر النفطي الناحج
وا ألعامر البناء وإ�نشاء بروتوالكت التعاون الاسرتاتيجي مع دول الطوق ا إلقلميي ودول ما بعد الطوق فضال عن ادلول الكربى،
قد تعزز من ا�ستقرار العراق وتسامه يف تقليل جحم الرصاع ادلائر بني القوى ا إلقلميية يف بيئته ادلاخلية  ،بيد ان هذه املوضوع
يتطلب تواز ًان عقالني ًا يف التوجه دون الاتاكل عىل جانب واحد من العالقات التجارية مع طرفني أ�و اكرث.

وتتضمن هذه الإسرتاتيجية صياغة توازن مصلحي شامل لتوهجات ال�سياسة اخلارجية
العراقية دون الاقتصاد عىل التوجه اجتاه طرف واحد أ�و طرفني والاعامتد عليه بصورة كبرية  ،فتكوين �شبكة العالقات
املتوازنة حتتاج لتحفزي قوى احمليط اجلغرايف القريب واملتوسط ابن يعززوا تعاوهنم الاقتصادي وا ألمين والاسرتاتيجي مع العراق
بشلك ال يسمح الن يكون هذا البدل ماكان للرصاع بقدر ما جيب ان يكون ماكان للتنافس الاقتصادي عىل سبيل املثال
ال�ستحصال استامثرات الطاقة وا ألعامر فضال عن تعزيز التعاون الشامل يف خمتلف القطاعات .4
كام هو معروف يف صياغة ال�سياسات اخلارجية لكثري من ادلول الكربى
واملتطورة  ،انه ال عالقات طويةل ا ألمد دون وجود مصلحة مشرتكة بني طريف العالقة  ،من هذا املبد أ�  ،تقتيض احلاجة
لتعزيز عالقات العراق اخلارجية عىل أ�سس برغامتية مصلحية وتغليب هذه النقطة عىل اكفة النقاط الفرعية ا ألخرى اليت يمت
عىل أ�ساسها بناء العالقات العراقية ا إلقلميية وادلولية اكحملرك املذهيب أ�و القويم اذلي انهتجه العراق منذ عام  3002حىت الآن .
ويه من أ�مه النقاط الإسرتاتيجية اليت حيتاهجا العراق يف �سيا�سته
اخلارجية واليت تعين بإعادة رمس التوهجات ال�سيا�سية اخلارجية من مث ما جيب ان يرتتب عىل ذكل من �آاثر جيب ان ختدم
ا ألساس العام لفكرة نقل خانة ا ألصدقاء �إىل احللفاء وحتيد ا ألعداء فضال عن تعزيز ماكنة احللفاء وتوطيدها  ،وحتتاج هذه
العملية حلركة دبلوما�سية و�سيا�سية مصحوبة بدوافع و أ�رضية اقتصادية وحمفزات استامثراتية وتشغيلية ال�سامي وان العراق ب�أمس
احلاجة لوجود استامثرات �أجنبية إ�قلميية متوازنة لتعزز معلية الا�ستقرار وتقلل معلية الرصاع عىل أ�رضه.

4

ينظر للمزيد في نفس االطار العام  :محمد ال�سيد سليم  ،تحليل ال�سياسة الخارجية ،ط  ، 1القاهرة  ،مركز البحوث والدراسات ال�سيا�سية
 ، 9891 ،ص  74وما بعدها .
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وتعين هذه الإسرتاتيجية بعدم الاندفاع املفرط حيال القضااي ذات ادلالالت اخلالفية � ،إذ ليس من الرضوري
ان يكون هناك موقف دامئ للعراق يف خمتلف القضااي اليت جتري وتدور يف املنطقة العربية للن�أي ابلنفس عن أ�ي حتراكت
جديدة قد توتر تعاون بروتوكويل أ�و اتفاق اسرتاتيجي مع طرف إ�قلميي أ�و دويل فاعل .كام انه ليس من الرضوري ان يوحض
العراق موقفه الآين ألي قضية إ�قلميية قد حتدث بشلك مفاجئ ورسيع.
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املبحث الثاين
محددات العالقات العراقية-السعودية  :رؤية يف اإلشكاليات ومسارات املستقبل
بشلك عام وعىل مدار اكرث من نصف قرن مىض،اتسمت العالقات (العراقية – السعودية) بقابليهتا املثرية عىل التقلب
والتحول صعود ًا ونزو ًال مب�ستوايت تعاونية-تناف�سية– رصاعية مؤقتة،فتارة اختذت العالقة بني الطرفني �سياق ًا متوجس ًا ميكن
وصفه ابلهادئ الن�سيب ال�سامي يف مرحةل احلرب العراقية الإيرانية  ،1988 – 1980رمغ وجود ريبة وحذر من البدلين،ال�سامي
احتواء املعارضة العراقية من قبل السعودية يف مراحل خمتلفة قبل وبعد عام 1979ووجود حرب خارجية ابلن�سبة للعراق عزلته
عن التفرغ لإعادة صياغة وتقيمي العالقة مع السعودية وابيق دول اخلليج واملنطقة كام جيب ،واترة أ�خرى جتد ان العالقات بني
البدلين عىل أ�سوء ما يكون،ال�سامي يف مرحةل اجتياح العراق للكويت وما بعدها عام .1991فض ًال عن هتديده للسعودية عىل
اثر مضارابت النفط يف منطقة اخلليج العريب واحلفر املائل ومشالك تر�سمي احلدود وال�سيطرة علهيا وا أل�سباب ا ألخرى اليت
أ�دت اىل اهنيار العالقات بني البدلين.5
ان تتبع العالقة بني الطرفني و�سبل بناء هيالكها ،يشري �إىل ان عبقرية املاكن ،وإ�سرتاتيجية منطقة �شبه اجلزيرة العربية
و أ�مهيهتا يف مدراكت القوى ادلولية الكربى� ،سببت مجةل من الرصاعات ادلولية ذات ادلالالت والوظائف ا إلقلميية يف مرحةل
احلرب الباردة وما تالها ،فالتطورات اجليو�سيا�سية املتالحقة والرسيعة املوجودة يف هذه املساحة اجلغرافية ،مل تسمح ب�أي
شلك من ا ألشاكل لبدلان هذه املنطقة ابن تصوغ عالقاهتا بصورة طبيعية متوامئة برغامتية تقدم فهيا املصاحل اجليواقتصادية
وا ألمنية فض ًال عن الإسرتاتيجية املشرتكة عىل ابيق مدخالت اخلالف بيهنا.
ذلكل ظهرت مجةل من احملددات الإسرتاتيجية اليت بنيت عىل أ�ثرها العالقات بني العراق والسعودية ،اكلرصاع اجليواقلميي
متعدد ا ألطراف والصور واملوجود داخل اجلغرافية العربية وخارهجا ،فض ًال عن الرصاع ادلويل احلاد عىل هذه املنطقة عىل
خمتلف املراحل اليت مر هبا النظام ادلويل .غري ان أ�مه ما ميكن توصيفه وتقدميه عىل انه حمور من حماور تدهور العالقة بني
البدلين ،هو ما يتعلق ابلرصاع الإيديولويج ببعده املذهيب وال�سيايس ادلائر بني القوى ا إلقلميية ال�سامي بعد عام ، 2003
ودخول ايران مكعطى جديد لضبط العالقة بني البدلين ،وهذا الرصاع بلك ت�أكيد اكن العراق جزء منه سواء بصورة مبارشة أ�و
غري مبارشة عرب انعاكسات خمرجاته عىل اجلغرافية العراقية وجتلياته حيال العالقة مع احمليط اجليو�سيايس .وتربز موضوعة أ�خرى
من موضوعات الرصاع والتصادم بني البدلين واملتعلقة بتصدير النفط ومكياته ،فض ًال عن مشالكت احلدود املرتبطة مبشلكة
اكرب و أ�وسع وهو اهتامات تصدير العنف(الإرهاب) من السعودية �إىل العراق فكراي وماليا وبرش ًاي ،ابلإضافة �إىل ارتباطات
املنطقة بتوازانت أ�يديولوجية مذهبية وتوازانت رصاع الإسالم ال�سيايس املتنايم بعد عام .20036

5
6

للمزيد ينظر في االطار العام  :جميل عبد الحفيظ  ،المسارات المتشعبة في العالقات العراقية السعودية  ،ط  ، 1الرايض  ،مكتبة العبيكان
 ، 3102 ،ص . 34
للمزيد ينظر في االطار العام  :مشير رمزي  ،كيف يمكن اصالح العالقات العراقية السعودية  :رؤية في االشكاليات والتحدايت  ،ط ، 1
القاهرة  ،مكتبة مدبولي  ، 4102 ،ص .99
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أوال  :محددات العالقات العراقية  -السعودية :رؤية يف اإلشكاليات

تعود جذور اخلالفات بني البدلين ملراحل وحقب اترخيية عابرة ،اختلفت معطيات هذه اخلالفات بني احلني والآخر
لتتجىل بصور متعددة حبسب توازانت القوى ادلولية كام يف مرحةل احلرب الباردة وما بعدها او حبسب ا�ستقطاابت الرصاع
ا إلقلميي ال�سامي بعد عام 2003وانفالت منحىن التوازن وخروج العراق من دائرة الا�ستقطاب ا إلقلميي ،من هنا ميكن
تشخيص أ�مه حمددات العالقة بني البدلين حول مجةل من القضااي الإسرتاتيجية واجليو�سيا�سية املتعلقة ابلنفط وتصديره واحلدود
واهتامات دمع العنف والسلوك الطائفي ومشالك الارتباطات ا إلقلميية للبدلين ورصاع القيادة عىل املنطقة،فض ًال عن اخلالفات
ا أليديولوجية الفكرية امل�ستحدثة بعد عام : 2003

ارتباط البدلين ابمتدادات جيو�سيا�سية إ�قلميية يف مرحةل احلرب الباردة وما بعدها ،سامهت يف صياغة شلك العالقة
عىل خمتلف املراحل وعززت يف تدهورها اترة ويف تعضيدها اترة أ�خرى،فض ًال عن ارتباط البدلين بتحالفات واتفاقيات إ�قلميية
ودولية تعرقل التقارب وحدوث الوئام.
وجود رصاع أ�يديولويج عقائدي مذهيب معيق بني الطرفني مت ا�ستحداثه بعد عام 2003وإ�ضافته �إىل الحئة الرصاع بني
البدلين فض ًال عن دخول املتغري الإيراين مكعطى مؤثر يف صياغة العالقة بني البدلين  ،اذ مل ي�ستطع أ� ًاي من العراق والسعودية
جتاوز هذه العقبات لت�أسيس عالقات ودية متينة ميكن الاعتاكز علهيا.
عزز وجود النفط يف البدلين وعىل مدار سري العالقات ،وتنافسهام عىل تصديره بمكيات خمتلفة �إىل ا ألسواق العاملية،
تعميق تدهور العالقة بني الطرفني ،ا ألمر اذلي انعكس عىل أ�داءهام الاسرتاتيجي ا إلقلميي وانعكس عىل خمرجات التفاعل
بناء عىل تنافس تصدير النفط بني البدلين.
ا إلقلميي يف منطقة الرشق ا ألوسط وشلك التوازانت العربية وغري العربية ً
تصاعد املشالكت ا ألمنية بني البدلين ال�سامي بعد عام  2003ال�سامي تكل املتعلقة ابالهتامات العراقية للسعودية بدمع
الإرهاب وما ترتب علهيا من تداعيات واهتامات رمسية بتصديره اىل العراق وتغذيته والعمل عىل متديده وا�ستدامته ،صاحب
ذكل تدفق برشي كبري ودمع مايل فض ًال عن ادلمع الفكري ابلفتاوى وا ألفاكر اليت تبث عرب الإعالم  .لتربز هذه املشلكة مكتغري
همم للغاية يف صياغة شلك العالقة بعد احتالل العراق.
التنافس ا إلقلميي (الرتيك – الإيراين – السعودي) احلاد بني عواميد املنطقة الرئي�سيني عىل ترتيب أ�وضاعهم الإسرتاتيجية
داخل العراق وتصفية حساابهتم وإ�عادة صياغة التوازانت اجلديدة بعد عام  2003وغياب العراق كعامل رئيس يف هذه املعادةل،
ا ألمر اذلي انعكس سلب ًا عىل طبيعة العالقة بني العراق والسعودية ال�سامي حيامن فشلت ا ألخرية بتحقيق نفوذ جيو�سيايس عىل
القرار الرمسي داخل العراق بعد طغيان املد الرتيك والإيراين فض ًال عن ا ألمرييك حىت عام .2011
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وجود نوااي ومقومات قدمية لرصاع قيادي حيال املنطقة متبادل بني الطرفني تعود جذوره ملا قبل عام ،1979سامه يف
توتري العالقات وتدهورها لأكرث من منا�سبة بسبب التنافس والرصاع القطيب ا إلقلميي عىل قيادة املنطقة ال�سامي مع بروز املد
اداء لل�سياسة اخلارجية العراقية.
القويم اذلي مثل خطابه ً

ANKASAM | Bölgesel Araştırmalar Dergisi

ثانياً:التنافس اإلقليمي أثناء الحرب الباردة حتى عام 2003

يف ظل بيئة إ�قلميية جيو�سيا�سية عربية ورشق أ�وسطية مضطربة وحرب ابردة حمتدمة بني قطبني رئي�سيني و�سياسة حماور
وعواميد إ�قلميية صلبة  ،يضطلع هبا الالعبني الاساسني الاقلمييني وادلوليني حليازة دور حموري اسرتاتيجي معيق يف خمتلف
القضااي ،ا�ستطاع العراق ان يشق طريقه وسط زمخ مشاريع حمتدم بني القوى ا إلقلميية الكربى ،وان يتبو أ� ماكنة رصينة يف
النظام ا إلقلميي سواء ما يتعلق بدائرة العربية او الإسالمية أ�و الرشق أ�وسطية ،فضال عن ادلائرة ا أل�سيوية القارية ،ذكل
بسبب وزنه العسكري التقليدي و الاقتصادي وإ�ماكانته البرشية ،ابلإضافة �إىل موقعه الاسرتاتيجي الرابط بني الرشق
والغارب وعامل اجلنوب والشامل.
وملا اكنت السعودية حتمل نفس ا ألهداف وا ألغراض فامي يتعلق بتبوء ماكنة إ�قلميية فاعةل ،وراغبة ابن تكون احد عواميد
املنطقة ا إلقلميية ،بوصفها مركز العامل الإساليم وجامعة هل ،فضال عن ما متتلكه السعودية من موارد اقتصادية وموقع جغرايف
ال يقل أ�مهية عن موقع العراق ال�سامي يف مدراكت القوى ادلولية .عىل هذا النحو ،احتدم تنافس البدلين للحصول عىل مقعد
القيادة التشاركية ا إلقلميية اخلاص مبنطقة �شبه اجلزيرة العربية والوقوف بنفس املزنةل مع لك من مرص وتركيا وإ�يران ،فضال
عن إ�رسائيل بوصفهم عواميد رئي�سية يف معادةل التوازن ا إلقلميي .فصار شلك التنافس عىل هذه املاكنة يتخذ منايح متعددة،
ال�سامي فامي يتعلق بزايدة تصدير النفط بمكيات اكرث من حاجة السوق العاملية ابلإضافة �إىل احتواء املعارضة العراقية يف اكرث من
منا�سبة من قبل السعودية ومشالك احلدود بني البدلين.7
عىل هذا النحو ،ميكن توصيف العالقات العراقية–السعودية يف مرحةل ما قبل عام ،2003عىل أ�هنا عالقات اكنت ت�أخذ
ش ً
الك تناف�سي ًا ورصاعي ًا يف أ�حيان أ�خرى من بواابت اقتصادية و�سيا�سية وقيادية ابدلرجة ا ألساس اكرث من كون الرصاع
ً
ً
بني البدلين أ�يديولوجيا مذهبيا كام حصل بعد عام �.2003إذ ان الرصاعات ال�سيا�سية والاقتصادية والرصاع عىل قيادة املنطقة
اكنت بواابت رئي�سية لتوصيف اخلالفات القامئة بني البدلين.
فمل يكن هناك رصاع �أيديولويج مذهيب عرايق– سعودي طوال مرحةل حمك الرئيس السابق صدام حسني بني ا ألعوام 1979
– .2003ذكل الن الرصاع ا أليديولويج اكن اقتصادي حبت وقامئا بني قطبني رئي�سيني اشرتايك ور�أساميل ،وجل الا�ستقطاابت
ا إلقلميية اكنت تتجىل يف هذا املسار ،فالعراق الاشرتايك اكن يدور يف الفكل السوفييت ،بيامن السعودية الر�أساملية اليت بد�أت
ختصخص قطاعات كبرية صارت تدور يف الفكل ادلويل ا ألمرييك ،اذ ان جتليات الا�ستقطاب ا أليديولويج اكنت انبعة من
مدارس الاقتصاد ادلولية السائدة يف تكل املرحةل ،بيد ان اهنيار الاحتاد السوفييت من مث اهنيار املنظومة الاشرتاكية العاملية� ،أدى
بدوره تدرجي ًا اىل اهنيار قوى إ�قلميية �آخري اكنت تنهتج هنج ًا اشرتاكي ًا ،واكن العراق احد �أمه هذه القوى ،ال�سامي بعد احتالهل عام
،2003ليتحول بذكل الرصاع بني البدلين–العراق والسعودية-من رصاع مدارس اقتصادية وا�ستقطاابت عواميد دولية بوظائف
إ�قلميية �إىل رصاع فكري �أيديولويج ال�سامي بعد وصول الإسالم ال�سيايس ال�شيعي العرايق وارتباطه بشلك كبري بإيران ،وخسارة
الإسالم ال�سيايس ال�سين من قبل السعودية بسبب ارتباطه برتكيا ،ا ألمر اذلي اكن يشلك هواجس ًا �سيا�سية سعودية ،ليتجىل
هذا الرصاع عىل شلك صدام �أيديولويج فكري مذهيب بعد عام  2003اختذ �إشاك ًال خمتلفة عىل مدار ا ألعوام اليت �أعقبت احتالل
العراق .مبعىن ان الرصاع اكن قامئا عىل �أسس اقتصادية قيادية قبل عام  2003بيامن �أصبح الرصاع بعد عام  2003رصاعا مذهبيا.
7
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بيد ان ما ميكن الت�أكيد عليه أ�خريا ،هو ان بؤرة الا�ستقطاب الرئيسة وحمراكت العالقة بني البدلين اكنت تتعلق بدوران
العراق يف الفكل ادلويل السوفييت كقطب رئيس وصار عامود ًا والعب ًا دلور ًا وظيفي ًا ابرز ًا يف املنطقة العربية وقضاايها الشائكة
فضال عن منطقة الرشق ا ألوسط من جانب �آخر ،اكنت السعودية تدور يف الفكل ادلويل ا ألمرييك ،ابحثة يف ذكل عن
وظيفة إ�قلميية رئيسة تضطلع هبا ،تؤهلها ماكنهتا اجليو�سيا�سية فضال عن مواردها وموقعها الإيديولويج يف العامل الإساليم.
وهذا الطرح ابلتحديد ي�أيت مصداق ًا ل إلشاكلية اليت طرحناها حول عدم قدرة الطرفان عىل بناء عالقة متاسكيه م�ستقرة لفرتة
معقوةل ومقنعة بني الطرفني وجييب عىل جزء مهنا ،فضال عن عدم قدرهتام عىل خلق حاةل من حاالت الوئام الاقتصادي بسبب
ارتباط البدلين مبنظومتني اقتصاديتني متناف�ستني.

بعد انفراط معادةل التوازن الاسرتاتيجي العربية والرشق أ�وسطية عام  2003وخروج العراق مهنا كعامود موازن للقوى
ا إلقلميية ،بدخول الوالايت املتحدة ا ألمريكية اىل العراق ،مبارش ًة بعهد جديد �سمتر به املنطقة ،جل ا�ستقطاابهتا �ستكون
بواسطة البوصةل الطائفية  .وملا اكن الرصاع التارخيي عىل زعامة العامل الإساليم قامئ بني امجلهورية �إيران الإسالمية واململكة
العربية السعودية ،صار العراق وبعد احتالهل ساحة رئيسة تتجىل به صور تصفية حساابت القطبني ا إلقلمييني .فصعود الإسالم
ال�سيايس ال�شيعي يف العراق وتبوئه مساحات واسعة يف معلية صنع القرار ،فضال عن ارتباطاته الوثيقة بإيران مكركز للتوجيه
والإدارة ،أ�اثر حفيظة ال�سياسة اخلارجية السعودية بشلك غري م�سبوق ،فض ًال عن والدة دميقراطية مشوهة يف ظل احتالل
أ�مرييك قد تتصلح يف مي من الاايم وتنتقل عدوى التداول السلمي للسلطة تدرجييا الهيا  ،من ما اثر توجس السعودية وخ�شية
مهنا ابن تتعاىف هذه ادلميقراطية وتودل جتربة قابةل للتصدير جيو�سيا�سيا،يفتح ابب جديد عىل السعودية ال ميكن سده الا
بإحداث �إصالحات قد تؤدي �إىل هناية النظام ال�سيايس السعودي القامئ.8
وملا اكنت ا ألحزاب الإسالمية السنية يف طور النش�أة والتبلور،ا�ستطاعت تركيا ان ت�ستقطب هذه ا ألحزاب وان تدمع
ومتول جزاءا مهنا ليك ت�سيطر عىل معلية اختاذ القرار داخلها وت�أمني املصاحل الرتكية داخل العراق،ليصبح بذكل ساحتني
رئي�سيتني للنفوذ الاقلميي الرتيك والايراين بشلك واحض الامر اذلي انعكس عىل عدم قدرة السعودية يف حتديد لها نفوذ
داخل مراكز صناعة ال�سياسة والقرار .عىل هذا النحو،وبعد تنايم دور العنف والإرهاب،ال�سامي من قبل تنظمي القاعدة ،أ�خذت
احلكومة العراقية تبادر ابهتام السعودية بصورة مبارشة عىل ان ا ألخرية متول الإرهاب ماليا وتدمعه فكراي ومتده برشاي عرب تفريغ
جسوهنا من الإرهابيني اذلين تعتقلهم داخل السعودية.فضال عن تسهيل مرور من يريد ان يذهب للجهاد يف العراق.اىل جانب
الضخ الفكري -لإعاليم الكبري واذلي أ�ضاف بعدا جديد ًا للرصاع بعد تطور مفهوم الإعالم الفضايئ ا إلقلميي و أ�دواره املؤثرة.
ان تتبع مسار سلوك ال�سياسة اخلارجية السعودية حيال العراق بعد عام ،2003يفيض ابلنتيجة اىل ان السعودية مل
ت�ستطع ان تتجاوز عقدة املذهب وفكرة التطرف يف تعامالهتا مع العراق اذلي بدوره مشحون بقيادات �سيا�سية مذهبية من
قبل �إيران،هذا املوضوع صعد وبشلك كبري تدهور العالقة بني البدلين،يف ظل قدرة �إيرانية عىل جتاوز عقدة املذهب وتقدمي
نفسها عىل اهنا راعية للت�شيع العاملي ودامعة هل رمغ اخلالفات اجلذرية لبعض الفروع عن فكرة والية الفقيه.
ذلكل اكنت العالقات العراقية-السعودية بعد عام  2003ولأكرث من مثان أ�عوام متر ب�أسو أ� حلظاهتا عىل مر التارخي املعارص
8
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للبدلين ففي مرحةل حمك رئيس الوزراء العرايق السابق نوري اكمل املاليك لواليتني متتاليتني (،)2014 – 2006اكن العراق
يدور يف فكل واجتاه رشيق اجلانب،واكن هذا الفكل ممتثل يف القطب ا إلقلميي الرشق أ�وسطي الإيراين املتنايم احملارص دولي ًا
و اسرتاتيجي ًا،ا ألمر أ�دى اىل ان ينهتج العراق يف �سيا�سته اخلارجية أ�سلوب أ�حادي اجلانب يف العالقات مع �إيران ،فالرؤية
العراقية هنا انبعة من التصور الإيديولويج الضيق لرئيس الوزراء السابق و حلزبه احلامك،ويه غري شامةل لدلوةل العراقية
ا ألمة،من مث ربط جل ا ألمور تقريبا داخل ادلوةل(بإيران)،مع غياب واحض جدا لتصور عرايق حر وشامل لاكفة شؤون العراق
اخلارجية.9
ابلت�أكيد اكن الفعل هذا مل يريض السعودية كدوةل دلهيا خماوف كبرية سواء أ�اكنت أ�يديولوجية او عسكرية من العراق ومن
يقف وراء العراق (�إيران) بعد عام ،2003فض ًال عن عدم قدرة السعودية عىل أ�نتاج مرشوع �إساليم جامع حيوي جل العرب
مبختلف تلوانهتم املذهبية،وعدم قدرهتا أ�يض ًا عىل رعاية مرشوع قويم عابر للمذهبية.لك هذه الإرهاصات صار مثهنا نشوء
وتطور وارتفاع موجات الرصاع السعودي–الإيراين عىل ارض وبيئة العراق من مث من الطبيعي أ�يض ًا ان ينعكس هذا الرصاع-
مع الاحتفاظ خبصوصية لك طرف وإ�ماكنياته-عىل ارض وشعب العراق،ا ألمر اذلي اثر وبشلك كبري وملحوظ ومن مث جعل
العراق يسري يف اجتاهات غري طبيعية للعالقة ا إلقلميية مع الطرفني السعودي والإيراين ،مما أ�دى اىل اهنيار العالقات العراقية-
السعودية لأكرث من مرة ويف اكرث من منا�سبة،بعد تبادل اهتامات متكررة بني الطرفني تتعلق ابلقضااي ا ألمنية والعسكرية
وخبروقات ال�سيادة ودمع الإرهاب.
وهذا ا ألمر ال يعين ان للسعودية نوااي ح�سنة جتاه العراق،ويه راغبة بإقامة عالقات ح�سنه معه بقدر ما ان السعودية
اكنت تنظر اىل ادلوةل العراقية عىل أ�هنا دوةل مذهبية ال ميكن(تقريب ًا) التعاون معها ملدة طويةل الا لإغراض تكتيكية منفعية
برغامتية،ويعزي بعض املتخصصني يف شؤون العالقات العراقية-السعودية ان التدهور املزمن احلاصل بني الطرفني بسببه
ال�سياسات املذهبية الضيقة لرئيس الوزراء السابق نوري املاليك،اذ اكن دامئ ًا سبب ًا رئي�سي ًا ابلإضافة للسعودية كدوةل �سيا�سهتا
اخلارجية يه ا ألخرى انبعة من مذههبا وفهمها الضيق لدلين الإساليم(فاكنت تقوم يف كثري من ا ألحيان بسبب انامتءاهتا
املذهبية أ�يض ًا بإفشال مباحثات واتفاقيات ال ترغب بتطويرها مع العراق)،ذلا من الطبيعي ان يكون هناك عالقات سيئة للغاية
بني طرفني متضادين مذهبي ًا.10
ولعل العالقات العراقية-السورية املت�شنجة والساخنة لفرتات متقطعة بعد عام  2006مثال ميكن القياس عليه ورضبه
لفهم طبيعة تفكري واضطراابت توهجات رؤى رئيس الوزراء العرايق السابق (نوري املاليك)جراء اهتامات متعددة وكثرية للنظام
السوري من مث وصل احلال اىل الهتديد العرايق عىل سوراي برفع دعوى ضدها يف حممكة العدل ادلولية بسبب اهتامات عراقية
لسوراي تتعلق بتفجري وزارة اخلارجية العراقية عام ،2009ابلإضافة اىل اهتامات أ�خرى تتعلق بإيواء قيادات بعثية عراقية كبرية
لها ادوار سلبية يف العراق،من مث حدوث حتول عرايق جذري جتاه املوقف السوري وتطور العالقة بني النظامني بعد حدوث
الاضطراابت يف سوراي عام ،2012وهذا التطور أ��سبابه اكنت طائفية بتعلاميت �إيرانية.

 9للمزيد ينظر في االطار العام  :ورشان نوري السمير  ،وقائع مؤتمر ايران والعالم العرب�ي  :رؤية ومحطات  ،نقال عن ورقة اعمال المؤتمر ،
القاهرة  ،مركز الدراسات ال�سيا�سية  ، 5102 ،ص .11
 10للمزيد ينظر في االطار العام  :علي عبد العال  ،اشكالية فهعم العالقات السعودية العراقية  ،ط  ، 1الرايض ،مؤسسة عبد العزيز المكرن ،
 ، 1102ص  48وما بعدها .
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هذا املثال يوحض الإماكنيات احلقيقية لصانع القرار العرايق السابق(رئيس الوزراء)عىل �إفشال وإ�دارة العالقات اخلارجية
للبدل بصورة �شبه هاوية،اذ مل يكن ي�ستطيع العراق ومنذ عام 2003ان يتوازن إ�قلميي ًا مع أ�ي طرف اكن حىت ذكل الشبيه
بإيديولوجية رئيس الوزراء الضيقة اليت ينمتي �إلهيا،ولك هذا بسبب عدم وجود ت�أمالت ورؤى انجضة ميكن تطبيقها يف
ادلبلوما�سية العراقية ا إلقلميية فاكنت التقارابت اليت حدثت بني العراق والسعودية يف هذه أ�لامثن أ�عوام(مرحةل والييت
املاليك)،اغلهبا تقارابت تكتيكية تبادر هبا السعودية قبل العراق ألغراض مرحلية كإعادة جسناءها وجثث قتالها اىل أ�راضهيا
وضبط احلدود.فاكن دامئا الطرف السعودي ال يرد عىل أ�ي ترصحيات يدلهيا أ�ي مسؤول عرايق يهتم هبا السعودية ب�أهنا راعية
ل إلرهاب والتطرف يف العراق،وإ�منا يكون الرد عىل الساحة العراقية واكن الشعب العرايق هو اذلي يدفع فواتري هذا الرصاع.
ذلكل اكنت هذه العالقات رسيعة الصعود والزنول .11

ان طبيعة املتغريات الرسيعة يف منطقة الرشق ا ألوسط،تفيض ابلنتيجة مجةل من التحدايت اليت تواجه م�ستقبل العالقات
العراقية-السعودية ملا يتعلق بوضع العراق الصعب داخلي ًا وتراكامت التارخي الثقيل بني البدلين ،فضال عن رصاع القوى ا إلقلميية
وتضارب مصاحلها داخل البدل،من ما ينعكس بشلك ال يقبل اجلدال عىل طبيعة سلوك البدلين جتاه بعضهام وينعكس ابلنتيجة
عىل مسار العالقة امل�ستقبلية،عىل هذا النحو،تربز مجةل من الا�ستنتاجات واخلالصات الهنائية امل�ستقبلية املتوقعة ميكن من
خاللها تتبع احامتالت قياس السلوك ال�سيايس اخلاريج بني البدلين حيال بعضهام وصياغة مشاهد م�ستقبلية مرشوطة بناءا
عىل املتغريات ا إلقلميية وادلولية،فضال عن مشالكت ادلاخل ومقرتابهتا ا أليديولوجية.
ان احامتالت حدوث انفراج دبلومايس عرايق– سعودي ،متثلت بلقاءات رمسية رفيعة امل�ستوى جرت اولها حني زار
وزير خارجية السعودية عادل اجلبرية بغداد بداية عام  2017من مث اعقب ذكل لقار رمسي مبارش بني خاردم احلرمني الرشيفني
املكل سلامن ورئيس الوزراء العرايق حيدر العبادي عىل هامش اجامتع القمة العربية يف عامان عام  ، 2017هذه اللقاءات
مثلت انفراجا �سبقه قبل اكرث من عام ونصف فتح سفارة السعودية يف العراق بعد اكرث من �ستة عرش عام من انقطاع
المتثيل ادلبلومايس السعودي يف العراق عىل اثر اجتياح الكويت عام،1990حيث ان هذه اخلطوات مثلت بداية جدية ميكن
الاعتاكز علهيا كبادرة تبادل النوااي احل�سنة بشان �إعادة ترتيب العالقات بني البدلين بصيغ اكرث مالمئة.
ميثل موضوع التنبؤ مبسار العالقات العراقية-السعودية يف قطاعات ا ألمن وادلفاع واحد من اكرث احملددات صعوبة يف
بيان معلية عالقة البدلين امل�ستقبلية.اذ ان مسارات ال�سياسة اخلارجية للبدلين وحتديد ًا بعد اجتياح داعش ملناطق واسعة من
العراق يف حزيران عام،2014تفيض ابلنتيجة اىل والدة تقاطعات جديدة بني البدلين ،جذورها تعود لالهتامات املبارشة اليت
يطلقها العراق دوما اجتاه السعودية عىل اهنا دوةل مغذية ل إلرهاب.ما يعكس سوء ترتيبات العالقات ا ألمنية بني البدلين.ا ألمر
اذلي يشري اىل بطئ كبري يف مسار وضع هيالك أ�منية مشرتكة بني البدلين يمت عربها تن�سيق احلرب عىل الإرهاب وجتفيف
منابعه الفكرية واملادية والبرشية.فض ًال عن عدم اقتناع الطرفني بنية بعضهام لإجياد هكذا أ�رضية للتعاون ا ألمين بسبب ارتباط
لك من البدلين مبرجعيات �سيا�سية إ�قلميية ودولية تفيض علهيم سكل هذا السلوك.

 11للمزيد ينظر في نفس االطار العام  :نعمان فخر الدين  ،دول مجلس التعاون الخليجي في الميزان  ،ط ، 1المنامة  ،دار البحرين للنشر والتوزيع
 ، 5102 ،ص .61
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ان حدوث تقارب عرايق–سعودي عىل م�ستوى العالقات الواسعة بني البدلين،ال يرتبط فقط بقدرة العراق عىل تعديل
سلوكه ال�سيايس اخلاريج حيال السعودية وال يتعلق برغبة السعودية بطوي صفحة املايض  ،بل ان موضوع التقارب أ�معق
بكثري من إ�رادة البدلين ورغباهتام ونواايهام احل�سنة املتبادةل ان وجدت.اذ ميثل املتغري الإيراين ثقل ال ميكن �إغفاهل يف أ�ي عالقة
يصوغها العراق مع أ�ي طرف إ�قلميي  ،فال ميكل العراق تصور حر مطلق ملا ميكن ان يكون عليه وضعه إ�قلمييا بفعل هذا املتغري
الطارئ بعد عام  .2003بيامن ترتبط السعودية مبنظومة حتالفات إ�قلميية ودولية قد ال تتوافق مع ما ميثهل العراق من زن يف املدرك
الإيراين،بوصف ان هذه التحالفات جترب السعودية عىل �إبقاء شلك العالقة هبذا المنط.
من انحية أ�خرى،ان احلديث عن أ�جياد مشرتاكت عراقية–سعودية يف ظل بيئة مت�أزمة ذات ا�ستقطاب مذهيب ومجوح
�إيراين يف ارض العراق،قد يصبح هممة صعبة للغاية مع عدم وجود وفاق دويل لصياغة هذه العالقات ادلولية ابلإضافة �إىل
وجود قضااي مدعاة للخالف بني البدلين ال�سامي ما يتعلق ابحلرب يف سوراي والمين ومشالكت لبنان.

وهو مشهد مستبعد من حيث �إماكنية وقوع تغيري شامل يف سلوك البدلين
•
قل
فامي يتعلق ابلقضااي الإسرتاتيجية العالقة،بناءا عىل معطيات واقع احلال للبيئة اجليو�سيا�سية ا إل ميية.فاحامتالت
وقوع هذا املشهد مرشوطة ابنفراج دويل كبري وحتوالت إ�قلميية جذرية من بيهنا حدوث تغيري يف طبيعة ا ألنظمة
ال�سيا�سية للبدلين.ذلا فهذه الاحامتلية الرشطية صعبة التحقيق عىل املد املتوسط عىل اقل تقدير لهذا ال يتوقع ان
يكون هناك حتول جذري يف مسار العالقة بني البدلين.
ويربز هذا املتغري عىل انه اكرث قر ًاب للواقع بسبب حدوث بعض
•
قل
آ
الانفراجات ا إل ميية بني احلني والخر،اليت تفيض ابلنتيجة اىل حدوث تقارب يف بعض القضااي غري الإسرتاتيجية
الشامةل بني البدلين كفتح سفارة سعودية يف بغداد كخطوة أ�وىل من مث تعزيز اتفاقيات ضبط احلدود بني البدلين
وتبادل السجناء وجثث القتىل وتوقيع بعض بروتوالكت التفامه فامي يتعلق ابالستامثرات املشرتكة ال�سامي داخل
العراق.لهذا فاالحامتالت املرشوطة يف هذا املشهد تقوم عىل أ�ساس فرض يقول انه �إذا اكن هناك انفراج و�سيوةل
بني القوى املتصارعة ا إلقلميية،فان ذكل �سيتناسب تنا�سب ًا طرداي موجبا ابجتاه تعزيز العالقات العراقية-السعودية
وحت�سهنا تدرجيي ًا.
وهو مشهد يرحج أ�يض ًا لكن بصورة اقل من مشهد التغيري اجلزيئ التدرجيي مع بقاء
•
واقع احلال بني البدلين عىل أ�ساس احامتالت مرشوطة تقول ان الا�ستقطاب ا إلقلميي سيتخذ منحى رصاعي ًا
قد يطول لفرتات قادمة ال �سامي ما يتعلق ابلمين وسوراي ولبنان وابيق القضااي العالقة بني القوى ا إلقلميية الكربى
وادلولية العظمى ا ألمر اذلي سينعكس عىل طبيعة العالقة بني العراق والسعودية و�سيجمدها لفرتات زمنية
قادمة،خصوص ًا بعد دخول املتغري الرويس الإيراين السوري يف موضوعة احلرب عىل الإرهاب واحامتالت
امتدادات هذا املوضوع حنو العراق.
وهو مستبعد بسبب ان العالقة احلالية بني البدلين تصنف عىل أ�هنا غري
•
جيدة ومضطربة،فعدم الوصول اىل تسوايت معينة بني البدلين حول القضااي موضع اخلالف ،لن تؤدي ابلنتيجة
اىل تدهور العالقات املتدهورة أ�ساسا بني البدلين.
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Structured Abstract
The Iraqi foreign policy formed after 2003 in a difficult period in
which Iraq experienced a destructive war and the state was reshaped
numerous times. The Iraqi foreign policy consisted of a complex
mix of conflicting interests of internal political forces and driven by
external engines that wish to obtain a foothold in the new phase of Iraq.
This complex situation has generated an unbalanced and unbalanced
Iraqi political performance based on common interests between 2003
and 2014, constructed on the size of the internal political interests of
political forces and the deepening of relations with regional feeders.
In general, Iraq’s foreign policy from 2003 to 2014 can be
characterised at the very least as a turbulent policy that has suffered
from a lack of clarity of vision and direction. Perhaps Iraq and its
foreign policy are not alone the reason for this fact. The regional
environment, its turbulent turmoil, the power of ideological attraction
and polarisation and the policy of the international axes and their
branches that made the Iraqi policy flounder without a clear and
coherent vision based on the facts of the internal Iraqi reality.
As part of this study, Saudi Arabia represents the dilemma of the
Iraqi-Saudi rapprochement, as one of the most complex and weighted
issues because of its cumulative legacy of historic events between the
two countries based on the principles and terms of conflict. As a result,
it leads to the existence of more than one emitter and influence in the
formulation of arguments of external political behaviour between two
countries. It presents international schism and at other times represent
the ideological polarisation of regional geopolitical implications of the
sectarian path of conflict and a cause of sustainable motives.
Four major conclusions can be formulated for future of Iraq-Saudi
relations as follows:
The scene of radical change in relations: a scene unlikely to occur
in terms of the possibility of a comprehensive change in the behaviour
of the two countries in relation to their outstanding strategic issues,
based on the facts of the reality of the geopolitical regional environ-
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ment. The prospects of this scene are conditioned on the international
breakthrough, major regional transformations and the nature of the political systems. This conditional probability is difficult to achieve on
the average tide at the very least this is not expected as there will not be
a radical shift in the relationship between the two states.
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The scene of gradual/partial change in relations: This variable is
highlighted as closer to reality due to occurrence of some regional
breakthroughs from time to time, which leads to the result of a convergence of some non-strategic issues between the two countries such
as opening of the Saudi embassy in Baghdad as a first step and then
strengthen agreements. The border between the two countries and the
exchange of prisoners and the bodies of the dead along with the signing of some memorandum of understanding with regard to joint investments, especially inside Iraq. Therefore, the conditional prospects in
this scene based on the imposition that if there are a breakthrough and
liquidity among the forces of regional conflict, this will be matched
directly and proportionally positive towards the strengthening of the
Iraqi-Saudi relations and its gradual improvement.
The scene of stalemate in relations: a scene that is also likely but
less possible than the scene of gradual partial change due to the reality
of the situation between the two countries on the basis of conditional
prospects that regional polarisation will lead to a course of a conflict
that may last for an elongated period of time. Especially with regard to
Yemen, Syria, Lebanon and the remaining issues between major international and regional great powers which reflect on the nature of the
relationship between Iraq and Saudi Arabia.
The scene of deterioration and deterioration in relations: It is unlikely because the current relationship between the two countries is
classified as not good and turbulent, failure to reach certain settlements
between the two countries on the issues in dispute, will not result in the
deterioration of relations.
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