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مقدمه

 اگرچه سیاست داخلی هر دولتی در برخی مواقع به ویژه هنگام وقوع تغییرات در ژئوپلتیک 

محیط امنیتی کشورها از سیاست خارجی آن کشور اثراتی می پذیرد، اما به نظر می رسد به میزان 

قابل قبولی می توان راهبردها و رویکردهای سیاست خارجی هر دولتی را ادامه سیاست داخلی 

و متأثر از آن دانست. کشور عراق نیز به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای غرب آسیا از این 

قاعده مستثناء نیست. مشاهده رفتار سیاست خارجی عراق در سال  های اخیر این پرسش اساسی 

را به وجود می  آورد که کنشگری این کشور در تحوالت منطقه ای و فرامنطقه ای مبتنی بر کدام 

مؤلفه ها شکل می گیرد. به عبارت دیگر مختصات منطق سیاست خارجی عراق چیست و کارکرد 

آن به چه نحوی است. نوشتار حاضر تالش می کند تا با بررسی برخی مصادیق رفتاری عراق در 

حوزه سیاست خارجی، مشخصه های این کنشگری را واکاوی کند.

عوامل شکل دهنده به سیاست خارجی عراق در دوران پساداعش

با حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، این کشور وارد دوره مهمی از 

حیات خود شد. شرایط جدید همانند فنری بود که انرژی آن مدت ها پس از فشردگی، رها شد. 

ظهور و بروز ایده ها و مطلوبیت ها، گروه ها و جریان ها، چهره ها و شخصیت ها و البته اثرپذیری از 

بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به سرعت صحنه داخلی این کشور را تغییر داد. خروج نیروهای 

بر  اما ظهور داعش، نمک دوباره ای شد  از تنش ها کاست،  اندکی  از عراق اگرچه  آمریکایی 

زخم های ناشی از دهه ها استبداد و اشغال بر تن این کشور و بر حجم ویرانی ها و مشکالت افزود.



اندیشکده راهربدی تبیین

7

چند سال بعد و با شکست سرزمینی داعش در عراق و تالش برای تدارک زمینه های بازسازی 

و بهبود وضعیت حکمرانی، این کشور در مسیر گسترش روابط همه جانبه با کشورهای منطقه ای و 

فرامنطقه ای قرار گرفته است. موضوعی که پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ و نخست وزیری عادل 

عبدالمهدی، رو به افزایش بوده است. شاید بیشترین کشور منطقه غرب آسیا که از اواخر سال 

۲۰۱۸ تاکنون یا میزبان مقامات و مسئوالن کشورهای مختلف بوده و یا مسئوالنش به کشورهای 

دیگر سفر داشته اند، عراق باشد. انعقاد ده ها توافق همکاری با ایران، عربستان، ترکیه، اردن، قطر، 

فرانسه، روسیه، آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر در این راستا قابل اشاره است.

بنابراین در سال های اخیر و به ویژه پس از فروپاشی داعش در عراق، نوعی کنشگری 

خاص در رفتار سیاست خارجی عراق مشاهده می شود. برای فهم چارچوب حاکم بر سیاست 

خارجی عراق، می توان به حوزه عوامل شکل دهنده، شاخص ها و پیامدها پرداخت. به عبارت دیگر 

سیاست خارجی عراق می تواند در نتیجه مجموعه ای از عوامل شکل بگیرد، دارای شاخص ها و 

مؤلفه های مختلفی باشد و پیگیری آن، پیامدها و نتایج متعددی را نیز به دنبال داشته باشد. ابتدا به 

عوامل قوام بخش یا شکل دهنده سیاست خارجی عراق پرداخته می شود:

1- دولت شکننده

در ادبیات نظری روابط بین الملل تعاریف متعدد و متفاوتی از دولت های شکننده مطرح 

شده است. تا جایی که گاهی درباره نام گذاری آن ها نیز اختالف نظر وجود دارد. اما آنچه در 

بیشتر تعاریف آمده، ناتوانی دولت های مورد نظر در تأمین کاالهای عمومی ازجمله امنیت و 

وجود سطحی از تنش، منازعه و کشمکش است. بنیاد صلح و مجله سیاست خارجی از سال ۲۰۰5 
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منتشر  را  دولت شکست خورده«  به »شاخص  معروف  ساالنه ای  فهرست  یکدیگر  همکاری  با 

ساخته اند. این گزارش ۱۲ شاخص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را درباره دولت های شکننده مطرح 

می کند. در این گزارش، دولت ها در صورتی در زمره دولت های شکننده قرار می گیرند که برآیند 

عدد شاخص های آن ها ۹۰ یا بیش از آن باشد؛ دولت در وضعیت هشدار نیز عددی در بازه 6۰ تا ۹۰ 

دارد. همچنین دولت معمولی عددی در بازه ۳۰ تا 6۰ و دولت پایدار عددی بین ۰ تا ۳۰ کسب 

می کنند. براساس گزارش سال ۲۰۱۹، کشور عراق با نمره ۹۹٫۱ همانند سال های پیش در زمره 

دولت های شکننده قرار می گیرد.]۱[

شکل گیری چنین دولتی در عراق در جغرافیای غرب آسیا که همواره محلی برای تنش 

و نزاع قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده، یکی از عوامل شکل دهنده سیاست خارجی آن 

است. هنگامی که دولتی نتواند مجموعه ای از شاخص های حکمرانی ازجمله امنیت، رفاه اقتصادی 

و … را محقق کند و به ورطه شکنندگی بیافتد، زمینه اثرگذاری و نفوذ کنشگران و بازیگران 

خارجی خواهد بود و قطب نمای سیاست خارجی خود را باید متناسب با معادالت تحمیلی تنظیم 

کند. از سوی دیگر چنین دولت هایی برای پاسخ به تقاضای انباشته شده جامعه در حوزه های مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، رویکردی برون نگر خواهند داشت و نیازمند به ارتقای روابط تجاری 

با کشورهای دیگر خواهند بود. مشاهده تراز تجاری منفی عراق با کشورهایی نظیر ایران و ترکیه 

در منطقه و بسیاری از کشورهای فرامنطقه ای و اثرپذیری فرآیندهای سیاسی این کشور ازجمله 

روند انتخاب نخست وزیر از دیدگاه ها و مطلوبیت های بازیگران خارجی، نشانه ای از شکنندگی 

دولت در عراق است.
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2- موقعیت ژئوپلتیک

یکی دیگر از عوامل شکل دهنده به سیاست خارجی کشورها، موقعیت  ژئوپلتیک آن هاست. 

عراق به عنوان سومین کشور وسیع غرب آسیا در محاصره خشکی قرار دارد و بخش مهمی از 

ارتباطات دریایی خود را از طریق همسایگان خود برطرف می کند. در میان هشت کشور ساحلی 

خلیج فارس، عراق کم ترین راه آبی را دارد. این درحالی است که این کشور با داشتن بیش از ۱۴۰ 

میلیارد بشکه ذخایر نفتی، بالغ بر 7 درصد از نفت دنیا را تأمین می کند و صادرات این محصول، 

مهم ترین منبع درآمدی عراق محسوب می شود. از این رو ارتباطات مرزی و دریایی برای این 

کشور حائز اهمیت است.

اختالفات مرزی با ایران و کویت نیز بخشی از موقعیت جغرافیایی عراق محسوب می شود 

که می تواند بستری برای بروز تنش باشد؛ همانطور که در دهه های گذشته عاملی برای برخی 

منازعات بوده است. آن چنان که برخی معتقدند مهم ترین دستاورد روابط خارجی ایران و عراق 

در سال های اخیر، تصمیم دو کشور برای آغاز الیروبی اروندرود و گام های ضمنی عراق برای به 

رسمیت شناختن قرارداد ۱۹7۹ الجزایر است که در سفر چند ماه پیش حسن روحانی به عراق نهایی 

شد. البته بغداد برای گسترش همکاری های مرزی خود با اردن و عربستان نیز گام هایی برداشته 

که راه اندازی برخی گذرگاه ها در این زمینه قابل اشاره است. بنابراین ویژگی ها و محدودیت های 

ژئوپلتیک عراق در نوع تصمیم گیری این کشور در عرصه سیاست خارجی اثرگذار است.
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3- تکثر کنشگران داخلی

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر سیاست خارجی عراق در سال های اخیر، تنوع و تکثر 

کنشگران داخلی بوده است. کشور عراق به دلیل بافت خاص مذهبی و قومی، ساختار و بافتار 

یکپارچه ای ندارد و همین باعث شده تا مطلوبیت ها و منافع گروه  ها و افراد مختلف در عرصه 

نخست وزیر،  مرجعیت،  نهاد  کلی  صورت  به  باشد.  داشته  بروز  و  ظهور  نیز  خارجی  سیاست 

جناح های سیاسی و گروه های مسلح را می توان بازیگران عمده تحوالت داخلی عراق توصیف 

کرد. از این رو منطق سیاست خارجی عراق را نیز تا حدودی می توان متأثر از کنش و برهم کنش 

این نیروها دانست.

در این راستا هرکدام از نیروهای فوق مطلوبیت ها، ایده ها و انگاره هایی درباره سیاست 

نهاد مرجعیت  باشد.  متعددی می تواند  اشتراک و اختالف  نقاط  خارجی عراق دارند که دارای 

آن چنان که تاکنون رفتار کرده، خواهان روابط مثبت عراق با همه طرف ها به ویژه همسایگان 

است. مرجعیت عراق، اگرچه هرگونه مداخله خارجی در فرآیندهای سیاست داخلی عراق را 

نمی پذیرد، اما دیدار اخیر آیت اهلل سیستانی، مرجع عالی عراق با رئیس  جمهوری اسالمی ایران به 

رغم عدم تمایل به دیدار با مسئوالن سایر کشورها، نشان از دیدگاه مثبت وی نسبت به ایران دارد.

نیروهای سیاسی دیگر نیز هرکدام نوعی از سیاست خارجی را در نظر دارند. صدری ها 

در سال های اخیر تأکید فراوانی برای کاهش مداخالت خارجی در عراق داشته اند که البته بیشتر 

اشارات آن ها متوجه ایران بوده است. این درحالی است که گروه هایی که بسیاری از آن ها در 

قالب الحشد الشعبی سازمان دهی شده اند، روابط بسیار نزدیکی با ایران دارند. این گونه جهت گیری ها 

در رویکردهای حیدرالعبادی و نوری المالکی نخست وزیران سابق و اسبق عراق نیز دیده می شود 
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که هرکدام در عرصه های مختلفی بروز و ظهور می یابد.

شاخص های سیاست خارجی عراق در دوران پساداعش

آن چنان که در بخش پیشین مطرح شد، سه عامل وجود دولت شکننده در عراق، موقعیت 

ژئوپلتیک و تکثر کنشگران داخلی در جهت گیری سیاست خارجی عراق به سمت اتخاذ سیاست 

خارجی متوازن مؤثر است. از سوی دیگر می توان از شاخص های سیاست خارجی عراق نیز سخن 

گفت. به عبارت دیگر منظومه سیاست خارجی این کشور دارای مؤلفه ها و شاخص هایی است که 

می توان برخی از آن ها را این گونه برشمرد:

1- موازنه مثبت

از شاخص های اصلی سیاست خارجی عراق که می توان آن را برآیند مؤلفه های  یکی 

پیشین دانست، موازنه مثبت است. عراق در سال های اخیر و به ویژه پس از شکست نسبی داعش، 

این موازنه در  برقرار کند.  تا نوعی موازنه مثبت در روابط خارجی خود  همواره تالش کرده 

رفتارهای منطقه ای عراق کاماًل مشهود است. بغداد در مواجهه با سه قدرت منطقه غرب آسیا، 

یعنی تهران، آنکارا و ریاض، سیاست هایی را اتخاذ کرده که هیچ یک تصور نکنند عراق در محور 

دیگری قرار دارد. به عبارت دیگر رفتارها و کنش های سیاست خارجی عراق به صورت کامل به 

سمت هیچ یک متمایل نشده است.
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تفاهم نامه های اقتصادی که عراق در سال های اخیر با سه کشور ایران، ترکیه و عربستان 

منعقد کرده، گواهی بر تالش این کشور برای ارائه تصویری متوازن از رفتار سیاست خارجی خود 

است. ایران سال گذشته توانست ۲۹ درصد از بازار عراق را تصاحب کند و این درحالی بود که 

روابط تجاری عربستان با عراق نیز سال۲۰۱۸ حدود ۲5 درصد رشد داشت. سفر عادل عبدالمهدی 

به ایران و عربستان در بازه کوتاه و متقاباًل سفرهای هیأت های تجاری از این دو کشور به عراق 

نیز در ماه های گذشته قابل توجه بوده است.

نخست وزیر عراق در سفر روزهای اخیر خود به فرانسه صراحتًا گفت، عراق می خواهد 

منادی صلح منطقه باشد و به نقطه ای برای همکاری کشورهای دیگر تبدیل شود. از این رو به نظر 

می رسد بغداد نگران ترسیم هرگونه تصویر جانبدارانه ای از خود در ذهن قدرت های منطقه ای است 

و رویکرد موازنه مثبت را بهترین شاخص برای برطرف کردن این نگرانی می داند.

2-اولویت توسعه داخلی

شرایط عمومی جامعه عراق به دلیل مواجهه با دهه ها استبداد، اشغال و تروریسم، از جنبه های 

متعددی با بحران  روبروست. حجم باالی ویرانی ها، پایین بودن کیفیت و کمیت خدمات عمومی 

در حوزه های مختلف، نرخ باالی بیکاری و ناتوانی دولت در اجرای طرح های بزرگ اقتصادی 

باعث شده این تصور غالب در میان مردم و مسئوالن عراقی شکل بگیرد که اولویت نخست 

سیاست های این کشور باید موضوع بازسازی باشد. این تصور به دلیل خستگی و فرسودگی روحی 

و روانی عراقی ها از مشکالت سال های متمادی، تقریبًا میان همه طیف های مختلف وجود دارد.
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براین اساس توسعه داخلی بر هرگونه قرارگیری در قطب های منطقه ای تقدم دارد. پرهیز 

از اتخاذ هرگونه سیاستی که این کشور را به محلی برای منازعه، تنش یا رقابت دیگران تبدیل 

کند، یکی از شاخص های سیاست خارجی عراق محسوب می شود؛ موضوعی که در ماه های اخیر 

و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم ها، بارها از سوی جریانات داخلی عراق 

بر آن تأکید شده است.

نتایج اتخاذ سیاست خارجی متوازن در عراق پساداعش

پیامدهای  مختلف  کشورهای  برای  خارجی  سیاست  هرگونه  اتخاذ  طبیعی  صورت  به 

مشخصی دارد. این پیامدها و نتایج بسته به کارآمدی نظری و عملی چارچوب سیاست اتخاذشده، 

می تواند سازنده یا مخرب باشد. در این شرایط منطقی که عراق برای کنشگری خود در عرصه 

سیاست خارجی اتخاذ کرده، خواسته یا ناخواسته دارای پیامدها و نتایجی است که به مواردی از 

آن ها اشاره می شود:

1- توانمندی کنشگری محدود

به صورت طبیعی، کشورهایی مانند عراق که فاقد برخی مؤلفه های بالفعل قدرت هستند، 

با شاخص های پیش گفته، ممکن است دچار ضعف  اتخاذ سیاست خارجی متوازن  در صورت 

برای  فعاالنه  نقشی  آنکه  از  بیش  این چارچوب،  در  و  شوند  امنیتی خود  محیط  در  کنشگری 

شکل دهی به تحوالت پیرامونی خود ایفا کنند، نقشی منفعل میان تالش دیگران برای پیشبرد 
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از  برخی  و  مسئوالن  اگرچه  دارد.  قرار  چنین وضعیتی  در  فعلی  عراق  داشت.  روندها خواهند 

تحلیلگران تالش دارند تا رویکرد میانجی گرایانه عراق در تحوالت غرب آسیا و بازیگری این 

کشور میان ایران و عربستان را نوعی توان کنشگری این کشور تفسیر کنند، اما به نظر می  رسد 

عراق فاقد مؤلفه های الزم و کافی برای چنین اثرگذاری هایی است.

به لحاظ تئوریک، تنها قدرت های بزرگ و برخی از کشورها هستند که می توانند به دلیل 

داشتن توانمندی ها و مؤلفه های فراوان قدرت و گزینه های متعدد در دسترس، شکلی از سیاست 

خارجی را پی بگیرند که با مجموعه ای از کشورهای یک منطقه ارتباط متوازن و مؤثر برقرار 

کنند. جدا از ایاالت متحده که اساسًا چنین رویکرد متوازنی را در منطقه غرب آسیا دنبال نکرده 

و برخی کشورها را متحد استراتژیک خود می داند، شاید تنها روسیه و چین باشند که به دلیل 

توانمندی اقتصادی، سیاسی و نظامی، می توانند بازیگری خود را به گونه ای پیش ببرند که هم با 

عربستان روابط رو به گسترش داشته باشند و هم به تقویت مناسبات خود با ایران بپردازند. این 

بازیگران بیش از آنکه در معادالت اثرپذیر باشند، اثرگذار هستند. بنابراین چارچوب سیاست 

خارجی عراق حداقل در برخی از ابعاد توان کنشگری خاصی ندارد.

2- امکان بروز منازعه میان بازیگران داخلی/خارجی

چالش دیگری که ممکن است عراق با اتخاذ سیاست خارجی متوازن با آن مواجه شود، 

امکان بروز منازعه میان مجموعه ای از بازیگران داخلی یا خارجی است. به عبارت دیگر این 

درگیری در دو سطح می تواند به وقوع بپیوندد. در سطح نخست میان بازیگران داخلی که هرکدام 

به یکی از قدرت های منطقه ای یا فرامنطقه ای تکیه کرده و مطلوبیت ها و منافع متفاوتی دارند. در 
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سطح دیگر نیز امکان درگیری بازیگران خارجی در عراق دور از دسترس نیست. به ویژه اینکه 

تهران به بغداد به عنوان راهکاری برای رهایی از تحریم ها می اندیشد، واشنگتن عراق را ابزار مهار 

ایران می داند، ریاض نفوذ اقتصادی در عراق را رقابت با ایران در نظر می گیرد و تل آویو نیز از 

قدرت افزایی گروه های مسلح عراقی نزدیک به ایران نگران است.

سیاست خارجی متوازن اگر از منظر اعمال نوعی روابط مثبت با همه طرف ها و کاهش 

نقاط اختالف با آن ها با وجود در اختیار داشتن طیفی از ابزارها و امکانات مختلف برای کنشگری 

نتیجه کشش چندسویه  اگر  اما  منافع یک کشور خواهد داشت،  برای  قبولی  قابل  نتایج  باشد، 

باشد،  بازیگران داخلی و خارجی  از  از سوی مجموعه ای  راهبردها و رویکردهای یک کشور 

می تواند تا آستانه فروپاشی و منازعه داخلی پیش برود.

3- تحقق توسعه داخلی

به جز دو مورد پیشین که به نوعی چالش هایی برای سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی 

موفقیت،  در صورت کسب  سیاست  نوع  این  دقیق  و  پیشبرد صحیح  می شود،  محسوب  بغداد 

می تواند در بلندمدت به تحقق توسعه داخلی عراق بیانجامد. شاید مهم ترین دغدغه سرمایه گذاری 

در عراق امروز مسائل امنیتی باشد که با توجه به تحوالت سال های اخیر و شکست سرزمینی 

داعش در حال کاهش است و بنابراین مانع بین المللی خاصی سر راه این کشور برای جذب منابع 

خارجی وجود ندارد.
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در این چارچوب، شرکت های مختلفی برای سرمایه گذاری در حوزه هایی نظیر انرژی در 

حال فعالیت هستند. فروش نفت عراق نیز برخالف برخی کشورها مانند ایران با محدودیت تحریم 

روبه رو نیست. بغداد در برخی مواقع حتی سهم تعیین شده خود در اوپک را نیز رعایت نمی کند 

و از این رو درآمد نفتی باالیی در اختیار دارد. سیاست خارجی متوازن این کشور و اعتمادبخشی 

به طرف های مختلف که عراق در هیچ محوری علیه هیچ همسایه ای ورود نمی کند، می تواند مؤثر 

باشد.
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نتیجه گیری

نوشتار حاضر تالش کرد تا پرسش اساسی خود را درباره منطق سیاست خارجی عراق 

صورت بندی کند و در این چارچوب به مجموعه ای از عوامل شکل دهنده، شاخص ها و پیامدها 

پرداخت. به عبارت دیگر دولت شکننده، موقعیت ژئوپلتیک و تکثر کنشگران داخلی قوام بخش 

و شکل دهنده منظومه سیاست خارجی عراق هستند. این منظومه شاخص هایی نظیر موازنه مثبت 

و اولویت توسعه داخلی خواهد داشت و اتخاذ آن می تواند با نتایج یا پیامدهایی مانند توانمندی 

کنشگری محدود، امکان بروز منازعه میان بازیگران داخلی/خارجی و تحقق توسعه داخلی مواجه 

شود.
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