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Abstract
With the US invasion of Iraq in 2003, the Ba'athist regime, led by Saddam
Hussein, collapsed, and American governors, took responsibility for securing
and building up a new government in Iraq. Based on the early US strategy in the
new Iraqi government, Many Sunni Arab groups were faced with the issue of
exclusion and marginalization. But the next developments in Iraq and the layout
of power in this country were in the opposite direction to the goals of the
Americans, created a reconsideration of the American strategy following the
changes that took place in Iraq. What is said in the paper below, titled "The
Question and the Basic Question", is the role of Sunni Arabs in US strategy
regarding the developments in Iraq after the collapse of the regime of Saddam?
The research findings indicate that the United States is seeking to balance
domestic power in favor of Sunni Arabs and undermine Shi'a's position and
counteract the influence of Iran in Iraq, with the abandonment of the rejection
strategy moved towards a strategy of Interaction and collaboration with Sunni
Arab groups to achieve his security strategy.
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چکیده
با حمله آمریکا به عراق در سال  ،2003رژیم بعثی به رهبری صدام حسی ب بییا اری ا ییی
ریبهری د ی دیلتمردان آمریکایی مسئول ت امن تسازی ی تشک ل دیلت نویب در عییراق
را بر عهده گراتند .براساس استراتژی ایل ییه آمریکییا در دیلییت ردییید عییراق ،بسی اری از
رریانهای عرب سنی با مسئلۀ طرد ی حا هراندگی مواره دند ،اما تحوالت بعییدی در
عراق ی چ دمان قدرت در ایب کشور برخالف اهداف آمریکاییها در حال شریی بود که
ایب امر تجدیدنظر در استراتژی آمریکاییها بهدنبال تحوالت رخداده در عراق را به همییراه
دا ت .آنچه که در مقالۀ ش ری تحت عنوان رسش ی مسئلۀ اصییلی مطییرش ییده ایییب
است که « نقش ی رایگاه اعراب سنی در راهبرد امن تی آمریکا در قبال تحوالت عراق بعد
از سقوط رژیم صدام چ ست؟» یااتههای ژیهش نشانگر ایب است که با یرود طرد ایل ه
اعراب سنی عراق از سوی آمریکا ،به موازت قدرتگ ری

ع ان ی نفییوا ایییران در عییراق،

ایب ن ریها بهعنوان ایلویتی استراتژیک در س استهای راهبییردی آمریکییا رهییت تعییدیل
تهدیدات ردید ( ع ان عراق ،ایران) نهادینه دند.
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مقدمه
پس از  11سپتامبر روشن شد که آمریکا جهان اسالم را دشمن اصلی خود قلمدداد
کردهاست و سیاست جنگ پیشدستانه این کشور برای مقابله با تهدید ایدن نیروادا
طراحی شده و عراق دومین کشور پس از افغانستان برای عملیاتی نمودن این طرح
بود .از منظر مقامات آمریکایی ،شورشیان سنی در عراق دشمن اصلی این کشور به
حساب میآمدند؛ زیرا شامل چند گروه بودندد کده ارکددام بده ندوعی از ح دور
آمریکددا در عددراق ناراوددی بودنددد .بنددابراین ،یکددی از برنامددهاای ایددا ت متهددده،
ساماندای ووعیت استاناای مهل رفتوآمدد شورشدیان بدود .طدرح «پاکسدازی،
حفظ و ساخت» درصدد بود تا در مناطق مهصور ،ثبدات را بهوسدیلۀ مسدتقرکردن
نیرواای عراقی و بازسازیاای ناشی از تالشاای کارشناسان غیرنظامی در مناطق
پاکشده از شورشیان ایجاد و گسترش داند .تدالش ایدن اسدترات ی جلدوگیری از
نفوذ دوبارۀ شورشیان و ایجاد امید در میان جمعیت سنی بدرای بهبدود ووعیتشدان
بود ( .)Katzman, 2006, pp. 28- 29این نیرواا در قالب استرات ی مقابلده و ندابودی
جهادگرایان سلفی ساماندای شده بودند.
اتهاماتی چون داشتن زرادخانه سالحاای کشتار جمعی ،امپیمانی بدا القاعدده
و شکل دادنِ تهدیدی حتمی برای امنیت آمریکا توجیهدات اولیده جندگ و اشدغا
عراق در سا  2003بود ،امدا از سدا  2004بده بعدد ،تبددیل عدراق بده کشدوری
صلحطلب و امپیمدان آمریکدا و نموندهای دموکراتید

در خاورمیانده ،بده کدانون

تبلیغات تبدیل شد ) .(Weeks, 2010, p. 5با سقوط دولت بعثدی ،دولدت آمریکدا از

تمام گروهاای سیاسی و قومی جهت تشکیل و سازماندای دولت عراق دعوت بده
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عمل آورد .با تشکیل دولت نوین در عراق ید

ندوش شدیفت و تهدو قددرت از

اعراب سدنی بده سدمت شدیعیان اتفداق افتداد .آمریکداییادا نید بدرای اسدترات ی
مقابلهگرایانه خود با بسیاری از اعراب سنی طرح ت دعی
نیرواا را در دستور کار خود قرار دادند و بدا ت دیع

و کدااش جایهداه ایدن

جایهداه عدربادای سدنی،

شیعیان به قدرت او عراق تبدیل شدند .حذف دشمن دیرینده ایدران و روی کدار
آمدن متهدان و دوستان این کشور به تقویت و اف ایش نفوذ تهران در عراق کمد
کرد که این امر برخالف میل آمریکا در عراق بود .بندابراین آمریکدا بدرای کدااش
نفوذ ایدران در عدراق و امیندین ایجداد ید

تدوازن جدیدد قددرت در عدراق از

استرات ی اولیه خود تا حدودی عقبنشینی کرد و امزمان بدا تهدو ت ر داده در
عراق تالش کرد تا بازنهری در سیاست خارجی خود در قبدا گدروهادای عدرب
سنی را در رأس اولویت کاری خود قرار داد .آنیه کده در مقالدۀ پدیش رو تهدت
عنوان پرسشو مسئلۀ اصلی مطرح میشود این است کده «نقدش و جایهداه اعدراب
سنی در راابرد امنیتی آمریکا در قبا تهو ت عراق بعدد از سدقوط رمیدم صددام
چیست؟» یافتهاای پ واش نشانهر آن است که آمریکا بر راابرد امنیتدی در عدراق
در به ام زدن توازن قدرت و تعدیل قدرت شیعیان و ایران استوار بوده و در ایدن
زمینه تالش کرده از ظرفیتاای اعراب سنی عراق بهره ببرد .مقالۀ حاور بدا روش
تهلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانهای و اینترنتدی بده نهدارش

در آمدهاست.
 .1چهارچوب نظری
 .1-1رئالیسم تدافعی (موازنه تهدید)

امنیت یکی از کلیدیترین مفاایم در روابط بینالملل و داندش سیاسدت اسدت .در
«رئالیسم تدافعی» دغدغۀ امنیدت ،اساسدیترین مسدئله اسدت .در ایدن رویکدرد از
رئالیسم نی به رابطۀ میان آنارشی و استل امات نظدام بینالملدل از ی سدو و رفتدار
دولتاا از سوی دیهر پرداخته میشود ،اما این رابطه را پیییدهتر میبیندد
pp. 42-63

 .)1999,برخالف واقعگرایی تهاجمی ،فدر

( Jervis,

واقدعگرایی تددافعی ایدن
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است که آنارشی بینالمللی معمو ً خوشخیم است؛ یعندی ،امنیدت چنددان نایداب
نیست .درنتیجه دولتاا که این را درمییابند رفتاری تهداجمی نخوااندد داشدت و
تنها در شرایطی که احساس کنندد تهدیددی علیده آنهدا وجدود دارد نسدبت بده آن
واکنش نشان میداند و این واکنش نی اغلب در سطح ایجداد موازنده و بازداشدتن
تهدیدگر است و تنها در شرایطی که مع ل امنیت خیلی جددی شدود واکنشادای
سختتری به شکل بروز تعاروات ر خوااد نمود .بده عبدارت دیهدر ،دولتادا
زمانی اقدام به گسترش نفوذ و اف ایش قدرت خود میکنند کده احسداس نداامنی و
تهدید کنند .بر این اساس ،ح ور دولت در خارج از مرزاای ملی فقط در شدرایط
تصور ناامنی عملیاتی میشدود (برزگددر ،13٨٨ ،ص .)12٥ .بندابراین امنیدت در نهداه
تدافعیاا برابر است با برخورداری از قدرت کافی برای ایجاد موازنده و تدا جدایی
که موازنه برقرار است امنیت نی وجود دارد .اگر کشوری قصد برام زدن امنیت و
موازنه را داشته باشد کشوراا بایستی جهت کسب امنیت ،اقدام به افد ایش قددرت
و دستیابی به موازنۀ جدید نمایند (.)victor, 2006, p. 51

دیهر ایدۀ مطرح شده در نظریه «نئورئالیسم تدافعی» ،ایدۀ «موازنه تهدیدد» 1از
«والتس» تا «استفان والت» میباشد .والت برخالف نظریدات پذیرفتده شددۀ دیهدر،
معتقد است که کشوراا نه براساس اصل توازن قوا ،بلکده براسداس تدوازن تهدیدد
عمل میکنند .به عبارت دیهر ،آنیه تا کنون در عرصۀ علمدی و دانشدهاای تهدت
عنوان توازن قوا مطرح بوده ،در عرصۀ عملی توازن تهدید بدوده اسدت .مطالعدات
انجامشده توسط والت نشان میداد که کشوراا نه در مقابل قدرت ،بلکه در مقابل
تهدید با ایجاد توازن ممارست ورزیدهاند (مصددلین اد ،1390 ،ص .)147 .بدینسدان،
شاکله فکری استفان والت تأکید بر اامیت «موازنه تهدید» بدهجای موازنده قددرت
اسدت .تهدیددد در نهدداه او عبددارت اسدت از ترکیبددی از قدددرت تهدداجمی دولددت،
توانمندیاای نظامی ،ن دیکی جغرافیایی و نیات تجاوزکارانه احتمالی آن؛ درنتیجه
صرف قدرت مهم نیست و سایر عوامل نی اایمت دارند .به عبارت دیهر آنیده در
روابط میان دولتاا مهم است برداشت آنها از یکدیهر بهعنوان تهدید اسدت و نده
. Balance of Threat
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صرف می ان قدرت اری

از آنهدا .از سدویی دیهدر امنیدت در شدرایطی در نظدام

اف ایش خوااد یافت که ایجاد موازنه به انجار بد شده باشد و ایددئولومی تدأثیر
زیادی نداشته باشد .دولتاا در برابر آن دسدته از دولدتادایی دسدت بده موازنده
میزنند که تهدید فدوری نسدبت بده موجودیدت یدا مندافع آنهدا بده حسداب آیندد
(مشیرزاده ،13٨4 ،صص.)135-134 .

به امین منظور و بر مبنای چهار فداکتور ذکدر شدده ،چدون برقدراری تدوازن
اقدامی فراگیر است ،والتس نتیجه میگیرد که رفتار تجدیدنظرطلبانه و تجاوزکارانه
مهکوم به شکست است و «دولتاای طرفدددار ووددع موجددود میتواننددد نهدداه نسددبتاً
خوشبینانهای به تهدیداا داشته باشند .در جهانِ برقراریِ توازن ،بهترین سیاستاا آنهایی

استند که حاکی از خویشتنداری و خیرخواای باشددند» (المددن ،1394 ،صددص.)59-5٨.
درجهت تکمیل این تئوری ،استفان والت را بایدد نظریدهپرداز «موازنده تهدیدد» در
تنظیم پیماناای دفاعی دانست .وی بر ایدن اعتقداد اسدت کده ارگونده ائدتالف و
اتهادی نیازمند امکاریاای منطقهای و امینین احساس تهدید مشترک میباشد.
شاخصاای مربوط به پیمان دفاعی در برابدر تدوازن تهدیدد را میتدوان بده من لدۀ
«پیماناای عکسالعملی» مدورد توجده قدرار داد .زیدرا ارگداه بدازیهری درصددد
گسترش قالباای ایدئولومی

و یا رایافتاای معطوف به تغییدر وودع موجدود

باشد ،در آن شرایط زمینه بدرای پیمدانادای عکسالعملدی در چهدارچوب موازنده
تهدید حاصل میشود (.)Walt, 1987, p. 26

در ایدن بداره ،اراده سیاسدی کشدوراای منطقدهای بدهتنهایی نمیتواندد عامدل
گسددترش امکاریاددای دفدداعی د امنیتددی مهسددوب شددود ،بلک ده بایددد آن را در
چهارچوب ف ای بینالمللی گستردهتری مورد توجه و تهلیدل قدرار داد .بندابراین
امنیت در نهاه تدافعیاا برابر است بدا برخدورداری از قددرت کدافی بدرای ایجداد
موازنه .تا جایی که موازنه برقرار است امنیت نی وجدود دارد .اگدر کشدوری قصدد
برام زدن امنیت و موازنه را داشته باشد کشوراا بایستی جهت کسب امنیت ،اقدام
بدده اف د ایش قدددرت و دسددتیابی بدده موازندده جدیددد نماینددد کدده غالب داً در انعقدداد
پیماننامهاای دفاعی د امنیتی نمود پیدا میکند.
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 .2روابط آمریکا با اعراب سنی عراق (از  2003تا )2021
 .2-1دورۀ اول ( 2003تا  ،)2006دوران تنش

اشغا عراق به پایان حاکمیت اعراب سنی بر عراق و مشارکت گروهاای شدیعی و
کُرد در عرصۀ قدرت منجر شد .با تأکید بر قاعدۀ مشارکت دموکراتی

و مبتنی بدر

سهم قومی و فرقهای گروهاای داخلی عراق در نظام سیاسی گدروهادای سدنی بدا
واقعیت جدیدی مواجه شدند؛ واقعیتی که حاکی از تسلط اکثریت شیعی و کردادا
بر ساختاراای سیاسی امنیتی این کشور ،برخالف نقدش کدم آنهدا در دوره صددام
بود .اما یکی از ب رگترین چالشاای آمریکا در عراق ،نهوۀ مواجهده و مقابلده بدا
گروهاای سنی بود که به جای مشی دیپلماتید  ،سدازوکاری جهدادی و مبدارزه را
علیه نیرواای آمریکایی بهکار میگرفتندد ( .)Cordesman, 2006, p. 108ارچندد در
ابتدا سازماندای این گروهادا بیشدتر از سدوی بعثیادای باتجربدۀ سدابق صدورت
گرفت ،با گذشت زمان ،این گروهاا طی اای وسیعی از سدنیاای ناراودی را در
بر گرفتند.
مهمترین گروهاای شورشی سنی عراق در دوره اخیر شدامل دولدت اسدالمی
عراق (القاعدده عدراق) ،ارتدش مجااددین عدراق ،ارتدش اسدالمی عدراق ،ارتدش
انصارالسنه ،گردانادای انقدالب  1920و جبهده اسدالمی مقاومدت عدراق میشدد
(عباسزاده و فتحآبادی ،13٨9 ،ص .)162 .تشکیل گروهاای شورشی فدوق از سدوی
اعراب سنی بهعنوان واکنش و رویکدرد اصدلی ایدن گدروه در دوره اولیده بعدد از
فروپاشی رمیم بعث بود (دارمی ،13٨٨ ،ص .)10٨ .تا ایدن زمدان رویکدرد اکثریدت
اعراب سدنی شدامل خدودداری از مشدارکت در روندد سیاسدی ،ایجداد گروهادای
شورشی و اقدامات خشونتآمی در مقابدل نیروادای آمریکدایی و دولدت مرکد ی
عراق بود .امین عامل باعث شده تا آمریکا نی مشی مقابله بدا تنددروی سدنیاا را
پیش گیرد.
در امین زمینه یکی از برنامهاای ایا تمتهده در عراق در زمیندۀ سداماندای
ووعیت استاناای مهدل رفتوآمدد شورشدیان بدود .طدرح «پاکسدازی ،حفدظ و
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ساخت» 1درصدد بود تا در مناطق مهصور ،ثبات را بهوسیلۀ مستقرکردن نیروادای
عراقی و بازسازیاای ناشی از تالشاای کارشناسان غیرنظامی در مناطق پاکشده
از شورشیان ایجاد و گسترش داد .تالش این استرات ی جلوگیری از نفدوذ دوبدارۀ
شورشیان و ایجاد امید در میان جمعیت سنی با بهبود ووعیتشدان بدود

( Katzman,

.)2006, pp. 28- 29

در ورای ایددن تهددو ت راابددرد کلددی آمریکددا در قبددا سددنیاای عراقددی در
سا اای  2003الی  ،2006به شکل چندوجهی و چندبعدی بودهاست .طدوری کده
رویکرد آمریکا در قبا گروهاای سنی عراق در پدی اسدترات ی کلدی واشدنهتن در
این کشور و تهو ت این عرصه بودهاست .در ابتدای اشغا عدراق ،آمریکدا سدعی
داشت در قالب استرات ی «ایجاد دولت الهو» به سنیاای عراق سهمی متناسدب بدا
جمعیت آنها و براساس قواعدد دموکراتید

اعطدا کندد .بدا گسدترش فعالیتادای

خشونتآمی شورشیان سنی ،دولت آمریکا استرات ی خود در عدراق یعندی «ایجداد
دولت الهو» را کنار گذاشدت و در سدا  13٨4بده دلیدل وخامدت شدرایط امنیتدی
استرات ی «پیروزی در عراق» مطرح شد .این استرات ی از ارکان گونداگون سیاسدی
اقتصادی و امنیتی برخوردار بود (زریننرگس.)1394 ،

با عدم تهقق دولت الهوی موردنظر آمریکا در عدراق و عددم پیدروزی شدیعیان
غیرسکو ر در انتخابات ،واشنهتن درجهت کنتر ائدتالف عدراق یکپارچده بدهعنوان
بلوک سیاسی اصلی مجلس نمایندگان عدراق بهتددری حمایدت بیشدتر از سدنیاای
عراق را برای ایجاد توازن در مقابدل شدیعیان مدورد توجده قدرار داد .در ایدن زمینده،
حمایت از مشارکت وسیعتر گروهاای سنی در ساختار سیاسی جدید تعددیل قدانون
بعثیزدایی برای ع ویت بعثیاای سابق در ساختاراای سیاسدی و امنیتدی و تأکیدد
بیشتر بر مبارزه با شبهنظامیان شیعی بهجای تمرک صرف بر شورشدیان سدنی باعدث
شد تا در روابط آمریکا با شیعیان عراق متغیرادایی وارد شدود کده تردیدد شدیعیان را
نسبت به سیاستاای آمریکا دو چندان کند (.)Kinninmont & Sirri, 2013, pp. 62-70

آمریکا در دورۀ اولیه ح ور خود در عراق ،دولت د ملتسدازیِ دموکراتید
. clear, hold and build
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در پرتو امنیتسازی ناشی از ح ور نظامی خود را مددنظر داشدت ،امدا بدا ظهدور
گروهاای شورشی سنی و ایجاد نداامنی و بیثباتیادای وسدیع در عدراق نده تنهدا
پیشبُرد روند سیاسی تهتالشعاش ناامنیاا قرار گرفت؛ بلکه ایجداد ثبدات و امنیدت
در عراق به اولویت اصلی دولت آمریکا و دولت جدید عراق تبدیل شدد .بدر ایدن
اساس بود که بهتدری امنیتسازی بهعنوان مهدور اصدلی راابردادای آمریکدا در
عراق مطرح شد.
فعالیتاای خشونتآمی گروهاای شورشی سنی و القاعدده در عدراق باعدث
وخامت اوواش امنیتی و تشدید خشونتاای فرقهای در سدا  13٨5شدد .در ایدن
سا آمار تلفات نیرواای نظامی و غیرنظامی اف ایش یافدت و آمریکدا در موقعیدت
دشواری در عراق قرار گرفت ( .)Salem, 2013, pp. 28-30با گسدترش خشدونتاا،
افدد ایش ا ینددهاای مددادی و انسددانی جنددگ و ناخرسددندی افکددار عمددومی در
ایا تمتهده از این شرایط که در پیروزی دموکراتاا در انتخابات کنهدره بازتداب
پیدا کرد ،دولت آمریکا راابرد جدیدی را برای بهبود شرایط امنیتی عدراق در سدا
 13٨6طراحی و به اجرا گذاشت که در بخش آتی مورد بهث قرار خوااد گرفت.
 .2-2دورۀ دوم ( 2006تا  ،)20011تعامل با سنیهااای میانااهرو (شااورای بیااداری،
عشایر)

چنانکه در بخش پیشین گفتده شدد ،بدا افد ایش خشدونتاا و ناامنیادا ،آمریکدا
استرات ی جدیدی را برای عراق طراحی کرد کده شدامل افد ایش نیدرو بدهوی ه در
استاناای «ا نبار» و «بغداد» بهمنظور سرکوب گروهاای شورشی سدنی و القاعدده
بود ،اما بهتدری مهور عمدۀ دیهری در چهارچوب استرات ی آمریکا قدرار گرفدت
که در امنیتسازی عراق و بازتعری

روابط آمریکا با گروهاای سنی عراقی بسدیار

تأثیرگذار بود .این مهور حمایت از نیرواای عشایر سدنی موسدوم بده «شدورااای
بیداری» و تجهی و سازماندای آنها در مقابل القاعده بود.
ارچند درابتدا سازماندای قبایل سنی ،بخشی از اسدترات ی آمریکدا در عدراق
نبود ،شرایط ناشی از خی ش قبایل سنی در مقابل القاعده باعث اسدتفادۀ آمریکدا از
این فرصت و تجهی و حمایت از آندان شدد .مبدارزۀ نیروادای بیدداری در مقابدل
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القاعده تا حد زیادی نتای موفقیتآمی ی داشت و بر این اساس ،این نیرواا بخش
غیرقابلانکداری از اسددترات ی امنیتسددازی آمریکدا در عددراق مهسددوب میشدددند.
آمریکا پس از آن ،به این نیرواا حقوق مااانۀ حددود  300د ر در قالدب قدرارداد
پرداخت میکرد و دولت عراق را برای پرداخدت حقدوق آنهدا تهدت فشدار قدرار
میداد .بر این اساس ،وزیر دفاش عراق اعالم کرد که دولت  1٥0میلیارد دینار بدرای
حقوق شورااای بیداری در بغداد و سایر استاناا اختصداص دادهاسدت

( Francois

.)& Sud, 2006
ظهور شورااای بیداری و حمایت آمریکا از آنها در مبارزه با القاعده در بهبود
شرایط امنیتی عراق تأثیرگذار بود ،اما اکنون ایدن شدورااا بده مع دل جدیددی در
عراق تبدیل شدهبودند و ممکن بود در میانمدت ،عنصری بدرای تشددید ناامنیادا
باشند؛ چراکه از سوی دولت شیعی عراق ،به رابری «مالکی» ،مورد کملطفدی قدرار
گرفته و با وجود تالش برای امنیتسازی در عدراق ،مدورد پیهدرد قدانونی دولدت
عراق بودند و باراا از سوی نیرواای امنیتی عراقی به رابری مالکی ،مدورد آزار و
اذیت قرار گرفتند و امین عامل باعث شد تا نیرویی جدی بدرای تبلیغدات داعدش
در سا اای  2014به بعد باشند (.)Orton, 2015

از آنجایی که بخش قابلتوجهی از نیرواای بیداری را شورشدیان و بعثیادای
سابق تشکیل میدادند گروهاای شیعی نسبت به آنان سدوءظن عمیقدی داشدته و از
نقددش آنهددا در آینددده عددراق ابددراز نهرانددی کردنددد .عددالوه بددر ورود بعثیاددا و
تروریستاای القاعده بده شدورااای بیدداری ،گرایشادای سدکو ر و سدنی ایدن
شورااا و نفی نقشآفرینی روحانیون در عرصۀ سیاسی از سدوی رابدران بیدداری،
خشم رابران شیعی را بدهدنبا داشدت« .مقتددی صددر» و «عبددالع ی حکدیم» از
اصلیترین رابران شیعی مهسدوب میشددند کده درخصدوص تهدیددات ف ایندده
نیرواای بیداری نهرانی خویش را بروز دادند.)Smith, 2015( .
با وجود نقشآفرینی نیرواای بیداری در امنیتسازی عدراق ،سرنوشدت ایدن
نیرواا به دلیل دیدگاهاای متفاوت و مناقشهاای دولدت عدراق و مقامدات آمریکدا
مبهم و مورد سوءظن بود .مقامات آمریکایی خواستار جذب سریع ایدن نیروادا در
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ساختاراای امنیتی و حتی اعطای مشاغل غیرنظامی به آنهدا و یدا پرداخدت حقدوق
آنان از سوی دولت عراق بودند ،اما دولدت عدراق مالحظداتی را در اینخصدوص
مطرح میکرد؛ ازجمله این است که آنها امکانات و ظرفیدت مهددود بدرای جدذب
نیرواا ،ورود عناصر بعثی و القاعده به شورااای بیداری و لد وم کسدب اطالعدات
درخصدوص افدرادی کده قصدد اسدتخدام در نیروادای نظدامی و امنیتدی را دارنددد
(.)Kinninmont & Sirri, 2013

درمجموش ظهور شورااای بیداری بدا سدازماندای و حمایدت آمریکدا متغیدر
جدیدی را به مهیط امنیتی درون عراق اوافه کرد که فرصتاا و تهدیدداتی را در
پی داشت .عمدهترین فرصت کدااش تهدیددات امنیتدی القاعدده و امیندین وارد
ساختن سنیاا به رونداای امنیتدی و سیاسدی رسدمی بدهجای مخالفدت در قالدب
گروهاای شورشی بود ،اما تهدید عمدۀ ظهور نیروی شدبهنظامی جدیدد در مقابدل
دولت و سایر گروهاای عراقی بود که شرایط سیاسی د امنیتی را پیییدهتر میکدرد.
این شورااا با توجه به تجهی  ،سازماندای و حمایت آمریکا ،خواستار ایفای نقدش
برجسته در عراق بودند ،اما این امر میتوانست موقعیت سدایر گروهادای سدنی را
ت ددعی

نمددوده و نهرانیاددایی را در سددایر گروهاددای عراقددی نی د ایجدداد کنددد.

بخشاایی از این نیرو ،بعداا با داعش پیوست ،چراکه نه آمریکا و نه دولت عدراق
در جذب آنها موفق نبودند.
 .2-3طرح جوزف بایدن :تقسیم عراق به سه اقلیم (شیعه ،سنی ،کرد)
یکی از مهمترین موووعاتی که پدس از درگیریادای فرقدهای در سدا  2006تدا
 200٨در قالبی جدید در عرصۀ حکمرانی و صهنۀ سیاسدی کشدور عدراق مطدرح
شده بود ،مسئلۀ عملیشدن طرح جوزف بایدن ،معاون وقت باراک اوباما و رئدیس
جمهور فعلی آمریکا بود.
در اوایل مطرحشدن این طرح از سوی معاون رئیس جمهور آمریکا ،در قبدا
آن مووعگیریاای نسبتاً ود و نقی دی از سدوی جناحادای مختلد

حاودر در

آوردگاه سیاسی عراق اتخاذ شد .آنچندان کده از شدوااد پیددا بدود اعدراب سدنی
بهشدت مخال

این طرح بودند؛ زیرا آن را تالشی برای تج یده عدراق و ت دعی
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قدرت سنیاای عراق ارزیدابی میکردندد .امدا در مقابدل اعدراب سدنی ،کردادا را
میتوان مهمترین حامیان این طرح دانست؛ البته باید این نکته را لهاظ نماییم آنیه
که کرداا از طرح بایدن خواستار بودند این بود کده ندواحی کردنشدین ،در منداطق
مورد منازعه از جمله کرکوک و بخشاایی از استان موصل و دیاله به ایالت کرداا
الهاق شود .عالوه بر کرداا ،اعراب شیعه عراق دیهر گروه منتفع در طدرح بایددن
بودند .اعراب شیعه که بعد از تشکیل اولین دولدت عراقدی بعدد از سدقوط صددام

حسین ،عمالً ریاست حکومت را در دست داشتهاند در برابر طدرح بایددن –نده بدا

شدت اعراب سنی– مخالفت نمودند .از اینرو ،اعراب شدیعه بدرخالف سدا اای
ابتدایی پس از  2003که برپایی ایالتی شیعی را در جنوب عراق آرزو میکردند ،در
شرایط کنونی خواستی قوی را مبنی بر تقسیم عراق به سه ایالت سنی ،کرد و شیعه
ندارند .بعد از این طرح ،تقاوا از سوی اعراب سنی و معدودی از شخصدیتادای
عرب شیعی جهت اجرایی شدن ،قوت گرفت (.)Gksat, 03/05/2013

درکل ،ورای خواستهاای اعراب سنی (رافع عیساوی وزیدر دارایدی پیشدین و
احمد علوانی نماینده سابق ائتالف العراقیه در مجلس ملدی عدراق) بدرای اجرایدی
شدن طرح جوزف بایدن ،برخی از نمایندگان شیعه ام تقاوااای خویش را مبندی
بر حمایت از ایجاد ایالتی شیعه برای مجد ا کدردن اسدتاناای شدیعه از اسدتاناای
سنینشین ابراز داشتهاند« .عبدالهسین اادی اَجَر ،نماینده ح ب الدعوه ،در ارتبدداط بددا
اقدامات افراد مسلح در استان انبار بر این امر تأکید کرد که این گروهاا شددیعیان را ادددف
قرار دادهاند و باید برای پیشهیری از این اقدامات ایالتی شیعه را در جنوب عراق تشددکیل
داد»

(30/4/2013

 .)Gksat,بدهطور کلدی ،بدا نظدر بده ایدن موودعگیریاا از سدوی

طرفاای سنی و شیعه میتوان بر این امر تأکید کرد که در اووداش سیاسدی عدراق
تقاوا برای اجرایی شدن طرح جوزف بایدن وجود داشت.
در ارتباط با مسئلۀ ایجاد ایا ت فددرا سدطح داخلدی عدراق قدانون اساسدی
دائمی عراق بهصراحت از ایالتی شدن کشور حمایت میکندد براسداس مدادۀ 116
قانون اساسی ،رمیم فدرا عراق متشکل از پایتخت ،ایالتاا ،اسدتاناای خدارج از

مرک و ادارات مهلی است .امینین بندد دوم مدادۀ  117قدانون اساسدی عدراق –
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عالوه بر اقلیم کردستان بهعنوان ایالتی قانونی و پذیرفتهشده– بدر پدذیرش ایدا ت
جدیدی که براساس قانون اساسی یا با رعایت مواد قانونی ایجداد میشدوند تأکیدد
دارد ) .)www.parlimant.iq/ Iraqi , 2012اما این طرح ،بهواسطۀ مخالفتاای دولت
تهت رابری مالکی با شکست کامل مواجه شد و به نهرانی سنیاا از تالشادای
ود شیعی مالکی دامن زد .تالش آمریکا در این دوران به حدل مسدئلۀ سدنیاا در
عراق با شکست مواجه شد و بهعنوان رااکاری نظری صرف باقی ماند.
 .3دورۀ سوم ( 2011تا  :)2016تحول از تعامل به همکاری با سنیها
تهو ت پیشآمده در سا اای پس از ( 2011که با خروج نیروادای آمریکدایی از
عراق شروش شد) بار دیهر زمینه را برای ورود و ح ور آمریکدا در عدراق فدراام
نمود؛ چراکه خی ش داعش و شکلگیری حکومت جدید عراق در سا  ،2014بار
دیهر آمریکا را عمیقاً در عراق گرفتار کرد .درگیری جدید نه به صدورت مهددود؛
بلکه بهواسطۀ کم اای بشردوستانه ،حمدالت ادوایی و آمدوزش و امکداری بدا
نیرواای عراقی و تالش برای امکاری با سدنیاای ایدن کشدور و نید مقابلده بدا
شیعیان و نفوذ ف اینده ایدران در ایدن کشدور کده بدا ظهدور داعدش بده اوج خدود
رسیدهاست ،چند بُعدی بود .پس از سدا اا حمایدت از ندوری المدالکی ،در نیمدۀ
 ،2014مقامات رسمی ایا تمتهده بده ایدن نتیجده رسدیدند کده مدالکی بهواسدطۀ
اقدامات فرقهای و اقتداریاش ،توانایی رابری دولتی دموکراتی

را ندارد .در ایدن

میان ،آمریکا که از رفتاراای مالکی نهران بود؛ زیرا باعث ان وای سدنیاا و ایجداد
بستر برای نفوذ ف اینده ایران در عراق شده بود ،تالش کرد تا عالوه بر امکاری با
سنیاای این کشور از  2013به این سو ،زمینه را بدرای مقابلده بدا نفدوذ ایدران در
عراق فراام نماید و این مهم تهقق نمییافت مهدر بدا مهددود نمدودن شدیعیان و
برکناری مالکی (زریننرگس .)1394 ،حا در این بخش عالوه بر ظهور داعدش ،بده
بهث امکاری عشایر سنی با داعش و تالش آمریکدا بدرای تقویدت امکداری بدا
سنیاای عراقی پرداخته میشود.
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 .3-1همراهی بخشی از سنیهای عراقی با نیروهای داعش

بیش

استواری تشکیالت داعش در سا  2014و رواج گرایش به جهادیسدم در

عراق و میان سنیاای این کشور را نمیتوان امری تصادفی پنداشت .ایدن رویدداد،
ریشه در عقبهای تاریخی در تهو ت عدراق پدس از قددرتگیری ندوری المدالکی
داشت .در پایان سا  200٨فرماندای نیرواای آمریکایی ،مسئولیت ادارۀ شورااای
بیداری (پیشتر مورد بهث قرار گرفت) را بده دولدت مدالکی واگدذار کدرد .البتده
«منرا پترائوس» توصیه کرده بود که نیروادای تدابع ایدن تشدکیالت در نهادادای
نظامی و پلیس و دیهر نهاداای دولتی جذب شوند .این نیرواا از اال سنت بدوده
و شمار آنها به صد ا ار نفر میرسید ،اما دولت مالکی حقوق  300د ری نیمی از
آنها را قطدع و بالتکلید

راایشدان نمدود و جدذب آن ندیم دیهدر نید از سدوی

نخستوزیر با اما و اگر مواجه شد .این امر باعث ناروایتی سنیاا شد ،چراکده در
نبرد با القاعده ا اران کشته داده بودند و ایند

حدس میکردندد از سدوی دولدت

فریب خورده و کینهای خشونتبار نسبت به آن داشتند و بعداا بدا ایدراد توبده بده
دولت اسالمی عراق ،به این تشکل برود دولت شدیعی عدراق پیوسدتند (عطدوان،
.)٥8-٥6 139٥
قدرتگیری مجدد مالکی در سدا  ،2010باعدث یدأس سدنیاای میاندهرو از
تأثیرگذاری بر رونداای قانونی در عراق شد و زمینه را بدرای تشددید گدرایش بده
رادیکالیسم در میان عشایر سنی فراام کرد .مالکی برای بسط قدرت خود در تمدام
عراق ،زمینه را برای خاموش کردن صدای مخالفان و از آن میدان سدنیاای عدراق
فددراام نمددود .مخالفددان مددالکی ،وی را سیاسددتمداری دیکتاتورمدد،ب ،فرقددهگرا و
انهصارطلب میدانستند؛ بهطوری که دولت او بدا دامدنزدن بده شدرایط نابسدامان
کشور ،فرصت را برای رشد تشکیالت دولت اسالمی فراام ساخته بود.
در تابستان  ،2010شدماری از فعدا ن عرصدۀ مددنی در عدراق ،بارادا خطدر
گسترش فعالیت دوباره القاعده را گوش د کردند .آنان افد ایش نارودایتی و خشدم
شیو عشایر سنی و سرکردگان شورااای بیدداری را نشدانهای بدر گسدترده شددن
شکاف میان دولت و بخش مهمی از جامعده تلقدی میکردندد .تظااراتادای ودد
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دولتیِ سنیاا در میدان التهریر بغداد و حویجۀ عراق با شددت و سدرکوب پاسد
داده شد .در جو ی  ،2013موج خشدونتاا در عدراق بده نقطدۀ بهراندی رسدید.
دسددتهاای حددامی دولددت اسددالمی عددراق و شددام کدده از ااددل سددنت بودنددد و از
پیروزیاای خود در سوریه شادمان بودند به شکل سدپاای متشدکل درآمدده و بدا
بهرهگیری از ناروایتی و تهقیر سنیاای عراقی از سوی حکومت مالکی ،عدراق را
در سا  2014مورد حمله قرار دادند و حمایت بخشاای قابدلتوجهی از عشدایر
سنی را به امراه بعثیاای عرب سنی سابق را با خود داشت (عطوان ،139٥ ،صص.

 .)117-110آمریکا و رابران سیاسی و مذابی عراقی ،در این دوران ،صدالح را بدر
کنارگذاشتن مالکی و روی کار آوردن حیدرالعبادی دانستند تدا اقدل مرحمدی بدر
درداای سنیاا باشد و بتواند زمینه را بدرای آرام نمدودن عشدایر و رابدران سدنی
فراام نماید .از این دوران به بعدد آمریکدا بده جدذب حدداکثری سدنیاای عدراق
پرداخت.
 .3-2آمریکا وجذب حداکثری سنیها ،مبارزه با داعش

به دنبا تهو ت ناشی از بهدران ظهدور داعدش ،قددرتگیری شدیعیان در عدراق،
گسترش نفوذ ایران در این کشور و نی ناروایتی عشایر و گروهاای اال سدنت از
ووعیت موجود ،آمریکا تالش کرد تا با استفاده از کارت و اارم سنیاا ،نیرویی از
میان عشایر اال سنت برای مبارزه با داعش تشکیل داد که اددفاای ودمنی آن
را باید در تالش برای مقابله با شیعیان و ایران برآورد نمدود .امدا ایدن نیدرو صدرفاً
برای مبارزه با داعش نبوده و معنای ایجاد موازنۀ قدرتِ نظامی میان شیعیان ،کرداا
و سنیاا در این کشور ،تالش برای امکاری و جذب آنها به آمریکا و زمینهسازی
برای تج یۀ احتمدالی عدراق بدود .چراکده شدیعیان نیروادای نظدامی و شدبهنظامی
نیرومندی در ارتش و نی مناطق شیعهنشین دارند.
«در ووعیت بهرانی خاورمیانه و عراق ،آمریکاییاا احساس میکنند نیازمندد
سلسله اارماایی استند که در ووعیت حاور در اختیار ندارندد .اصدو سیاسدت
تشکیل ائتالفی تهت عنوان ائتالف ود داعش ،درواقع کوششی برای تأمین نیازادا
و دستیابی به اارماایی مورد اشاره است .تجارب تل آمریکا در عراق و افغانستان
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باعث شدهاست تا آنها بر روی عملیات نیرواای خود برنامهری ی نکنند» (زرگری،
 .)139٥بدینسبب  ،از سا  2014به این سو ،به ایدۀ تشکیل ارتش سنی در عدراق
توجه وی ه میشود .این طرح پوششی برای مجموعه تصمیمات راجعبده داعدش و
آینده عراق در قالب سه اقلیم در د عراق یکپارچه ،امدا مت لد

و یدا کشدوراای

جدید سنی ،کرد و عرب شیعی از گورستان عراق است.
در دوران پسا ظهور داعش ،آمریکا «در نظدر داشدت تدا ارتشدی از سدنیاای
عراقی ،به مانند نیرواای صهوه در دوران قبل از  ،2010تشکیل داد .طبدق برخدی
آماراا سخن از ی

ارتش صد ا ار نفری بود .آمریکاییاا سعی داشتند این ارتش

را در میان اال سنت ایجاد کنند .ادف راابرد مورد نظر ،تسلیح و آموزش سدنیاا
از سوی آمریکاییاا جهت جلوگیری از پاگرفتن دولتی تهت حاکمیدت شدیعیان و
مورد نفوذ ایران در عراق بود .درواقع تالش آنها برای ایجاد این ارتش را میتدوان
در راستای سیاست کالن آنها در بیست سا گذشته نسدبت بده اقلدیم کردسدتان و
اشغا عراق ارزیابی کرد» (قنادباشی ،1393 ،دیپلماسی ایرانی) .واقعیدت آن اسدت
که این ارتش بهمنظور تج یه قدرت ،جلوگیری از تشکیل دولتی قدرتمندد و نظدام
سیاسی مقتدر در عراق شکل میگیرد تا بتواند عالوه بر ایجاد دیدگاه منفی سدنیاا
نسبت به داعش ،زمینه را برای امکاری راابردی فیمابین ایجاد نمایدد (زرگدری،
 .)139٥ایددن راابددرد را بایددد در امتددداد تهددو ت عددراق پددس از  2003و نیدد
قدرتگیری و رقابت ترکیه ،عربستان و ایران در این کشور و نی برنامهاای آمریکا
برای عراق با عنایت به این سه قدرت منطقهای دید.
 .4تحلیل جایگاه اعراب سنی در راهبرد امنیتی آمریکا در عراق
 .1-4دوره اول ()2003-2008

در دوران بوش و حمله ایا تمتهده به عراق ،ووعیت ایران در خاورمیانده و نید
عراق تهت تهدید مستقیم قرار گرفت .چنانکه با ورود «جورج بوش» پسر به کا
سفید ،دور جدیدی از تهدیداا و اجبار علیه دشمنان آمریکدا از جملده ایدران وارد
گفتمان واشنهتن شد .دولت آمریکا که خود را قدرت بالمنازش جهانی میدید ،پس
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از  11سپتامبر سا  2001به افغانستان حمله کرد و در سا  2003بدون توجده بده
مخالفت «بیل کلینتون» رئیس جمهور سابق و حتی بدون مجدوز سدازمان ملدل بده
عراق یورش بدرد

(2002

 .)Andrew,در ایدن میدان ،سیاسدتاای اعالمدی مقامدات

آمریکایی در قالب سخنان تهدیدآمی و سیاستاای اعمالی آنها در عملکرد نظامی،
سایه تهدید را بر سر ایران نهه داشته بود ،بهگونهای که گ ینه حمله نظامی به ایران
پددس از سددقوط صدددام تددا حددد زیددادی گمانددهزنی معتبددری بهشددمار میرفددت
( .)www.state.govبهعالوه ،جورج بوش در سخنرانی سا نه خود در مانویده سدا
 2002اعالم کرد که به دشمنان آمریکا اجازه دستیابی به تسلیهات کشتار جمعی را
نخوااد داد .سپس با اشاره به ایران اوافه کرد که ایدران بهصدورت جددی در پدی
دستیابی به این تسلیهات و صددور تدرور میباشدد (.)www.presidency.ucsb.edu
این مووعگیریاای تند مختص دسدتهاه اجرایدی ایا تمتهدده نبدود و برخدی از
اظهارات سناتوراا و نمایندگان کنهره ،احتما جنگ علیه ایران را تقویت میکرد.
پس از سقوط صدام ،آمریکا با تکیه به نیرواای خدود در دو کشدور عدراق و
افغانستان ،کمربند اطراف ایران را مهکمتر کرد و شرایط را برای اف ایش فشدار بدر
تهران مهیا دید .بدینمنظور ،مقامات آمریکایی درخصدوص برنامدۀ اسدتهای ایدران
اظهار نهرانی و تهران را متهم به تسریع برنامده اسدتهای خدود کردندد .پدس از آن
آمریکا سعی کرد کشوراای ع و آمانس بینالمللی انرمی اتمی که ایران را نداق
ال امات «ان.پی.تی» اعالم کرده بودند ،متقاعد به اف ایش فشار بر روی ایدن کشدور
کند ( ،)U.S. House of Representatives, 2002, pp. 37- 38اما صهنۀ اصلی و ندوین
منازعه آمریکا با ایران به کشور عراق انتقا یافدت .اشدغا عدراق ایدن واقعیدت را
نشان داد که آمریکا در تهمیدل نظدام تد قطبی موفدق بدوده و در تدالش بدود تدا
تنهنااای استرات یکی را بر ایران در منطقه و عراق ایجاد نماید.
اگرچه دولت بوش در ابتدای ورود به عراق درصدد تهدید و اعما فشار بدر
ایران بود ،رفتهرفته با شدت گرفتن شدورشادای القاعدده و گدروهادای سدنی تدا
حدودی از استرات ی مبتنی بر تهدید و ارعاب علیه ایران فاصله گرفدت و حتدی از
این کشور برای ایجاد ثبات و نظم وامنیت درعراق درخواست امکاری کدرد .ایدن
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روند تقریبا تا سا  2006تداوم داشت .از سا  2006به بعد آمریکا بهدنبا تعامدل
با گروهاای سنی حرکت کرد و درصدد بود تا بدا تغییدر در تدوازن داخلدی ،زمینده
مشارکت اعراب سنی را در فرایندد قددرت فدراام کندد .اددف عمدده آمریکدا از
بهکارگیری اعراب سنی در دوران زمامداری بوش این بود که بتواندد بدا اسدتفاده از
آنها ام در عراق ثبات ایجاد شدود و ادم اینکده بدا ایجداد تدوازن نسدبی در برابدر
شیعیان ،این تصور که قدرت بهصدورت کامدل در دسدت شدیعیان قدرار دارد را تدا
حدودی تلطی

نماید.

 .2-4دوره دوم ()2008-2016

برجستهترین جنبه و شاخص سیاست خارجی آمریکا در دورۀ اوباما به عقبنشینی
تدریجی از خاورمیانه ،جایی کده بهشدکل ناامیدکننددهای در آن غیرعقالندی عمدل
میکرد ،به نفع تسریع راابرد مهور آسیا مربوط میشود ،جدایی کده در آن اقتصدادِ
روبهرشد و خ نده چین درحا شکلدای به نظم جهانی است
23

( Heydarian, 2016,

 .)p.اوبامددا از زمددان ورود بدده کددا سددفید در تددالش بددود تددا منددابع و توجدده

ایا تمتهده را از خاورمیانه بهسوی آسیا – اقیانوسیه تغییر دادد

( Hiatt, 2013, p.

 .)12اما در سند استرات ی امنیت ملی آمریکدا در سدا  ،2012خاورمیانده امیندان
دارای اامیت حیاتی است و ارچند تمرک بر روی آن کمتر شدهاست ،بده معندای
غفلت ایا تمتهده از آن نیست (قاسمی ،13٨7 ،ص.)130 .

با تشدید بهران سوریه و درگیر شدن ایران در ایدن بهدران ،آمریکدای تهدت
ریاست اوباما ،تهو ت عراق و سوریه و نی مقابلده بدا نفدوذ ایدران را بده شدکلی
درامتنیده میدید .از نهداه ایدا ت متهدده ،داعدش و سدایر اسدالمگرایان افراطدی
ارچند خطرناک استند تا جایی که بده سدرنهونی «بشدار اسدد» در سدوریه یداری
برسانند باید مفید قلمداد شوند .نابودی آنها حتی اگر مقدور باشد به ت عی

جبهۀ

مخالفان اسد در سوریه منجر خواادد شدد .از نظدر ایا تمتهدده حفدظ ندوعی از
موازنه درونی نیرواای مخال

اسد ،بهطوری کده بده افراطیدون اجدازه تسدلط بدر

میداناای جنگ و برداشدت حاصدل آن را ندادد ،میتواندد ودمن بهرهگیدری از
پتانسیل افراطیون مانع از برتری آنها شود .درخواست باراک اوباما از کنهدره بدرای
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اختصاص  ٥00میلیون د ر به منظور تقویت گروهاای میاندهرو در میدان مخالفدان
رمیم اسد ،احتما ً نشاندانده تصمیم نهایی کا سدفید بده برقدراری ایدن موازنده
است (حسینی.)IPSC ،1393 ،

با ظهور داعش در عراق و احتما مداخلۀ نظامی آمریکا در این کشور ،تدرس
از قدرتگیری و نفوذ مجدد ایران در عراق ،مانند ووعیت پس از  ،2003بر دولت
اوباما و تیم مشاوران خارجی و خاورمیاندهای وی غالدب شدد .بده امدین منظدور،
ایا تمتهده با تجربهای تاریخی مواجه بود و میدانست که ارچند دولدت صددام
حسین را ساقط کرد ،با شکلگیری دولت جدید عراق ،ایران نفوذ با یی در عدراق
کسب کرد؛ بهگونهای که بسدیاری ایدران را پیدروز واقعدی سدقوط صددام حسدین
دانستند .از طرفی اگر ایا تمتهده به دنبا مداخله نظامی در عدراق نباشدد ،ایدرن
میتواند از طریق کم اای نظامی خود خأل قدرت موجود قدرت در عراق را پدر
کند که این امر خود سبب اف ایش م اع

نفوذ ایران در عدراق میشدود (غالمددی،

 .)IPSC ،1393این ووعیت خود به دوگانهی سیاست آمریکا در قبا عراق و نفوذ
ایران دامن میزد و باعث شد که روح این دوگانهی بر دسدتهاه سیاسدت خدارجی
اوباما تا پایان کار او بهعنوان رئیسجمهوری حداکم باشدد .ارچندد دولدت اوبامدا
بهمنظور مداخله در عراق ،اصالحات در این کشدور و نید مقابلده بدا نفدوذ ایدران
تالشاایی انجام داد ،منت به نتیجۀ ملموسی نشد.
سیاستاای دولت اوباما تا حدود زیادی با دوران بوش متفاوت بود .امزمان
با به قدرت رسیدن اوباما ،دولت او بدا مطالبدات وسدیع سدایر بدازیهران منطقدهای
مواجه شد بهنهوی که اکثدر دولدتادای خاورمیانده ایدران را برنددۀ بدازی عدراق
میدانستند ،حتی آمریکا با اتهاماتی چون «جاده صافکن ایدران در عدراق» مواجده
شد .بنابراین در دولت اوباما توازن خارجی تا حدودی بر توازن داخلی چربیدد کده
ادف اصلی دولت جدید از بهکارگیری اعراب سنی و دادن نقشی از قدرت به آنها
بیشتر برای کااش نفوذ ایران و ایجاد موازنۀ قدرت جدید به نفدع آمریکدا و سدایر
دولتاای سهمخواه (عربستان ،ترکیه) در عراق بود.
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 .3-4دوره سوم ()2016-2020

پویشاای سیاسی و دیپلماتی

نوین ایا تمتهده در دوره ترامد

نشدان داد کده

دولت او در ابتدای امر ،درصدد بود از طریدق امکداری بدا عربسدتان و سدنیاای
عراق و نی جلب نظر «حیدرالعبادی» به مقابلده بدا نفدوذ ایدران در عدراق بپدردازد.
بنابراین ،در دولت ترام

نی  ،آمریکا برای عراق روشن کرد که میخوااد متهدش

در مبارزه با تروریسم (یعنی عراق) از ایران فاصله بهیرد (ستار ،1396 ،ص.)20.

بهطور کلی استرات ی ترام

در ابتدای ورود به کا سدفید بدا اوبامدا تفداوت

چندانی نداشت ،با این تفاوت که اساساً در مورد عوامل خارجی و مسئلۀ ایران بده
شکل عملیاتیتری بهدنبا ایجاد مهمل و بسدتراایی بدود کده از قبدل ادم وجدود
داشت .در واقع ،ایا تمتهده در دوره دولدت دونالدد ترامد

بدهدنبا اسدتفاده از

ظرفیتاای شرکای خود برای مقابله با نفدوذ ایدران در خاورمیانده بدود ،خصوصداً
عراق و آنیه که از آن بهعنوان اثر مخرب جمهوری اسالمی در منطقه و عراق یداد
میکند .پیرامون امین موووش ،منرا «جوزف وتل» در این باره صدهبت مفصدلی
ارائه دادهاست .منرا جوزف وتل اصطالحی را در مورد ایدران بدهکار میبدرد کده
خالصهاش این اسدت کده ایدران در منطقدۀ خاکسدتری حرکدت میکندد و منطقدۀ
خاکستری جایی است که درگیری در آن جریان دارد (آزادی.)IPSC ،1396 ،

با این اوصاف ،دولت ترام

برای کااش نفوذ ایران و تقویت اعراب سنی در

عراق ،حمایت از مصالهه و آشتی ملی در عراق را بدهعنوان اولدویتی برجسدته در
دستهاه سیاست خارجی خدود نمایدان کدرد .ترامد

بدا یدادآور شددن درسادای

گرفتهشده از سا اای ح ور نظامیان آمریکا در عراق بیان کرد که نیدروی نظدامی
بهتنهایی نمیتواند ثبات و امنیت را به عدراق بازگرداندد و ایدن امدر مسدتل م کندار
گذاشددته شدددن اختالفددات و شددکافاددای رابددران عراقددی و پاسددخهویی بدده
ناروایتیاای مردم است ( .)wille, 2017حمایدت از تفدوی

اقتددار و مندابع بده

حکوتاای مهلی ،تالش برای بسی اعراب سنی و ادغام آنها در نیرواای امنیتدی
و حمایت از قانون عفو و گذشت نی در دولت قبلی را در رأس کار قرار داده شده
بود ( .)White House, 2015آمریکاییاا بر این باور بودند که این سیاستاا بایدد
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تا قبل از انتخابات ملی و استانی سا  201٨در دولت عراق عملی شدوند تدا مدانع
شکاف و انشقاق بیشتر در کشورعراق شود.
خروجی و اولویت اصلی این تالشاا و اقدامات دولت ترام

این بود که به

جوامع سنی عرب در عراق نشان دادد آنهدا در دولدت جدیدد عدراق دارای نقدش
استند .برنامۀ دولت ترامد

بدهمنظور تقویدت اعدراب سدنی ،اددف خدود را بدر

تمرک زدایی از قدرت و جذب و استخدام اعراب سنی در نیرواای امنیتی از طریق
صندوق تسلیح و آموزش متمرک کرده بود که وابسته به وزارت دفداش آمریکاسدت
( .)USAIDIraq, 2017آمریکاییاا اعتقاد داشتند کده بدرای تسدهیل ایدن تدالشادا،
وزارت امددور خارجدده ایا تمتهددده بایددد ح ددور خددود را در عددراق ازطریددق
دیپلماتاای متعددی تقویت کند.
دولت جدید آمریکا از شبهنظامیان شیعۀ طرفدار ایران بدهعنوان مدانع وتهدیدد
عمده برای طرح آشتی و تقویت اعراب سنی یاد کدرد و ندوک پیکدان خدود را بده
سمت این نیرواا نشانه گرفت .دسدتانددرکاران دسدتهاه خدارجی آمریکدا معتقدد
بودند با وجود اینکه بسیاری از سدنیادا بده نبدرد علیده داعدش پیوسدتهاندد ،ایدن
گروهاای شبهنظامی شیعه استند که به استخدام ارتش و نهدادادای امنیتدی عدراق
درآورده شدهاند .نهرانی آنها این بود که ساختار تهت سدلطۀ شدبهنظامیدان شدیعی
طرفدار ایران رشد چشمهیری داشته و حتی ممکن است این گروهاا بدرای مددت
زمانی طو نی قدرت و ساختار خود را نهادینده و تثبیدت کنندد (.)Watling, 2016

مقامات آمریکایی قددرت گدرفتن شدبهنظامیدان شدیعی را بدهعنوان نفدوذ ایدران و
گسترش دامنه قدرت ایران در عراق قلمداد میکنند ،امری که سبب ایجاد خطی در
جهت اتصا به خط ح باهلل خوااد شد.
«بالنیارد» 1معتقد است دولت ترام

با ع می جدی جهت ایجاد ی

دوستی

مهکم با دولت عراق و ت مین ثبات اقتصادی آن ،خود را بهصورتی فعدا  ،پایبندد
به رفع تهدید و کااش نفوذ منطقهای ایران کردهاست و تصمیم کنهره آمریکا برای
تهریم برخی از گروهاای شبهنظامی حامی ایران در عدراق ،خدود دلیلدی بدر ایدن
Blanchrd

1.

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 13شماره  ♦ 1بهار 1400

168

ادعاست ( .)Blanchard, 2018, p. 20تهریم «فالح فیدا

» ،رئدیس حشدد شدعبی

عراق از سوی وزارت خ انه داری آمریکا ،در این زمینه قدرار دارد

( treasury.gov,

 .)2021از سویی دیهر ،بیانات نخستوزیر عدراق بدرای امراادی بدا تهدریمادای
آمریکا علیه ایران نی نشانهر تالش جدی آمریکا درجهت امراه کردن ایدن کشدور
با کااش نفوذ ایران در عراق است.
 .4-4دوره چهارم (از )2021

روابط آمریکدا بدا اعدراب و بدهوی ه اعدراب سدنی ایدن کشدور در دوران ریاسدت
جمهوری بایدن در چهارچوب سیاستاای خاورمیانهای جدید آمریکدا تعرید

و

تدوین گشتهاست؛ اولویتاای داخلی مانند مسئلۀ کووید 19-و مسئلۀ بازگشت به
توافق استهای از جایهاه برجسدتهای در سیاسدتادای داخلدی و خدارجی بایددن
برخودار است که کماکان دولت جدید بخش بیشتری از توانداییادای خدویش را
صرف حلوفصل چنین مسائلی نمودهاست ،اما در دورۀ بایدن ،امیندان راابدرد و
استرات ی مداومی جهت امکاری و بهرهبرداری از ظرفیتاای اعراب سدنی عدراق
برای دستیابی به نتایجی مطلوب در سپهر سیاسی و میدانی ایدن کشدور تعرید

و

تثبیت نهشتهاست.
آنیه در بعدد تهدو ت و روابدط آمریکدا و عدراق در دوران بایددن مشدااده
میکنیم ،تداوم مذاکرات استرات ی

میان آمریکدا و عدراق اسدت .در دور جدیدد و

ریاست جمهوری بایدن مسئلۀ خدروج نظدامی آمریکداییادا از منطقده و موودوش
شبهنظامیان عراقی خارج از حیطۀ اقتدار دولت مهور رای نی مقامات دو کشور بود
(2021

 .)Mizban,بهواقع برخی از سیاستاای خاورمیانهای بایددن در حدا تغییدر

است و دیهر سیاستاا امینان پایدار و یکسان است ،اما آنیه بیشتر جلب نظدر
میکند ،تغییر مواوع و نظرات بایدن در طو زمان نسبت به عراق اسدت .اعتدراف
به اشتباه بودن جنگ در عراق نمونهای از تغییر دیدگاه رئیس جمهور بایدن نسدبت
به مسئلۀ عراق است (.)Khoury, 2020

لذا در کنار کالنسیاستاای بایدن در قبا عراق ،مسئلۀ حمایت و امکداری
دولت جدید آمریکا از اعراب سنی عراق را میتوان به سیاسدتادای ودد ایراندی
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آمریکا برای جلوگیری از نفوذ منطقهای ایران گره زد .تأکید بدر حلوفصدل مسدئلۀ
استهای ایران و مطرح شدن مسائل حقدوق بشدری و منطقدهای بدهعنوان دو اادرم
جدید از سوی تیم جدید آمریکا گویای این حقیقت اسدت کده آمریکدا در عرصدۀ
داخلی عراق جهت مهار نفوذ و قدرت منطقهای ایدران و عملیداتی نمدودن راابدرد
امنیتی آمریکا در عراق به حمایت و امکاری با اعراب سنی عراق ادامه میداد.
نتیجهگیری
سیاسددت تددروی دموکراسددی در خددارج اگرچدده منشدأ اختالفاددای زیددادی میددان
سیاستمدران آمریکایی و جامعه جهانی بود ،با حملۀ افغانستان و عدراق گدامادایی
برای اجرایی شدن آن برداشته شد .حملۀ آمریکا به عراق ندهتنها نتوانسدت اادداف
سیاستمداران این کشور را مهقق کند؛ بلکه حتی به منطقهای بسیار پُرچالش بدرای
آنها تبدیل شد .آمریکاییاا با ساقط کردن دولت صددام و حمایدت از نظدم ندوین
عراقی ،کنار گذاشتن بسیاری از اعراب سنی را در دستور کار خود قرار دادندد .امدا
چیدمان جدید قدرت به نفع شیعیان ،نفوذ ایران در عراق و بیثباتیادای ناشدی از
شورشاای اعراب سنی ،آمریکاییاا را به این سمت سوق داد که در سیاستاای
عراقی خود تجدید نظر کنند .در زمینۀ مقابله با تهدیدات ذکر شده ،آمریکاییاا بدا
ن دی

شدن و تعامل با اعراب سنی سعی کردندد کده تدوازن قددرت چده در بُعدد

داخلی و چه در بُعد خارجی را به نفع خود و متهددانش بدر ادم ب نندد و از ایدن
طریق با تهدید شیعه و ایران مقابله کنند .دوران بوش دورانی بود که عدراق شدااد
ناآرامیاای زیادی ناشی از شورش گروهاای مسلح سنی بدود؛ بندابراین ،سیاسدت
تعامل با سنیاا بهمنظور بر ام زدن توازن داخلی در دستور کار قرار گرفت با ایدن
ادف که بتوانند از سویی با جذب بسیاری از اعراب در ساختار جدید قدرت ادم
مانع بیثباتی شوند و از سوی دیهر توازنی نسبی با شیعیان نی ایجاد شود .ثبدات و
امنیت اولویت اصلی دولت بوش بود و ادفش از ایجاد توازن داخلی دسدتیابی بده
این مهم بود.
در دوران اوباما شااد تغییراتی عظیم در سیاستادای عراقدی دولدت آمریکدا
استیم .این دوران مصادف با قدرتگیدری شدیعیان در عدراق و دور دوم سیاسدت
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بعثددیزدایددی از ی سددو و فشددار متهدددان آمریکددایی (ترکیدده و عربسددتان) بددرای
سهمخواای در عراق از سوی دیهر بود .در این زمان آمریکاییاا متهم به این امدر
شدند که با ساقط کردن عراق عمالً آن را به ایران ادیه کردند .ایدن عوامدل سدبب
شد که اوباما با عبور از سیاست تعامل ،به سمت امکاری جدی با اعدراب سدنی و
وارد کردن آنها در ساختار قدرت حرکت کند .به امین دلیدل بدر ادم زدن تدوازن
داخلی و خارجی بهصورت امزمان در اولویت سیاستاای عراقی دولدت آمریکدا
قرار گرفت .البته در این دوران ،بر ام زدن توازن خدارجی بیشدتر در دسدتور کدار
آمریکاییاا قرار گرفت .نمود این سیاست جدید را میتوان در امکاری آمریکا بدا
جنبش بیداری اسالمی ،استفاده از اعراب سنی در نبرد با داعش و حمایتِ سیاسدی
واشنهتن از برخی شخصیتاای عربِ سدنی بدرای ح دور در وزارتخاندهادای
حساس در جریان انتخابات  2014مشااده کرد .بدهکارگیری مجددد اعدراب سدنی
بهمنظور بدر ادمزدن موازندۀ خدارجی بهودرر ایدران و در زمیندۀ مندافع آمریکدا و
متهدانش (ترکیه و عربستان) سیاست بارز دولت اوباما بود.
امزمانی بر ام زدن توازن داخلی و خارجی نقطه تمای دولت ترام

نسدبت

به دولتاای قبلی آمریکا در قبا ارتباط و اتهاد با اعراب سنی است .ایجاد توازن
قدرتِ پایدار میان اقوام و گرواای مختلد

سیاسدی ،حمایدت از ثبدات و توسدعه

اقتصادی و مقابله با نفوذ منطقدهای ایدران و حامیدانش در عدراق ،اولویدت اصدلی
راابرد امنیتی آمریکا در دوره ترام

است .در دوران ترامد

شدااد تقددم تدوازن

داخلی بر توازن خارجی استیم؛ بهنهوی که آمریکاییاا در این دوره سعی دارندد
با رویکار آوردن متهدین خود و امینطور استخدام بسدیاری از نیروادای عدرب
سنی در ارتش ،توازن داخلی را بدهنفع متهددین خدود تغییدر داندد کده ایدن امدر
پیشزمینهای جهت بر ام زدن موازنه خارجی بده ودرر ایدران و متهددینش بدود.
آمریکا در دورۀ ترام

سعی داشت تا از این طریق بتواند نفدوذ منطقدهای ایدران را

کااش و این کشور را در اند وای شددید قدرار دادد .خدروج آمریکدا از برجدام و
تهریماای شدید علیه ایران بهخوبی نمایانهر آن بود که عدراق بدهعنوان کشدوری
تأثیرگذار و امسایه بدهمنظور بدرآورده شددن اادداف آمریکاییادا نقشدی مهدم را
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داراست و کانونی برای فشار و تغییر موازنه قدرت به ورر ایران و متهددان شدیعه
آن بود.
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