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 جامعة البصرة -مركز دراسات البصرة والخليج العربي 

 الملخص 

لع تذيج ِالعالقات العخاقية الدعػدية استقخار شيمة مخاحميا السختمفة مغ عذخيشات القخف الساضي     
حتى نياية مػضػع الجراسة فكاف الححر وعجـ الثقة الرفة السالزمة ليا . واصبحت السرالح 

ت الخاصة والتػريط والتشافذ في مجاؿ الشفػذ والتأثيخ في السشصقة  ابخز سساتيا وحدب مجخيا
 االحجاث االقميسية والجولية.

لع يحرل ججيج بل ازدادت وتيخة عجـ االستقخار والثقة في عالقات البمجيغ  3002وبعج عاـ      
الف التغيخ جاء بالزج مغ وجػد االنطسة السمكية السحافطة فشجاح التجخبة الجيسقخاشية في العخاؽ ىػ 

فت مغ تأثيخ ىحا التغيخ عمى وجػدىا وعجتو في الػقت نفدو سيذكل فذال ليحه االنطسة التي تخػ 
جدءًا مغ مذخوع الذخؽ االوسط الكبيخ الحؼ تبشتو االدارة االمخيكية لمتخمز مغ االنطسة السحافطة . 
ولحلظ فقج بحلت ما في وسعيا إلفذاؿ التجخبة العخاقية، وبالخغع مغ السحاوالت العجيجة لمجفع بيحه 

 لع تحقق شيئًا. العالقات نحػ االستقخار اال انيا

لتعسل  3002وجاءت الحخب عمى التشطيسات االرىابية)داعر( في العخاؽ والسشصقة في عاـ     
عمى تعاوف دوليا لسػاجية ىحا التيجيج والحؼ دفع بالعخاؽ والدعػدية إلى تبشي مشحى ججيج في 

 الحؼ انتيت اليو الجراسة . 3002العالقات بيشيسا .وتحجيجًا في عاـ 

وؿ الجراسة البحث في ىحه التصػرات والتعخض إلى اسباب ضعف ىحه العالقات ومجػ تأثيخ تحا    
العامل الجولي والسحمي في مديختيا. وتقجيع التػصيات والسقتخحات التي مغ شأنيا اف تجعل حالة 

 االحتخاـ الستبادؿ والسرالح السذتخكة ىي الدائجة في ىحه العالقات .
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Iraq-Saudi Relations 2003-2017 

Assist. Prof. Dr. Jawad Kadhem Hattab.  
Basra and Arabian Gulf Studies Center - University of  Basrah  

Abstract 

      The Iraqi-Saudi relations have not witnessed stability throughout its various stages 
from the twenties of the last century until the end of this study period. Caution and lack 
of confidence were inherent in it. Special interests became implicated and competition 
influenced in the region its salient features according to the course of regional and 
international events. After the change in Iraq in 2003, nothing new happened; rather, 
the pace of instability and confidence increased in the relations of the two countries 
because the change came against the existence of conservative monarchies. The 
success of the democratic experiment in Iraq is at the same time, it will constitute a 
failure of these systems that were feared from the effect of this democratic change on 
their existence. These conservative monarchies considered the democratic change in 
Iraq a part of the "Greater Middle East Project" which was adopted by the US 
administration to get rid of dictatorial regimes. Therefore, these conservative monarchies 
made every effort to thwart the Iraqi experiment. Despite many attempts to push these 
relations towards stability, they did not achieve anything. Then came the war on terrorist 
organizations in Iraq and the region in 2014 to work on the cooperation of its countries 
to confront this threat, which prompted Iraq and Saudi Arabia to adopt a new approach 
in the relations between them specifically, in 2017, which this study concluded. 
    This paper attempts to investigate these developments and expose the reasons for 

the weakness of these relations as well as the extent of the impact of the international 
and local factors on its path. 

This study, also, Provided recommendations and suggestions that would make mutual 
respect and common interests prevail in these relations. 

 

 المقدمة 
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الدعػدية تػتخًا مدتسخًا خالؿ مديختيا الصػيمة ولع نمحع عالقات  –شيجت العالقات العخاقية      
اساس الثقة الستبادلة وضساف السرالح العميا لمجولتيغ بسا يفزي إلى استقخارىا وانعكاسيا مبشية عمى 

عمى شعبي البمجيغ ، فمع تكغ لمدعػدية شيمة مجة الجراسة اية محجدات في تػجياتيا نحػ العخاؽ ، بل 
يػلػجية انيا تبشت تحقيق مرالحيا الخاصة االمشية والدياسية واالقترادية مشصمقة مغ مبادغ ايج

حجدتيا سيصخة السحىب الػىابي في ىحه الجولة ، أضافة إلى سعييا في مشع العخاؽ مغ مشافدتيا 
اقتراديا بفزل امكانياتو الشفصية اليائمة .كسا تيجؼ إلى اف تكػف ىي الجولة االولى السؤثخة سياسيًا 

 وعدكخيًا . في السشصقة وىحا ال يحرل في ضل وجػد عخاؽ قػؼ مقتجر سياسيًا واقترادياً 

لع تكغ لمسسمكة العخبية الدعػدية سياسة واضحة تجاه  3002وبعج التغيخ في العخاؽ عاـ     
مجخيات العسمية الدياسية في العخاؽ بل انيا وفقًا لشطختيا الستأثخة باأليجيػلػجية الجيشية  لع تخحب 

ع مغ دعػاتيا االعالمية بسجيء مكػف آخخ لخئاسة الحكػمة في العخاؽ كالسكػف الذيعي ، وبالخغ
وسعييا لمحفاظ عمى وحجة العخاؽ  فأنيا لع تحقق اؼ خصػة في ىحا االتجاه مع استسخار دعسيا 
لمعجيج مغ القػػ الدياسية وعقجىا السؤتسخات في ىحا الذأف وبالخغع مغ بسجمذ اعتخافيا لسجمذ 

 . 3002الحكع فانيا لع تقع عالقات دبمػماسية كاممة اال عاـ 

وتجاعياتيا  3002اال اف التصػر الحؼ حرل ىػ اباف الحخب عمى تشطيع داعر االرىابي عاـ      
عمى العخاؽ والسشصقة حيث شيجت ىحه السخحمة تكاتف دوؿ السشصقة والعالع لسحاربة ىحا التشطيع. 

الجولتيغ في ومشيا العخاؽ والدعػدية، وتجدج ذلظ بالعجيج مغ الديارات الستبادلة واتفاقيات التعاوف بيغ 
والتي قج تكػف بجاية لصي صفحة الساضي والبجء بسخحمة ججيجة لزساف مرالح الصخفيغ  3002عاـ 

 في عالقات متػازنة تخجـ الجسيع اذا ما تخمرػا مغ عقج الساضي وتأثيخاتو.

وتأتي أىسية الجراسة في البحث في ىحه العالقات ومعخفة دوافع واسباب التػجيات الدعػدية      
نحػ العخاؽ ومجػ تأثيخىا في الجاخل العخاقي ، فزاًل عغ معخفة محجدات الدياسة العخاقية تجاه 
الدعػدية ، واالىع مغ كل ىحا ىػ البحث في اسباب التػتخ السدتسخ وعجـ الثقة الستبادلة بيغ 

 الصخفيغ .

عػدية تشصمق  في كسا تحاوؿ الجراسة االجابة عمى بعس االسئمة االساسية : ومشيا ىل اف الد    
سياستيا تجاه العخاؽ مغ دوافع ايجيػلػجية ديشية فخضت عمى رؤيتيا الغيخ واضحة ليحه العالقات، اـ 
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اف دوافعيا بحكع ارتباشيا االمشي والدياسي والعدكخؼ واالقترادؼ بالػاليات الستحجة االمخيكية في 
لع وبالتالي فيي تبع ليحه االرادة او فخض االرادة االمخيكية ومبادئيا وخصصيا تجاه السشصقة والعا

 الدياسة االمخيكية في عالقاتيا مع العخاؽ والعالع والى أؼ مجػ ؟.

 ولإلحاشة بسػضػع الجراسة. فقج قدست إلى مبحثيغ:

ومخاحميا السيسة اما السبحث الثاني فتصخؽ إلى  3002االوؿ تشاوؿ مديخة العالقات قبل عاـ      
وانتيت الجراسة بالخاتسة التي تزسشت ابخز الشتائج التي تػصل الييا  3002العالقات بعج عاـ 

 الباحث .

 3002السعودية قبل عام  –العالقات العراقية 

الدعػدية إلى الغدوات التي قامت بيا الحخكة الػىابية عمى –تخجع بجاية العالقات العخاقية      
 0233حتى معاىجة عاـ االراضي العخاقية  ؿ سعػد باتجاهالعخاؽ ألجل الديصخة وتػسيع نفػذ اسخة آ

التي تست بخعاية بخيصانية كاممة وفييا تع وضع الحج لتصمعات ىحه االسخة بالتػسع عمى حداب 
اؼ اف السعاىجة وضعت حجا لصسػحات السمظ الدعػدؼ عبجالعديد ابغ  (0)االراضي العخاقية 

. وىحا يذيخ إلى 0222-0223عبجالخحسغ آؿ سعػد التػسعية . مؤسذ السسمكة العخبية الدعػدية 
اف الدعػديػف ىع الحيغ ىجدوا الدالـ عبخ ىحه الغارات التي ششيا الػىابييغ في مشاسبات عجة في 

 . (3)ماقبمياعذخيشات القخف الساضي و 

ومع تذكيل الجولة العخاقية والدعػدية دخل الرخاع مخحمة ججيجة تسثل بالرخاع بيغ االسختيغ       
الحاكستيغ الياشسية في العخاؽ ، وآؿ سعػد في الدعػدية حػؿ الدعامة في العخاؽ وبالد الذاـ وشبة 

الجولتيغ حتى نياية الحكع السمكي الجديخة العخبية ، وكاف التخقب وعجـ الثقة يدػداف العالقات بيغ 
 .(2)وتحػؿ العخاؽ إلى الحكع الجسيػرؼ  0221بثػرة 

وفي ىحه السخحمة بجأ ولي عيج العخاؽ الػصي عبجااللو يجعػا إلى شكل ممكي لمقػمية العخبية،     
دية وكاف يقرج بيا زعامة االسخة الياشسية لحل القزايا والذؤوف العخبية ، مسا ادػ إلى قمق الدعػ 

وتخػفيا تجاه ادعاءات الذخعية الياشسية التي تذجد عمييا االسخة الياشسية باف شخعيتيع مدتسجة مغ 
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خالؿ الشدب الشبػؼ الذخيف ، وليذ مغ خالؿ عقج اجتساعي مع مػاششي السسمكة كسا ىػ الحاؿ 
 . (2)بالشدبة ألسخة آؿ سعػد

دمصة في العخاؽ حيث اتخحت العالقات بيغ اثخ ىحا التحػؿ في شبيعة ال 0221وبعج قياـ ثػرة     
، اذا كانت الدعػدية 0290الجولتيغ مدارًا آخخ السيسا بعج مصالبة العخاؽ باستعادة الكػيت عاـ 

الجولة االولى التي وقفت ضج ىحه السصالبة ليذ ىحا حدب بل ارسمت قػاتيا إلى الكػيت لمجفاع 
قات بيغ الجولتيغ وادت شبيعة االنطسة في كال عشيا مغ اؼ ىجػـ عخاقي مسا ادػ إلى قصع العال

الجولتيغ إلى ركػد العالقة بيشيسا فالشطاـ الدعػدؼ عخؼ بصبيعتو السمكية السحافطة في حيغ كاف 
الشطاـ العخاقي قػميا ثػريًا سانج حخكات السعارضة الدعػدية التي كانت تحاوؿ االشاحة بالشطاـ 

 . (2)دتيشات وبجاية الدبعيشات مغ القخف الساضيالدياسي الدعػدؼ ، وذلظ خالؿ فتخة ال

باتفاقيسا  0222ولكغ التقارب سخعاف ماعاد إلى العالقات بيغ الجولتيغ اثشاء وبعج حخب تذخيغ     
عمى خفس انتاجيسا مغ الشفط وايقاؼ ترجيخه إلى الجوؿ السدانجة إلسخائيل. وكاف ىحا االتفاؽ مؤقتًا 

اؽ فعميًا في الحخب في حيغ اكتفت الدعػدية بالسداعجات السادية عمى أرض الػاقع، واشتخؾ العخ 
والعدكخية لدػريا ومرخ . وبعج الحخب تراعج التعاوف بيغ الجولتيغ ووصل إلى اعمى مخحمة في 

التي اعتخفت بسشطسة التحخيخ الفمدصيشية السسثل الػحيج  0222القسع العخبية بجءا مغ قسة الخباط عاـ 
التي عدلت مرخ وقصعت العالقات  0221مدصيشي وبعجىا في قسة بغجاد عاـ والذخعي لمذعب الف

وتػقيع  0222( إلى القجس عاـ 0210-0220معيا بعج زيارة الخئيذ السرخؼ انػر الدادات )
حتى بات السحػر العخاقي الدعػدؼ مغ أقػػ السحاور العخبية وىػ  0221اتفاقية كامب ديفيج عاـ 

 . (9)االسخائيمي –خبية االخخػ بذأف الرخاع العخبي الحؼ يحخؾ بكية الجوؿ الع

السسمكة  0222عاـ  (2)ودفعت التصػرات السيسة في السشصقة وخاصة الثػرة االسالمية في ايخاف    
 -العخبية الدعػدية إلى تعديد دورىا االقميسي باتجاىيغ :

مغ التأثيخ االيخاني عسمت عمى االوؿ : دفع العخاؽ لمعجواف عمى ايخاف ، الثاني : ال بعاد السشصقة 
تأسيذ مجمذ التعاوني الخميجي ومغ خالؿ الدياسة اعاله تسكشت الدعػدية مغ تحقيق ثالث اىجاؼ 

 ميسة رئيدة عدزت وضعيا االقميسي :
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 الديصخة عمى مشصقة الخميج العخبي استخاتيجيا-0

 مشع تأثيخ العخاؽ واضعافو كقػة اقميسية -3

 . (1)يخ االيخاني اقميسياً احتػاء الشفػذ والتأث-2

وضسغ الدياؽ اعاله واستسخار لشفذ الدياسة مشعت الدعػدية العخاؽ مغ االنزساـ إلى مجمذ 
 . (2)التعاوف الخميجي حتى ال يشافديا اقميسيًا 

وفي االتجاه االخخ مغ سياستيا كانت الدعػدية مغ اىع الجاعسيغ لمشطاـ العخاقي في الحخب      
وقجمت كافة اشكاؿ السداعجات السادية والسعشػية لمحيمػلة  (00) 0211-0210انية عاـ العخاقية االيخ 

. وبمغت قيسة السداعجات السالية التي قجمتيا الدعػدية لمعخاؽ ( 00)دوف انترار ايخاف في الحخب
 ( مميار دوالر ليجعمو قادرًا عمى االيفاء بستصمبات الحخب، وقامت ببيع الشفط الدعػدؼ32حػالي )

لرالح العخاؽ ، كسا انذأت خط ترجيخ الشفط مغ حقػؿ البرخة إلى ميشاء يشبع الدعػدؼ عمى 
 .(03)البحخ االحسخ 

وبجأ اف الحخب كانت فخصة ميسة لمدعػدية الضعاؼ ايخاف مغ ناحية واستبعاد العخاؽ عغ اية      
 .(02)تختيبات امشية مدتقبمية في السشصقة تذسل دوؿ الخميج

القات بيغ الجولتيغ بعج الحخب إلى الحج الحؼ قاـ فيو ممظ الدعػدية فيج بغ عبجالعديد وتصػرات الع
، وابجػ العخاؽ في حيشيا تخحيبو بتمظ الديارة  32/2/0212بديارة العخاؽ في  (02) 3002 -0213

 . (02)وشسأنة الدعػدية حػؿ مخاوفيا مغ قجرات العخاؽ العدكخية 

ػؼ الدعػدية مغ قػة العخاؽ العدكخية بعج الحخب ومخاوفيا مغ يبجو اف ىحه الديارة جاءت لتخ
 تػجيييا نحػ مشصقة الخميج ودوليا لديادة نفػذ وتأثيخ الشطاـ العخاقي .

واثخ ىحه الديارة تع عقج اتفاقية رسع الحجود بيغ الجولتيغ واتفاقية عجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية 
ذكػؾ الدعػدية في الشطاـ العخاقي  مغ جانب وسعي ألؼ شخؼ وعكدت ىحه االتفاقية تدايج ال

االخيخ لصسانو السسمكة باف ال خصخ عمييا مغ العخاؽ ، كسا احدت الدعػدية باف انذاء مجمذ 
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بيغ العخاؽ ومرخ واالردف واليسغ كاف محاولة لتصػيقيا مغ  0212التعاوف العخبي في شباط 
 .(09)الذساؿ والجشػب لعدليا 

العخاقي الدعػدؼ شػيال فقج جاءت ازمة واحتالؿ العخاؽ لمكػيت لتقزي عمى ىحا لع يدتسخ الػفاؽ 
وىي االزمة التي نذأت بيغ العخاؽ والكػيت حػؿ االلتداـ بحرز  0220الػفاؽ في الثاني مغ أب 

االيخانية .  –ترجيخ الشفط الكػيتي ومصالبة الكػيت العخاؽ باستخداد ديػنيا اباف الحخب العخاقية 
لخغع مغ اف الدعػدية بحلت مداعييا أليجاد تدػية سمسية لالزمة عبخ وزيخ خارجيتيا سعػد وعمى ا

. ودعت الصخفيغ إلى عقج اجتساع في ججة لتدػية الخالفات مغ الصخفيغ (02)3002-0222الفيرل 
غ واقتخحت السسمكة اف تقػـ ىي بجفع االمػاؿ السختمف عمييا ، كسا قجـ السمظ فيج مقتخحًا لجفع مبم

خسدسائة مميػف دوالر كسداعجات لمعخاؽ عمى مجػ ثالث سشػات ، اال اف العخاؽ رفس ىحا العخض 
السرخية باالتفاؽ عمى اجخاء محادثات عخاقية كػيتية بسجيشة ججة  -وانتيت السداعي الدعػدية

الدعػدية  وعمى الفػر ارسمت الدعػدية بخقية إلى الكػيت دعتيا إلى تجاوز مذكالتيا وجسيع 
 . (01)العكبات مع العخاؽ لمسحافطة عمى وحجة الرف العخبي

اال اف الكػيت ردت عمى ىحه البخقية بذكيا بشية وىجؼ السداعي الدعػدية لحل االزمة مغ خالؿ 
( ولي عيجه سعج العبجهللا عمى حزػر االجتساع ، 3009-0222حث الذيخ جابخ االحسج الرباح)

رالحشا الػششية وميسا  ستدسعػنو مغ الدعػدييغ والعخاقييغ مغ وتأكيجه عمى اف االىع بالشدبة لشا م
االخػة والتزامغ العخبي الترغػا اليو ، كل واحج مشيع لو مرالحو إف الدعػدييغ يخيجوف اضعافشا 
واستغالؿ تشازلشا لمعخاقييغ لكي نتشازؿ ليع مدتكبال عغ السشصقة السقدػمة والعخاقييغ يخيجوف تعػيس 

 .(02)شا الىحا يحرل، والذاؾ وىػ رأؼ اصجقائشا في مرخ، وواششصغ ولشجفحخبيع مغ حدابات

ومسا تقجـ نخػ باف الصخفيغ العخاقي والكػيتي رفزا السبادرات الدعػدية لحل االزمة ويالحع اف 
اشخاؼ اخخػ كانت تجفع باتجاه الترعيج كسا ورد في ترخيح شيخ الكػيت االنف الحكخ لتحقيق 

 مرالحيا الخاصة .

سعشى آخخ فأف الجيػد الدعػدية فذمت في ايجاد حل سمسي بيغ الصخفيغ  بجخػؿ القػات العخاقية وب
 .(30)لجولة الكػيت واحتالليا
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واستشادًا لسا تقجـ لسا تقجـ قامت السسمكة العخبية الدعػدية بصمب مداعجة القػات االجشبية وخاصة 
لمشطاـ العخاقي وىي احتالؿ الدعػدية واسقاط االمخيكية لحساية اراضييا وتخػفت مغ الخصػة القادمة 

العائمة الحاكسة فييا كسا فعل في الكػيت  وبعجىا اصبحت السسمكة مقخًا لتجسع القػات العدكخية مغ 
مختمف الجوؿ االجشبية  والعخبية  اذ وصل عجيج ىحه القػات إلى نرف مميػف جشجؼ،  واستسخ 

لمسبادرات العخبية والجولية ولقخارات االمع الستحجة لحل  الشطاـ العخاقي في تعدفو ورفزو االستجابة
 .(30)االزمة واالندحاب مغ دولة الكػيت واصبح امخًا شبيعيًا اف تقصع العالقات بيغ الدعػدية والعخاؽ

وتذجدت السسمكة في مػقفيا تجاه العخاؽ ولع تقبل بأية محاولة لمتػصل إلى حل سمسي بل انيا 
بزخورة تحجيع امكانياتو وقجراتو العدكخية ومشعو مغ استخجاميا، وكانػا استذعخت بخصخ العخاؽ و 

مدتعجيغ لجعع اؼ حسمة عدكخية ضج العخاؽ لتجميخ اسمحتو وبخامجو الكيسياوية والشػوية وذلظ مغ 
خالؿ التحػؿ في دعػة السمظ فيج لمقػات االجشبية مغ حساية بالده إلى اخخاج القػات العخاقية مغ 

. (33)يخىا وتحسمت في سبيل ذلظ مع الكػيت تكاليف الحخب ووجػد القػات في أراضيياالكػيت وتحخ 
آب اؼ بعج  2وتػافقت االرادة االمخيكية  مع  الخغبة الدعػدية فقج حدمت االدارة االمخيكية امخىا في 

ية لسشع ثالثة اياـ مغ غدو العخاؽ لمكػيت عمى ادخاؿ القػات االمخيكية إلى السسمكة العخبية الدعػد
 dickتصػر الغدو العخاقي وامتجاده إلى اراضييا وقج ذىب وفج بخئاسة وزيخ الجفاع االمخيكي تذيشي 

cheney  ونائب مدتذار االمغ القػمي روبخت غيتذRobert gates   التخاذ التختيبات الالزمة
 .(32)لتشفيح ىحا االجخاء

السداعج الخاص لمخئيذ  Ritchyd .Hasوتحكخ السرادر االمخيكية وعمى لداف ريتذارد ىاس 
( باف الدعػدييغ وفي لقاءىع مع 0212-0222)  George Bushاالمخيكي جػرج بػش االب 

وعبخ وزيخ الخارجية الدعػدؼ   james bakerالخئيذ االمخيكي ووزيخ خارجيتو جسيذ بيكخ  
ت مع تجميخ اآللو سعػد الفيرل حخصػا عمى ضخورة اخخاج العخاؽ بالقػة العدكخية مغ الكػي

العدكخية العخاقية حتى اليكػف مرجر قمق امشي ليع ، وبسعشى آخخ وحدب السداعج الخاص لمخئيذ 
االمخيكي فانيع لع يكػنػا راضيغ بالعػدة إلى مخحمة ماقبل االحتالؿ العخاقي لمكػيت . وعجوه غيخ 

 .(32)واندحب مغ الكػيتكافيًا حتى لػ تع امتثاؿ الشطاـ العخاقي  لقخارات االمع الستحجة 
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وىحا يػضح بسا ال يقبل الذظ حجع الجور الدعػدؼ في تجميخ العخاؽ وقػتو العدكخية لسشع تكخار 
( الحؼ 3002-0222سيشاريػ الكػيت معيع ولعجـ ثقتيع بخأس الشطاـ العخاقي الدابق صجاـ حديغ )

 .اعتاد عمى نقس السعاىجات واالتفاقيات الجولية وانتياؾ القػانيغ.

ادػ الجيل الدياسي بأبدط ادبيات العالقات الجولية وتػازناتيا  لجػ  رئيذ الشطاـ العخاقي الدابق 
صجاـ حديغ إلى ادخاؿ العخاؽ والسشصقة في اتػف حخب ادت إلى تخسيخ الػجػد الغخبي واالمخيكي 

لسباشخة ضعف فييا والديصخة عمى مقجراتيا الدياسية واالقترادية واالمشية ، وكاف مغ نتائجيا ا
العخاؽ ووقػعو تحت الػصاية الجولية وقخارات االمع الستحجة التي ادت إلى انيياره الدياسي 

 واالقترادؼ .

واستسخ الشطاـ العخاؽ في رفزو االستجابة لمجعػات العخبية واالجشبية ولقخارات االمع الستحجة 
ت العالقات بسختمف اشكاليا باالندحاب مغ الكػيت وايجاد حل سمسي لالزمة وبشاء عميو انقصع

 .(32)وخاصة الجبمػماسية بيغ العخاؽ والدعػدية

واستسخت  0220كانػف الثاني  02انصمقت العسميات العدكخية التي استيجفت تحخيخ الكػيت في 
حتى شيخ اذار استخجمت فييا مختمف انػاع االسمحة السجمخة وألوؿ مخة مسا نتج عشيا انييار الجير 

تبشى  3/2/0220دولة، وفي   22عغ مػاجية قػات التحالف الجولي السكػنة مغ  العخاقي وعجده
والحؼ شالب فيو العخاؽ بتشفيح قخارات السجمذ الدابقة وعجدىا  919مجمذ االمغ الجولي القخار رقع 

 912اثشي عذخ قخارًا ، واستجاب الشطاـ العخاقي لمقخار دوف قيج او شخط. وبعجىا صجر القخار رقع 
بسثابة االعالف الخسسي بانتياء حخب الخميج الثانية ، وبشاء عميو فقج تع محاصخة العخاؽ ويعج 

 . (39)ووضعو تحت الػصاية الجولية سياسيًا واقترادياً 

واستسخت الدعػدية في عجا العخاؽ عامل تيجيج ألمغ واستقخار السشصقة اباف االزمة وما بعجىا، وجاء 
اماـ السجمذ الػزارؼ  0/03/0223عػدية االميخ الفيرل في ذلظ في خصاب لػزيخ الخارجية الد
اف العخاؽ مازاؿ مدتسخ في تيجيج امغ وسالمة الخميج العخبي )لجوؿ مجمذ التعاوف الخميجي بػ  

 . (32)) والزاؿ يخفس تشفيح قخارات مجمذ االمغ
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تخػفت مغ  وجاء السػقف الدعػدؼ مغ حخب الخميج الثانية مغ عجة محجدات اىسيا اف السسمكة
الديصخة العدكخية العخاقية عمى الكػيت وعشجىا تربح السشصقة ودوؿ الخميج تحت رحسة نطاـ 

 .(31)سياسي معادؼ ألنطستيع السحافطة وبالتالي تحػؿ العخاؽ إلى قػة ىائمة تتحكع بسقجرات السشصقة

واف وججت لجييا  وبجا باف الدعػدية ال يسكغ ليا اف تخخج مغ خط وتػجيات الدياسية االمخيكية 
بعس االعتخاضات فانيا تتعمق ببعس السدائل االجخائية وذلظ بدبب تخػفيا واستجابتيا في معطع 

، ولمحذ االحياف لمتيارات الدياسية الجاخمية والتيارات الجيشية الستذجدة الخافزة لمتجخالت االمخيكية 
خميج اف يجركػا بانيع غيخ قادريغ ، وارادت لمسسمكة مغ الكػيت ودوؿ الالعخبي االسالمية الػششي

عمى الترجؼ لمعخاؽ اال مغ خالؿ القػة الدياسية لمسسمكة وىجفت مغ ذلظ إلى تحييج وتحجيج الدمػؾ 
الدياسي لتمظ الجوؿ ، حتى التتجاوزىا في السدتقبل،  كسا اثبتت الدعػدية باف مدتقبميا االمشي 

ة االمخيكية ومغ خالؿ مػقفيا مغ الحخب وتأكيجىا والدياسي والعدكخؼ مختبط ارتباط وثيقًا باإلدار 
عمى اخخاج القػات العخاقية مغ الكػيت ارادت تعي دوؿ الخميج والسشصقة العخبية وغيخىا  باف ليا 

عمييا مغ خالؿ القػة  القجرة والفاعمة في الترجؼ ومقاتمة مغ يذكمػف خصخًا سياسيًا وامشيا
 .(32)االمخيكية

إلى البجء بفتح صفحة ججيجة في العالقات  مع الحكػمة  3002ة قبل عاـ وسعت الحكػمة العخاقي
الدعػدية  بعج قياـ العخاؽ باستيخاد البزائع الدعػدية الستشػعة شبقًا لبخنامج الشفط مقابل الغحاء الحؼ 

، كسا اف السسمكة استقبمت االالؼ مغ الالجئيغ 0229فخضتو االمع الستحجة عمى العخاؽ مشح عاـ 
. وفي ىحه السخيسات بشت (20)قييغ مغ السجنييغ والعدكخييغ في مخيسات رفحاء واالرشاويةالعخا

 3001الدعػدية السشازؿ والسجارس لمبشيغ والبشات وانذأت السدتذفيات وتع اغالؽ السخيسات في عاـ 
 .(23). كسا قجمت الجعع السالي والعدكخؼ والدياسي لبعس فرائل السعارضة العخاقية (20)

عمى العسل بدياسية )اعادة تأىيل العخاؽ( لمعػدة  3003سقابل فاف السسمكة سعت ومشحو العاـ وبال
إلى الرف العخبي اثخ اعالف وزيخ الجفاع والصيخاف الدعػدؼ االميخ سمصاف بغ عبجالعديد عغ 

در استعجاد بالده لشدياف الساضي وعػدة العخاؽ إلى الرف العخبي، وتعدز ذلظ ببخوز العجيج مغ بػا
الرجاقة والتعاوف في المقاءات واالجتساعات الجولية والعخبية بيغ البمجيغ ، والسيسا خالؿ اجتساعات 
الجامعة العخبية التي عقجىا وزراء الخارجية العخب في القسة التي عقجت في بيخوت في اذار عاـ 
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اف  3003ة في ايار واعمشت االخيخ  (22)، اذا حرل فييا نػع مغ السرالحة العخاقية الدعػدية 3003
بإمكاف التجار الدعػدييغ استئشاؼ نذاشاتيع التجارية مع العخاؽ  وتبع ذلظ التػقيع عمى اتفاقية بيغ 

 .(22)0220البمجيغ لفتح مخكد عخعخ الحجودؼ اماـ حخكة التجارة السقصػعة بيشيسا بعج اب عاـ 

 3002-3002العالقات العراقية للسعودية 

العخاقية الدعػدية بعجـ االستقخار والتحبحب ولع ترل إلى مخحمة الثقة  استسخت وتيخة العالقات
والسرالح الستبادلة في السجاالت السختمفة بيشيسا انصالقة الجولة الدعػدية في عالقاتيا مع العخاؽ 
مغ مشصمق محىبي شائفي حجدتو شبيعة الشطاـ الدياسي الدعػدؼ وسيصخة الفكخة االيجيػلػجية 

في رسع الدياسة الخارجية مع دوؿ السشصقة العخبية، اضافة إلى التخػؼ الخميجي  الػىابية عميو
والتحػؿ إلى الشطاـ الجيسقخاشي  3002وعمى راسو الدعػدؼ مغ التغييخ الدياسي في العخاؽ بعج 

 الحؼ يتعارض مع االنطسة الخميجية السحافطة .

ات االنطسة الخميجية وخاصة الدعػدية ويبجو واضحًا بعج ىحا التغيخ في العخاؽ التشاقز في تػجي
مع الدياسة االمخيكية تجاه العخاؽ رغع ما بيشيسا مغ تحالفات استخاتيجية . ويعػد ىحا التشاقس إلى 

 :(22)مخاوؼ عجة تذعخ بيا ىحه االنطسة وىي 

تشامي دور ومكانة العخاؽ في االستخاتيجية االمخيكية مقابل ضعف دور مكانة الجوؿ  -0
 الخميجية .

التخػؼ مغ التحػؿ الجيسقخاشي في العخاؽ وانتقالو إلى دوؿ السشصقة الخميجية وتيجيج  -3
 االنطسة السمكية فييا.

القمق مغ تشامي التأثيخ والشفػذ االيخاني في العخاؽ مسا يعسل عمى تعديد ورفع مكانة ايخاف  -2
 االقميسية.

وجاء السػقف الخميجي الخسسي وبشاء عميو فقج رحبت دوؿ السشصقة بححر بيحا التغييخ الدياسي 
متػافقًا مع تػجيات الدياسة االمخيكية مغ ناحية االعتخاؼ بحكيقة التغييخ الججيج التي فخضتيا قػات 

 . (29)3002االحتالؿ االمخيكي في العخاؽ عاـ 
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وكانت تمظ السخاوؼ قج تخجست إلى حج بعيج مػقف السسمكة العخبية الدعػدية مغ الحخب عمى 
شعخت بالقمق مغ مجيء نطاـ يشافذ الدعػدية اقتراديًا في عسمية ضخ الشفط واالكثخ مغ العخاؽ اذ 

ذلظ ساد االوساط الدعػدية تخػؼ كبيخ وقمق شجيج مغ قياـ نطاـ عخاقي شيعي مػالي أليخاف عمى 
 حجودىا ، لحلظ اتخحت السسمكة سياستيغ ازاء ىحه الحخب :

 ع الػاليات الستحجة االمخيكية االولى : استسخار تحالفيا االستخاتيجي م

والثانية: تزامشيا مع الخفس العخبي لغدو العخاؽ ، اندجامًا مع مذاعخ الذارع العخبي بسا فييع 
الدعػدؼ ، وبشاء عميو ركدت السسمكة عمى الجيػد الجبمػماسية اليجاد حل الالزمة وتصػر السػقف 

ػد فيرل بانيا ستخفس استخجاـ قػاعجىا الدعػدؼ الخسسي باعالنيا عمى لداف وزيخ خارجيتيا سع
الجػية حتى اذا حرمت مػافقة االمع الستحجة عمى الحسمة العدكخية بكيادة الػاليات الستحجة االمخيكية 

أف " قػاتشا لغ  3002-3002ضج العخاؽ ، كسا صخح ولي العيج الدعػدؼ االميخ عبجهللا عبجالعديد 
، وانشا ال نقبل بأف تيجد ىحه الحخب وحجة العخاؽ وسيادتو تخصػ خصػة واحجة داخل الحجود العخاقية 

 . (22)وال نقبل باف تخزع مػارده وامشو الجاخمي لالحتالؿ العدكخؼ"

وجاء السػقف الدعػدؼ االنف الحكخ بعج االتيامات االمخيكية لمدعػدية بجعع االرىاب مسا افخز 
الستحجة االمخيكية بعج احتالؿ العخاؽ بالزغط  تػتخًا في العالقات بيغ الصخفيغ زاده انجفاع الػاليات

عمى الجوؿ العخبية لتغييخ انطستيا الدياسية تحت مدسى ايجاد شخؽ أوسط ججيج بأنطسة سياسة 
ديسقخاشية ال تكػف حاضشة لإلرىاب خاصة  بعج اتياـ االدارة االمخيكية الدعػدية عمى لداف الخئيذ 

( في خصاب لو في ميخيالتج في 3000-3002)  Georgew Bushاالمخيكي  جػرج بػش االبغ 
، باف الحيغ يقػمػف باالعساؿ االرىابية في العخاؽ ىع مغ الدعػدية  3002تذخيغ الثاني عاـ  20

. مسا ادػ بالسسمكة وكافة الجوؿ السجاورة لمعخاؽ السيسا ايخاف  (21)وسػريا واليسغ  والدػداف وايخاف
 المخيكي عبخ شخيقيغ:وسػريا إلى محاولة أفذاؿ السذخوع ا

 تذجيع العخاقييغ عمى ادخاؿ اصالحات سياسية داخمية ألجل أفذاؿ الحرائع االمخيكية . -0
العسل عمى اسقاط السذخوع االمخيكي في العخاؽ بػضع العخاقيل اماـ التحػؿ الدياسي  -3

مع الػضع والجيسقخاشي وعشجىا تخبصت الدياسة الخارجية الدعػدية في ايجاد صيغة مالئسة لمتعامل 
العخاقي، النيا مغ جية رحبت بدقػط الشطاـ العخاقي الدابق الحؼ كاف يذكل تيجيجًا مباشخًا سافخًا ليا 
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وفي الػقت نفدو اعتخضت اف يكػف تغيخ الشطاـ عبخ االحتالؿ العدكخؼ الف االخيخ يثيخ رفزًا 
غ مغ العخاؽ والسشصقة شعبيًا داخميًا في السسمكة كسا يثيخ التداؤالت والذكػؾ حػؿ ىجؼ واششص

برفة عامة ، اضافة إلى اف الػضع االمشي لجوؿ السشصقة ومشيا الدعػدية اليسكغ فرمو عغ تجىػر 
 .(22)االوضاع االمشية في العخاؽ

وتخػفت دراسة امخيكية عمى مدتقبل العخاؽ مغ جيخانو وخاصة الدعػدية وكانت ىحه الجراسة قج 
صغ لدياسات الذخؽ االدنى جاءت بعشػاف مع جيخة عغ معيج واشش 3002صجرت في حديخاف 

اعجىا اربعة مغ الباحثيغ السختريغ بالذخؽ االوسط  ((العخاؽ والجوؿ العخبية السحاذية لو))كيؤالء: 
والذأف العخاقي تحجيجًا وىع الجكتػر ديفيج بػلػؾ ، وسيسػف ىشجريدػف ، ومارؼ روبغ ، وديفيج 

ستعمق بالجار الدعػدؼ لمعخاؽ لمباحث سيسػف ىشجريدػف وىػ شيشكيخ واالىع مغ ىحا ىػ البحث ال
،وتحكخ الجراسة ما نرو إلى "اف العجيج مغ قبائل العخاؽ مغ  (20)بعشػاف: "الدعػدية وكابػس العخاؽ"

الدشة تختبط بػشائج مع قبائل الدعػدية ، كسا اف السقاتميغ مغ الدعػدية الحيغ استصاعػا الػصػؿ 
الكفار االمخيكاف والبخيصانييغ في العخاؽ جاءوا أيزا بالجعع السعشػؼ والسادؼ إلى العخاؽ لسقاتمة 

عمى الخغع مغ السػقف الخسسي لمسسمكة ))ألقخانيع مغ قبائل ومقاتمي الدشة". وتزيف الجراسة بانو 
العخبية الدعػدية السشاىس لإلرىاب والتشطيسات الستذجدة داخل السسمكة اال اف الخغبة واضحة في 

ولة استغالؿ رغبة السقاتميغ الذباب مغ الدعػدييغ لمقتاؿ في العخاؽ السقاط الحكػمة التي تتكػف محا
 .(20(( )مغ االغمبية الذيعية والترجؼ لمتأثيخ االيخاني

يتزح مغ الجراسة اعاله باف الحكػمة الدعػدية استغمت رغبة وانجفاع الذباب الدعػدييغ لمقتاؿ في 
افذاؿ العسمية الدياسية لسشع انتقاؿ ثأثيخىا إلى السسمكة والجوؿ السجاورة ليا، العخاؽ لتأزيع االوضاع و 

 كشػع مغ رفزيا اعصاء الدمصة لمذيعة في العخاؽ .

وتأييجًا لسا تقجـ فاف بعس الجراسات اشارت باف السقاتميغ الدعػدييغ العائجوف مغ الحخب في العخاؽ 
في العخاؽ بتسػيل مغ رجاؿ الجيغ والتجار الدعػدييغ ،  يقػمػف بتجريب بكية الذباب العجادىع لمقتاؿ

 .(23()3002شخرًا مشح عاـ  3000باف عجد القتمى الدعػدييغ بمغ )وتحكخ صحيفة الػشغ الدعػدية 



 3002-3002السعودية  –العالقات العراقية 

 أ.م.د. جواد كاظم حطاب                                                                                                  

 

   م(3033حزيران  – 23العدد )مةلحق  ةلة داااات ااايخيةجم 
212 

 

212 

في االجتساع الدشػؼ لسجمذ  (22)واعتخفت الحكػمة الدعػدية عمى لداف مدتذارىا نػاؼ عبيج
باف اجسالي عجد الدعػدييغ الحيغ قتمػا في العخاؽ  20/00/3002العالقات االمخيكية العخبية في 

 .(22)شخرًا وقج شكل ىحا الخقع ىاجدًا لمحكػمة الدعػدية 922بمغ  3009لذيخ تذخيغ االوؿ 

وذكخت بعس السرادر باف الستصخفيغ الدعػدييغ كانػا يتمقػف التجريب والسخور االمغ مغ القػات 
العخاؽ ، وبأف االجخاءات الحكػمية الدعػدية اليادفة إلى قسع  السدمحة الدعػدية لمحىاب لمقتاؿ في

االرىاب السحمي ىي مجخد اشارات رمدية إلرضاء واششصغ بقرج اخفاء التػجيات الجيشية الستصخفة 
التي تذكمت داخل السسمكة في اعقاب غدو العخاؽ والتي دعت إلى القتاؿ في العخاؽ تحت راية 

 .(22)الجياد

الذخؽ االوسط الكبيخ االمخيكي لتغييخ االنطسة السحافطة واعادت تختيب اوضاع واثار مذخوع 
السشصقة السخاوؼ الدعػدية، بعج اف ضيخت فييا مػجة مغ العجاء لمغخب اثخ سقػط الشطاـ العخاقي 
مغ جية وبخوز الشفػذ االيخاني مييسشًا عمى السشصقة بتػاشؤ او تياوف امخيكي مغ جية اخخػ ، دفعيا 

الػضع باف اصبحت تذعخ بالقمق االمشي عمى وحجتيا الػششية ونطاميا الدياسي وتعسل عمى ىحا 
 سياسة مغ ثالث محاور:

 تقجيع الجعع لمعخاؽ لمتخمز مغ اثار الحخب واالحتالؿ سخيعا . -0
ايجت السسمكة مبادرات ومذاريع السرالحة الػششية في العخاؽ لسشع اندالؽ االوضاع إلى  -3

 حخب اىمية.
دعػدية إلى تحقيق التػازف في العسمية الدياسية العخاقية عبخ الدعي لديادة دور سعت ال -2

 الدشة فييا.
وتصبيقًا لتمظ السحاور فقج أيجت السسمكة مبادرة السرالحة الػششية لحكػمة رئيذ الػزراء العخاقي 

حيا ، ، عمى لداف السمظ عبجهللا بغ عبجالعديد وحخصو عمى انجا(29)3002-3001نػرؼ السالكي 
كسا رعت مؤتسخ مكة لمسرالحة الػششية ونبح الصائفية والتعرب الجيشي والحؼ انبثقت عشو وثيقة 
مكة التي حخمت سفظ الجـ العخاقي ودعت إلى وقف الشداع الصائفي ، واشتخكت  السسمكة كحلظ في 

خار ، لسداعجة العخاؽ في تجاوز مخحمة االحتالؿ واض 3002اجتساع شـخ الذيخ في مرخ عاـ 
الحخب خاصة في مدألة االعسار والجيػف ، ولتصبيق ما جاء في وثيقة العيج الجولي التي صجرت 
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عغ مؤتسخ العيج الجولي في مرخ والحؼ تزسغ حدمة مغ االلتدامات الستبادلة بيغ الحكػمة العخاقية 
 .(22)3009تسػز  31والسجتسع الجولي  في 

جيجة في العالقات مع الدعػدية مغ خالؿ الديارات التي وكاف العخاؽ مغ السبادريغ إلى فتح افاؽ ج
قاـ بيا السدؤوليغ العخاقيػف وعمى ارفع السدتػيات إلى السسمكة لتحقيق ىحا اليجؼ، ففي عيج 

، قاـ رئيذ الػزراء العخاقي ابخاليع الجعفخؼ  31/3/3002الحكػمة االنتقالية التي شكمت في 
، وكانت ىشاؾ زيارتيغ  32/00/3002بية الدعػدية  في ، بديارة إلى السسمكة العخ 3002-3009

والثانية في  30/2/3009لخئيذ الػزراء العخاقي نػرؼ السالكي في اوؿ حكػمة عخاقية مشتخبة في 
 .(21)/ مغ العاـ نفدو 3/2

الدعػدية واىسية تجاوز ما يعتخض شخيقيا مغ  –وبحثت تمظ الديارات في تصػيخ العالقات العخاقية 
والتصخؽ إلى ابخز السمفات العالقة بيغ الصخفيغ وعمى راسيا الجيػف الدعػدية عمى العخاؽ ،  عكبات 

 . (22)وضبط الحجود وغيخىا مغ السدائل ذات االىتساـ السذتخؾ

وقامت الدعػدية بعجة خصػات مغ اجل تاميغ حجودىا ومشع دخػؿ الستدمميغ مغ الجوؿ السجاورة 
عمى امتجاد حجودىا مع العخاؽ لسشع تيخيب السخجرات  (20)امشيالييا واىسيا الدعي لبشاء سػر 

 . (20)واالسمحة واالشخاص

وعمى الخغع مغ بعس التحدغ الحؼ ساد العالقات انفا اال اف حالة التػتخ والتخاجع واالنحجار 
سخعاف ما عادت إلى مدار ىحه العالقات وارتبصت بتصػرات االحجاث الدياسية والعدكخية في 

العخاقي. فقج ىاجست اشخاؼ عخاقية شيعية الدعػدية واتيستيا بجعع تشطيع القاعجة  كسا اف الجاخل 
مبادرة رئيذ الػزراء العخاقي نػرؼ السالكي بالتقخب إلى السسمكة لع تمقى ردًا ايجابيًا اعتقادًا مغ 

اخمي  واتيستو الدعػدية باف السالكي يقػد العخاؽ بصخيقة تؤدؼ إلى عجـ استقخار الػضع العخاقي الج
باالستسخار بابعاد الدشة عغ السذاركة الفاعمة في ادارة الجولة والػقػؼ إلى جانب ايخاف عمى حداب 

 .(23)الجوؿ العخبية

وسعت السسمكة إلى تأزيع الػضع العخاقي عبخ ىحه الصخوحات ألضعاؼ الحكػمة ومشع الدشة مغ 
دسة بيغ الذيعة والدشة واالكخاد ، فخئاسة االشتخاؾ فييا ، عمسًا اف الخئاسات الثالث كانت مق
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الجسيػرية لمكخد، ورئاسة الػزراء لمذيعة ورئاسة البخلساف لمدشة وىحا بالتػافق بيغ االشخاؼ الدياسية 
 العخاقية وحدب ندبة السكػنات .

وضسغ الدياؽ نفدو وفي ىحه السخحمة مغ العالقات بيغ الجولتيغ استسخت السسمكة في التجخل في 
ف الجاخمي العخاقي عبخ اشالؽ الترخيحات االستفدازية وعمى ارفع السدتػيات في الحكػمة الذأ

الدعػدية ، فقج اتيع االميخ تخكي الفيرل رئيذ السخابخات الدعػدية والدفيخ الدعػدؼ في واششصغ 
اقية رئيذ الػزراء نػرؼ السالكي بالدعي لالستحػاذ عمى نتائج االنتخابات العخ  3000ولشجف في عاـ 

( ، وجاء في كمسة 3009-3002التي نافدو فييا اياد عالوؼ رئيذ الػزراء العخاقي االسبق )
فزاًل عغ الفػضى الكبيخة في العخاؽ نحغ  ))الفيرل اماـ دبمػماسييغ وصحافيغ ورجاؿ اعساؿ 

تيجة تذيج سعيًا متعسجًا مغ جانب رئيذ الػزراء السشتيية واليتو الديج السالكي لالستحػاذ عمى ن
االنتخابات ، وانكار حق الذعب العخاقي في حكػمة  مشتخبة شكل شخعي  واف نتيجة ىحا ىػ سفظ 

 . (22(()السديج مغ الجماء واحتساؿ نذػب حخب اىمية

ومغ اعاله يالحع حجع التجخل الدعػدؼ في الذأف العخاقي، فسدألة االنتخابات تتعمق بالكتل الفائدة 
لجستػرية العخاقية العميا بتحجيجىا ولع تدفخ عغ اؼ نػع مغ انػاع حيشيا وقج حدستيا السحكسة ا

االنقداـ والحخب االىمية كسا ذكخ تخكي  الفيرل  في قخاءتو الغيخ دقيقة لمػضع الدياسي في 
 العخاؽ.

ودعع التسخد في  3002وكاف مدؤولػف امخيكييغ قج اتيسػا الدعػدية بجعع االرىاب في العخاؽ بعج 
% مغ 20ية ، وجاء االتياـ االمخيكي عالنية حتى وصل الحاؿ إلى اتياميا باف السشاشق الغخب

% مغ االنتحارييغ االجانب ىع سعػدييغ أيزا فزاًل عغ 22السقاتميغ االجانب ىع سعػدييغ ، واف 
 .(22)الجعع السالي الدعػدؼ لإلرىابييغ

الستعاقبة  كسا اف اغمب  ولع تجابو ىحه الدياسة بخد مشاسب رسسي مغ قبل الحكػمات العخاقية
الدجشاء االرىابيغ في سجػف العخاؽ ىع مغ الجشدية الدعػدية وىحا يثبت عجـ ججية الدعػدية في 
فتح صفحة ججيجة مغ العالقات بيغ البمجيغ وبامكاف الحكػمة العخاقية استخجاـ ممف الدجشاء مغ 

ى الحكػمة  الدعػدية وايقاؼ تجخميا االرىابيغ الدعػدييغ ونقمو إلى محكسة العجؿ الجولية لمزغط عم
 في الذأف العخاقي.
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وكانت السرادر والكتاب والسحمميغ الغخبييغ قج اتيسػا الدعػدية بانيا تسػؿ الستصخفيغ والجيادييغ 
االسالمييغ  وزادت ىحه السخاوؼ بعج ضيػر تشطيع داعر االرىابي ، وعمى سبيل السثاؿ، دعى 

حجة إلى اجخاء تحكيقات حػؿ تسػيل الجيادييغ في بخيصانيا مػجيًا المػرد اشجاوف في السسمكة الست
اصابع االتياـ إلى السسمكة العخبية الدعػدية . وادرؾ صانعػا الدياسية في الغخب بعج اف بحثػا 
وتسعثػا في اصل داعر وجحورىا فػصمػا إلى حكيقة بانيع امتجاد لمفكخ الػىابي الحؼ تخوج لو 

دية ، كسا وصف الكاتب والرحفي الذييخ في الػاليات الستحجة تػماس السؤسدة الجيشية الدعػ 
الشتاج االيجيػلػجي لمسسمكة العخبية ))تشطيع داعر االرىابي عمى انو  thomas friedmenفخيجماف 
 . (22) ((الدعػدية

وذلظ  3002وعمى الخغع مسا تقجـ فاف العالقات بيغ البمجيغ شيجت نػعا مغ التقارب في عاـ 
دة افتتاح الدفارة العخاقية في الخياض ، واعتساد غانع الجسيمي سفيخًا لجػ السسمكة في باعا
( مع الدفيخ العخاقي غانع 3002-3002وفي لقاء السمظ الدعػدؼ عبجهللا ) (29) 32/2/3002

الجسيمي رحب االخيخ بػجػد ضابط عخاقي في الخياض لمتشديق في مجاؿ مكافحة االرىاب واقتخح 
شاؾ لقاءات مػسعة بيغ الصخفيغ لبحث التعاوف السذتخؾ في مجاؿ تبادؿ السعمػمات  واكج اف تكػف ى

السمظ عبجهللا رغبتو بفتح سفارة في العخاؽ اال اف ىشاؾ عكبات حالت دوف ذلظ ومشيا التيجيج الحؼ 
يسكغ اف يتعخض لو الدفيخ الدعػدؼ كسا اف تػاججه داخل السشصقة الخزخاء يحػؿ دوف مسارستو 

واف ىشاؾ جيات ليا مرمحة في ))لعسل الجبمػماسي الفعمي وسيؤدؼ إلى عجـ فعالية تػاججه خاصة ا
وىي اشارة إلى االشخاؼ واالحداب الذيعية التي تخفس  (22(()عجـ وجػد تقارب بيغ السسمكة والعخاؽ

 العخاقي . -التقارب الدعػدؼ العخافي عمى حداب التقارب االيخاني 

الدخية التي نذخىا مػقع ويكيميكذ يتزح حجع تجخل السسمكة السباشخ وغيخ ومغ خالؿ الػثائق 
السباشخة احيانًا في الذأف العخاقي االمشي والدياسي، ومتابعتيا السدتسخة الجقيقة لمذؤوف العخاقية 
الجاخمية والخارجية، وتذجيعيا االشخاؼ العخاقية السحمية ودعسيا لمتأثيخ في العسمية الدياسية 

تيا وتجاعياتيا وضج اشخاؼ اخخػ في تمظ العسمية سػاء كانت محمية او خارجية  ويتزح ومجخيا
مشيا أيزا اف اشخاؼ عخاقية كانت تصمب مداعجتيا ودعسيا لتحقيق االغخاض االنفة الحكخ لكدب 

 .(21)القػة والتأثيخ
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اذا لع يتخأسيا  (22)وبيشت احجػ ىحه الػثائق مػقف الدعػدية في رفس عقج القسة العخبية في بغجاد
، رافزة تخأسيا مغ قبل رئيذ الػزراء العخاقي نػرؼ  3003الخئيذ العخاقي جالؿ الصالباني في عاـ 

السالكي، واحتجت البخقية السخسمة مغ سفارة الدعػدية في القاىخة إلى وزيخ الخارجية الدعػدؼ سعػد 
لسمحق الخاص باالنعقاد الجورؼ لسجمذ الفيرل باف السادة الخابعة مغ ميثاؽ الجامعة العخبية ج مغ ا

وبشاء عميو  ((تقترخ رئاسة السجمذ عمى ممػؾ ورؤساء وامخاء الجوؿ العخبية :((الجامعة تشز عمى
ومغ ىشا يتزح عجـ رغبة السسمكة في  (90)فاف رئاسة القسة القادمة يجب اف تشتقل إلى بمج آخخ
 في العالقات مع حكػمة السالكي انحاؾ. حزػر القسة واقامتيا في بغجاد  وىي جدء مغ التػتخ

وضسغ نفذ الدياؽ دعت الدفارة الدعػدية في عساف إلى اىسية عجـ مذاركة االردف في قسة بغجاد 
حفاضًا عمى سالمتو وامشو واشارت بخقية الدفارة إلى ما نذختو الرحف االردنية عغ الزغػط التي 

كسا وجيت  (90)ي ىحا السؤتسخ وعبخ اعمى السدتػياتتتعخض ليا الحكػمة االردنية لمسذاركة الفعالة ف
 . (93)سفارة  السسمكة في الكػيت تيجيجًا وانحارًا لجسيع الجوؿ العخبية التي ستذارؾ في القسة العخبية

ودعت وزارة الخارجية الدعػدية إلى ضخورة تقجيع الجعع والسدانجة إلى التيارات الدشية الفاعمة، 
ارضة لدياسة  رئيذ الػزراء العخاقي نػرؼ السالكي عبخ محػريغ : االوؿ والتيارات الػششية السع

الكبائل والعذائخ الدشية ، والثاني التحخؾ عمى السحػر الذخري ، وحجدت التعامل مع السحػر 
االوؿ عبخ تقجيع االمػاؿ الستقصاب العذائخ، وكدب تأييجىا لدياسة السسمكة اما بالشدبة لمسحػر 

خالؿ اختيار شخريات مؤثخة في الػسط الدشي لمتأثيخ في قشاعات الػسط الذيعي الثاني فيكػف مغ 
 . (92)البعادىع عغ ايخاف

وتجخمت السسمكة في الذأف الكخدؼ عبخ السشجوب الدعػدؼ الجائع في االمع الستحجة اثشاء لقاءه 
بخقية باف االكخاد الػكيل السداعج لذؤوف السشطسات الجولية في حكػمة اقميع كخدستاف ، حيث اكجت ال

يعػلػف كثيخًا عمى دور الدعػدية الجولي والعخبي لسدانجتيع حػؿ السدائل الخالفية بيغ الحكػمة 
السخكدية في بغجاد وحكػمة اقميع كخدستاف وعمى خصػرة تػجيات بغجاد لمتفخد بالقخارات ومسارسة 

 .(92)لة الدمصة  وباف تتع مذاركة االشياؼ العخاقية االخخػ في ادارة الجو 

وضسغ نفذ التػجو قجمت وزارة الخارجية الدعػدية مبمغ مميػني رياؿ سعػدؼ دعسًا لسؤسدة البخ 
واكجت الػزارة   3003والخجمات االجتساعية التابعة لمحخكة االسالمية في كخدستاف العخاؽ في عاـ 
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دالمة ومشيج اف الغخض مغ ىحا الجعع السالي اضافة إلى الجعع الدياسي واالعالمي، نتيجة ل
 . (92)الحخكة ومػاقفيا االيجابية تجاه السسمكة 

ولصالسا كانت ومازالت مدألة الدجشاء الدعػديػف عاماًل ميسا في العالقات بيغ الجولتيغ وبالخغع 
وفي  (99)مغ ادانة ىؤالء باإلرىاب مغ قبل القزاء العخاقي سعت الدعػدية وشالبت بتدميسيع الييا

ة الخارجية الدعػدية قخارات تشفيح احكاـ االعجاـ باإلرىابييغ في العخاؽ في عاـ ىحا الذأف وصفت وزار 
 . (92)بانيا تعدفية وتجخؼ خارج نصاؽ القانػف  3003

واعتسجت الدعػدية في ىحه السخحمة مغ العالقات بيغ الجولتيغ فيج الديج سفيخىا في االردف سفيخا 
حه العالقات رحبت السسمكة بسقتخح العخاؽ  بعقج وفي جانب آخخ مغ ى (91)غيخ مكيع لجػ العخاؽ

كسا  (92)في بغجاد 3002مؤتسخ عمى مدتػػ العخب لسكافحة االرىاب خالؿ شيخ كانػف الثاني 
( لحزػر 3002-3002دعت وزارة الخارجية الدعػدية رئيذ الجسيػرية العخاقية جالؿ الصالباني)

 00-2ة الثالثة في الخياض التي عقجت لمسجة مغ القسة العخبية االقترادية والتشسػية واالجتساعي
/2/3002(20). 

سفيخًا لمسسمكة في بغجاد تػتخًا في عالقات البمجيغ بدبب  3002واثار تعييغ ثامخ الدبياف في عاـ 
ترخيحاتو حػؿ عجد الدجشاء الدعػدييغ في العخاؽ، واخخػ تتعمق بسػضػع الحذج الذعبي وعالقتو 

عميو  حدب وصف الدفيخ والتي ادت بالحكػمة العخاقية إلى شمب تغيخه  بايخاف وسيصخة االخيخة 
وبانيا تجخل في شؤوف العخاؽ   3009لػصفيا ىحه الترخيحات بانيا مثيخة لمصائفية  في عاـ 

الجاخمية  واكج الدفيخ الدبياف في رده عمى ىحا الصمب، انو يحاوؿ تأدية واجبو مدتبعجًا في الػقت 
 . (20)لدياسة الدعػدية تجاه بغجادنفدو اؼ تحػؿ في ا

شخأ عمى العالقات العخاقية الدعػدية بعس التغيخ يعج االوؿ مغ نػعو في ىحه  3002وفي عاـ 
السخحمة اذ حرمت عجد مغ الديارات واالتفاقيات بيغ الجولتيغ. وكاف اوليا زيارة وزيخ الخارجية 

في استكبالو رئيذ الػزراء العخاقي ( إلى العخاؽ حيث كاف 3001-3002الدعػدؼ عادؿ الجبيخ)
وتع في لقاء الصخفيغ بحث تعديد العالقات  02/3/3001وفي  32/3/3002في( 23)حيجر العبادؼ

الثشائية في جسيع السجاالت ومحاربة عرابات داعر اإلرىابية واكج الػزيخ اف الدعػدية والعخاؽ 
واحجة مغ جسيع العخاقييغ ، وفي لقاءه مع يػاجياف آفة االرىاب، وانيا اؼ السسمكة تقف عمى مدافة 
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اكج اف حكػمتو تتصمع إلى بشاء عالقات  3001-3002وزيخ الخارجية العخاقي ابخاليع الجعفخؼ 
 . (22)عاماً  02مسيدة مع العخاؽ . وتعج ىحه الديارة االولى لػزيخ خارجية سعػدؼ إلى العخاؽ مشح نحػ 

ػدؼ التيشأة لخئيذ الػزراء العخاقي باالنترارات التي حققتيا وفي ىحه الديارة قجـ وزيخ الخارجية الدع
القػات العخاقية عمى كياف داعر االرىابي في معارؾ تحخيخ مػصل وابجػ الػزيخ استعجاد السسمكة 

فيسا اكج وزيخ الخارجية العخاقي  (22)لتقجيع السداعجة في اعادة االعسار واالستقخار في السجف السحخرة
ؼ باف العخاؽ يدعى بججية القامة افزل العالقات مع الدعػدية لسػاجية السخاشخ ابخاليع الجعفخ 

 . (22)وتفعيل السرالح السذتخكة

وتعجدت اآلراء والتحميالت حػؿ ىحا الديارة واثخىا في العالقات بيغ البمجيغ، فأستاذ القانػف الجولي 
ػمة العخاقية .وىي ميسة خالؿ ىحه الجكتػر عمي التسيسي يخػ اف ىحه الديارة جاءت بتختيب مغ الحك

السخحمة التي يحارب فييا العخاؽ والعالع التشطيسات االرىابية ، وبأف الدعػدية وبحكع الجػار الجغخافي 
لمعخاؽ تدتصيع فعل الذيء الكثيخ ، كالسداعجة في الجيج االستخبارؼ واعادة تأىيل السجف الستزخرة 

ميع ججًا في عػدة بغجاد إلى الحزغ العخبي في الػقت  مغ الحخب كسا اكج عمى اف دور الدعػدية
الحؼ تشبع فيو الحكػمة العخاقية سياسة الباب السفتػح مع الجسيع  ومغ جانب آخخ فاف ثقل السسمكة 
الجولي وتأثيخىا في القخار الجولي بجعل مغ العخاؽ يجفع باتجاه استثسار ىحه العالقة مع قخب نياية 

 .(29)رىابيالحخب ضج تشطيع داعر اال

وعمى العكذ مغ الخأؼ اعاله يعتقج رئيذ مخكد القخار الدياسي العخاقي ىادؼ جمػ مخعي باف ردود 
الفعل العخاقية متبايشة تجاه ىحا التحػؿ الدعػدؼ باتجاه العخاؽ فالكثيخوف يعجوف الدعػدية الدبب في 

في تعصيل عػدتو إلى الػاجية  السعاناة  والسذاكل التي يعاني مشيا  العخاؽ وىي العامل االساسي
العخبية  والحكػمة العخاقية حدست مػقفيا تجاه ىحه السدألة وىي تبحث باستسخار عغ عالقات 
متػازنة وتخيج التخمز مغ صخاع السحاور. واشار إلى ذلظ رئيذ الػزراء العخاقي حيجر العبادؼ باف 

السخكد العخاقي أيزًا  باف الػاليات  العخاؽ اليخيج اف يكػف جدءًا مغ صخاع السحاور. واكج رئيذ
الستحجة تجفع باتجاه اف تسارس السسمكة دورًا اكبخ مغ الدابق في العخاؽ لسعخفتيا بحجع وقػة  تأثيخ 

 . (22)الشفػذ االيخاني في العخاؽ
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 ال يخمػ التػجو الدعػدؼ نحػ العخاؽ بجوافع امخيكية لسشافدة الشفػذ والتأثيخ االيخاني في العخاؽ وال
تستمظ الدعػدية عشاصخ وعػامل ثقافية وحزارية تؤثخ في الذارع العخاقي لكدبو لرالحيا فارتبصت 
سياستيا لجػ عامة الشاس بإرساؿ وتجريب الجياديغ وتدييل عسميات التجدذ وافذاؿ العسمية 

صػيل مع الدياسية والعسل عمى انييار الػضع العخاقي سياسيًا واقتراديًا وامشيًا وخالؿ تاريخيا ال
 العخاؽ  فالخأؼ الثاني ىػ االرجح.

وفي السقابل وحػؿ وجية الشطخ االيخانية حػؿ سعي الدعػدية لمتقارب مع العخاؽ فاف شيخاف عسمت 
عمى تيسير دور السسمكة واضعاؼ تأثيخىا عمى بغجاد  وفي مقابمة الحج الدفخاء االيخانييغ في 

كانت بديصة ندبيًا الف واششصغ لع تيتع باعصاء  شيخاف اخبخ فييا احج الكتاب باف تمظ السيسة
الخياض دورًا اكبخ في العخاؽ في بجاية احتالليا لو  وخمز الدفيخ االيخاني باف شيخاف ستػاجو اؼ 

 . (21)نفػذ امخيكي في العخاؽ

 وكاف حجع التأثيخ والشفػذ االيخاني في العخاؽ قج اثخ في احداس السسمكة بانيا )غيخ مجعػة( لمتجخل
في الذأف العخاقي وىحا ىػ الدبب الحؼ دعا الخياض إلى التخمي عغ التجخل في ىحا الذأف بدبب 
عجدىا في تقجيع رؤية متساسكة تجاه القزايا العخاقية  ليذ فقط بدبب مداحسة االيخانييغ ليا في 

قاء خارجًا العخاؽ  بل لعجدىا في ضبط االرىابييغ ومشع دخػليع إلى العخاؽ  ولحلظ فيي اختارت الب
 . (22)نتيجة لمرعػبات االمشية فيو

 0222-0212ومغ دالالت الشفػذ االيخاني في العخاؽ ما قالو الخئيذ االسبق ىاشسي رفدشجاني 
بأف القػات االمخيكية في العخاؽ  تعمع اف أيخاف بسقجورىا جعل السذكالت التي تػاجييا تمظ القػات ))

عسمت الكيادات االيخانية في العخاؽ باتجاىيغ فيي مغ ناحية و  (10(()اكثخ سػءًا اذا رغبت في ذلظ
سعت إلى افذاؿ جيػد الػاليات الستحجة االمخيكية إلقامة نطاـ حميف ليا في العخاؽ  ومغ ناحية 
اخخػ وفي الػقت نفدو ال تخيجىا اف تفذل في العخاؽ ألنيا اؼ ايخاف ال تخغب في مجيء نطاـ يحكع 

 . (10)الدابقالعخاؽ كالشطاـ العخاقي 

وكاف مغ نتائج الشفػذ االيخاني في العخاؽ الشجاح في اجبار الػاليات الستحجة عمى تغيخ سياستيا 
تجاه شيخاف حيث اضصخت واششصغ ولمسخة  االولى الجخاء تػصيات مباشخة مع ايخاف عمى مجػ 

.التي شكميا (13)ثالث جػالت حػؿ العخاؽ . وذلظ عسال بسا جاء باحجػ تػجيات لجشة دراسة العخاؽ
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الكػنغخس االمخيكي وضست كاًل مغ جسيذ بيكخ وزيخ الخارجية االسبق وولي ىاممتػف الشائب 
 (12)الجيسقخاشي الدابق والتي شالبت بالتفاوض مع كل مغ سػريا والعخاؽ

 (12)وبشاء عميو فاف شيخاف لع تباؿ بسػقف الخياض وتػجييا نحػ العخاؽ لسعخفتيا بزعف تأثيخىا فيو

بالخغع مسا سبق فاف العالقات ومحاوالت اعادتيا استسخت فبعج الديارات الدابقة لمسدؤوليغ و 
إلى  3002الدعػديػف وعمى ارفع السدتػيات جاءت زيارة وزيخ الصاقة الدعػدؼ خالج الفالح في ايار 

اقي حيجر ....( بخئيذ الػزراء العخ 3002بغجاد ، وتبعيا لقاء السمظ الدعػدؼ سمساف بغ عبجالعديد )
وفي شيخ ايار مغ نفذ العاـ دعت  3002العبادؼ اثشاء القسة العخبية في االردف في اذار عاـ 

وفي حديخاف  30/2/3002-30السسمكة رسسيًا العخاؽ لحزػر اجتساع القسة العخبية االسالمية في 
مباحثات مع السمظ أيزًا قاـ رئيذ الػزراء العخاقي حيجر العبادؼ بديارة رسسية لمدعػدية اجخػ فييا 

الدعػدؼ وتسخس عغ ىحه المقاءات تأسيذ السجمذ التشديقي لالرتقاء بسدتػػ العالقات عمى 
 . (12)السدتػػ االستخاتيجي

ورافق ىحه التصػرات تحػؿ في الخصاب الخسسي لكال الجولتيغ فبالشدبة لمعخاؽ اصبح اكثخ مخونة 
قي حيجر العبادؼ في اعادة تذكيل وبشاء عالقات مع دوؿ الجػار واتدست بخغبة رئيذ الػزراء العخا

العخاؽ مع الجوؿ العخبية وفي الصخؼ السقابل حرل تغيخ في سياسة السسمكة تجاه العخاؽ والتي 
 .( 19)بخئاسة العبادؼ 3002كانت قج رحبت وىشأت بتذكيل الحكػمة الججيجة في عاـ 

، قاـ وزيخ الجاخمية العخاقي قاسع  3002واستسخت وتيخة الديارات بيغ الصخفيغ ففي تسػز عاـ 
االعخجي بديارة السسمكة استجابة لجعػة تمقاىا مغ الخياض  وجخت محادثات بيغ الصخفيغ تزسشت 
العجيج مغ القزايا اىسيا ممف السشافح والسعتقميغ وقخرت وزارة الجاخمية لكال البمجيغ تذكيل لجاف 

 .( 12)كع 102لتأميغ حجودىسا ، والسستجة عمى مدافة 

ووجيت السسمكة الجعػات لمعجيج مغ الذخريات الدياسية العخاقية ومشيع الديج مقتجػ الرجر زعيع 
التيار الرجرؼ واياد عالوؼ نائب رئيذ الجسيػرية وعسار الحكيع زعيع تيار الحكسة، وحيجر العبادؼ 

 . (11)رئيذ الػزراء، لديارة الدعػدية 
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، 3002مساف زعيع التيار الرجرؼ مقتجػ الرجر في تسػز والتقى ولي العيج الدعػدؼ دمحم بغ س
كجدء مغ سعي الدعػدية إلى تعديد نفػذىا في بغجاد ومحاولة مشيسا اليجاد تػازف اقميسي مع ايخاف  
وكخدة فعل مغ قبل التيار الرجرؼ قاـ زعيسو  بجعػة اتباعو بعج عػدتو مغ الخياض  بخفع كافة 

تي انتذخت بعج اعجاـ االخيخة لخجل الجيشي  الدعػدؼ الذيخ الشسخ عاـ الذعارات السعادية لمسسمكة وال
.وذكخ بياف لسكتب الرجر باف الديارة تزسشت السداعجات لمشازحيغ مذيخًا إلى اف السمظ  3009

( مالييغ دوالر عغ شخيق الحكػمة العخاقية ال أفتتاح قشرمية 00الدعػدؼ اصجر امخًا بتقجيع )
 .(12)خؼ سعػدية في الشجف االش

وعميو فيسكغ القػؿ اف مخحمة مجئ رئيذ الػزراء العخاقي حيجر العبادؼ عمى رأس الدمصة في 
بغجاد بانيا نيج لدياسة التقارب مع السحيط العخبي اكثخ مغ الجانب االيخاني .. ورحبت الجوؿ 

قخارات مريخية العخبية كالدعػدية والكػيت وغيخىا بيحا التػجو وزاد عمى ذلظ ىػ التػقيع عمى عجة 
بيغ العخاؽ والدعػدية تخز السعابخ الحجودية والتعاوف العدكخؼ حيث تع االتفاؽ عمى فتح معبخ 

 .  (20)عخعخ الحجودؼ بعج ثالثيغ سشة مغ اغالقو لتدييل حخكة التبادؿ التجارؼ والسخور بيغ الجولتيغ

 

 خاتمةال

ج التالية حػؿ العالقات العخاقية مغ خالؿ ما تقجـ مغ البحث والسعصيات يسكغ أعصاء الشتائ
 -الدعػدية واستسخار تأزميا وتجاعيات ىحا التػتخ عمى الصخفيغ:

لع تذيج ىحه العالقات استقخارا وتصػر شيمة مجتيا الصػيمة واف حرل فانو بجافع السرمحة -0
مميا مع الخاصة وليذ السرالح السذتخكة الستبادلة ، لسشصمقات الدعػدية الدياسية الزيقة في تعا

العخاؽ فيي تذعخ بسشافدة العخاؽ ليا في في االصعجة الدياسية واالقترادية وحتى الجيشية كػف 
العخاؽ مخكد التذيع والدعػدية مخكد العالع الدشي وىي اؼ الدعػدية خزعت حكػمتيا ونطاميا 

ىحه العقجة بل الدياسي لاليجيػلػجية الػىابية التي تكفخ وتمغي االخخ بحيث لع تدتصيع التخمز مغ 
انيا اصبحت ال تقجر عمى مجاراتيا واضعافيا التداع رقعة مشاصخوىا في السجتسع الدعػدؼ وىحا 
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عاـ  3002انعكذ عمى تعامل السسمكة الدياسي والخارجي مع قزايا العخاؽ وخاصة بعج عاـ 
 التغيخ الدياسي في العخاؽ .

داعجة الدعػدية لمعخاؽ في الحخب وعبخ مخاحل ىحه العالقات لع تكغ م 3002وقبل عاـ  -3
بجافع الحفاظ عمى وحجة الجولة العخاقية بل انيا تخػفت مغ تأثيخ  0211-0210االيخانية –العخاقية 

الثػرة االسالمية في ايخاف وامتجاد تأثيخاىا إلى السشصقة فعسمت بدياسة التػريط وتذجيع الشطاـ العخاقي 
ضعاؼ الشطاـ العخاقي لكبح سيصختو ونفػذه االمشي لذغ الحخب عمى ايخاف وفي الػقت نفدو ا

والدياسي عمى دوؿ السشصقة  والجليل عمى ىحا انيا شالبت بجيػنيا عمى العخاؽ اباف تمظ الحخب 
 والتي قجمتيا كسداعجات لجعع السجيػد الحخبي العخاقي .

. ورفزت  0220سعت السسمكة إلى تجميخ القػة العدكخية العخاقية في حخب تحخيخ الكػيت  -2
اؼ مدعى  سمسي ألعادة االمػر إلى نرابيا قبل الحخب وعمى ارفع السدتػيات الخسسية  وباعتخاؼ 
 الداسة االمخيكاف انفديع بانيا شالبتيع بعجـ ابقاء الجير العخاقي كسا ىػ عميو قبل احتالؿ الكػيت .

زنة مع دوؿ الجػار فزاًل عغ وفي السقابل لع تكغ الكيادات العخاقية مؤىمة إلدارة عالقات متػا-2
الدعػدية وذلظ لديصخة نطاـ الحدب والقائج الػاحج السفتقج إلى ابدط ابججيات الدياسة الخارجية  
فبدبب مغامخاتو الكارثية واىػاءه الخاصة زج العخاؽ في حخوب كارثية مازلشا نعاني مشيا إلى االف 

 لع والسشصقة ومشيا السسمكة .وادت إلى تخخيب عالقات العخاؽ الجولية مع دوؿ العا

لع تدتقخ وتيخة العالقات بيغ الجولتيغ وذلظ لتغيخ شكل الشطاـ الدياسي  3002وبعج عاـ  -2
وتحػلو إلى الشطاـ الجيسقخاشي السخالف لألنطسة الخميجية السحافطة ، اضافة إلى مجئ مكػنات لع 

ي. وعميو فقج سعت السسمكة إلى افذاؿ يكغ ليا عيج في ادارة وحكع الجولة العخاقية كالسكػف الذيع
 ىحه التجخبة ووضع العري في شخيقيا عبخ مختمف االساليب االمشية والدياسية.

شكل العامل االيخاني عامال ميساًل في ىحه العالقات فالسحجد الدعػدؼ الحؼ دفع السسمكة نحػ  -9
خاؽ ىػ لسشافدة الشفػذ االيخاني تصػيخ العالقات او السبادرة بفتح صفحة ججيجة في العالقات مع الع

في العخاؽ ويبجو انيا فاقجة لإلرادة في ىحا الجانب فيي تخزع ألمالءات الدياسية واالدارة االمخيكية 
بالجفع بيا لتحقيق ىحا الغخض وفذمت في ىحا السدعى لزعف تأثيخىا الثقافي والحزارؼ في 
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في الدياسية الخارجية لعجـ وجػد مؤسدات او السجتسع العخاقي اضافة إلى فقجانيا السبادغ العامة 
مخاكد بحثية  سعػدية تعصي الخؤية الػاضحة لمشطاـ التباع تمظ الدياسية او غيخىا مع السحيط 
االقميسي وخاصة مع العخاؽ ، واالىع مغ ىحا ىػ سيصخة الشطاـ الذسػلي ونطاـ الذخز الػاحج عمى 

 ىحه الدياسات.

قت تصػر العالقات بيغ العخاؽ والدعػدية ىػ تػرط السسمكة بالعجيج والسدألة السيسة التي اعا -2
مغ العسميات االرىابية في العخاؽ مغ خالؿ االعجاد الكبيخة مغ االنتحارييغ مغ الجشدية الدعػدية  
بل اف السدؤوليغ الدعػدييغ يعتخفػف باعجاد القتمى الدعػدييغ الكبيخ مقارنة بغيخىع مغ العخب  

اعجاد الدجشاء الكبيخ مغ االرىابيغ مغ نفذ الجشدية ، وقياـ السسمكة بالسصالبة  وكحلظ مغ خالؿ
بإعادتيع الييا وىي ورقة ضغط بإمكاف الحكػمة العخاقية تفعمييا دوليًا ضج السسمكة لسشع تدييل 
تجشيج االرىابيغ في اراضييا ودخػليع إلى العخاؽ والسصالبة بتعػيزات لزحايا االرىاب وىحه 

ة اثخت في عجـ وجػد انفتاح مجتسعي عخاقي تجاه السسمكة الف الكثيخيغ يؤمشػف بانيا مغ السدأل
 االسباب الخئيدية لسذاكل العخاؽ االمشية والدياسية واالقترادية .

شالسا كاف ومازاؿ ضعف العخاؽ الدياسي والتقاشعات الجاخمية وعجـ وجػد قيادة مػحجة لمجسيع  -1
خاقي وعجـ اتخاذ سياسة واضحة تجاه السسمكة، فاألشخاؼ الذيعية ال تخيج اثخا في تذخذـ السػقف الع

تصػيخ العالقات مع الجانب الدعػدؼ عمى حداب ايخاف ، اما االشخاؼ الدشية تجفع باتجاه تصػيخ 
العالقات مع السسمكة عمى حداب ايخاف ، وىحه السدألة دفعت باتجاه ضعف السػقف الدياسي 

 لمخارجية العخاقية.

في ضل ما تقجـ فاف عسمية تصػيخ او فتح صفحة ججيجة في العالقات يعتسج عمى االرادة  -2
الدياسية لكال الجولتيغ فعمى العخاؽ اف يعتسج سياسة استخاتيجية عميا تقػـ اوال عمى مرمحة وامغ 

العخاقية السػشغ العخاقي وسيادة الجولة العخاقية تتفق عمييا االشخاؼ الدياسية عمى اف تكػف الحكػمة 
بػزارة الخارجية السسثل الػحيج لمدياسة الخارجية وليذ االشخاؼ الدياسية، واف يعي الصخفاف بانيسا 
جاراف تخبصيسا عػامل الجغخافية والتاريخ والجيػستخاتيج  واف خزػعيسا ألرادات مغ خارج دوؿ 

ف ىشاؾ جيات تعسل بيحا السشصقة سيجفع باتجاه استسخار تأـز العالقات اكثخ مغ قبل اذ ما عمسشا ا
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االتجاه  كالقػػ الجولية الكبخػ واقميسية كجدء مغ الرخاع بيغ ىحه القػػ ومحمية أيزا مختبصة بيحه 
 القػػ في كال الجولتيغ .

عمى السسمكة العخبية الدعػدية اف تكػف واضحة في تعامميا مع العخاؽ وكحلظ في مػقفيا مغ  -00
لقادميغ مغ اراضييا باتجاه العخاؽ واال فاف االزدواجية في التعامل االعجاد الكبيخة مغ االرىابيغ ا

الدياسي في عالقتيا مع العخاؽ ، ستؤدؼ إلى مديج مغ التػتخ والتقاشع في ىحه العالقات واف تحجد 
مػقفيا مغ عسميات التجشيج لمذباب الدعػدؼ ودفعيع لالنتحار في العخاؽ . والدؤاؿ السصخوح  ىػ 

ال تسمظ الديصخة عمى ىحه السجسػعات وشيػخيا خػفًا مغ تيجيجىع ليا وضخب ىل اف السسمكة 
مؤسداتيا بشفذ سالح االنتحارييغ. اـ انيا وىػ االرجح تدتخجميع كأداة في سياستيا الخارجية مع 

 العخاؽ وغيخه لتحقيق السكاسب والشفػذ؟ ويبجو اف االحتساليغ صحيحيغ .

كسا اف العالع لغ يدكت شػياًل تجاه ىحا التصخؼ ووصػؿ االرىاب إلى كل دولة وخاصة العالع 
الغخبي الحؼ ربصو بالسسمكة وعقيجتيا الستسثمة بااليجلػجية الػىابية. اذ قج نذيج سعيًا عالسيًا غخبيًا 

ا إلى نطاـ لزخب ىحه االيجيػلػجية عبخ تغيخ الشطاـ او تقديع السسمكة او عمى االقل تحػيمي
 جسيػرؼ عمساني. 

 الهوامش
، معيج الدالـ االمخيكي جػزيف مكدسيالف  www.USip.org( معيج الدالـ االمخيكي جػزيف مكدسيالف  0)

 .3009السسمكة العخبية الدعػدية والعخاؽ الشفط  والجيغ وتشاحخ شػيل مدتسخ ، كانػف الثاني 
 31/0/3009الدعػدية إلى ايغ نطخة مغ الجاخل. جخيجة الرباح ( حديغ دروير العادلي ، العالقات العخاقية 3)

          .WWW.alsabah.iq=20928/ Articaleshow.aspxعمى الخابط 
 ( جػزيف مكدسيالف ، معيج الدالـ االمخيكي، السرجر الدابق2)
خؽ االوسط الججيج ( ديفيج فخومكيغ ، سالـ يزع نياية لكل سالـ ، سقػط االمبخاشػرية العثسانية وصشع الذ2)

 .200، ص 0222.نيػيػرؾ 
ومالمحيا السدتقبمية ، مجمة دراسات دولية  3002( قحصاف عجناف أحسج ، العالقات العخاقية الدعػدية بعج عاـ 2)

 .20، ص  3001، 21، مخكد الجراسات الجولية ، جامعة بغجاد ، عجد 
 .20(السرجر نفدو ، ص 9)
الثػرة االسالمية في ايخاف يشطخ : صادؽ زيبا كالـ الثػرة االسالمية في ايخاف االسباب ( لسديج مغ التفاصيل حػؿ 2)

 .3002، القاىخة ، السجمذ االعمى لمثقافة 0والسقجمات ، ت، ىػيجا عدت دمحم ، ط
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:  الدعػدؼ خالؿ ىحه السخحمة انطخ : دمحم ىاشع خػيصخ الخبيعي –( لسديج مغ التفاصيل حػؿ التشافذ االيخاني 1)
 .3003، بيخوت 0، دار مكتبة البرائخ ،ط0211-0233الدعػدؼ عمى الخميج العخبي  –التشافذ االيخاني 

الدعػدية مابعج داعر مجمة دراسات دولية ، مخكد الجراسات –االء شالب خمف، مدتقبل العالقات العخاقية  (2)
 .002، ص 3001، جامعة بغجاد ، 23،22الجولية ، العجد

االيخانية ومقجماتيا واسبابيا يشطخ. مجيج خجورؼ ، حخب الخميج –التفاصيل حػؿ الحخب العخاقية ( لسديج مغ 00)
، العخاؽ، 0االيخاني تخجسة . وليج خالج احسج ، مكتبة مرخ ، دار السختزى ، ط  -جحور ومزاميغ الرخاع العخاقي

 . 3001بغجاد ، 
 .092(دمحم ىاشع خػيصخ الخبيعي ، السرجر الدابق ،ص 00)

 . 010-092لتفاصيل اكثخ حػؿ السػقف الدعػدؼ مغ الحخب يشطخ نفذ السرجر ، ص 
( حدغ العمكيع، العالقات الخميجية العخبية مع ايخاف رؤية مدتقبمية ،السجمة العخبية لمجراسات الجولية ، العجد 03)

 .32، ص 0220، القاىخة 09
، القاىخة تذخيغ 2لسجمة العخبية لمعمـػ الدياسية ، العجد ( حدغ العمكيع، بيئة صشع القخار الخارجي الدعػدؼ، ا02)

 .200؛ االء شالب خمف ، السرجر الدابق ،  90، ص 0223الثاني 
إلى  0213، تػلى الحكع في عاـ  0232( فيج بغ عبجالعديد خامذ ممػؾ السسمكة العخبية الدعػدية، ولج عاـ 02)

خميج العجيج مغ التحجيات االمشية والدياسية ، ومشيا احتالؿ لقب بخادـ الحخميغ الذخيفيغ ، جشب ال 3002عاـ 
( والتيجيجات العخاقية وااليخانية وتشطيع القاعجة ، تػلى عجة مشاصب مشيا : وزيخًا 0220-0220العخاؽ لكػيت )

ؿ لخئيذ ، وكحلظ الشائب االو  0222لمسعارؼ ، والجاخمية ، ونائب لخئيذ مجمذ الػزراء ، وعيغ وليًا لمعيج في عاـ 
مجمذ الػزراء ، وفي فتخة حكسو اسذ قػات التحالف الجولي لتحخيخ الكػيت والتي شكل الجير الدعػدية أكبخ قػة 

 . 0220عدكخية فييا في عاـ 
https:ar.m. wikipedia.org  

مة دراسات ، مج3002( خمػد دمحم خسيذ ، الدياسة الخارجية العخاقية تجاه السسمكة العخبية الدعػدية بعج عاـ 02)
 .10، ص  3000مخكد دراسات الجولية ، جامعة بغجاد  22دولية ، عجد 

 .23( قحصاف عجناف احسج ، السرجر الدابق ، ص 09)
( السعخوؼ باسع سعػد الفيرل سياسي ودبمػماسي 3002-0220( سعػد بغ فيرل بغ عبجالعديد آؿ سعػد)02)

، وبحمػؿ مػعج تقاعجه أصبح وزيخ 3002-0222لفتخة مغ سعػدؼ وىػ ثالث وزيخ لمخارجية الدعػدية وذلظ في ا
 الخارجية األشػؿ خجمة في العالع

https:ar.m.wikipedia.org 
، رسالة ماجدتيخ مقجمة كمية اآلداب،  0220-0220( كخيسة زىجؼ القراص ، االحتالؿ العخاقي لمكػيت 01)

 .22،ص 32، ص  3009الجامعة االسالمية ، غده ، 
 .92،93، عساف، د. ت، ص 3س عػدة ، حخب الخميج مغ السدؤوؿ ، ط( عػدة بصخ 02)
( يدخػ ميجؼ صالح ، الدياسة الخارجية الدعػدية والسشصقة العخبية مشح انتياء الحخب الباردة،  اشخوحة 30)

 . 002ص  3001دكتػراه غيخ مشذػرة ، جامعة الشيخييغ ، كمية العمـػ والدياسية ، 
ازمة الخميج . خمكية االدراؾ ، واالدراؾ الخاشئ في ازمة الخميج وتجاعياتيا عمى الػشغ (عبج الخالق عبجهللا، 30)

 . 20-20، ص  0220العخبي ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت 
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، القاىخة ، 03( وحيج عبجالسجيج ، مدتقبل الشطاـ االقميسي العخبي بعج الغدو ، مجمة الدياسة الجولية ، العجد 33)
 . 22ص  0220االوؿ تذخيغ 

( ريتذارد ىاس، عاصفة الرحخاء آخخ الحخوب الكالسيكية ، حراد البياف ، سمدمة اصجارات مخكد البياف 32)
 . 32.د.ـ. ص 3002لمجارسات والتخصيط ، آب 

( ريتذارد ىاس، حخب الزخورة ، حخب االختيار. سيخة حخبيغ عمى العخاؽ، تخجسة نػرما نابمدي، دار الكتاب 32)
؛ ومحسػد شخقي، العالقات الدياسية  الخارجية لمػاليات الستحجة 002، ص003، ص 3000عخبي، بيخوت،ال

، اشخوحة دكتػراه ، كمية العمـػ الدياسة واالعالـ ، جامعة الجدائخ، ابغ يػسف 3009-0220االمخيكية تجاه العخاؽ 
 .001، ص 3002بغ خجة،

مغ الكتب ومشيا :حخب الزخورة ، حخب االختيار، محكخات مغ  * رئيذ مجمذ العالقات الخارجية ومؤلف العجيج
 حخبي العخاؽ.

 . 200.االء شالب خمف، السرجر الدابق ، ص 22( قحصاف احسج عجناف، السرجر الدابق ص32)
التػتخ ، القاىخة ، العخبي لمشذخ  -االنفخاج -الرخاع -(عخفات عمي جخغػف ، العالقات االيخانية الخميجية39)

؛ عبجالسشعع السخاكبي، حخب الخميج الثانية والتكامل الػششي في العخاؽ )االكخاد دراسة 090، ص 3009والتػزيع 
 .29، ص 0222حالة( ،رسالة دكتػراه ، القاىخة ، معيج البحػث والجراسات العخبية 

 .200(االء شالب خمف ، السرجر الدابق ، ص 32)
)السسمكة العخبية الدعػدية 0220ور العخبي في حخب الخميج العخبي عاـ ( رافج احسج دمحم اميغ العاني، الج31)

؛  01، ص 3003، 30انسػذجا(( مجمة الدياسة الجولية ، كمية العمـػ الدياسية، الجامعة السدتشرخية،  العجد 
www.jasj. P DF   .السجالت االكاديسية العمسية العخاقية 

 . 32-01 ( رافج دمحم اميغ ، السرجر الدابق، ص32)
.  222العجد  3001/ شباط/ 01( جخيجة الخياض. اغالؽ مخيع الالجئيغ في رفحاء الثالثاء 20)

www.alriyadh.com,388792 
 .10( خمػد دمحم خسيذ ، السرجر الدابق ، ص 20)
، 0القخف الحادؼ والعذخيغ ، دار الداقي، بيخوت ط ( رمزاوؼ الخشيج ، مأزؽ االصالح في الدعػدية في23)

 .020، ص  3002
 .203(االء شالب خمف، السرجر الدابق ، ص 22)
(دمحم كخيع كاضع ، مرصفى فاروؽ مجيج ، العخاؽ ومشصقة الخميج العخبي ،سباؽ السكانة والجور االقميسي ، مجمة 22)

 . 19، ص  3009جامعة بغجاد ، 99دراسات دولية ،مخكد الجراسات الجولية ، العجد 
 .022-022( مزاوؼ الخشيج ، السرجر الدابق، ص 22)
، مخكد 22( جاسع يػنذ الحخيخؼ ، العخاؽ ودوؿ الخميج ، الستغيخات والسدتقبل مجمة دراسات دولية ، العجد 29)

 .20، ص3002الجراسات الجولية ، جامعة بغجاد ، نيداف 
 .029، ص ( مزاوؼ الخشيج ، السرجر الدابق22)
( السخكد العخاقي لمجراسات االستخاتيجية ، احتساالت الحخب االىمية في العخاؽ ، تداؤالت ورؤػ متبادلة ، نجوة 21)

 .022، ص3002السخكد

http://www.alriyadh.com,388792/
http://www.alriyadh.com,388792/
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( جاسع يػنذ الحخيخؼ ، العالقات االستخاتيجية بيغ العخاؽ ودوؿ مجمذ التعاوف الخميجي، الساضي، الحاضخ، 22)
 .223، ص3003مخكد دراسات البرخة والخميج العخبي ، جامعة البرخة ، 3030- 3002السدتقبل 

 .220( السرجر نفدو ، ص 20)
 .220(  السرجر نفدو، ص20)
( مؤلف وفاعل خيخ سعػدؼ، ومدتذار سابق لمحكػمة الدعػدية شغل مشرب الخئيذ التشفيحؼ لسؤسدة عراـ 23)

في جشيف سػيدخا ، وشغل أيزا مشرب مفػض في لجشة  ودالؿ عبيج في مجاالت البحث الصبي والتقجـ االجتساعي
 www.ar.m.wikipedia.org،  2/03/3030العجالة والسدألة الجولية 

 . 32/00/3000( وكالة االنباء الفخندية ، 22)
القخف العذخيغ حتى اليـػ .ت. ابتداـ بغ خزخ، االيخانية ، مشح بجايات –( بشفذو كي نػش، العالقات الدعػدية 22)
 . 322، ص 3002، بيخوت، 0ط
. مخكد 2( اخالص قاسع نػفل، الجور االقميسي لمسسمكة العخبية الدعػدية في العخاؽ، نذخة شؤوف عخاقية، العجد 22)

 .32، ص  3002، جامعة الشيخيغ ، 3002الجراسات القانػنية والدياسية ، تذخيغ الثاني 
 . 30/1/3009، بغجاد ،  220صفحة الرباح ، العجد  (29)
عالسا مغ الدشة والذيعة فزاًل عغ ثالثة شيػد ،  32مغ قبل  30/00/3009( تع التػقيع عمى وثيقة مكة في 22)

واكجت نرػصيا عمى حخمة الجماء واالعخاض واالمػاؿ ، وتذجيع السرالحة الػششية ، اما وثيقة العيج الجولي فقج 
 تعديد االمغ واالستقخار وتذجيع االقتراد والسرالحة الػششية . اكجت عمى

www.alijazeera.net/amp/news/arabic.    سشة العخاؽ وشيعتو يػقعػف اليـػ وثيقة مكة في
30/00/3009 www.spa.gov.sa/446547zlang ; 

نز وثيقة العيج الجولي لمعخاؽ   www.alwatarvoic.com/Arabic/news/2007وكالة االنباء الدعػدية
2/2/3002. 
 .202( االء شالب خمف، السرجر الدابق ، ص 21)
الدعػدية ، ارث الساضي وافاؽ السدتقبل ، مجمة ابحاث استخاتيجية. –( انػر عادؿ ميجؼ، العالقات العخاقية 22)

 .020،ص 3002، 2مخكد بالدؼ لمجراسات واالبحاث االستخاتيجية ، الدمدمة 
( الدػر الدعػدؼ ىػ سػر متصػر بشتو السسمكة العخبية الدعػدية عمى شػؿ حجودىا مع العخاؽ. تع شخح 20)

، اثخ ضيػر تشطيع داعر في العخاؽ ويعخؼ ايزا  30002تع اكسالو في عاـ ، و 3009مذخوع بشاء الدػر في عاـ 
كع ، ومدود بأبخاج مخاقبة، وكاميخات حخارية ، واسالؾ شائكة ،  200بدػر الدعػدية العطيع ، يرل شػلو إلى 

صحيفة مميار دوالر ،  0،02 مميارات رياؿ اؼ مايقارب 2ورادارات وفخؽ تجخل سخيع ، وبمغت تكمفة السذخوع 
  com1279415-www.alriyadh  02232، العجد 02/2/3002لمخياض 

( جاسع يػنذ الحخيخؼ ، العخاؽ ودوؿ الخميج )التغيخات والسدتقبل( مجمة دراسات دولية ، جامعة بغجاد ، 20)
 . 29، ص  3002، 22العجد

 . 202جر الدابق ، ( االء شالب خمف ، السر23)
 . 222( جاسع يػنذ الحخيخؼ ، السرجر الدابق ، ص 22)
 www.sasapost.comالدعػدية –(احسج الجباغ ، بعج التقارب االخيخ. ىحه ابخز مخاحل العالقات العخاقية 22)

http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://www.alijazeera.net/amp/news/arabic
http://www.alijazeera.net/amp/news/arabic
http://www.spa.gov.sa/446547zlang
http://www.alriyadh-com1279415/
http://www.sasapost.com/
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الدعػدية ؟مجمة حراد البياف ، مخكد البياف ، سمدة ( ججعػف راشسات، ما سبب تغييخ السػقف الغخبي مغ 22)
 .012، ص  3002كانػف االوؿ –( تذخيغ الثاني 2اصجرت مخكد البياف لمجراسات والتخصيط الدمدة )

 .12*صحفي كاف كبيخ السعمقيغ لمذؤوف الخارجية في صحيفة الفايشانذاؿ تايسد، السرجر نفدو ، ص 
 . 202، ص  ( بشفذو كي نػش ، السرجر الدابق29)
بخقيات وزراة الخارجية الدعػدية حػؿ  –(مخكد بالدؼ لمجراسات واالبحاث االستخاتيجية ، مخاسالت ويكيميكذ 22)

 . 020، ص 3002، بغجاد 0( ، ط3العخاؽ ، لقاء ببيغ السمظ عبجهللا وسفيخ العخاؽ في الدعػدية ، الكتاب رقع )
انطخ الكتاب الػثائقي ، مخكد بالدؼ لمجراسات واالبحاث ( لسديج مغ التفاصيل حػؿ ىحه التجخالت ، 21)

 االستخاتيجية  مخاسالت ويكيمكذ ، السرجر الدابق .
، وىي ثالث 3003اذار ،  -32-2( القسة العخبية الثالثة والعذخوف : وىي القسة التي عقجت في بغجاد مابيغ 22)

نحػ عذخة رؤساء وممػؾ عخب باالضافة إلى  وحزخىا 0220، وعاـ  0220قسة تدتزيفيا بغجاد بعج قستي عاـ 
كبار السدؤوليغ الحكػمييغ في الجوؿ العخبية وكحلظ حزخىا باف كي مػف االميغ العاـ لسشطسة االمع الستحجة. 
وناقذت القسة تدعة بشػد أىسيا تصػيخ ليكمية الجامعة العخبية وكحلظ االزمة الدػرية ، ودعت إلى انياءىا واجخاء 

 عارضة والشطاـ الدػرؼ بخعاية االمع الستحجة .حػار بيغ الس
www.aljazeera.net/amp/news/arabic/2012. 

مخكد بالدؼ لمجراسات  30/2/0222/ التاريخ 203( سفارة السسمكة العخبية الدعػدية ، القاىخة ، رقع الػثيقة 90)
 . 322االستخاتيجية ، مخاسالت ويكميكذ ، السرجر الدابق ، ص  والبحػث

/ 32/2، التاريخ 209، رقع السمف   302/3190عساف . رقع البخقية  –( سفارة السسمكة العخبية الدعػدية 90)
 .322. مخاسالت ويكيمكذ ، السرجر الدابق ، ص  0222

مخاسالت ويكيمكذ ،  03/2/0222التاريخ  302/2/2بخقية ( سفارة السسمكة العخبية الدعػدية في الكػيت رقع ال93)
 . 29السرجر الدابق ، ص 

 .320( مخكد البياف لمبحػث والجراسات االستخاتيجية ، مخاسالت ويكيمكذ ، السرجر الدابق ، ص 92)
،  32/2/0222التاريخ  2/2رقع السمف  9/3/2( السسمكة العخبية الدعػدية ، وزارة الخارجية ، رقع البخقية 92)

 . 320مخاسالت ويكيمكذ، ص 
، مخكد 32/2/0222التاريخ  2/2رقع السمف  9/3/2وزارة الخارجية .رقع البخقية –(السسمكة العخبية الدعػدية 92)

 . 320بالدؼ لمبحػث والجراسات االستخاتيجية ، مخسالت ويكيمكذ ، السرجر الدابق ، ص 
 . 022-021( انػر عادؿ دمحم ، السرجر الدابق ، ص 99)
مخكد بالدؼ لمبحػث  02/2/0222التاريخ  9/1/1( السسمكة العخبية الدعػدية ، وزارة الخارجية ،رقع البخقية 92)

 .311والجراسات االستخاتيجية ، السرجر الدابق . ص 
 .33/3/3003،  03022، جخيجة الذخؽ االوسط العجد 202( بشفذو كي نػش. السرجر الدابق ، ص 91)
 .302ويكيمكذ ، السرجر الدابق ، ص  ( مخاسالت92)
، مخكد بالدؼ لمبحػث  32/3/0222/ 0/9وزارة الخارجية ، رقع البخقية  -( السسمكة العخبية الدعػدية20)

 . 320والجراسات االستخاتيجية ، مخاسالت ويكيمكذ، السرجر الدابق ، ص 
 www.arab-، 3002( مؤيج الػنجاوؼ ، العالقات العخاقية الدعػدية إلى ايغ؟ وكالة اخبار العخب، حديخاف 20)
.newz.org/archives/8609 

http://www.aljazeera.net/amp/news/arabic/2012
http://www.arab-newz.org/archives/8609
http://www.arab-newz.org/archives/8609
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تع دراستو البكمػيػرس في  في بغجاد وانيى دراستو االبتجائية والستػسصة واالعجادية فييا ، 0223( ولج عاـ 23)
، مدؤوؿ تشطيسات  0222، انتسى إلى حدب الجعػة االسالمية. واصبح في عاـ  0222الجامعة التكشػلػجية عاـ 

وبعجىا عمى الجكتػراه مغ بخيصانيا في اليشجسة  0210الحدب في بخيصانيا ، حرل عمى الساجدتيخ في عاـ 
تدمع مشرب وزيخ االتراالت في   3002ػط الشطاـ العخاقي الدابق عاـ الكيخبائية ، وبعج عػدتو إلى بغجاد اثخ سق

، شكل حكػمتو في عاـ  3000و3002وانتخب نائبًا في مجمذ الشػاب العخاقي في دورتيغ متتالتيغ  3000عاـ 
 .322، ص 3002، بيخوت  3، حدغ لصيف الدبيجؼ، مػسػعة الدياسة العخاقية ، ط 3002

(22 ) www.arabic: sputnik news.com./amp/arab 
 . 39/3/3002ماذا حسل وزيخ الخارجية الدعػدؼ في حقيبتو إلى العخاؽ 

 (22 )www-bbc-com./Arabic  عامًا : نتصمع لمعسل معًا ضج  02الجبيخ في اوؿ زيارة إلى العخاؽ ، مشح
  32/3/3002االرىاب ، 

 ؟ السرجر الدابق .( مؤيج الػنجاوؼ ، العالقات العخاقية الدعػدية إلى ايغ 22)
(29 ) www.arabic.sputnik news.s 

 ( السرجر نفدو .22)
 . 322-322( يشفذو كي تػش، السرجر الدابق ، ص 21)
 . 202( السرجر نفدو ، ص 22)
 . 321( عخفات عمي جخغػف، السرجر الدابق، ص 10)
مخكد الخميج لمجراسات االستخاتيجية ،  3009يجي عاـ ( وحجة الجراسات االمشية ، تحجيات االمغ االقميسي الخم10)

 .030، ص  3009
لجشة مكػنة مغ عذخة اشخاص مغ الحدبيغ االمخيكييغ الجسيػرؼ   (ISG)( مجسػعة دراسة العخاؽ 13)

مغ قبل الكػنغخس االمخيكي وكمفت بسيسة تكيع الػضع في العخاؽ  3009اذار ،  02والجيسقخاشي ، عيشت في 
و التي قادتيا الػاليات الستحجة وتقجيع تػصيات الدياسة العامة. ودعست السجسػعة مغ قبل معيج الدالـ والحخب عمي

كانػف االوؿ  9االمخيكي والحؼ نذخ تقخيخ ىحه السجسػعة الخاصة بجراسة العخاؽ عمى مػقعو عمى االنتخنيت في 
3009 . 

https//ar.m.wikipedia.org. 
تخاتيجية ايخاف االقميسية ، االشكالية والرفقة ، مجمة شؤوف عخبية ، جامعة الجوؿ ( احسج مختار الجساؿ ، اس12)

 . 22، ص 039العخبية ، العجد 
 . 329( بشفذو كي تػش ، السرجر الدابق ، ص 12)

(12) post.com https://www.sasa  
 بخز مخاحل العالقات الدعػدية.، السرجر الدابق.  ( احسج الجباغ ، بعج التقارب االخيخ ىحه ا19)
( صباح الداعجؼ ، العالقات العخاقية الدعػدية ، محاوالت الخخاج العخاؽ مغ دائخة الييسشة االيخانية ، 12)
9/1/3002 .basnews.com.php/ar/news.www 
 ، احسج الجباغ ، السرجر الدابق  202( االء شالب خمف ، ص 11)
 ( وضاح الداعجؼ ، السرجر الدابق .11)
 ؛ احسج الجباغ ، السرجر الدابق .202( االء شالب خمف ، ص12)

https://www.sasa/
https://www.sasa/
http://www.basnews.com.php/ar/news
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؛ احسج الجباغ ، السرجر الدابق ؛ صباح الداعجؼ ، 202( االء شالب خمف ، السرجر الدابق، ص 20)
 الدعػدية ، السرجر الدابق . العالقات العخاقية


