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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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از  است که  قرار گرفته  متوازن  تر  سياستی  راستای  در  عراق  خارجی  سياست  مست وسوی 
جهت  گريی  های اتزه ی دولت عراق در حميط اسرتاتژيک منطقه  ای انشی می  شود و طبق نظريه ی 

أتثري ابزخورد منفی، دچار کاستی  هايی است که بر امنيت و ثبات عراق أتثري می  گذارد.

مواضع بی  طرفانه  ای که سياست خارجی عراق در پيش گرفته است، برداشت مثبتی از بقای 
عراق در خارج از حلقه حبران  ها و درگريی های منطقه  ای پی  در  پی اجیاد می  کند. از سوی ديگر، 
مباند،  ابقی  منطقه ای  تعامالت سياست های  از چارچوب  نيست که خارج  آسان  عراق  برای 
به  ويژه آن  که اکنون از طريق جلب اعتماد قدرت  های أتثري گذار در حميط منطقه  ای، به  دنبال 
ايفای نقش خود است. افزون بر اين، در راستای دنباله  روی از ارتباط راهربدی و مهه جانبه اب 
قدرت  های أتثريگذار گام برمی  دارد که به نوبه ی خود راه را برای شکل  گريی نقشی موثر در ارتباط 
اب حبران  های منطقه ای و مطابق اب منافع داخلی و آرمان  های منطقه  ای   خويش، مهوار کرده است. 
درک وضعيت منطقه ای عراق در پرتو ساختار جديد سياست های خارجی آن صورت می  پذيرد 
و می  توان ويژگی  های آن را از طريق بررسی جبهه گريی های خارجی عراق در قبال حبران  های 

منطقه  ای استنباط کرد.

مواضع خارجی عراق در اختاذ سياست بی  طرفانه و ارتباط راهربدی اب مهه ی طرف  ها منااین 
می  شود، که اين مواضع راه را برای ايفای يک نقش منطقه  ای پيشگام از سوی عراق مهوار خواهد 
ساخت که آن را در دوره ی پيش رو، برای اجیاد يک تعادل منطقه ای جديد در پيش خواهد 
منطقه  ای که شامل  قدرت  های  مثلث  قبال  در  توازن  عامل  به  عنوان  را  شيوه  اين  گرفت.عراق 

)ايران-ترکيه-عربستان سعودی( می  شود، اختاذ خواهد کرد.

شیوه ی عمل سیاست خارجی عراق در حلقه ی روابط
 و تعامالت منطقه  ای

ونشتۀ یلع زیاد العلی *

*   پژوهشگر و اکرشناس امور بنی املللی و اسرتاتژیک.
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بنابراين، می  توان مهم  ترين خطوط و مبانی نظری سياست خارجی عراق در حلقه منطقه  ای 
را به  شرح زير خالصه کرد:

1-استقالل عملکرد سیاست خارجی
ماهيت سياست خارجی عراق در دوره ی پس از )2003( در اصل خودخمتاری و هم سويی 
آن اب منافع ملی حمض، منود می  ایبد. عراق سياست خارجی مستقلی را در پيش گرفته است 
حموريت  منطقه  ای  حميط  فشارهای  در  آن  داليل  است که  خارجی  يی  فشارهای  از  به  دور  که 
دارد و جلوه ای اناپيدار، در نتيجه ابال گرفنت موج درگريی  های منطقه  ای و بنی املللی در ميان 
از  اين رو تصميم  گريی در سياست خارجی عراق  از  بر آن غالب است.  ابزيگران منطقه  ای 
نقطه  نظر صداقت و ميانه  روی در اين سياست اجنام می  گريد. سياست خارجی عراق اب منطق 
ثبات، آرامش، عقالنيت، عينيت و توازن خارجی عمل می  کند به  گونه ای   که رويدادهای شتابزده 
منطقه بر ثبات جهت  گريی و پوایئِی اثرخبش آن أتثريی ندارد و اين موضوع، مقبوليتی منطقه  ای 
برای عراق به   ارمغان آورده که اين کشور را به   درجه اباليی از حترک و تعامل آزاد و شفاف اب 
کشورهای جهان سوق داده است. تعهد به اصل احرتام به حاکميت کشورها، بر اساس يک 
نيازهای خمتلف عراق برای پيشربد سياست خارجی جهت  تعادلی ميان  سياست واقع  گرااینه، 
حتقق اهداف موردنظر اجیاد کرد1. مهچننی تالش برای حمقق ساخنت اهداف خارجی خود از طريق 
ابزارهای معقول و منطقی و گفتمان ديپلماتيک وزين، ات  جايی  که اين اصل سياسی تصويری مثبت 

از ديپلماسی در عرصه  های منطقه  ای و بنی املللی به عراق می  دهد.

2- دوری جسنت از ائتالف  های متخاصم منطقه  ای 

سياست خارجی عراق بر ضرورت دوری   جسنت از سياست   ائتالف  های )عدوانی( در حلقه 
منطقه  ای أتکيد می  کند.

ايفای نقشی  به  برساند  منافع کشورهای منطقه آسيب  به  امروزه آرزو دارد؛ بی آنکه  عراق 
پيشرو بپردازد و بر نفی سياست جبهه  گريی  ها به عنوان يک اصل بنيادين در تعامالت خارجی 
آن، و به  ويژه در خاورميانه أتکيد می  کند که در  حال  حاضر دچار درگريی و مناقشه بنی حمورهای 

پژوهش  های  آينده” جمله  و  پيشگامی  انداز،  برای سياست خارجی عراق “چشم  اسرتاتژی  اختاذ يک  1. ایسر عبداحلسنی، 
اسرتاتژيک، مركز مطالعات و پژوهش  های اسرتاتژيک بالدی، مشاره ی 9، بغداد، 2015،  ص: 109-113.
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خمتلف منطقه  ای است و اين امر، ابزاتبی منفی بر منافع داخلی و خارجی عراق دارد2.

سياست خارجی عراق در اين مرحله می  کوشد ات از مرحله ی واکنش های ديپلماتيک، که 
ويژگی ابرز مرحله ی قبلی بود به مرحله ی عملی ساخنت کارهای برانمه  ريزی شده انتقال ایبد ات از 
اين طريق راه را برای ايفای نقش گسرتده  تری جهت ترسيم معادالت منطقه  ای در منطقه مهوار کند 
و در جهت حتکيم سياست خارجی به   واسطه ی اصل استقالل و خارج شدن از دايره وابستگی 
منطقه  ای که نقش مهمی در حمدود ساخنت ديدگاه  های خارجی عراق داشت، گام بردارد. اميد 
است که اين پيشرفت در رويکرد سياست خارجی به نقش مثبت وسيع  تری برای عراق در حلقه ی 

تعامالت منطقه  ای اين کشور منجر شود.

3- اجتناب از درگریی ها و جنگ  های منطقه  ای

عراق از سياست  های اشتباه جنگ    ها دچار مشکل شده و اين گونه سياست ها جز مصيبت 
و مشقت   چيزی برايش به   مهراه نداشته است. از اين رو سياست خارجی عراق برای حل  و  فصل 
دارد. سياست  ديپلماتيک اتکيد  و گفتگوهای سازنده ی  منطق صلح  بر  منطقه  ای  حبران  های 
خارجی عراق امروزه به دنبال جمموعه  ای از روابط متقابل است که تعامالت منطقه ای را روشن 
می  سازد. اين کشور به نفع سياست  های ديپلماتيک از پرداخنت به مسائل افراط  گرااینه و تعامل 
اب آن اجتناب می  کند، و در راستای ميانه  روی و ترجيح ِگفت  و  گو به شيوه ی در پيش گرفنت 

رفتارهای دوستانه گام بر  می  دارد.

 اگر  چه منطقه ی خاورميانه امروزه از اوج گريی و تداوم درگريی  ها و رقابت  های منطقه  ای رنج 
می  برد3، عراق می کوشد خود را از ايفای نقش دروازه ای برای منازعه  ها و خطرهايی که منطقه و 

کشورهای مهسايه را هتديد می  کنند، دور نگه دارد. 

جهت  گريی سياست خارجی عراق در تعامل اب مهسايگان و کشورهای منطقه به مست رفتار 
صلح  آميز و صادقانه اب حميط اطراف خود پيش می  رود و هرگز منی  پذيرد که عراق به عنوان اپيگاه 

2. مالک دحام متعب، خوانش سياسی در روابط خارجی عراق اب کشورهای مهسايه، جمله ی سياست بنی املللی، دانشگاه 
املستنصريه، مشاره ی 23 ، بغداد،2013، ص: 93.

3. فكرت انمق عبدالفتاح و ديگران، عوامل تعينی  کننده ی  مواضع آمريکا در قبال حبران امنيتی در عراق پس از وقايع موصل، 
جمله ی مسائل سياسی، دانشکده ی علوم سياسی، دانشگاه النهرين، مشاره  ی 37، بغداد، ص:  15.
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و عرصه  ای برای هتديد هر کدام از کشورهای منطقه به مشار رود و موجوديت و حضور هر گونه 
سازمان ای هنادی که هتديدی مستقيم ای غريمستقيم برای کشورهای منطقه را تشکيل   دهد، نفی 

می  کند.

4- مبارزه اب هر  گونه رویکرد ای هنادی که نژادپرستی، تروریسم ای تکفری را در 
پیش بگرید.

عراق در ميان کشورهايی قرار دارد که بيشرتين صدمه را از تروريسم و پيامدهای آن در جهان 
متحمل شده   است. سياست خارجی عراق مبارزه عليه تروريسم و افراط  گرايی در هر نقطه را بر 
عهده گرفته است. ات   جايی  که عراق در ائتالف بنی املللی ضد داعش شرکت کرده و در مهنی 
راستا در عمليات نظامی برون مرزی، و به  ويژه در عمليات هوايی در سوريه عليه داعش، مشارکت 
داشته است. بنابراين، سياست خارجی بر ضرورت مبارزه اب تروريسم در چارچوب حقوق بنی 

امللل و بر اساس قطعنامه  های سازمان ملل متحد أتکيد دارد.

عراق اب سازمان پيمان آتالنتيک مشالی )انتو( نيز در مهنی زمينه مهکاری می  کند، به  طوری  که بر 
ممنوعيت استفاده از خاک خود به  عنوان اپيگاه اصلی ای گذرگاه، و ای عرصه  ای برای فعاليت  های 

تروريستی ای عدوانی أتکيد دارد. 

سياست خارجی عراق أتکيد می  کند که عراق پلت  فرمی برای صلح و گفت  و  گو است4، و 
بر اساس نظريه ی مهسايه امن، هيچ هتديدی عليه امنيت و منافع هيچ  يک از کشورها به وجود 
منی آورد. عراق در سياست خود از دخالت در امور داخلی کشورها دوری می  کند. سياست 
خارجی آن بر اصل احرتام به حاکميت کشورها در روابط و تعامالت خارجی أتکيد دارد، که 
اين امر يک اصل اساسی است و منطق سياست خارجی عراق در حلقه منطقه  ای و بنی املللی 

اب استناد به آن شکل می  گريد.

امنيتی ملی و  العبادی، »بررسی چالش  های  4. علی فارس محيد، تغيريات دکرتين ديپلماتيک و سياست خارجی در دولت 
سناريوهای عملکرد ديپلماتيک«، جمله ی  پژوهش  های اسرتاتژيک، مركز مطالعات و پژوهش  های اسرتاتژيک بالدی، مشاره ی 9، 

بغداد، 2015،  ص: 109-113.
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5-   گشایش راهربدی در چارچوب تعامالت صلح  آمیز
قدرت  های  متام  روی  به  راهربدی  اصل گشايش  اساس  عراق بر  خارجی  سياست  منطق 
منطقه  ای، تدوين می  شود. عراق، امروزه برای پيشربد روابط مثبت خود، برای ات کردن برگه های 
دارد.  متايلی جدی  و سياسی،  امنيتی  آغاز مهکاری  های  و  اختالفات  گذشته، کنار گذاشنت 
مهچننی عراق مايل است ات درهای خود را به روی مهه ی کشورهای عربی و منطقه  ای بگشايد و 
اختالفات موجود را کنار بگذارد، بر مهنی اساس اخريا اب متام کشورهای منطقه رابطه ی نزديک 
برقرار کرده، و آخرين ابر روابط خود اب عربستان سعودی و نيز کشورهای حاشيه خليج را به  طور 

کلی هببود خبشيده است.

در  اين کشور  منطقه5، در  می  ایبيم که  در  عراق  سياست خارجی  مشاهده سري حرکت  اب 
جهت ايفای نقش منطقه  ای جديد گام برداشته است و قصد دارد از طريق آن تعادلی به ماهيت 
تعامالت منطقه  ای جاری بدهد چرا که اين تعامالت دچار نوعی اختالف   در توازن قدرت است 
که نتيجه ی پس رفت جايگاه منطقه  ای آن در دوره گذشته بوده است. بنابرين احيای نقش عراق 

به  عنوان يک قطب منطقه  ای، ابعث برقراری صلح و امنيت منطقه  ای خواهد شد.

6- جهت  گریی به مست توازن منطقه  ای اسرتاتژیک از طریق روش  های صلح  آمیز
عراق تواانيی آن را دارد که نقش يک عامل توازن  خبش را در حلقه ی ائتالف  های متخاصم بر 
عهده بگريد به  طوری  که در تالش است ات به روش اختاذ سياست حفظ فاصله ی يک  سان اب مهه ی 
قدرت  های منطقه، نقش يک عامل توازن  خبش را ايفا کند. پس از وقوع حبران  های منطقه  ای و 
بروز اختالف  های انشی از آن، طرف  های درگري را بر آن داشت که عراق را به نفع خود جذب 
کنند، زيرا بر اين ابور بودند که مواضع عراق می  تواند توازن قوا را در منطقه تغيري دهد، از اين رو، 
کوشيدند ات آن را به  عنوان يک شريک اسرتاتژيک در منطقه به مست خود جذب کنند؛ چرا  که 
اخالل در توازن اسرتاتژيک قوا در منطقه، تغيريات عمده  ای در ساختار ائتالف  های بنی املللی و 
منطقه  ای و طرف  های آهنا اجیاد کرده است6. البته، ظهور عراق به  عنوان يک قدرت رو  به  رشد در 
منطقه ممکن است آغازگر تغيريی در شکل نقشه ائتالف  های منطقه  ای در منطقه، و اب توجه به 

5.خضر عباس عطوان، چشم  اندازی آينده  نگر پريامون روابط عراق و کشورهای عربی، چاپ ۱، مرکز مطالعات وحدت عربی، 
بريوت،2004 ، ص315. 

6.مالك دحام متعب، منبع سابق، ص 101. 
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ماهيت نقش پيشگامی آن ابشد. اين نقش بر مبنای فاصله گرفنت از هر  گونه حمور منطقه  ای و 
ايفای نقش يک عامل توازن  خبش در ميان قدرت  های منطقه  ای متخاصم است.

اگر عراق اين سري حرکت سياست گشايش راهربدی را در تعامل اب متام طرف  ها ادامه دهد، 
می  تواند نقش يک مهندس اسرتاتژيک را برای شکل دادن به اين ائتالف  ها و چارچوب  های آهنا، 
ايفا کند. زيرا متام ائتالف  ها در منطقه بر اساس دو هدف اسرتاتژيک تشکيل می  شوند: خنست، 

نگرانی متقابل امنيتی در ميان متحدان، و دوم، منافع مشرتک در مهه اشکال آن است.

7- مهار سیاست   قدرت  های بنی املللی متخاصم در منطقه 
ابزگرداندن توازن اسرتاتژيک به منطقه ی خاورميانه، اقدامی مثبت است که به  طور عمده   بر 
منافع مهه ی قدرت  های اب  نفوذ منعکس می  شود، اما تنها عراق می  تواند معضل اين توازن را رفع 
کند آن  هم بنا به داليل متعددی که مهم  ترين آهنا وضعيت ژئواسرتاتژيک آن است که به عنوان 
عنصر قدرت و أتثريگذار به   صورت يک مزيت از آن هبره  مند شده است؛ و مهچننی داللت  های 
می دهد.  را  نقش  اين  ايفای  جهت  خوش  شانس  قدرتی  وجه ی  آن  به  منطقه  ای که  سياست 
سياست خارجی عراق اسرتاتژی گشايش دوجانبه را در پيش گرفته، ات  جايی  که سياستی اب هدف 
نزديک کردن ديدگاه  های بنی املللی متضاد روسيه و آمريکا را دنبال می  کند. عراق در عنی حال 
روابط اسرتاتژيک خود را اب هر دو کشور حفظ کرده و می  کوشد گام هايی در جهت کاسنت 
تنش  های سياسی موجود ميان اين دو کشور بردارد7؛ زيرا اين کشور امروزه به  مثابه درگاه اتصال 

اين قدرت  ها اب قضيه  های متعدد است که مهم  ترين آهنا حبران سوريه است.

مبنای  بر  خود  خارجی  رويکردهای  در  عراق  خارجی  می  توان گفت: سياست  اپاین  در 
به  مربوط  قواننی  خود،  نوبه ی  به  می کند که  عمل  حقوقی  و  قانونی  موجبات  از  جمموعه  ای 
تعامالت و مکانيسم  های سياست خارجی در حلقه ی منطقه را وضع و تنظيم می  کند. از اين 
رو عراق در مواضع سياست خارجی خود در هنگام برخورد اب متغريهای حبران  های منطقه  ای 
متناوب از طريق اصل مواضع مستقل و اب دوری جسنت از قرار گرفنت در سنگر هر  گونه حمور و 
ای جبهه ی منطقه  ای عمل می  کند. اين امر به عراق فرصت   دست ایبی به سطح اباليی از نقش 
پيشگامی منطقه  ای می دهد؛ زيرا  امروزه سياست خارجی عراق بر آن است ات جايی که ممکن 

انتشارات زهران، عمان،  به عنوان منونه، چاپ ۱،  آمريکا  فرايند تصميم  گريی در سياست خارجی  النعيمی،  نوری  امحد   .7
۲۰۱۱، ص: 122-126.
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شیوه ی عمل سیاست خارجی عراق در حلقه ی روابط و تعامالت منطقه  ای

است به ايفای نقش يک عامل توازن  خبش در جراین ابزی ائتالف  های منطقه خاورميانه بپردازد. 
بنابراين سياست خارجی عراق اب استناد به اين اصل در جهت اختاذ سياستی اب سطح اباليی از 
ميانه  روی گام بر  می  دارد ات بدينوسيله به مديريت حمورها و ائتالف  ها و نيز ايفای نقش منطقه  ای 
مؤثر در حلقه ی تعامالت منطقه  ای بپردازد. مهچننی در جهت تدوين يک ساختار مهندسی  شده 
برای منافع خارجی عراق اقدام کند که می  تواند به  حنوی بر جايگاه منطقه  ای آن در آينده ابزاتب 

ایبد.


