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مسالك السياسة اخلارجية العراقية يف دائرة التفاعالت اإلقليمية

اجلديدة  التوجهات  من  انبع  اتزاانً  أكثر  سياسة  حنو  العراقية  اخلارجية  السياسة  توجه  إن 
للحكومة العراقية يف البيئة االسرتاتيجية اإلقليمية، اليت تعاين من إرهاصات تؤثر على أمن العراق 
واستقراره استناداً إىل نظرية التأثري االرتدادي السليب، فاملواقف احملايدة اليت اتسمت هبا السياسة 
اخلارجية للعراق تعطي انطباعاً إجيابياً حيال بقاء العراق خارج دائرة األزمات والصراعات اإلقليمية 
اإلقليمية،  السياسة  التفاعالت  إطار  خارج  بقاؤه  السهولة  من  ليس  أخرى  جهة  ومن  املتعاقبة، 
اإلقليمية  القوى  الثقة مع  املنتظر، من خالل جتسيد  اإلقليمي  بدأ يبحث عن دوره  أنه  والسيما 
احمليطة، فضاًل عن اتباع االنفتاح االسرتاتيجي مع مجيع القوى الفاعلة؛ الذي مهد بدوره لصياغة 
دور فعال حيال األزمات اإلقليمية مبا يتالءم مع مصاحله الداخلية وتطلعاته اإلقليمية، فاستدراك 
الوضع اإلقليمي للعراق يف ضوء صياغته اجلديدة لسياساته اخلارجية اليت ميكن االستدالل على 
معاملها من خالل قراءة املوقف اخلارجي العراقي حيال األزمات اإلقليمية، فيتجلى املوقف اخلارجي 
ابتباع سياسة احلياد واالنفتاح االسرتاتيجي على مجيع األطراف، وهو ما ميهد لدور إقليمي رايدي 
سيؤديه العراق يف احلقبة املقبلة لصياغة توازن إقليمي جديد يتخذه العراق الالعب املوازن ملثلث 
القوى اإلقليمي الذي يضم كاًل من )إيران-تركيا-السعودية(؛ لذا ميكن إمجال أهم اخلطوط والثوابت 

املفرتضة للسياسة اخلارجية العراقية يف الدائرة اإلقليمية ابآليت: 

١- استقاللية األداء السياسي اخلارجي

االستقاللية  مببدأ  عام 2003  بعد  ما  العراقية يف حقبة  اخلارجية  السياسية  تتبلور فحوى 
الذاتية والتماسها مع املصاحل الوطنية الصرفة، حيث ميارس العراق سياسة خارجية مستقلة بعيدة 

مسالك السياسة الخارجية العراقية
 في دائرة التفاعالت اإلقليمية

علي زياد العلي*

* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

يغلب عليها طابع غري  اليت  اإلقليمية  البيئة  أسباهبا بضغوط  تتمحور  اليت  اخلارجية  الضغوط  عن 
مستقر نتيجة ارتفاع موجة الصراع اإلقليمي والدويل بي القوى الفاعلة يف املنطقة؛ لذا يتمحور القرار 
اخلارجية  السياسة  وتعمل  اخلارجي،  السياسي  واالعتدال  االستقامة  منطلق  من  اخلارجي  العراقي 
األحداث  تؤثر  مل  حبيث  اخلارجي،  واالتزان  واملوضوعية  والعقالنية  واهلدوء  الثبات  مبنطق  العراقية 
املتسارعة يف املنطقة على ثبات التوجه والدينامية الفاعلية للسياسة اخلارجية؛ األمر الذي أكسب 
العراق مقبولية إقليمية دفعته حنو احلركة والتعامل مع دول العامل حبرية وشفافية عاليي، وإن االلتزام 
مببدأ احرتام سيادات الدول على وفق سياسة واقعية خلق توازانً بي االحتياجات املختلفة للعراق 
للنهوض ابلسياسة اخلارجية حنو املنشود1، والسعي إىل حتقيق أهدافه اخلارجية من طريق وسائل 
إجيابية  للعراق صورة  السياسي  املبدأ  معقولة وعقالنية وخطاب دبلوماسي رزن، وقد أعطى هذا 

للدبلوماسية يف اإلطار اإلقليمي والدويل.

٢- االبتعاد عن التحالفات اإلقليمية املضادة

يف  )العدوانية(  التحالفات  سياسات  عن  االبتعاد  ضرورة  العراقية  اخلارجية  السياسة  تؤكد 
الدائرة اإلقليمية؛ فالعراق اليوم يطمح بدور إقليمي رايدي، من دون اإليقاع مبصاحل دول اإلقليمية، 
ويؤكد على رفض سياسة التخندقات، كأساس جوهري عند تعامالهتا اخلارجية، والسيما يف منطقة 
الشرق األوسط اليت ابتت تعاين من تصارع وتنافر بي حماور أقليمية خمتلفة انعكست سلباً على 
مصاحل العراق الداخلية واخلارجية 2، وتطمح السياسة اخلارجية العراقية يف هذه املرحلة ابالنتقال من 
مرحلة رد الفعل الدبلوماسية اليت اتسمت هبا املرحلة السابقة إىل مرحلة الفعل املرسوم؛ متهيداً للقيام 

1- ايسر عبد احلسي، حنو اسرتاتيجية للسياسة اخلارجية العراقية »الرؤية والرايدة واملستقبل«، جملة أحباث اسرتاتيجية، مركز بالدي 
للدراسات واألحباث االسرتاتيجية، ألعدد 9، بغداد، 2015، ص: 109- 113.

2- مالك دحام متعب، قراءة سياسية يف عالقات العراق اخلارجية مع دول اجلوار، جملة السياسة الدولية، اجلامعة املستنصرية، 
العدد23، بغداد، 2013، ص: 98.
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مسالك السياسة اخلارجية العراقية يف دائرة التفاعالت اإلقليمية

بدور أوسع لرسم معادالت التوازن اإلقليمية يف املنطقة، واالجتاه حنو تعضيد السياسة اخلارجية مببدأ 
االستقاللية واخلروج من دائرة احملسوبية اإلقليمية اليت كان هلا دور يف حتجيم الرؤى اخلارجية للعراق، 
فمن املؤمل هلذا التطور يف هنج السياسة اخلارجية أن يؤدي إىل حتقيق دور إجيايب أكرب للعراق يف 

دائرة التفاعالت اإلقليمية ابملنطقة.

٣- جتنب الصراعات واحلروب اإلقليمية

عاىن العراق من سياسات احلروب الطائشة اليت مل جتلب له سوى الويالت؛ ومن هنا تؤكد 
السياسة اخلارجية العراقية على منطق السلم واحلوار الدبلوماسي البناء، من أجل حلحلة األزمات 
اإلقليمية، فالسياسة اخلارجية العراقية اليوم تسري على وفق جمموعة من التوجهات املرتابطة اليت تفسر 
التفاعالت اإلقليمية اليت من خالهلا يتجنب العراق اخلوض والتفاعل يف القضااي املتطرفة لصاحل 
سياسات أكثر دبلوماسية واعتدال وتفضيل احلوارات بتبين سلوكيات غري تصادمية، وعلى الرغم من 
أن املنطقة اليوم تعاين من حالة أتجج دميومة الصراع والتناحر اإلقليمي3، يعمل العراق على النأي 
بنفسه من أن يكون بوابة من بواابت الصراع والتهديد اإلقليمي لدول اجلوار، حيث تتوجه السياسة 
اخلارجية العراقية يف اجلوار اإلقليمي حنو التفاعل السلمي السلس مع حميطه، وترفض أن يكون العراق 
قاعدة وجغرافية هتديدية ألي دولة يف املنطقة، ويرفض تواجد أي كيان أو منظمة تشكل هتديداً 

مباشراً أو غري مباشر على الدول اإلقليمية.

4- حماربة أي هنج أو كيان يتبىن العنصرية أو اإلرهاب أو التكفري

 يٌعدُّ العراق من أكثر دول العامل اليت عانت من اإلرهاب وخملفاته، وأتخذ السياسة اخلارجية 
العراقية على عاتقها حماربة اإلرهاب والتطرف أينما وجد، حيث يشارك العراق يف منظومة التحالف 

3- فكرت انمق عبد الفتاح وآخرون، حمددات املوقف األمريكي من األزمة األمنية يف العراق بعد أحداث املوصل، جملة قضااي 
سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد 37، بغداد، ص:15.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

الدويل ضد داعش، وشارك بعمليات عسكرية خارج حدوده يف اإلطار نفسه، والسيما العمليات 
اجلوية يف سوراي ضد التنظيم؛ لذا تؤكد السياسية اخلارجية ضرورة حماربة اإلرهاب يف إطار الشرعية 

الدولية على وفق مقررات األمم املتحدة. 

إذ حيرص على  نفسه،  الشأن  )الناتو( يف  مع حلف مشال األطلسي  أيضاً  العراق  ويعمل 
حرمة استعمال أراضيه لتكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاط إرهايب أو عدواين، حيث توكد السياسة 
اخلارجية العراقية أن العراق هو منطلق للسالم واحلوار4، وهو ال يشكل أي هتديد ألمن أي دولة 
فمصاحلها استناداً إىل نظرية اجلار اآلمن، ويبتعد العراق يف سياسته عن التدخل يف الشؤون الداخلية 
ألي دولة، إذ إن السياسة اخلارجية العراقية تشدد على مبدأ احرتام سيادة الدول عند تعامالهتا 
اخلارجية، وهي أساس جوهري تبىن عليها حيثيات السياسة اخلارجية العراقية يف الدائرة اإلقليمية 

والدولية.

5- االنفتاح االسرتاتيجي يف إطار التفاعالت السلمية

تبىن حيثيات السياسة اخلارجية العراقية على أساس مبدأ االنفتاح االسرتاتيجي على مجيع 
القوى اإلقليمية، حيث ميتلك العراق اليوم رغبة جدية يف حتريك عالقاته اإلجيابية وطي صفحة 
العربية  الدول  والسياسي، مع رغبة ابالنفتاح على مجيع  األمين  التعاون  وبدء  املاضي واخلالفات 
واإلقليمية وتصفري اخلالفات معها، حيث جّسر العراق يف اآلونة األخرية عالقاته مع مجيع الدول 
العالقات مع اجلانب السعودي بنحو خاص والدول اخلليجية  اليت كان آخرها حتسي  اإلقليمية 

بنحو عام. 

الوطين  األمن  حتدايت  يف  »دراسة  العبادي  حكومة  يف  اخلارجية  والسياسة  الدبلوماسية  العقيدة  حتوالت  محيد  فارس  علي   -4
بغداد،   ،9 العدد  االسرتاتيجية،  واألحباث  للدراسات  بالدي  مركز  أسرتاتيجية،  احباث  جملة  الدبلوماسي«،  االداء  وسيناريوهات 

2015، ص:109- 113.
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مسالك السياسة اخلارجية العراقية يف دائرة التفاعالت اإلقليمية

العراق يف طور  املنطقة5، جند أن  العراقية يف  السياسة اخلارجية  ومن خالل مالحظة سري 
االنطالق حنو دور إقليمي جديد أيخذ على عاتقه إضفاء صيغة توازنية لطبيعة التفاعالت اإلقليمية 
الدائرة اليت ابتت تعاين نوعاً من االختالف يف ميزان القوى نتيجة تراجع الدور اإلقليمي للعراق 
يف املدة السابقة، فانبعاث العراق كقطب إقليمي من شأنه أن يغذي حالة السلم األمين اإلقليمي.

6- التوجه حنو التوازن االسرتاتيجي اإلقليمي بطرق سلمية

ميكن للعراق أن يتبىن دور املوازن حللقة التحالفات اإلقليمية املتنافرة، حيث يسعى إىل أداء 
احمليطة،  القوى  مع مجيع  الواحدة  املسافة  اإلقليمي، من خالل سياسة  القوى  ميزان  دور حامل 
العراق  استمالة  اإلقليمية وما جنم عنها من خالفات، دفعت أبطرافها حنو  األزمات  تفجر  فبعد 
لصاحلها إدراكاً منها أبن موقفه قد يغري ميزان القوى يف املنطقة، فهي تسعى إىل احتوائه كطرف 
اسرتاتيجي يف املنطقة، إذ شكل اإلخالل بتوازن القوى االسرتاتيجي للمنطقة منعرجات كبرية يف 
شكل التحالفات الدولية واإلقليمية وأطرافها6، وبطبيعة احلال ميكن القول إن بزوغ العراق كقوى 
صاعدة يف املنطقة قد يشكل بداية تغيري يف شكل خارطة التحالفات اإلقليمية يف املنطقة حبكم 
طبيعة الدور الرايدي له الذي يبىن على أساس االبتعاد عن أي حمور إقليمي وممارسة دور املوازن 
بي القوى اإلقليمية املتنافرة، فإذا استمر العراق هبذه الوترية من سياسة االنفتاح االسرتاتيجي على 
التحالفات، وأطرها، فجميع  مجيع األطراف، ميكنه أداء دور املهندس االسرتاتيجي لشكل هذه 
املتبادل بي  األمين  اهلاجس  أوهلما  اسرتاتيجيي:  أساس هدفي  تبىن على  املنطقة  التحالفات يف 

احللفاء، واثنيهما املصاحل املشرتكة بكل أشكاهلا.

5- خضر عباس عطوان، رؤية مستقبلية للعالقات العراقية العربية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2004، ص :315.
6- مالك دحام متعب، مصدر سبق ذكره، ص:101.
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7- احتواء سياسات القوى الدولية املتناحرة يف املنطقة

بنحو  ينعكس  إجيايب  األوسط هو عمل  الشرق  منطقة  االسرتاتيجي يف  التوازن  اعادة  إن 
كبري على مصاحل القوى الفاعلة كلها، لكن معضلة التوازن هذه ال ميكن القيام هبا سوى العراق 
العتبارات متعددة أمهها املكانة اجليوسرتاتيجية اليت ميتاز هبا انطالقاً من مقومات القوة والتأثري، 
وحيثيات السياسة اإلقليمية اليت جتعل منه القوى األوفر حظاً ملمارسة هذا الدور، إذ تتبىن السياسة 
اتباع سياسة أتخذ على  العراق على  يعمد  املزدوج، حيث  االنفتاح  اسرتاتيجية  العراقية  اخلارجية 
عاتقها تقريب وجهات النظر الدولية املتنافرة واملتمثلة بروسيا والوالايت املتحدة، وهو يف الوقت 
نفسه حيتفظ بعالقات اسرتاتيجية مع كال الدولتي، ويسعى إىل اختاذ خطوات من شأهنا تقليل 
االحتقان السياسي الدائر بي هذه األطراف7، فهو اليوم مبنزلة بوابة اتصال بي هذه القوى مبلفات 

متعددة أمهها األزمة السورية.

ويف اخلتام ميكن القول: إن السياسة اخلارجية العراقية تنطلق يف توجهاهتا اخلارجية جبملة من 
الدائرة  السياسي اخلارجي وآلياته يف  التعامل  اليت بدورها تضع ضوابط  الدستورية والقانونية  الثوابت 
األزمات  متغريات  مع  تعامله  عند  اخلارجي  السياسي  موقفه  يف  العراق  ينطلق  هنا  ومن  اإلقليمية، 
اإلقليمية املتناوبة مببدأ حيازة املوقف املستقل، من خالل االبتعاد عن أي موقف متخندق مع أي جهة 
أو حمور إقليمي، وهذا سيعزز فرص العراق حنو املزيد من الرايدة اإلقليمية، فالسياسة اخلارجية العراقية 
اليوم حتاول قدر اإلمكان أن متارس دور املوازن يف لعبة التحالفات اإلقليمية اجلارية يف الشرق األوسط، 
وانطالقاً من هذا املبدأ تتجه السياسية اخلارجية العراقية حنو سياسة أكثر اتزاانً، من أجل إدارة احملاور 
والتحالفات وأداء دور إقليمي فعال يف دائرة التفاعالت اإلقليمية، وكذلك وضع صيغة هندسية ملصاحل 
العراق اخلارجية، اليت ستنعكس بنحو أو أبخر على املكانة اإلقليمية املرتقبة للعراق يف احلقبة املقبلة.

7- أمحد نوري النعيمي، عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية للوالايت املتحدة أمنوذجاً، ط1، دار زهران للنشر، عمان، 2011، 
ص:126-122.


