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شیوهی عمل سیاست خارجی عراق در حلقهی روابط
و تعامالت منطقهای
ونشتۀ یلع زیاد العلی *
مستوسوی سیاست خارجی عراق در راستای سیاستی متوازنتر قرار گرفته است که از
جهتگرییهای اتزهی دولت عراق در حمیط اسرتاتژیک منطقهای انشی میشود و طبق نظریهی
أتثری ابزخورد منفی ،دچار کاستیهایی است که بر امنیت و ثبات عراق أتثری میگذارد.
مواضع بیطرفانهای که سیاست خارجی عراق در پیش گرفته است ،برداشت مثبتی از بقای
عراق در خارج از حلقه حبرانها و درگرییهای منطقهای پیدرپی اجیاد میکند .از سوی دیگر،
برای عراق آسان نیست که خارج از چارچوب تعامالت سیاستهای منطقهای ابقی مباند،
به ویژه آنکه اکنون از طریق جلب اعتماد قدرتهای أتثری گذار در حمیط منطقهای ،بهدنبال
ایفای نقش خود است .افزون بر این ،در راستای دنبالهروی از ارتباط راهربدی و مهه جانبه اب
قدرتهای أتثریگذار گام برمیدارد که به نوبهی خود راه را برای شکلگریی نقشی موثر در ارتباط
اب حبرانهای منطقهای و مطابق اب منافع داخلی و آرمانهای منطقهایخویش ،مهوار کرده است.
درک وضعیت منطقهای عراق در پرتو ساختار جدید سیاستهای خارجی آن صورت میپذیرد
و میتوان ویژگیهای آن را از طریق بررسی جبههگرییهای خارجی عراق در قبال حبرانهای
منطقهای استنباط کرد.
مواضع خارجی عراق در اختاذ سیاست بیطرفانه و ارتباط راهربدی اب مههی طرفها منااین
میشود ،که این مواضع راه را برای ایفای یک نقش منطقهای پیشگام از سوی عراق مهوار خواهد
ساخت که آن را در دورهی پیش رو ،برای اجیاد یک تعادل منطقهای جدید در پیش خواهد
گرفت.عراق این شیوه را بهعنوان عامل توازن در قبال مثلث قدرتهای منطقهای که شامل
(ایران-ترکیه-عربستان سعودی) میشود ،اختاذ خواهد کرد.

* پژوهشگر و اکرشناس امور بنی املللی و اسرتاتژیک.
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بنابراین ،میتوان مهمترین خطوط و مبانی نظری سیاست خارجی عراق در حلقه منطقهای
را بهشرح زیر خالصه کرد:

-1استقالل عملکرد سیاست خارجی
ماهيت سياست خارجی عراق در دورهی پس از ( )2003در اصل خودخمتاری و همسویی
آن اب منافع ملی حمض ،منود میایبد .عراق سیاست خارجی مستقلی را در پیش گرفته است
که بهدور از فشارهای خارجییی است که دالیل آن در فشارهای حمیط منطقهای حموریت
دارد و جلوهای اناپیدار ،در نتیجه ابال گرفنت موج درگرییهای منطقهای و بنی املللی در میان
ابزیگران منطقهای بر آن غالب است .از این رو تصمیمگریی در سیاست خارجی عراق از
نقطهنظر صداقت و میانهروی در این سیاست اجنام میگرید .سیاست خارجی عراق اب منطق
ثبات ،آرامش ،عقالنیت ،عینیت و توازن خارجی عمل میکند بهگونهای که رویدادهای شتابزده
منطقه بر ثبات جهتگریی و ِ
پوایئی اثرخبش آن أتثریی ندارد و این موضوع ،مقبولیتی منطقهای
برای عراق به ارمغان آورده که این کشور را به درجه ابالیی از حترک و تعامل آزاد و شفاف اب
کشورهای جهان سوق داده است .تعهد به اصل احرتام به حاکمیت کشورها ،بر اساس یک
سیاست واقعگرااینه ،تعادلی میان نیازهای خمتلف عراق برای پیشربد سیاست خارجی جهت
حتقق اهداف موردنظر اجیاد کرد .1مهچننی تالش برای حمقق ساخنت اهداف خارجی خود از طریق
ابزارهای معقول و منطقی و گفتمان دیپلماتیک وزین ،اتجاییکه این اصل سیاسی تصویری مثبت
از دیپلماسی در عرصههای منطقهای و بنی املللی به عراق میدهد.

 -2دوری جسنت از ائتالفهای متخاصم منطقهای
سیاست ائتالفهای (عدوانی) در حلقه

سیاست خارجی عراق بر ضرورت دوری جسنت از
منطقهای أتکید میکند.
عراق امروزه آرزو دارد؛ بیآنکه به منافع کشورهای منطقه آسیب برساند به ایفای نقشی
پیشرو بپردازد و بر نفی سیاست جبههگرییها به عنوان یک اصل بنیادین در تعامالت خارجی
آن ،و بهویژه در خاورمیانه أتکید میکند که درحالحاضر دچار درگریی و مناقشه بنی حمورهای
 .1ايسر عبداحلسني ،اختاذ یک اسرتاتژی برای سیاست خارجی عراق “چشم انداز ،پیشگامی و آینده” جمله پژوهشهای
اسرتاتژیک ،مركز مطالعات و پژوهشهای اسرتاتژیک بالدی ،مشارهی  ،9بغداد ،2015 ،ص.109-113 :
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خمتلف منطقهای است و این امر ،ابزاتبی منفی بر منافع داخلی و خارجی عراق دارد.2
سیاست خارجی عراق در این مرحله میکوشد ات از مرحلهی واکنشهای دیپلماتیک ،که
انمهریزی شده انتقال ایبد ات از
ویژگی ابرز مرحلهی قبلی بود به مرحلهی عملی ساخنت کارهای بر 
این طریق راه را برای ایفای نقش گسرتدهتری جهت ترسیم معادالت منطقهای در منطقه مهوار کند
و در جهت حتکیم سیاست خارجی بهواسطهی اصل استقالل و خارج شدن از دایره وابستگی
منطقهای که نقش مهمی در حمدود ساخنت دیدگاههای خارجی عراق داشت ،گام بردارد .امید
است که این پیشرفت در رویکرد سیاست خارجی به نقش مثبت وسیعتری برای عراق در حلقهی
تعامالت منطقهای این کشور منجر شود.

 -3اجتناب از درگرییها و جنگهای منطقهای
عراق از سیاستهای اشتباه جنگها دچار مشکل شده و اینگونه سیاستها جز مصیبت
و مشقت چیزی برایش به مهراه نداشته است .از این رو سیاست خارجی عراق برای حلوفصل
حبرانهای منطقهای بر منطق صلح و گفتگوهای سازندهی دیپلماتیک اتکید دارد .سیاست
خارجی عراق امروزه به دنبال جمموعهای از روابط متقابل است که تعامالت منطقهای را روشن
میسازد .این کشور به نفع سیاستهای دیپلماتیک از پرداخنت به مسائل افراطگرااینه و تعامل
اب آن اجتناب میکند ،و در راستای میانهروی و ترجیح ِگفتوگو به شیوهی در پیش گرفنت
رفتارهای دوستانه گام برمیدارد.
اگرچه منطقهی خاورمیانه امروزه از اوجگریی و تداوم درگرییها و رقابتهای منطقهای رنج
میبرد ،3عراق میکوشد خود را از ایفای نقش دروازهای برای منازعهها و خطرهایی که منطقه و
کشورهای مهسایه را هتدید میکنند ،دور نگه دارد.
جهتگریی سیاست خارجی عراق در تعامل اب مهسایگان و کشورهای منطقه به مست رفتار
صلحآمیز و صادقانه اب حمیط اطراف خود پیش میرود و هرگز منیپذیرد که عراق به عنوان اپیگاه
 .2مالک دحام متعب ،خوانش سیاسی در روابط خارجی عراق اب کشورهای مهسایه ،جملهی سیاست بنی املللی ،دانشگاه
املستنصريه ،مشارهی  ، 23بغداد ،2013،ص.93 :
 .3فكرت انمق عبدالفتاح و دیگران ،عوامل تعینیکنندهی مواضع آمریکا در قبال حبران امنیتی در عراق پس از وقایع موصل،
جملهی مسائل سياسی ،دانشکدهی علوم سیاسی ،دانشگاه النهرين ،مشارهی  ،37بغداد ،ص.15 :
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و عرصهای برای هتدید هر کدام از کشورهای منطقه به مشار رود و موجودیت و حضور هر گونه
سازمان ای هنادی که هتدیدی مستقیم ای غریمستقیم برای کشورهای منطقه را تشکیلدهد ،نفی
میکند.

 -4مبارزه اب هرگونه رویکرد ای هنادی که نژادپرستی ،تروریسم ای تکفری را در
پیش بگرید.
عراق در میان کشورهایی قرار دارد که بیشرتین صدمه را از تروریسم و پیامدهای آن در جهان
شده است .سیاست خارجی عراق مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی در هر نقطه را بر
متحمل 
عهده گرفته است .ات جاییکه عراق در ائتالف بنی املللی ضد داعش شرکت کرده و در مهنی
راستا در عملیات نظامی برونمرزی ،و بهویژه در عملیات هوایی در سوریه علیه داعش ،مشارکت
داشته است .بنابراین ،سیاست خارجی بر ضرورت مبارزه اب تروریسم در چارچوب حقوق بنی
امللل و بر اساس قطعنامههای سازمان ملل متحد أتکید دارد.
عراق اب سازمان پیمان آتالنتیک مشالی (انتو) نیز در مهنی زمینه مهکاری میکند ،بهطوریکه بر
ممنوعیت استفاده از خاک خود بهعنوان اپیگاه اصلی ای گذرگاه ،و ای عرصهای برای فعالیتهای
تروریستی ای عدوانی أتکید دارد.
سیاست خارجی عراق أتکید میکند که عراق پلتفرمی برای صلح و گفتوگو است ،4و
بر اساس نظریهی مهسایه امن ،هیچ هتدیدی علیه امنیت و منافع هیچیک از کشورها بهوجود
منیآورد .عراق در سیاست خود از دخالت در امور داخلی کشورها دوری میکند .سیاست
خارجی آن بر اصل احرتام به حاکمیت کشورها در روابط و تعامالت خارجی أتکید دارد ،که
این امر یک اصل اساسی است و منطق سیاست خارجی عراق در حلقه منطقهای و بنی املللی
اب استناد به آن شکل میگرید.

 .4علی فارس محيد ،تغیریات دکرتین دیپلماتیک و سیاست خارجی در دولت العبادی« ،بررسی چالشهای امنیتی ملی و
سناریوهای عملکرد دیپلماتیک» ،جملهی پژوهشهای اسرتاتژیک ،مركز مطالعات و پژوهشهای اسرتاتژیک بالدی ،مشارهی ،9
بغداد ،2015 ،ص.109-113 :
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-5گشایش راهربدی در چارچوب تعامالت صلحآمیز
منطق سیاست خارجی عراق بر اساس اصل گشایش راهربدی به روی متام قدرتهای
منطقهای ،تدوین میشود .عراق ،امروزه برای پیشربد روابط مثبت خود ،برای ات کردن برگههای
گذشته ،کنار گذاشنت اختالفات و آغاز مهکاریهای امنیتی و سیاسی ،متایلی جدی دارد.
مهچننی عراق مایل است ات درهای خود را به روی مههی کشورهای عربی و منطقهای بگشاید و
اختالفات موجود را کنار بگذارد ،بر مهنی اساس اخریا اب متام کشورهای منطقه رابطهی نزدیک
برقرار کرده ،و آخرین ابر روابط خود اب عربستان سعودی و نیز کشورهای حاشیه خلیج را بهطور
کلی هببود خبشیده است.
اب مشاهده سری حرکت سیاست خارجی عراق در منطقه ،5درمیایبیم که این کشور در
جهت ایفای نقش منطقهای جدید گام برداشته است و قصد دارد از طریق آن تعادلی به ماهیت
تعامالت منطقهای جاری بدهد چرا که این تعامالت دچار نوعی اختالف در توازن قدرت است
که نتیجهی پسرفت جایگاه منطقهای آن در دوره گذشته بوده است .بنابرین احیای نقش عراق
بهعنوان یک قطب منطقهای ،ابعث برقراری صلح و امنیت منطقهای خواهد شد.

 -6جهتگریی به مست توازن منطقهای اسرتاتژیک از طریق روشهای صلحآمیز
عراق تواانیی آن را دارد که نقش یک عامل توازنخبش را در حلقهی ائتالفهای متخاصم بر
عهده بگرید بهطوریکه در تالش است ات به روش اختاذ سیاست حفظ فاصلهی یکسان اب مههی
قدرتهای منطقه ،نقش یک عامل توازنخبش را ایفا کند .پس از وقوع حبرانهای منطقهای و
بروز اختالفهای انشی از آن ،طرفهای درگری را بر آن داشت که عراق را به نفع خود جذب
کنند ،زیرا بر این ابور بودند که مواضع عراق میتواند توازن قوا را در منطقه تغیری دهد ،از این رو،
کوشیدند ات آن را بهعنوان یک شریک اسرتاتژیک در منطقه به مست خود جذب کنند؛ چراکه
اخالل در توازن اسرتاتژیک قوا در منطقه ،تغیریات عمدهای در ساختار ائتالفهای بنی املللی و
منطقهای و طرفهای آهنا اجیاد کرده است .6البته ،ظهور عراق بهعنوان یک قدرت روبهرشد در
منطقه ممکن است آغازگر تغیریی در شکل نقشه ائتالفهای منطقهای در منطقه ،و اب توجه به
.5خضر عباس عطوان ،چشماندازی آیندهنگر پریامون روابط عراق و کشورهای عربی ،چاپ  ،۱مرکز مطالعات وحدت عربی،
بريوت ، 2004،ص.315
.6مالك دحام متعب ،منبع سابق ،ص .101
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ماهیت نقش پیشگامی آن ابشد .این نقش بر مبنای فاصله گرفنت از هرگونه حمور منطقهای و
ایفای نقش یک عامل توازنخبش در میان قدرتهای منطقهای متخاصم است.
اگر عراق این سری حرکت سیاست گشایش راهربدی را در تعامل اب متام طرفها ادامه دهد،
میتواند نقش یک مهندس اسرتاتژیک را برای شکل دادن به این ائتالفها و چارچوبهای آهنا،
ایفا کند .زیرا متام ائتالفها در منطقه بر اساس دو هدف اسرتاتژیک تشکیل میشوند :خنست،
نگرانی متقابل امنیتی در میان متحدان ،و دوم ،منافع مشرتک در مهه اشکال آن است.

سیاست قدرتهای بنی املللی متخاصم در منطقه

 -7مهار
ابزگرداندن توازن اسرتاتژیک به منطقهی خاورمیانه ،اقدامی مثبت است که بهطور عمده بر
منافع مههی قدرتهای ابنفوذ منعکس میشود ،اما تنها عراق میتواند معضل این توازن را رفع
کند آنهم بنا به دالیل متعددی که مهمترین آهنا وضعیت ژئواسرتاتژیک آن است که به عنوان
عنصر قدرت و أتثریگذار به صورت یک مزیت از آن هبرهمند شده است؛ و مهچننی داللتهای
سیاست منطقهای که به آن وجهی قدرتی خوششانس جهت ایفای این نقش را میدهد.
سیاست خارجی عراق اسرتاتژی گشایش دوجانبه را در پیش گرفته ،اتجاییکه سیاستی اب هدف
نزدیک کردن دیدگاههای بنی املللی متضاد روسیه و آمریکا را دنبال میکند .عراق در عنی حال
روابط اسرتاتژیک خود را اب هر دو کشور حفظ کرده و میکوشد گامهایی در جهت کاسنت
تنشهای سیاسی موجود میان این دو کشور بردارد7؛ زیرا این کشور امروزه بهمثابه درگاه اتصال
این قدرتها اب قضیههای متعدد است که مهمترین آهنا حبران سوریه است.
در اپاین میتوان گفت :سیاست خارجی عراق در رویکردهای خارجی خود بر مبنای
جمموعهای از موجبات قانونی و حقوقی عمل می کند که به نوبهی خود ،قواننی مربوط به
تعامالت و مکانیسمهای سیاست خارجی در حلقهی منطقه را وضع و تنظیم میکند .از این
رو عراق در مواضع سیاست خارجی خود در هنگام برخورد اب متغریهای حبرانهای منطقهای
متناوب از طریق اصل مواضع مستقل و اب دوری جسنت از قرار گرفنت در سنگر هرگونه حمور و
ای جبههی منطقهای عمل میکند .این امر به عراق فرصت دستایبی به سطح ابالیی از نقش
پیشگامی منطقهای میدهد؛ زیرا امروزه سیاست خارجی عراق بر آن است ات جاییکه ممکن
 .7امحد نوری النعيمی ،فرایند تصمیمگریی در سیاست خارجی آمریکا به عنوان منونه ،چاپ  ،۱انتشارات زهران ،عمان،
 ،۲۰۱۱ص.122-126 :
8

شیوهی عمل سیاست خارجی عراق در حلقهی روابط و تعامالت منطقهای

است به ایفای نقش یک عامل توازنخبش در جراین ابزی ائتالفهای منطقه خاورمیانه بپردازد.
بنابراین سیاست خارجی عراق اب استناد به این اصل در جهت اختاذ سیاستی اب سطح ابالیی از
میانهروی گام برمیدارد ات بدینوسیله به مدیریت حمورها و ائتالفها و نیز ایفای نقش منطقهای
مؤثر در حلقهی تعامالت منطقهای بپردازد .مهچننی در جهت تدوین یک ساختار مهندسیشده
برای منافع خارجی عراق اقدام کند که میتواند بهحنوی بر جایگاه منطقهای آن در آینده ابزاتب
ایبد.
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