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معيناً يف  العليا، واتِّباعها هنجاً  الدولة  العامل اخلارجي بدور ابرز يف رسم سياسات  يقوم 
التعامل مع القضااي الداخلية واخلارجية؛ لرتابط السياسة اخلارجية ابلسياسة الداخلية للدولة، لذا 
قام العامل اخلارجي بدوٍر مهمٍّ وحساٍس يف رسم عراق ما بعد 2003، على الصعيد السياسي، 
لذا  والديين–املذهيب،  االجتماعي،  اجلانب  على  والدبلوماسي، وحىت  والعسكري،  واالقتصادي، 
تركِّز الدولة عب مؤسساهتا الرمسية على جمموعة أولوايت تتبعها ضمن السياسة اخلارجية هلا؛ لتحقيق 

أهداف إسرتاتيجية.

السياسة اخلارجية يف املنهاج الوزاري

قدَّم السيد حممد شياع السوداين منهاجه الوزاري جمللس النواب يف جلسة منح الثقة للكابية 
احلكومة  ستعمل  اليت  األولوايت  العامة ألهم  اخلطوط  الوزاري  املنهاج  وتضمَّن  اجلديدة،  الوزارية 
عليها يف اجلانب التنفيذي والتشريعي، وتضمَّن املنهاج الوزاري -أيضًا- ما يقارب ثالث وعشرون 
ِفْقَرة تعبِّ عن رؤية احلكومة، وركَّزت الِفْقَرة التاسع عشرة على العالقات اخلارجية بصورة منفصلة، 
إذ تضمَّنت ما أييت)1(: هتدف احلكومة إىل تعزيز سيادة العراق، ومحاية مصاحله على َوْفق الدستور 

العراقي، واملواثيق الدولية، ومحاية اإلنسان العراقي، وكرامته خارج العراق عن طريق:

- تعزيز العالقات مع الدول على أساس مبدأ االحرتام املتباَدل، واملصاحل املشرتكة، وخصوصاً 
دول اجلوار، ودول جملس التعاون اخلليجي، والدول العربية الشقيقة األخرى.

- تفعيل دور العراق الرايدي ابملنظمات العربية واإلقليمية والدولية.

- اعتماد مبدأ عدم السماح أبن يكون العراق ممراً، أو مقراً لالعتداء على الدول األخرى 
َوْفق ما نصَّ عليه الدستور، والطلب من الدول األخرى املعاملة ابملثل، وعدم التدخل يف الشؤون 

1. املنهاج الوزاري، مكتب رئيس الوزراء العراقي، بغداد، 2022، متوفر على الرابط اآليت:
 https//:www.pmo.iq/mnhaj.htm.

أولويات السياسة الخارجية العراقية في حكومة السوداني

مصطفى السراي*

*  ابحث يف الشأن السياسي.
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الداخلية، وعدم الدخول يف سياسة احملاور، واتباع سياسة الصداقة، والتعاون مع اجلميع.

- محاية اإلنسان العراقي وكرامته خارج العراق كما يف الداخل من مسؤولية احلكومة، وعدُّ 
ذلك من صلب مسؤولية احلكومة وواجباهتا، والعمل على أن تكون السفارات العراقية يف اخلارج 

بيواتً للعراقيي فعلياً.

للعراقيي، وأن  الدخول  لتسهيل منح أتشريات  الدول؛  الدبلوماسي مع  العمل  - تكثيف 
يكون للجواز العراقي هيبته، واحرتامه يف دول العامل.

احلكومة،  أولوايت  عن  تفصيلية  وغري  عامة،  ا  أهنَّ املبادئ-  هذه  إىل  النظر  -عند  وجند 
السياسة  يف  ستـُْعَتَمد  اليت  الرؤية  وما  اخلارجية،  العالقات  جوانب  من  جانب  أي  يف  وستكون 
اخلارجية؟ وهل العمل ذو الرؤية املتبعة؟ وهي العمل َوْفق سلوك خارجي حمايد فقط، أم إنَّ احلكومة 
قرار خارجي، وصنع سياسة  السلوك اخلارجي إىل صنع  اتباع  التحوُّل من  العمل على  جادة يف 
خارجية فعلية حقيقية؛ ملواجهة التحدايت اخلارجية، وال سيَّما املرتبطة ابألمن القومي العراقي كاملياه 

واجملاميع اإلرهابية.

أولوايت احلكومة يف القضااي اخلارجية

اإلسرتاتيجية  التحدايت  تزايد  من  اخلارجية  القضااي  يف  اجلديدة  احلكومة  أولوايت  تنطلق 
للعراق، ومتثِّل هذه التحدايت اخلط الفاصل يف عالقات العراق اخلارجية، وحمور اهتمام السياسة 
القومي، وبعضها يهدِّد وجود  الدولة  العامة، ومتس أمن  املواطني  العام، وحياة  الداخلية، والرأي 

الدولة وكياهنا، وأهم هذه القضااي هي: 

أواًل: املياه

تُعدُّ من سلَّم أولوايت  التحدايت للحكومة اجلديدة، وكذلك  املياه من أهم  تُعدُّ مشكلة 
أبعاد خارجية ابلدرجة األوىل؛  ا مشكلة ذات  الداخلي واخلارجي؛ ألهنَّ الصعيدين  احلكومة على 
نتيجة البنية التكوينية للمياه العراقية، إذ إنَّ املوارد املائية يف العراق معتمدة اعتماداً رئيساً على هنري 
دجلة والفرات اللذين جيراين من تركيا مشااًل ابجتاه اجلنوب، و ينبع هنر دجلة من جنوب شرق تركيا 
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ويبلغ طوله )1718( كيلومرت، ويُعدُّ اثين أطول هنر جنوب غرب آسيا، وتبلغ مساحة حوضه 
)472.606( كيلومرت مربع، إذ مير منه يف تركيا )%17(، ويف سوراي )%2(، وإيران )29%( 
والعراق )%52(، أمَّا هنر الفرات فينبع أيضاً من جنوب شرق تركيا، ويبلغ طوله )2781( كيلومرت، 
ومساحة حوضه تبلغ )444000( كيلومرت مربع يقع )%28( منها يف تركيا، و)%17.1( يف 
سوراي، واملتبقي )%39.9( يف العراق، وعلى هذا األساس فإنَّ املوارد املائية للعراق مرتبطة ابلعامل 
إنَّ مشكلة  القول  فيمكن  والفرات، وعليه  املنبع على جمرى هنري دجلة  لسيطرة دول  اخلارجي؛ 
ات املناخية العاملية،  املياه يف العراق مرتبطة بثالث عوامل رئيسة، هي: األول، عامل املناخ والتغريُّ
ومشكالت االحتباس احلراري وغريها، والثاين، عامل حملي–داخلي مرتبط بسوء إدارة املوارد املائية، 
)دول  إقليمي  عامل  والثالث  املائية،  املوارد  على  للحفاظ  واجملتمعي؛  احلكومي  التخطيط  وسوء 
املنبع(؛ ألنَّ مصادر املياه العراقية خارج احلدود العراقية، وتتحكَّم با دول أخرى، ال سيَّما تركيا 
وإيران، لذا فإنَّ املشكلة الكبى هي مشكلة خارجية مع الدول املتحكمة يف جمرى املياه، ال سيَّما 

مع تركيا.

الباردة، وسلم  احلرب  بعد  ما  العراقية-الرتكية مرحلة  العالقات  املياه يف  قضية  إذ شكَّلت 
من  انبع  ابلتأكيد  وهذا  وتركيا(،  )العراق  البلدين  من  لدى كلٍّ  اإلسرتاتيجي  التفكري  أولوايت 
املبرات، ويقع يف مقدمتها أنَّ كل طرف ينظر للقضية من وجهة نظر خمالفة لآلخر، فرتكيا الدولة 
ا ثروة خاضعة لسيادهتا وحدها، وغري ملزمة أبن تتقيَّد  املنبع لنهري دجلة والفرات تنظر ملياهها أهنَّ
أبي أعراف، أو قواني دولية تلزمها على االعرتاف ابحلقوق املكتسبة لسوراي والعراق بنهري دجلة 
والفرات، كما أنَّ مشكلة املياه يف حوض هنري دجلة والفرات ليست ابجلديدة، بل قدمية متتد 
قيام دول جديدة، اختصت  العثمانية من  للدولة  السياسي  الكيان  اهنيار  العاملية بعد  إىل احلرب 
أوالها، تركيا مبجرى النهرين، والثانية، سوراي، ابجملرى األوسط للفرات، يف حي ظل اجملرى األسفل 
من األراضي العراقية، وتغريت الطبيعة القانونية للنهرين، وأصبح استغالهلما خيضع حلقوق الدول 
توتُّراً  ممَّا سبَّب  )الغاب(؛  من سد  بدأً  النهرين  السدود على  تُِقيم  تركيا  املتشاركة، وعليه أخذت 
دائماً يف العالقات العراقية-الرتكية؛ بسبب قضية املياه، إذ كان آخرها بناء سد )اليسو( يف آب/ 
أغسطس من العام 2006، ويُعدُّ هذا أكب مشكلة تواجه العراق؛ ألنَّه قلَّل نسبة املياه الداخلة 
للحوض العراقي من )20,93 مليار مرت مكعب يف السنة( إىل )9,7 مليار م3 يف السنة(، أي: ما 
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يشكِّل نسبة )%47( من اإليراد السنوي لنهر دجلة، األمر الذي عاد ابآلاثر اجلانبية اخلطرة على 
العراق، من أمهِّها التصحُّر واهلجرة، هذه املشكالت اليت ستولِّد أزمات داخلية هتدِّد وجود الدولة، 
والفرات،  لنهري دجلة  املنبع  تعاجل مع دول  مل  ما  فيها،  احلياة  نبض  مواطنيها، واستمرار  وعيش 
وحماولة زايدة كميات املياه الداخلة للعراق، وتكون عب سلسلة مفاوضات دبلوماسية عالية املستوى 
تبدأ ابلشخوص الدبلوماسيي )رئيس اجلمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري اخلارجية واملوارد املائية( 

وتنتهي ابلبعثات الدبلوماسية.

اثنياً: اإلرهاب واحلدود 

للحكومة  األهم  األولوية  اإلرهايب(  داعش  )تنظيم  احلالية  بصورة  اإلرهاب  عامل  يشكِّل   
العراقية؛ للتخلِّص من اخلالاي العسكرية النائمة هلذا التنظيم، وكذلك اخلالاي الفكرية واملذهبية اليت 
أسََّست له، إذ إنَّ سيطرة تنظيم داعش اإلرهايب على هذه املدن كانت هلا أبعاد خارجية، واستعادة 
السياسة  بي  العمل  تنسيق  فإنَّ  لذا  بدعم خارجي،  اإلرهايب كانت  التنظيم  املدن من هذا  هذه 
الداخلية والسياسة اخلارجية سيتوقَّف عليه اجتاه الوضع األمين العراقي املستقبلي بصورة كبرية، من 
حيث جناح اخلطط املستقبلية، واستقرار األوضاع واستتباب األمن الداخلي، إذ إنَّ مشكلة األمن يف 
ا قضية داخلية، لكن األبعاد اخلارجية هلا التأثري األكب عليها، وكذا فيما خيص  العراق كامٌن يف أهنَّ
القضية الكردية، ووجود عناصر حزب العمال الكردستاين )PPK( يف مشال العراق، وما يشكِّله 
من خطر على الدول اإلقليمية ال سيَّما تركيا وإيران، وفيما خيص قضية الدولة الكردية وحقوق 
األقلية الكردية يف هذه الدول اليت تعد أنَّ وجود مثل هذه التنظيمات هو هتديد ألمنها القومي؛ 
ا تُعدُّ منظمات إرهابية مصنَّفة من قبلهم، ومن قبل الدول الغربية على أساس ذلك، وكذا إيران  ألهنَّ
اليت تصنِّف حزب العمال الكردستاين )PPK( ابجملاميع اإلرهابية، وتتهم دول معادية هلا بتمويل 
هذه اجملاميع، ومن أمهِّها الكيان الصهيوين )إسرائيل(، ومع هذا مل تتخذ احلكومة العراقية االحتادية 
أو حكومة إقليم كردستان أي إجراءات حقيقية رادعة، أو مكافحة وجود هذه العناصر ملا مسح 
للدول اجملاورة استخدام حق الدفاع؛ لسالمة أراضيها، وأمنها القومي، ال سيَّما تركيا اليت تعتمد 
على اتفاقية )املطاردة احلثيثة( املوقَّعة بينها وبي العراق يف 15 تشرين األول 1984 اليت تسمح 
لرتكيا مبطاردة عناصر )PPK( داخل األراضي العراقية، فنفَّذت تركيا ما يقارب )10( عمليات 
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عسكرية رمسية منذ عام 2004 إىل 2022 يف مشال العراق من غري الضرابت املنفردة، وكذا أمر 
بعديِن األول مرتبط  ينطوي على  العراقية، ممَّا  األراضي  منفردة داخل  اليت متارس ضرابت  إليران 
لدول  واإلقليمي  العراقي  القومي  األمن  اجلوار، واآلخر  قبل دول  املستباحة من  العراقية  ابلسيادة 
اجملاورة؛ بسبب وجود هكذا عناصر، إذ مل يتضمن املنهاج الوزاري أي ِفْقَرة تؤكِّد معاجلة هذا األمر، 
أو إجياد طرائق مكافحته، أو آليات تنسيق مع الدول هلذه القضااي سوى ما تضمنته النقطة )أواًل( 
من الِفْقَرة واحد وعشرين من املنهاج الوزاري الذي أكَّدت )مواصلة احلوار مع دول التحالف الدويل 
بشأن وجود القوات الدولية يف العراق َوْفقاً ملا حتدِّده احلاجة ومتطلبات دميومة األمن واالستقرار، 
وحُيدَّد هذا عن طريق تقديرات األجهزة األمنية ضمن رؤية مهنية، ومبا حيفظ سيادة العراق ووحدته(، 
ويدور هذا عن قوات التحالف الدويل املشكََّلة ملواجهة تنظيم داعش اإلرهايب، ليس هذا فحسب، 
ا تشكِّل قضية )سنجار( حمور االهتمام األكب يف قضية أتمي احلدود، واألمن القومي العراقي،  وإنَّ
واإلقليمي للدول اجملاورة؛ ملا تنطوي عليه مدينة سنجار من أمهية جيوإسرتاتيجية وجيوأمنية كبرية 
ا ضمن املناطق املتنازع عليها بي احلكومة املركزية  فهي متثِّل منطقة رخوة للحكومة االحتادية؛ ألهنَّ
وحكومة اإلقليم، وكذلك وجود لعناصر تنظيم داعش اإلرهايب النائمة، ووجود عناصر حزب العمال 
الكردستاين )PPK( يف منطقة جبل سنجار، إذ جعلت هذه الثالثية من سنجار مثلث ثالثي يف 
قلب األمن القومي الداخلي واخلارجي، فضاًل عن اجلانب السياسي واالقتصادي، إذ تتذرَّع تركيا 
بوجود عناصر )PPK( لضمان وجود قواهتا يف سنجار، وممارسة ضرابت وقائية هناك؛ لتأمي 
ترى يف  اليت  إيران  لرتكيا. فضاًل عن  إسرتاتيجي  ثقل  متثِّله سنجار من  ملا  لرتكيا؛  اجلغرايف  األمن 
سنجار فرصًة ذهبيًة ملد النفوذ اإليراين إىل سوراي وبريوت، وتعدُّها شرايانً واصاًل بينها وبي أهدافها، 
وخصوصاً على سيطرة بعض الفصائل املسلحة اليت تدين ابلوالء والعالقة مع إيرا؛ ممَّا يسهِّل هلا 
العبور والنفوذ؛ نتيجة ضعف الوجود احلكومي املركزي، والتنازع مع قوات اإلقليم )البيشمركة( حول 
أتمي املدنية وسالمتها، ممَّا حيتاج إىل سياسة خارجية فعالة قوية رمسية وغري رمسية؛ ملعاجلة اآلاثر 

املرتتبة على وجود القوات األجنبية، وإعادة متوضع القوات االحتادية.

اثلثاً: املصاحل املشرتكة 

السياسة اخلارجية هي إحدى أهم فعاليات الدولة اليت تعمل عن طريقها لتنفيذ أهدافها  يف 
اجملتمع الدويل، وهي املؤهلة ملمارسة السياسة اخلارجية بما تملكه من مبدأ السيادة واإلمكانيات 
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الدولة أن تكون هلا سياسة خارجية سليمة تهدف إىل  املادية والعسكرية، لذا من سمات قوة 
خدمة الدولة، ومن أهم مقومات قوة الدولة لكي تكُّون مثل هكذا سياسة خارجية هي قوتها 
االقتصادية، وبما أنَّ العراق قد مرَّ بحروب طويلة وحصار اقتصادي، واحتالل أجنيب، وحرب 
طائفية، وحرب مع اإلرهاب، وآخرها احلرب ضد تنظيم داعش اإلرهايب، وما جرى من فقدان 
األمن، واالستقرار السياسي، فقد ضعفت قوته االقتصادية، ممَّا أدَّى إىل ضعف سياسته اخلارجية، 
لذا من أهم العوامل اليت تساهم يف تفعيل السياسة اخلارجية للعراق تجاه دول اجلوار والدول العربية 
والعاملية، وإعادة العراق أبنَّه ثقل وقطب سياسي، ومؤثراً يف كثير من القضايا العربية واإلقليمية، 
والعمل على إعادة التعايش فيما بين شعوب املنطقة، والعمل على استقراراها السياسي واألمين 
الداخلي ومحاربة اإلرهاب، هو العامل االقتصادي، ومن قنواته االستثمار األجنيب الذي يعمل 
جهة،  من  اخلارجي  والعالم  العراق  بين  الدول، وخصوصاً  بين  السياسية  العالقات  إعادة  على 
وبي العراق ودول اجلوار من جهة أخرى؛ حلل كثير من املشكالت، ويعمل االستثمار األجنيب 
الدول -ومنها  وتعمل  العالم،  ودول  العراق  بين  الفجوة  وتحجيم  السياسي،  الفراغ  تقليل  على 
العراق بسبب ظروفها االقتصادية وقلة مواردها املالية، ونقص اخلبرات، وتردِّي احلالة التنظيمية 
واإلدارية، وضيق قاعدة الصادرات، وانخفاض معدالت االدخار واالستثمار احمللي احملدود فيها، 
وتدينِّ معدالت نمو الناتج احمللي- على تشجيع االستثمار األجنيب املباشر، وتحفيزه للمساعدة 
يف توسيع قاعدة االقتصاد احمللي، وزيادة إنتاجيته عن طريق إنشاء نظم وآليات جديدة؛ لتشجيع 
األجنبية،  األموال  رؤوس  أمام حركة  واحلواجز  القيود  من  عديد  وإزالة  االستثماري،  النشاط 
وجذب االستثمار األجنيب حيتاج ابلدرجة األوىل إىل جهود حثيثة من أدوات السياسة اخلارجية، 
أهداف  االقتصادية حتقيق  الدبلوماسية  إذ حتاول  االقتصادية(؛  )الدبلوماسية  فيها هي  أداة  وأهم 
اليت  الدبلوماسية  أمهية  تعّزِز  اليت  أمهيتها، وميكن إجياز بعض األهداف  إسرتاتيجية وسياسية تبز 

حتاول حتقيقها يف اجلوانب اإلسرتاتيجية والسياسية:

استخدام النفوذ السياسي والعالقات السياسية؛ لتعزيز التجارة الدولية، واالستثمار، لتحسي . 1
األسواق، وتقليل تكاليف املخاطر يف الصفقات عب احلدود.

املستقرة . 2 والعالقات  للتعاون  املتبادلة  املنافع  لزايدة  االقتصادية؛  والعالقات  األصول  استخدام 
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سياسياً، وزايدة األمن االقتصادي عن طريق الرتكيز على السياسات اهليكلية واتفاقيات التجارة 
واالستثمار الثنائية.

تعزيز املناخ السياسي السليم؛ لتحقيق األهداف عن طريق مفاوضات متعددة األطراف، وهذا . 3
يف املنظمات فوق الوطنية كمنظمة التجارة العاملية، والتعاون االقتصادي والتنمية. 

احمليط  مع  اخلارجية  العالقات  صعيد  على  كبرياً  حتواًل   2014 العام  بعد  العراق  وشهد 
اإلقليمي والدويل بصورة كبرية جداً، وحتوَّل هنج السياسة اخلارجية العراقية اهلجومية إىل املتوازنة املرنة؛ 
لتحقق انتقال كبري، وإعادة الثقة بي العراق، وال سيَّما حميطه اإلقليمي، وميكن االستفادة من هذا 
االنتقال يف العالقات اخلارجية يف جذب االستثمار األجنيب، والذي يكون عن طريق جمموعة من 

األدوات، ومن أبرزها: 

استغالل العالقات اجليدة الذي يتمتع با العراق مع احمليط اإلقليمي، وال سيَّما دول اجلوار . 1
اجلغرايف؛ الستقدام الشركات االستثمارية الكبرية داخل العراق، وال سيَّما يف القطاعات اخلدمية 

املهمة كقطاع الطاقة، واخلدمات، والبىن التحتية.

إىل . 2 تسويقية( هتدف  )سياسة  تبينِّ  طريق  العراقية عن  والسفارات  اخلارجية  وزارة  دور  تفعيل 
استحصال االستثمار، وتشجيع الدول الكبى والشركات متعددة اجلنسيات الكبى للدخول 

ابالستثمار املباشر يف العراق.

عقد . 3 طريق  عن  األجنيب  االستثمار  واستقطاب  للترويج  العراق  خارج  إعالمية  تنظيم محلة 
مؤتمرات ومعارض اقتصادية دولية يف عواصم عاملية مختارة.

استخدام االستثمار األجنيب وسيلة لتحفيز الدول الدائنة للعراق؛ لتخفيض الديون أو إلغائها . 4
مقابل حصوهلا على امتيازات خاصة عن طريق االستثمار األجنيب يف العراق عن طريق نشاط 

دبلوماسي فاعل من قبل وزارة اخلارجية.

حيتاج هذا األمر إىل جهود حثيثة من قبل احلكومة العراقية، وتوجيه السياسة العامة للدولة، 
العامة اليت تسهِّل عملية دخول االستثمار  واليت جزء منها السياسة اخلارجية يف تكثيف اجلهود 
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األجنيب عن طريق الطرائق الرمسية اليت تتباهنا الدولة يف مؤسساهتا الرمسية، ووزارة اخلارجية، والسفارات 
أو الوزرات األخرى املعنية، أو الطرائق غري الرمسية كالشركات االستثمارية، ورجال األعمال، وتعمل 
وزارة اخلارجية عن طريق امللحقيات التجارية يف السفارات العراقية ابخلارج على تنسيق هذه اجلهود 
جمال  يف  مهمة  دول  أربع  مع  متفاوض  العراق  أنَّ  وخصوصاً  ذلك،  حول  اإلجراءات  وتسهيل 
االستثمار  هيئة  بيَّنته  ملا  وَوْفقاً  وإيطاليا(،  والتشيك، وهولندا،  االستثمار وهي كل من: )روسيا، 
الوطنية العراقية، وجمموعة دول ما يقدر عددها عشرون دولة حياول العراق التفاوض معهم حول 
استثمارات جديدة، وهي كل من: )كندا، والصي،  بدأ  أو  العراق،  توسيع االستثمارات داخل 
وليتوانيا،  ورومانيا،  والبتغال،  وإسبانيا،  وبولندا،  وسلوفاكيا،  والنمسا،  وتركيا،  اجلنوبية،  وكوراي 
وإندونيسيا، وفيتنام، ولبنان، وسلطنة عمان، واإلمارات العربية املتحدة، ومصر، والبحرين، والبوسنة 
واهلرسك، ومقدونيا(، ويعطي فرصًة جيدًة للسفارات العراقية؛ لتفاوض، وحتاول تقدمي العروض؛ 

جلذب االستثمارات.

لذا  والعكس؛  العراقية  الداخلية  السياسة  رسم  يف  مهماً  عاماًل  اخلارجية  السياسة  تشكِّل 
حترص احلكومات على التعامل حبذر مع الفاعل اخلارجي، وتوجيه السياسة اخلارجية ابجتاه متوازن 
وحمايد واتباع سلوك خارجي مرن، للحفاظ على كمية الدعم والتطوير على الصعيدين السياسي 
ا أظهرت اهتماماً  واالقتصادي، ومع أنَّ احلكومة اجلديد مل متِض كثرياً يف عمرها احلكومة؛ إال أهنَّ
كبرياً ابلفاعل اخلارجي عن طريق اللقاءات، واالتصاالت، والزايرات، والبياانت احلكومة الصادرة.

التوصيات

مع أنَّ احلكومة مل تعلن بصورة صرحية وواضحة عن ُسلَّم أولوايهتا يف السياسة اخلارجية؛ إال 
ا حاولت عن طريق مواقف عديدة أن تعبِّ عن أولوايهتا يف العالقات اخلارجية، وأين ستوجه  أهنَّ
الصعيد  على  األمور  من  مجلة  لتحقيق  مهم  حتدٍّ  أمام  اليوم  فاحلكومة  لذا  اخلارجية؛  سياستها 

اخلارجي، من أمهها:

التوصل إىل حلول سريعة فيما خيص املياه، وخصوصاً مع اجلانب الرتكي عن طريق تفعيل قنوات 1. 
آخر،  االقتصادية من جانب  الدبلوماسية  الردع يف  املائية من جانب، ومظاهر  الدبلوماسية 
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وخصوصاً أنَّ العالقات التجارية ما بي العراق وتركيا ضخمة جداً، إذ جتاوز التبادل التجاري 
ما بي االثني ما يقارب )12( مليار دوالر يف عام 1202، والرقم يف تزايد.

التنسيق املشرتك ما بي احلكومة االحتادية وحكومة اإلقليم من جهة، وما بي احلكومة املركزية 2. 
مكافحتهم،  وطرائق   ،)KPP( عناصر  وجود  خيص  فيما  أخرى  جهة  من  اجملاورة  والدول 
السيادة، وحفظ األمن يف مناطق اإلقليم عن  العراقية، ومنع خرق  وضمان سالمة األراضي 

طريق السماح للقوات االحتادية الوجود يف مناطق اإلقليم لتأمي العناصر.

استثمار العالقات اجليدة يف اجلانب االقتصادي، وفتح الباب أمام شركات االستثمار األجنيب، 3. 
وال سيَّما الشركات الكبى العاملية لالستثمار داخل العراق، وتقليل اإلجراءات الروتينية املعقَّدة 
أمام هذه الشركات، وأمهها تعديل قانون االستثمار، وإنشاء دائرة اقتصادية مشرتكة ما بي وزارة 

اخلارجية وهيئة االستثمار الوطنية.

تنشيط وزارة اخلارجية يف معاجلة اإلخفاقات اإلدارية والدبلوماسية، وال سيَّما املشاركة الفعالة يف 4. 
اجملتمع الدويل، وتنشيط دور الوزارة يف حل القضااي العالقة عن طريق عقد املؤمترات، والندوات، 

واللقاءات، وبرامج تطلقها احلكومة العراقية.

تنشيط دور الدبلوماسية االقتصادية بكل األوجه، واستخدام أدوات الدبلوماسية االقتصادية 	. 
العالقات  بناء  من  التحول  على  والعمل  اخلارجية،  التعامالت  يف كل  الرمسية  وغري  الرمسية، 
السياسية إىل العالقات االقتصادية مع بعض الدول، وال سيَّما الكبى واجملاورة اليت بدورها 
هذه العالقات االقتصادية حتقق االستقرار النسيب، وبناء عالقات سياسية متوازنة َوْفق نظرية 

املصاحل املتبادلة.


