
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

قمواءز فزو ضوققز و لطضوززز:زو ستسايزو خسدجتيزو عموقتي
 

سعد التميمي .د                                                                                      
 

: رؤية كل ابحث ومفكر سياسي فهناك من يعترب السياسة اخلارجية اهنا ابختالفزبتلف مفاىيم السياسة اخلارجية 
فالسلوك , سبثل كافة السلوكيات السياسية اذلادفة والنامجة عن عملية التفاعل ادلتعلقة بعملية صنع القرار اخلارجي للوحدة الدولية  

السياسي اخلارجي ألية وحدة دولية ىو عبارة عن حدث أو فعل ملموس تقوم بو ىذه الوحدة الدولية بصورة مقصودة وىادفة 
.  بيئة اخلارجيةللتعبًن عن توجهاهتا يف ال

 :فيما يعرفها البعض اآلخر أبهنا 
وادلصاحل اليت ربرص على أتمينها , يتضمن ربديدا لألىداف اليت تسعى الدولة إذل ربقيقها, عبارة عن برانمج عمل للتحرك اخلارجي 

وعملية رسم السياسة اخلارجية تبدأ , وفقا دلا تعتنقو من مبادئ ومعتقدات, والوسائل واإلجراءات اليت تراىا مالئمة لذلك, وصيانتها
وتنتهي بتحديد الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيق , ببيان األىداف اليت تسعى الدولة إذل بلوغها وفق ما تؤمن بو من معتقدات

. سياسةادلعلومات ادلتعلقة برسم السياسة اخلارجية وصانعو تلك ال: وتعتمد ىذه العملية على عنصرين رئيسيٌن, تلك األىداف
 

. د)وعملية صنع السياسة اخلارجية عملية معقدة لتأثرىا دبجموعة كبًنة من العوامل يف عملية صنع السياسة اخلارجية و قد قسمها 
:  إذل ثالث مراحل( أكريد

. ارجيةو تشمل ادلعلومات و ادلالحظات و نقل ادلعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة اخل( : ادلدخالت)ادلرحلة األوذل  -1
و تشمل استعمال ادلعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل اليت تركز على األىداف و ( : القرارات)ادلرحلة الثانية  -2

. و النصح و التوصيات البديلة و ادلناقشة و ادلساومة  االسرتاتيجيات
. فاوضة و التعلم من خربة التطبيقاتبعة و اإلعالم و ادلو تشمل اخليارات السياسية و التنفيذ و ادل( : ادلخرجات)ادلرحلة الثالثة  -3
 

: وىناك فرق بٌن صنع السياسة اخلارجية و صنع قرار السياسة اخلارجية و تنفيذ السياسة اخلارجية حيث وجد أن
ن حيث أىدافو يعين رلمل النشاطات اليت تنتهي إذل وضع اإلطار العام للتحرك اخلارجي للمجتمع م: صنع السياسة اخلارجية  -1

. ادلعىن تتضمن مشاركة أجهزة و قوى و مجاعات عديدة رمسية و غًن رمسية و ىي هبذا . و توجيهاتو العامة  و مبادئو
وجوىر تلك العملية يتمثل . يعين ربديد البدائل للحركة ادلتاحة دلواجهة ادلشكلة أو موقف معٌن : صنع قرار السياسة اخلارجية -2

ادلسؤولة عن توصيل ادلعلومات ، والتقارير الكامنة و السليمة إذل أجهزة ازباذ القرار يف اتية لألجهزة السياسية ميف الوظيفة ادلعلو
. التوقيت السليم و ادلالئم 
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يعين ربويل القرارات و السياسات إذل برامج و آليات و نشاطات و يرتبط ابلتنفيذ تقييم النجاح أو : تنفيذ السياسة اخلارجية -3
.  الفشل

 
و تتأثر عملية صنع السياسة اخلارجية دبجموعة من العوامل ادلختلفة ، و اليت يصعب علينا و خصوصاً يف العصر احلارل حصرىا 

:  ابلعادل منذ سقوط االرباد السوفيييت و أىم ىذه العوامل ب حالة عدم االستقرار اليت تعصف بسب
: العوامل ادلوضوعية و اليت تقسم إذل  :أوالً 

الداخلية  -1 
اخلارجية   -2 

العوامل النفسية   :اثنياً 
 

 :العوامل ادلوضوعية الداخلية 
 هتا لسلطتها و تشمل و ىي تلك العوامل اليت تنشأ عن البيئة ادلوضوعية الداخلية للوحدة الدولية ، اآلتية من داخل نطاق ممارس 

الوحدة الدولية ذاهتا كوحدة شاملة و اليت تتسم ابالستقرار النسيب و يقصد هبا كل األبعاد الكامنة يف كيان  اليتو اخلصائص القومية
- :إذل اخلصائص تقسم ىذه 

و تشمل حجم اإلمكانيات ادلتاحة للدولة و مستواىا و ابلتارل القدرات االقتصادية و العسكرية : ادلقدرات القومية  -1
. تطورىا التقين ات و مستوى ادلتاحة ، دبا يشمل حجم تلك القدر

و يقصد هبا تلك ادلشكالت اللصيقة ابلثبات االجتماعي و االقتصادي للدولة ، و اليت تتسم : شكالت االجتماعية ادل -2
. بنوع من الدميومة خالل فرتة زمنية طويلة 

ينصرف ىذا ادلستوى إذل درجة تبلور اخلصائص ادلشرتكة بٌن األفراد و اجملتمع ووعي األفراد : مستوى التطور القومي  -3
. تكوين دولة مستقلة خلصائص و درجة تبلور حركتهم حنو ابتلك 

. و يقصد بذلك آاثر النخبة السياسية و الطبقات االجتماعية و مجاعات ادلصاحل السياسية : التكوين االجتماعي  -4
ؤيتهم للعادل و يقصد هبا رلموعة األفكار األساسية اليت يعتنقها معظم أفراد اجملتمع ،و اليت ربدد ر: التوجهات اجملتمعية  -5

. السياسية و األيديولوجية و تشمل تلك التوجهات الثقافية و السياسي 
ال ينصرف معىن النظام السياسي يف ىذا اجملال إذل ادلفهوم العام للنظام السياسي و إمنا إذل طبيعة تكوين : النظام السياسي  -6

. قعة عليها الضوابط السياسية الواذية و ادلوارد ادلتاحة ذلا و السلطة التنفي
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 :العوامل ادلوضوعية اخلارجية
أ نتيجة شأو تلك اليت تنو ىي تلك العوامل الناشئة عن البيئة اخلارجية للوحدة الدولية أي اآلتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها  

- :  مع وحدة دولية أخرى و تشملالتفاعل 
 

حدات الدولية و ماىيتها و بنيان النسق الدورل و ادلستوى عدد الو: و ينطوي على عدة عوامل و ىي : النسق الدورل  -1
.  الدولية دبا يف ذلك أتثًن األحالفنسق الدورل و العمليات السياسية ادلؤسس لل

و يقصد هبا التشابو و التعاون بٌن خصائص الوحدة الدولية زلل البحث و الوحدات الدولية األخرى : ادلسافة الدولية  -2
ادلقدرات النسبية و توازن القوى و تشابو : يشمل عامل ادلسافة الدولية لوحدات يف عالقات وا اليت تدخل معها تلك

. القوى
إذ تتأثر السياسة اخلارجية للدولة بنوعية التفاعالت اليت تربطها ابلدول األخرى و تشتمل سباق : التفاعالت الدولية  -3

. ة االقتصادية و سياسة االستقطاب التسلح و التبعي
و يقصد بو احلافز ادلباشر الناشئ من البنية اخلارجية يف فرتة زمنية معينة و الذي يتطلب من صانع : الدورل ادلوقف  -4

السياسة اخلارجية التصرف بشكل معٌن للتعامل معو  
 

 .
 :العوامل النفسية : اثنياً 

ىائي فرداً أو اخلارجية يضعها يف التحليل النإن السياسة اخلارجية ليست رلرد زلصلة للتأثًن اآلرل للعوامل ادلوضوعية فالسياسة  
. يف ذلك يتأثر بدوافعها الذاتية و خصائص شخصيتو و بتصوراتو الذىنية لطبيعة العوامل ادلوضوعية رلموعة أفراد وىو 

سة الرائسية و يلعب القائد دوراً أساسياً و مهماً يف صنع السياسة اخلارجية و خصوصاً يف بلدان العادل الثالث حيث تعد ادلؤس
.  التخطيط و التطوير و التكييف: للسياسة اخلارجية لتلك البلدان و ذلك من خالل ىي الصانع احلقيقي ( ة األساسية النخب)
 
- : و إن أىم الصفات الواجب توافرىا يف القائد الناجح يف ممارستو لسياستها اخلارجية 

. لدولية اإلحاطة ابلتعقيدات السياسية الدولية و ادلتغًنات ا -1
. السمات الشخصية و الذاتية للقائد و التجارب و القدرات  -2
. الثقافة و ادلعارف النظرية  -3
. أسلوب القائد -4

فالقائد الناجح ىو من يستطيع كسب التأييد الداخلي لتنفيذ قرارات السياسة اخلارجية و أن يعرف إذل أي مدى يستطيع ادلضي يف 
. العام رأي مع االحتفاظ بتأييد ال تنفيذ األىداف
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ودون اخلوض يف التفاصيل الدقيقة جملرايت السياسة اخلارجية العراقية عرب العقود ادلاضية اال ان ربليل السياسة اخلارجية العراقية 
يبٌن لنا اهنا كانت سياسة خارجية غًن متوازنة وذلك بسبب عدم االستقرار السياسي وفق ادلراحل اليت مرت هبا  أكادميياً ربليال 

.  للسلطة السياسية  مرحلياً  سبثل يف الثورات واالنقالابت اليت أنتجت جواً ادل
ففي العهد ادللكي دل تكن السياسة اخلارجية العراقية  سياسة خارجية واضحة يف تعاملها مع الالعبٌن الدوليٌن وذلك بسبب وجود 

يف كل رلاالهتا ،وكانت السياسة اخلارجية العراقية انجحة قدر تعلق االمر ابالرتباطات ارجي ادلتمثل ابلتدخل الربيطاين التحكم اخل
.  اخلارجية اليت أييت يف مقدمتها االرتباط بربيطانيا

إما ما يتعلق ابلفرتة اليت تلت إهناء النظام  ادللكي إبعالن النظام اجلمهوري يف العراق وبدال من إحداث التغًنات يف السياسة 
واستمرت عجلة  ادلصاحل ادلشرتكة ، أساسبناء منظومة من العالقات القائمة على ق دل نشهد تغًنا اجيابيا من حيث جية للعرااخلار

فالتحرك . السياسة اخلارجية سبدة يف مدارس العالقات ونظرايت السياسة اخلارجية ابلدوران يف االذباه ادلغاير للمعايًن ادلع
واالستعالء على حيث اعتمدت السلطة السياسية يف العراق أسلوب العدائية  دلستوى ادلطلوب ،الدبلوماسي العراقي دل يكن اب

 .وربويل العراق إذل أداة لتنفيذ السياسة الدولية على حساب الشعب العراقي الدول اإلقليمية 
  

يف كيفية التعامل مع ادلسائل ! قيةالعراان تكون عليو السياسة اخلارجية  خطوطا عريضة دلا يفرتض 1980شباط عام  إعالنوقدم 
- :  اآليت ومن تلك ادلبادئ  آنذاكاالقليمية والدولية حسب تصورات احلكومة العراقية 

رفض تواجد اجليوش والقوات العسكرية وأية قوات وقواعد أجنبية يف الوطن العريب أو تسهيل تواجدىا أبية صيغة من الصيغ  :أوال
ومقاومة  واقتصادايً  األسباب وعزل أي نظام عريب ال يلتزم هبذا ادلبدأ ومقاطعتو سياسياً سبب من ت أية ذريعة أو غطاء ألي وتح

.  سياساتو بكل الوسائل ادلتاحة
ربرمي اللجوء إذل استخدام القوات ادلسلحة من قبل أية دولة عربية ضد أية دولة عربية أخرى وفض أية منازعات ميكن أن  :اثنيا

.  العمل القومي ادلشرتك وادلصلحة العربية العليا مبادئظل ية ابلوسائل السلمية ويف ل العربتنشأ بٌن الدو
 ويطبق ادلبدأ الوارد يف البند الثاين على عالقات األمة العربية وأقطارىا مع األمم والدول اجملاورة للوطن العريب فال جيوز اللجوء :اثلثا

ه الدول إال يف حالة الدفاع عن السيادة والدفاع عن النفس ضد التهديدات اليت ادلنازعات مع ىذإذل استخدام القوات ادلسلحة يف 
.  سبس أمن األقطار العربية ومصاحلها اجلوىرية

تضامن األقطار العربية مجيعا ضد أي عدوان أو انتهاك يقوم بو أي طرف أجنيب للسيادة اإلقليمية ألي قطر عريب أو دخولو  :رابعا
ابلتصدي ادلشرتك لذلك العدوان أو االنتهاك وإحباطو بكل الوسائل والطرق دبا يف وقيام ىذه األقطار  رب فعلية معويف حالة ح

ادليادين األخرى اليت تقتضيها الضرورة السياسية واالقتصادية ويف مجيع  ذلك العمل العسكري وإجراءات ادلقاطعة اجلماعية
.  وادلصلحة القومية

ربية ابلقوانٌن واألعراف الدولية يف ما يتعلق ابستخدام ادلياه واألجواء واألقاليم من قبل أية دولة أتكيد التزام األقطار الع :خامسا
.  العربيةألقطار ليست يف حالة حرب مع أي من ا
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أطراف  ابتعاد األقطار العربية عن دوائر الصراعات أو احلروب الدولية والتزامها احلياد التام وعدم االحنياز إزاء أي طرف من :سادسا
أطراف الصراع أو احلرب السيادة اإلقليمية العربية واحلقوق الثابتة لألقطار العربية اليت تكفلها لصراع أو احلرب ما دل ينتهك أحد ا

يف احلروب وادلنازعات العسكرية يف  أو جزءً  العسكرية كالً قطار العربية عن اشرتاك قواهتا القوانٌن واألعراف الدولية وامتناع األ
.  نطقة وخارجها نيابة عن أية دولة أو جهة أجنبيةادل

التزام األقطار العربية إبقامة عالقات اقتصادية متطورة وبناءة يف ما بينها دبا يوفر ويعزز األرضية ادلشرتكة للبناء االقتصادي  :سابعا
أن يلحق األذى هبذه العالقات أو يعطل  األقطار العربية على االبتعاد عن أي تصرف ميكنادلتطور والوحدة العربية وربرص  العريب

اذلامشية اليت ربدث بينها مادامت أطراف العالقة ظمة العربية والعالقات السياسية استمرارىا وتطورىا بغض النظر عن تباين األن
بتقدمي  ية ادلقتدرة اقتصادايً وتلتزم األقطار العربية دببدأ التكامل االقتصادي القومي وتتعهد األقطار العرب. ىذا اإلعالن دببادئملتزمة 

يصوهنا من احتماالت االتكال على القوى األجنبية دبا ميس ية لألقطار العربية ابلشكل الذي كل أنواع ادلساعدات االقتصاد
.  استقالذلا وإرادهتا القومية

زم بو وىو مستعد دلناقشتو مع ىذا اإلعالن يؤكد استعداده لاللتزام بو ذباه كل قطر عريب وأي طرف يلت مبادئيضع  إذ :اثمنا
 .   يقوي من فاعلية مبادئو ويعمق مضامينوالعرب ومساع مالحظاهتم حولو دبا األشقاء 

 
واقع احلال اثبت عكس تلك ادلبادئ واخلاصة ابلسياسة اخلارجية العراقية وابرز دليل على ذلك احتالل الكويت وىي دولة  أن إال

عن أتثر  ادلنطقة يف مجلة من التطورات سبثلت بتواجد القوات االجنبية بشكل مباشر فضالً  ألمرارلاورة وذات سيادة وقد ادخل ىذا 
.  تدخل غريب اكرب  أمامالعربية اجملاورة وفسح اجملال  األقطارالعالقة مع 

دة اثر التحول دخلت السياسة اخلارجية العراقية مرحلة جدي, وبعد ان تغًنت ادلعادلة السياسية يف العراق بعد سقوط بغداد
القوات األمريكية وفقدان العراق لسيادتو الوطنية ، فوقوع العراق ربت االحتالل ي حدث يف العراق ودخول ذالسياسي الكبًن ال

وان والعادل  الدولية خصوصاً  األطرافأتثًن بسياسة خارجية مستقلة وبعيدة عن للسيادة اليت تؤىلو لكي يتمتع  جيعلو فاقداً  األمريكي
دميية وواقعية مع احمليط الدورل بد من انتهاج سياسة خارجية أكا م يعيش برمتو يف أمواج من التغًنات السياسية ادلتصارعة والاليو

ة حبيث ربفظ استقاللية السياسة اخلارجية العراقية اليت دل تشهد االنفتاح والشمولية يف التعامل مع الالعبٌن الدوليٌن دبا زبدم ادلصلح
.  اي الوطنية العل

واليوم حنن حباجة إذل تقوية اجلانب العالقايت يف رلال السياسة اخلارجية ، لكي نتخلص من اإلفرازات السلبية اليت خلفها النظام 
 .لوضع إسرتاتيجية جديدة للسياسة اخلارجية يف العراق اجلديد آليةوال يتحقق ذلك دون إجياد . السابق
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حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

: معروف انعكاس للسياسة الداخلية لذلك فأن قيام سياسة خارجية فاعلة يتطلب القيام اباليتودبا ان السياسة اخلارجية كما ىو 
حل كافة التشكيالت ادلسلحة وإدماجها ابجليش الوطين اجلديد على قاعدة الوالء للوطن وتكريس ذلك يف أطر ولوائح  -1

األمر الذي , وعدم ارتباطها أبية أحالف عسكرية للمؤسسة العسكرية العراقية ع الرتكيز على العقيدة الدفاعية م. قانونية 
. يتيح ذلا حرية ازباذ قراراهتا السيادية 

وادلخابراتية اليت أنشأهتا القوى السياسية أابن كفاحها ضد الديكتاتورية والعمل على فك ارتباطها  األمنيةتفتيت األجهزة   -2
. أتثًنات اخلارجية على مصاحل الدولة العراقية وأمنها الوطينالدولية هبدف منع ال/ جهزة األمنية للقوى اإلقليمية مع األ

الدفاعية واألمنية شريطة أن تناط للدفاع الوطين يضم كافة األجهزة وىنا البد من التأكيد على ضرورة تشكيل رللس 
. اإلدارية/ قيادة ىذا اجمللس بقوى مشهود ذلا ابلوطنية والكفاءة الفكرية 

ند اذل عدم التدخل يف الشئون الداخلية للدول األخرى والعمل مع دول اجلوار على بناء األمن إتباع سياسة خارجية تست  -3
. خيارات الدول اإلقليمية يف بناء أنظمتها السياسيةستند اذل توازن ادلصاحل واحرتام اإلقليمي ادل

تشكيلة العراقية ادلرتكزة على نبذ بناء وحدة ال إعادةان ادلتطلبات ادلشار اليها ترتابط وقضااي أساسية أخرى أمههما   -4
.  االنتخابيةحتكام اذل الدميقراطية والشرعية العنف واال

 
بناء الداخل العراقي من اجل العودة اذل ميادين العالقات الدولية من  أوالً وعليو نقول ان بناء سياسة عراقية خارجية فاعلة يتطلب 

 .أراضيو وج احملتل من سيادتو خبرولكن ليس قبل ان  يستعيد العراق جديد 
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