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اف دراسة الدياسة الخارجية العخاؾية يجب اف تبجأ مغ دراسة العػامل التي 
التحػؿ نحػ تداعج الجولة في استعادة االسذ الجاخمية لقػتيا، ومغ ثع امكانية 

سياسة خارجية عخاؾية فاعمة ومؤثخة في السحيط االقميسي والجولي، ومغ ىشا تشبع 
اىسية البحث مغ محاولة بياف عػامل االخفاؽ وضعف االداء الحؼ تذيجه الدياسة 

، وامكانية وضع الحمػؿ والسعالجات، فاليجؼ مغ 2003الخارجية العخاؾية بعج عاـ 
اء الجولة داخميًا ومجػ تأثيخىا عمى الدياسة الخارجية، اذ البحث ىػ اختبار فاعمية بش

اف تأثيخ العػامل الجاخمية تذكل قيػدًا عمى االداء الدياسي الخارجي، وبحلظ قدع 
بيغ بشاء الجولة البحث الى ثالث مصالب فزاًل عغ السقجمة، تشاوؿ االوؿ العالقة 

اقع الدياسة الخارجية العخاؾية و  اسة الخارجية، بيشسا تزسغ الثانيوتأثيخىا في الدي
والعػامل السؤثخة فييا، واوضح الثالث نحػ صياغة ججيجة لدياسة العخاؽ الخارجية، 

اف فيي  اىع االستشتاجاتأما  البحث بسجسػعة مغ الشتائج والتػصيات. واختتع
تتأثخ و الدياسة الخارجية، ال يسكشيا اف تكػف مشفرمة عغ البيئة الجاخمية لمجولة، 

جيات الدياسة الخارجية بطخوؼ البيئة الجاخمية ومجػ التصػر والشيػض الحؼ ترل تػ ب
  اليو عبخ مقػمات بشاء الجولة.
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The study of Iraqi foreign policy must start from the study of the 

factors that help the state restore the internal foundations of its strength, 

and then the possibility of shifting towards an effective and influential 

Iraqi foreign policy in the regional and international environment. Hence 

the importance of the research stems from the attempt to explain the 

factors of failure and poor performance witnessed by the Iraqi foreign 

policy after 2003, and the possibility of developing solutions and 

treatments. The research aims to test the effectiveness of state-building 

internally and the extent of its impact on foreign policy, as the impact of 

internal factors constitutes restrictions on external political performance. 

The research is divided into three demands in addition to the introduction; 

the first one addressed the relationship between state-building and its 

impact on foreign policy, while the second included: the reality of Iraqi 

foreign policy and the factors affecting it, and the third section explained: 

towards a new formulation of Iraq's foreign policy. The research 

concluded with a set of results and recommendations. As for the most 

important conclusions, it is that foreign policy cannot be separated from 

the internal environment of the state, and it is affected by the directions of 

foreign policy by the conditions of the internal environment and the 

extent of development and advancement it reaches through the 

foundations of state-building. 

Keywords: Iraqi foreign policy; state building; political engineering. 
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 مقدمة
ال شظ أف الدياسة الخارجية تدتقي أسديا وأبعادىا مغ مرادر داخمية، وفي 
ذلظ تكػف العالقة بيغ اليشجسة الدياسية والدياسة الخارجية متجاخمة، ومغ تمظ العالقة 

لكػف التقجـ في القجرات الحاتية لمجولة ة ببشاء الجولة داخميًا، تتأثخ الدياسة الخارجي
والتصػر والشيػض الحؼ تذيجه عبخ اليشجسة الدياسية في الجاخل قادر عمى التفاعل في 
اإلشار اإلقميسي عبخ الدياسة الخارجية بحيث تكػف تمظ القجرات وسيمة لمتأثيخ عمى 

ثع خمق الييبة لمجولة عبخ تمظ الدياسة  االشار الخارجي )اإلقميسي أو الجولي( ومغ
الخارجية، بعبارة أخخػ )الدياسة الخارجية ىي امتجاد لمقجرات الجاخمية والحاتية لمجولة(، 
وعشج تصبيق ذلظ عمى حالة العخاؽ، يالحع أف أكبخ تيجيج لمدياسة الخارجية العخاؾية ىػ 

تعخض الجولة لخصخ الفذل تيجيج داخمي يأتي بسػازاة التيجيج مغ الخارج، نابع مغ 
واالنييار، نتيجة النقدامات سياسية ومجتسعية عسيقة، وأداء حكػمي ضعيف مع عجد 
متكخر لبشاء الجولة، عميو كاف البج أف تبجأ دراسة الدياسة الخارجية العخاؾية مغ دراسة 

زعت العػامل التي تداعج الجولة في استعادة األسذ الجاخمية لقػتيا، ومغ ىحه الشقصة خ
الجراسة لمتحميل واالستقراء عغ عػامل البعج الجاخمي لفذل الجولة ومدارات تأثيخىا في 
الدياسة الخارجية العخاؾية، ومغ ثع محاولة وضع الحمػؿ والسعالجات، إلعادة الشيػض 
بالجولة وإمكانية التحػؿ نحػ سياسة خارجية عخاؾية فاعمة ومؤثخة في السحيط اإلقميسي 

 والجولي.
تشبع أىسية البحث مغ محاولة بياف عػامل اإلخفاؽ السخحمية وضعف  ة البحث:أىسي

، وإمكانيو وضع الحمػؿ 2003األداء الحؼ تذيجه الدياسة الخارجية العخاؾية بعج عاـ 
والسعالجات لسػاشغ الخمل ونقاط الزعف الجاخمية مسا يدتمـد السخاجعة السػضػعية 

 لسدألة بشاء الجولة.
تسحػر مذكمة البحث في تػضيح العالقة بيغ اليشجسة الدياسية لبشاء ت مذكمة البحث:

الجولة وتأثيخىا في الدياسة الخارجية، وىػ ما يعج عساًل يدتجعي تحجيج األخصاء 
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الجاخمية ومحاولة فيع مدارات تأثيخىا عمى الدياسة الخارجية، ىحا التداؤؿ العاـ يحتاج 
 تصمب عجة أسئمة فخعية ىي:الى تفكيظ لسعخفة اىع مفاصل البحث مسا 

 ما ىي مقػمات بشاء الجولة؟ وكيف يسكغ تجاوز معػقاتيا؟ -
 لساذا تختبط الدياسة الخارجية بشجاح بشاء الجولة داخميًا؟ -
 كيف تتحجد سياقات التأثيخ الجاخمية في الدياسة الخارجية؟ -

جاخمي، يشصمق البحث مغ فخضية مفادىا أف قػة الجولة عبخ بشاءىا ال فرضية البحث:
تعكذ مكانتيا اإلقميسية والجولية، واف أؼ دولة مغ الجوؿ لغ تشجح في تشفيح وإدارة 

 الدياسة الخارجية إال بعج أف تقػـ ببشاء الجولة داخميًا. 
ييجؼ البحث الى اختبار فاعمية بشاء الجولة داخميًا ومجػ تأثيخىا عمى  ىدف البحث:

الجاخمية تذكل قيػدًا عمى األداء الدياسي الدياسة الخارجية، إذ أف تأثيخ العػامل 
دراسة الدياسة الخارجية يجب أف تبجأ باألساس مغ دراسة البعج الخارجي، ومغ ىشا فاف 

 الجاخمي لمجولة.
 مصالب فزاًل عغ السقجمة، تشاوؿ السصمب األوؿ ةقدع البحث الى ثالث تقديم البحث:

واقع الدياسة  لخارجية، بيشسا تزسغ الثانيالعالقة بيغ بشاء الجولة وتأثيخىا في الدياسة ا
نحػ صياغة ججيجة لدياسة  الخارجية العخاؾية والعػامل السؤثخة فييا، وأوضح الثالث

 العخاؽ الخارجية، واختتع البحث بسجسػعة مغ الشتائج والتػصيات.
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 السطمب األول
 ة الخارجيةالعالقة بين اليشدسة الدياسية لبشاء الدولة وتأثيرىا في الدياس

لسا كانت اليشجسة الدياسية بذكل عاـ تيتع ببشاء الجولة داخميًا وخارجيًا، لكػف 
الجولة تقاس بحجع البشاء الحؼ تؤسذ عميو وما تجتازه مغ مخاحل في مجاؿ الدياسات 
العامة، الحؼ تشصمق مشو في دورىا الخارجي، عميو كانت اليشجسة الدياسية مشصمق 

جاه مجتسع الجولة، والدياسة الخارجية اتجاه السجتسع الجولي، الدياسة الجاخمية ات
أنيا عمع بشاء الجولة داخميًا وخارجيًا، أو ىي عمع وحيشيا تعخؼ اليشجسة الدياسية عمى 

بشاء الجولة عبخ تخصيط شامل لمدمصة والسجتسع، بسا يؤدؼ الى انتقاؿ الجولة مغ 
األعمى، مع وضع آليات استجامة لعسمية  التخمف الى التقجـ، أو مغ التقجـ الى التقجـ

التقجـ، ويفيع مغ ذلظ أف اليشجسة الدياسية ىي عمع نيزة الجولة، أو عمع تقجـ 
، عمع الشيزة عشجما تشتقل الجولة مغ التخمف الى (22، 2028)السدمساني، الجولة" 

التقجـ، وعمع التقجـ عشجما تتقجـ الجولة مغ تقجـ الى تقجـ أعمى. وىحا السفيػـ يختمف 
عسا كاف يفيع مغ بشاء الجولة قجيسًا حيغ كاف السفيػـ يخكد عمى وضيفة الجولة وأساس 

يا دراسة عسمية بشاء الجولة، تخكد شخعيتيا، ومغ ثع ضيخت حقػؿ معخؼية عجة بإمكان
عمى االقتراد مغ خالؿ إعادة ترسيع نطاـ الجولة االقترادؼ بسا يحقق الشسػ، أو 
حقل االجتساع الحؼ يتسحػر اىتسامو بالعػامل االجتساعية والثقاؼية لعسمية بشاء الجولة، 

السفيـػ أو حقل الدياسة الحؼ يعشى بترسيع السؤسدات وتحميل أساس الذخعية، أما 
الحؼ نقرجه مغ خالؿ ىحا البحث ىػ السفيػـ الحجيث الذامل لبشاء الجولة بحقػليا 

 كافة.
وبحلظ يعخؼ "فخانديذ فػكػياما" بشاء الجولة بأّنيا: "تقػية السؤسدات القائسة 

، 2007)فػكػياما، وبشاء مؤسدات ججيجة فاعمة وقادرة عمى البقاء واالكتفاء الحاتي" 
، ما يعشي أف بشاء الجولة ىػ فخض قػة الجولة وتصػيخىا وىػ الشؿيس لتحجيع (22

 الجولة وتقميز قجراتيا.
وبالسعشى ذاتو تعخؼ عسمية بشاء الجولة عمى أنيا: "عسمية بشاء مؤسدات الجولة 

التصػرية لمشطاـ مغ  وأجيدتيا عمى أشخ قانػنية مشبثقة مغ الػاقع، لمؿياـ بالػضائف
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حساية األمغ والتغمغل والتكامل والػالء وااللتداـ والسذاركة والتػزيع وتجديخ الفجػة بيغ 
، (Alan ،1985 ،110)الحاكع والسحكػميغ، وصػاًل الى تحقيق االستقخار الدياسي" 

وىشا تطيخ عسمية بشاء الجولة أنيا تبجأ مغ تػفيخ األمغ الجاخمي لمجولة والجفاع ضج 
الغدو الخارجي، مخورًا بتػفيخ وإعادة تػزيع الخجمات العامة، وانتياًء بػضع الدياسات 

 التشسػية الذاممة وتحقيق الذخعية الدياسية.
ة بشاء الجولة تمظ العسمية الستسثمة في "إعادة تأسيذ وبالسجسل يقرج بإعاد

اليياكل والسؤسدات العامة داخل دولة ما، بذكل يسكغ ىحه السؤسدات مغ القجرة عمى 
تحقيق التشسية، ويقع في قمب تمظ العسمية بشاء سمصة ذات سيادة تتستع بالحق في 

الجساعية عبخ نيجيغ في  احتكار االستخجاـ السذخوع لمقػة السادية، وتعبخ عغ الدمصة
: وىػ عسمية البشاء مغ أعمى الى أسفل بالتخكيد عمى الشخب الشيج األوؿالعسمية، 

فيػ الشيج الحؼ يتسثل في البشاء مغ أسفل الى أعمى  الشيج الثانيالدياسية فقط، أما 
بالتخكيد عمى السجتسع السجني فقط؛ لحلظ يجب اشتساؿ ىحه العسمية عمى أبعاد 

واقترادية وثقاؼية الى جانب التخكيد عمى القبػؿ الجاخمي لمعسمية وشخعشة  مؤسداتية
 .(42، 2025ات، )فخحالسؤسدات الججيجة عبخ الشيج الجاخمي" 

وفق ما سبق فإف بشاء الجولة يبجأ مغ الجاخل أو يكػف بشاًء عمى تجخل قػػ 
خارجية، فيشاؾ امثمو معاصخة في تقجيع أنسػذج لبشاء الجولة مغ خالؿ عسمية ذاتية 
استصاعت مغ خالليا الشيػض والتغمب عمى إدارة الزعف واالنكدار الحؼ أحجثتو 

التجخل األمخيكي في العخاؽ مثااًل عمى محاولة فخض  الطخوؼ الخاصة، بيشسا كاف
 عسمية بشاء الجولة خارجيًا برخؼ الشطخ عغ تحؿيقو ألىجاؼ بشاء الجولة أـ ال.

وبشاء الجولة ال يتع بشسط واحج وإنسا ىشالظ أنساط عجة لمبشاء حدب الحاجة 
تختمف بحدب  الجاخمية لمسجتسع ونػع الجولة التي تقػـ بالعسمية ومزاميشو وأىجافو

القائسيغ عمى تمظ العسمية، وأىجافيع ومرالحيع ومحاىبيع، وبحدب الدياؽ االجتساعي 
واالقترادؼ الدائج خالؿ عسمية الذخوع في تمظ السيسة، وتأثيخ الشدق الجولي 
ومرالح القػػ الفاعمة ؼيو وتػجياتيع في نسط بشاء الجولة السيسا في العالع الشامي 

، وعمى الخغع مغ ذلظ يسكغ رصج ثالثة أنساط مغ عسمية بشاء (42)جياللي، د.ت، 
 الجوؿ الحجيثة بشاًء عمى الػضائف التي تؤدييا وىي:
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ألفخاد والئيع وارتباشيع : السخاد بسفيػـ بشاء الجولة األمة عسمية نقل ابشاء الدولة األمة
مغ الجيات السحمية ليربح ىحا الػالء نحػ الدمصة السخكدية الستسثمة في الشطاـ 
الدياسي، وىػ مفيػـ يعبخ عغ التجانذ االجتساعي ضسغ حجود إقميسية محجدة، مع 
الذخط السدبق لسدألة الديادة، فقج يتع التجانذ االجتساعي واالنجماج عغ شخيق 

وفخض واقع معيغ، إال أف بشاء الجولة يديخ بشحػ افزل مغ خالؿ  الزغط الخارجي
القػاسع السذتخكة وحاجات السجتسع الى التػحيج مغ اجل الػصػؿ الى ترػر مدتقبل 

، وعسمية بشاء الجولة األمة تتع بجعع التكامل (4، 2028)شكجاـ، جساعي أفزل 
القػمي بإنذاء مؤسدات قػمية ورمػز لمػحجة، وىحه العسمية ميسة بالحات في الجوؿ 
ذات الحجود السرصشعة الشاتجة عغ ترؽية االستعسار األوربي التقميجؼ، وتختبط أزمة 

نجماج والتشسية، السيسا عشجما تصفػ مذكالت تحػيل الػالء بشاء الجولة األمة بقزايا اال
التقميجؼ كالجيغ، والعخؽ، والصبقة، الى والء عاـ باليػية القػمية والذعػر باالنتساء 

ج، لتذكل ، إذ بخزت سياسات االنجما)جياللي، د.ت(لالمة والشطاـ الدياسي السػحج 
احج الػسائل السيسة لعسميتي بشاء الجولة األمة وتحقيق التشسية، ويتػقف نجاح بشاء 
الجولة األمة أو فذميا عمى عسمية االنجماج، فال يسكغ بشاء قجرة مؤسداتية قػية لمجولة 
عمى السجػ الصػيل أو تحقيق اختخاؽ فعمي لمجولة في السجتسع عمى السجػ البعيج دوف 

اؾ حجًا ادنى في األقل مغ االنجماج بيغ مكػنات السجتسع، فخبسا تشجح أف يكػف ىش
القػة في تحقيق ىحا الحج األدنى مغ االنجماج في مخاحل معيشة لكشو سخعاف ما يدوؿ 
بدواؿ أسباب القػة إف لع يكغ ىشاؾ أسبابًا اقترادية ووضيؽية تعسل عمى تحؿيقو، 

)و. س. دمحم، ػنات السجتسع لالنجماج فزاًل عغ االستعجاد الشفدي السدبق بيغ مك
2024 ،85). 

وبيحا فاف االنجماج مغ القزايا الجػىخية التي تحجد مجػ فاعمية الجولة 
عمى تأدية وضائفيا، وبػية تحقيق االنجماج، عسجت الجولة األمة مشح بخوزىا وقجرتيا 

الى انتياج سياسات معيشة لبشاء أمة ُأحادية الثقافة، وذلظ عبخ تحويب السكػنات 
 .(2020)مجيج، الثقاؼية واالجتساعية في الثقافة الدائجة  
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: ضيخت دولة الخفاه بعج الحخب العالسية الثانية عشجما اتخحت بعس بشاء دولة الرفاه
الجوؿ األوربية سياسات مشطسة لخفاه السجتسع، تتجاوز حجود الػضائف التقميجية لمجولة 

غ وتصبيق العجالة، الى التجخل في االقتراد بيجؼ جعل الشطاـ الستسثمة بتػفيخ األم
االجتساعي اكثخ مداواة، وزيادة دورىا في تحديغ مدتػػ الخفاه االجتساعي 
واالقترادؼ لمسػاششيغ، وتذسل ىحه الدياسات والبخامج تػفيخ خجمات التعميع العاـ، 

لجخل، الدكغ الخعاية الرحية، تػفيخ فخص العسل، ضساف الحج األدنى مغ ا
، كسا امتجت (272–272، 2002)جيجند، السشاسب، وضساف الخعاية الكاممة 

خجمات الخفاه العاـ لتذسل دعع السدشيغ والسخضى والسعاقيغ فزاًل عغ الفقخاء 
والعاشميغ عغ العسل، استشادًا الى نطاـ ضخيبي متقجـ سيل انتقاؿ الثخوات مغ 

غشياء الى الفئات الفقيخة مغ السػاششيغ، ويعشي ذلظ أف دولة الخفاه تسيدت بخاصيتي األ
 .(88، 2020)مجيج، إعادة تػزيع الثخوة والسداواة في الفخص

: إف الجولة الفاشمة تتدع بخرائز عجة مشيا انييار القانػف بشاء الدولة الفاشمة
والشطاـ والخجمات األساسية السراحبة لمتػتخ والعشف والرخاعات الجاخمية وضعف 

، عميو (228، 2004)ايفاند ونػيشياـ، الجولة السخكدية وىذاشة السؤسدات التابعة ليا 
بشاء الجولة الفاشمة الى إعادة بشاء السؤسدات العامة وتسكيغ الجولة مغ  تذيخ عسمية

استعادة قجراتيا، التي تتجاوز في كثيخ مغ األحياف قجرات بعس األنطسة الدياسية، 
مسا يتصمب وضع استخاتيجيات وتبشي مفاـيع مخكبة ومتعجدة األبعاد تيجؼ الى إعادة 

لغايات والػضائف األساسية السػكمة إلييا، البشاء الػضيفي لسؤسداتيا كي تقػـ با
كزساف الجولة لؤلمغ الجاخمي والخارجي لمسػاششيغ، وتقجيع خجمات الخعاية األساسية، 
وتحقيق الذخعية الدياسية عبخ االنتخابات الحخة، والذخعية اإلنجازية عغ شخيق 

 .(46)جياللي، د.ت، السؤسدات وتبشي سياسات عسمية بشاء الجولة 
وباالستشاد الى ما سبق فاف مقػمات بشاء الجولة تتأثخ بالسجتسع الحؼ تػلج مشو، 
فيي تعبخ عغ مدتػػ مغ رقي الشخبة، ونزج السؤسدات، وتحزخ سمػؾ السػاشغ، 

في العشف والتسدؽ الجاخمي، ومغ ىحا السشصمق باتت بسا يقي السجتسع مػبة الػقػع 
عسمية بشاء الجولة تسثل احج مفاصل الحكع، واف ىجفيا خجمة قزايا السجتسع عبخ 
ـياكمو ونقاباتو وقشػاتو ومشطساتو؛ لحلظ تعج عسمية بشاء الجولة شػيمة ومعقجة، إذ قميمة 
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رجيًا في آف واحج، وتكثخ ىي الجوؿ التي استصاعت إرساء معالع الشجاح داخميًا وخا
نساذج الجوؿ الفاشمة التي لع تػفق في مديختيا بعجما شيجتو مغ انقالبات وأزمات 
وحخوب أىمية وما الى ذلظ، وىحه السذكالت الجاخميػة لمجولة تشسػػ وتتذػكل في 
السجتسع الحؼ تقػػـ عميو، ثع يشعكػػذ ذلظ خارجيػػًا في السجتسع الجولي، ومسا ال ريب 

، أف العالقات الجولية تتجاخل في عسمية تصػػر الػجوؿ أو تخاجعيا معًا، وىي تتأرجح ؼيو
بيغ سياسة البشاء وسياسة التفكيظ، سػاء تعمػق األمػخ بالػجاخل وعجـ تشطيسو، بل 

 بتأزيسو، أو بالخارج واكتداحو ما ىػ أضعف مشو.
ت الجاخمية مغ ذلظ اتجيت اغمب الجراسات الدياسية الى رصج عالقة التحػال

والتشسية والشيػض االقترادؼ والدياسي عمى السدتػػ الجاخمي لمجولة، بالتأثيخ في 
ميجاف الدياسة الخارجية، ويأتي االىتساـ بيحا السػضػع كػف الدياسة الخارجية مغ 
الجراسات ذات األىسية في العالقات الجولية، التي تعسل عمى تشسية وتصػيخ التعاوف 

لتحقيق الدالـ ونبح الرخاع والمجػء الى الحخب، فيي تحافع عمى الجولي، والدعي 
احتخاـ الديادة والخيارات الدياسية لكل دولة، وعغ شخيقيا يسكغ التعبيخ عغ مبادغ 
وتصمعات الجوؿ، وكمسا كانت الدياسة الخارجية مػفقة في التعبيخ عغ أىجاؼ الجولة 

تدع بالشجاح واالستقخار الحؼ يشعكذ ووحجة قخارىا ومرجاقيتيا كانت عالقات الجولة ت
باإليجاب عمى بيئتيا الجاخمية، ليذ ىحا فحدب بل إف الدياسة الخارجية تسثل ىػية 
الحكػمة في الدمصة، إذ إنيا تتذكل مغ خالؿ الشطاـ الدياسي في تمظ الجولة، ومغ 

يحجدىا  ثع فإنيا تأخح أىسيتيا مغ الستغيخات واألىجاؼ الدياسية واالستخاتيجية التي
الشطاـ الدياسي داخل الجولة، بسعشى آخخ اف الدياسة الخارجية ما يسيدىا تمظ الػسائل 
واألىجاؼ، التي ترشع في داخل مؤسدات الجولة، وعغ شخيقيا يحجد الشطاـ الدياسي 

 لمجولة شبيعة القخار الدياسي الخارجي.
ىا خارجيًا، فقػة ومغ تمظ األىسية وججنا البحث في بشاء الجولة داخميًا وتأثيخ 

الجولة الجاخمية تعكذ مكانتيا الجولية واإلقميسية، وأف أؼ دولة مغ الجوؿ لغ تشجح في 
تشفيح وإدارة الدياسة الخارجية إال بعج اف تقػـ ببشاء الجولة داخميًا، وىشاؾ الكثيخ مغ 

بيات الدمبيات الجاخمية التي تعتخض تشفيح الدياسة الخارجية ونجاحيا، وأوؿ تمظ الدم
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يتعمق بزعف البشى والسؤسدات الخسسية لمجولة وىذاشة الشطاـ، فزاًل عغ سػء 
الحالة االقترادية، وانخفاض مدتػػ التعميع وتجني نػعيتو، وعجـ االستقخار الدياسي، 
ولتجاوز تمظ الدمبيات والدعي نحػ سياسة خارجية ناجحة وفاعمة يشبغي عمى الجوؿ 

، وىشا تكسغ العالقة بيغ بشاء الجولة وبيغ الدياسة االىتساـ ببشاء الجولة داخمياً 
 الخارجية. 

وأف انعكاس بشاء الجولة عمى نجاح الدياسة الخارجية تحجده العالقة بيغ 
الدياسة الجاخمية والدياسة الخارجية، إذ تذكل الدياسة الجاخمية الخمؽية التي يتع 

تشفيح الدياسة الخارجية االستشاد االستشاد إلييا في رسع الدياسة الخارجية، كسا يقتزي 
عمى القجرات الجاخمية )االقترادية والعدكخية والتكشػلػجية...(، لتحقيق أىجاؼ الجولة، 
التي ىي أىجاؼ متجاخمة ذات أبعاد داخمية وخارجية، أؼ إف وسائل تشفيح األىجاؼ 

ة، ومجػ تشبع مغ مرادر داخمية تعدزىا قػة الجولة االقترادية والدياسية والعدكخي
 تصػرىا العمسي والتكشػلػجي.

وىشا أصبحت دراسة الدياسة الخارجية تبجأ باألساس مغ دراسة البعج الجاخمي 
لمجولة، ولكي يكػف لمجولة دورًا إقميسيًا ودوليًا وتحطى بدياسة خارجية فاعمة فالبج أف 

رجية تشصمق مغ الجاخل أواًل وقبل كل شيء، بسعشى أف الجولة لكي تبشي سياسة خا
يتصمب ذلظ مغ صشاع القخار والسؤسدات السعشية بخسع الدياسة الخارجية األخح بشطخ 
االعتبار إعجاد القاعجة السحمية أواًل، عميو بجأ االىتساـ ببشاء ونيػض الجولة داخميًا قبل 
االىتساـ بالدياسة الخارجية، وبيحا الخرػص يقػؿ: "وليع غالدستػف" )رئيذ الػزراء 

( إف "الدياسة الجاخمية الرالحة ىي أوؿ شخط مغ شخوط 2894 -2868البخيصاني 
، كحلظ يخػ "مارسيل ميخؿ" إف (70، 2023)الشعيسي، الدياسة الخارجية الخشيجة" 

دراسة الدياسة الخارجية ال يسكغ اقترارىا عمى دراسة السطاىخ الجولية وإنسا يجب أف 
ت الحياة الدياسية الجاخمية التي تشصػؼ في الػقت ذاتو عمى دراسة ـياكل واتجاىا
 .(346، 2986، )ميخؿتذكل بصخيقة ما )الػجو الخفي( لمدياسة الخارجية 

ويبجو إف الجعػة لبشاء الجولة قبل االىتساـ بالدياسة الخارجية ليدت وليجة 
، فقج سبق واف نذخ الكاتب األمخيكي "جيسذ ووربخغ" في عاـ  عشج ذروة  2944اليـػ

الحخب العالسية الثانية كتابًا بعشػاف "الدياسة الخارجية تبجأ مغ الجاخل"، وؼيو يخكد 
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ية االىتساـ ببشاء الجولة داخميًا إذا أرادت الػاليات الستحجة األمخيكية الكاتب عمى أىس
 .(Warburg ،1944 ،22)أف تخخج مشترخة مغ الحخب 

ؼيسا بعج صجر كتاب يحسل العشػاف نفدو "الدياسة الخارجية تبجأ مغ الجاخل" 
لسجيخ التخصيط األسبق في وزارة الخارجية األمخيكية ورئيذ مجمذ الذؤوف الخارجية 

ل ضعف "ريتذارد ىاس" شخح ؼيو إىساؿ الػاليات الستحجة أسذ قػتيا الجاخمية مقاب
التأثيخ اإليجابي لدياستيا الخارجية، ويحكخ "ىاس" إنو "لكي تدتسخ الػاليات الستحجة 
في العسل بشجاح في الخارج، يجب عمييا استعادة األسذ السحمية لقػتيا، ويجب أف 

، Haass ،2013)تبجأ الدياسة الخارجية في الجاخل اآلف وفي السدتقبل السشطػر" 
، مدتسجًا رؤيتو مغ شعار "لقج جاء وقت التخكيد عمى بشاء األمة ىشا في الجاخل" (8

الحؼ اشمقو الديشاتػر "باراؾ أوباما" في حسمتو االنتخابية لسشرب الخئاسة األمخيكية 
، وحجد "ىاس" نقاط (.Barack Obama’s Feb. 5 Speech ،n.d) 2008عاـ 

أساسية في بشاء الجولة داخميًا لتخؽيف اآلثار الدمبية لمدياسة الخارجية األمخيكية إذ 
الػاليات الستحجة أواًل تختيب يحكخ: "مغ أجل صياغة سياسة خارجية فعالة، يجب عمى 

 ، ومعالجة مذكالت عجة أىسيا: (Haass ،2013 ،13)شؤونيا الجاخمية" 
حل أزمة الجيػف ومعالجة التحجيات الرعبة الستعمقة بالقجرة عمى الػفاء بيا  -

(Haass، 2013 ،10)، 
 .(Haass ،2013 ،11)حل مذكالت البشية التحتية  -
معالجة حاالت الزعف في نطاـ التعميع الحؼ أصبح مغ الجرجة الثانية ؾياسًا بجوؿ  -

 .(Haass ،2013 ،11)أخخػ 
حل مذكالت الجاخل األمخيكي مثل السذكالت التي تيجد الشسػ االقترادؼ  -

 .(Haass ،2013 ،13)والدالمة االجتساعية والرحية 
إف رؤية "ريتذارد ىاس" تعدز القػؿ بأف الدياسة الخارجية تتأثخ ببشاء الجولة، 
لكػف التقجـ في القجرات الحاتية لمجولة والتصػر والشيػض الحؼ تذيجه في الجاخل قادر 

قجرات عمى التفاعل في االشار اإلقميسي عبخ الدياسة الخارجية بحيث تكػف تمظ ال
وسيمة لمتأثيخ عمى االشار الخارجي )اإلقميسي أو الجولي( ومغ ثع إحجاث الييبة لمجولة 
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عبخ تمظ الدياسة الخارجية، بعبارة أخخػ "الدياسة الخارجية ىي امتجاد لمقجرات 
، وإف صشع الدياسة الخارجية ىي (3، 2005)عبجالكخيع، الجاخمية والحاتية لمجولة" 

قخارات تشبع مغ داخل الجولة ذات أبعاد متشػعة ما بيغ سياسية واقترادية واجتساعية 
، ويتزح مغ ذلظ إف الدياستيغ (372، 2023)العجوؼ، وثقاؼية وأمشية وتكشػلػجية 

الجاخمية والخارجية إذا أحدشت صياغتيسا فإنيسا يخجماف األىجاؼ والسرالح العميا 
لمجولة ذاتيا، لحلظ فالبج أف يكػنا عمى درجة عالية مغ التجانذ في سبيل تحقيق 

 .(32، 2023)الجسيمي،  األىجاؼ 
ومغ ىحا السشصمق أيزًا يخبط "ىشخؼ كيدشجخ" الدياسة الخارجية بالدياسة 
الجاخمية، بقػلو: "إف الدياسة الخارجية تبجأ مغ حيث تشتيي الدياسة الجاخمية" 

، بسعشى أف الدياسة الجاخمية ىي ركيدة وأساس الدياسة (29، 2973)كيدشجخ، 
الخارجية، مثمسا أف الدياسة الخارجية تخجـ األىجاؼ والسرالح الجاخمية، فالدياسة 

جية في عسػميتيا تقـػ عمى التحجيج الجقيق لسشطػمة مغ األىجاؼ االقترادية الخار 
والدياسية واألمشية واالستخاتيجية، التي تعسل الجولة عمى تحؿيقيا في السجػ القخيب 
والبعيج، مغ خالؿ حساية مرالحيا الػششية وأمشيا الجاخمي، وأىجافيا الفكخية 

، وىحا كمو يتحقق عبخ (36، 2029)شيباني، واأليجيػلػجية، وازدىارىا االقترادؼ 
الدياسة الخارجية عغ شخيق التعاوف الدمسي مع الفػاعل األخخػ، أو عبخ الحخوب 

 داعات.والش
ولسا كاف بشاء ونيػض الجولة ومغ ثع كفاءة سياستيا الجاخمية يعشي انو 
سيشعكذ إيجابيًا عمى الدياسة الخارجية، فقج أكج العجيج مغ الباحثيغ قػة العالقة التي 
تخبط كال الدياستيغ إذ تعج الدياسية الخارجية استسخارًا أو صجًػ لمبعج الجاخمي لمجولة 

ية، وىحا ما أكجه "كارؿ فخدريظ" في كتابو عغ الدياسة الخارجية عبخ حجودىا اإلقميس
، عشجما أشار الى العالقة الػثيقة بيغ الدياسة الجاخمية 2938الحؼ أصجره عاـ 

والخارجية وأف الثانية تتأثخ باألولى، وما مغ مذكمة داخمية إال وليا أبعاد خارجية 
 .(52، 2023)الشعيسي، 

سة الخارجية ىي "تجديج حي لرػرة دولة ما في فزاًل عغ ذلظ فاف الديا
عيػف الجوؿ األخخػ، وعمى ضػء ىحه الرػرة أو تمظ تأخح الجولة تدمدميا الصبيعي 
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، واف اختالط الدياسة )القراب، د.ت(في القجرة عمى التأثيخ بسحيصيا الخارجي" 
القػة والتعبيخ عغ اإلرادة الحاكسة، ومغ العبث الجاخمية بالخارجية ىػ ما يدسح بتكػيغ 

)الشعيسي، ترػر إمكانية الفرل بيشيسا إال اذا أريج تذػيو معشى الجولة العرخية 
2023 ،62). 

اذًا فاف عسمية تشطيع الجولة مغ الشػاحي الدياسية واالقترادية واالجتساعية 
عمى وفق ضػابط متساسكة  والثقاؼية، ىي سمػؾ سياسي لمػحجة الجولية داخل إقميسيا

ومتكاممة، واف لحلظ عالقة مثبتو بدياستيا الخارجية، فالجولة التي تشعع باالستقخار 
)ؼ. وبقػة اقترادية وسياسية واجتساعية ستشعع بدمػؾ سياسي خارجي فاعل ومؤثخ 

؛ ألف العسل الجاخمي يتصمب بشاء وإدامة القػة التي قج تبحؿ  (29، 2975ز. دمحم، 
بيغ كل مغ الدياستيغ الجاخمية ، وعميو يكػف التخابط (70، 2023)الشعيسي، خارجيًا 

والخارجية ىػ ما يعكذ شبيعة العالقة بيغ بشاء الجولة القائسة عمى مزاميغ بشاء 
 الجولة وبيغ نجاح الدياسة الخارجية. 

ويخػ "فخانديذ فػكػياما" في كتابو "بشاء الجولة"، إف بشاء الجولة يحتاج الى 
سياسة فاعمة في عالقاتيا الخارجية  سياسة داخمية ناجحة ومؤسدات قػية ليكػف لجييا

مع الجوؿ األخخػ، وضعف مؤسدات الجولة ىػ السرجر األوؿ لمسذكالت الجاخمية 
، ورؤية "فػكػياما" ىحه مصابقة (35، 2007)فػكػياما، والخارجية عمى حج سػاء 

جية لمعالقات الجولية مغ أف الجولة ىي التي لالفتخاض الحؼ جاءت بو الشطخية التقمي
تزصمع بذكل مدتسخ بسحاوالت التجخل في كمتا الدياستيغ، أؼ أنيا ىي مغ تسارس 

، وعميو فإف أؼ محاولة (84، 2004)بخاوف، الدياسة الجاخمية والدياسة الخارجية 
ى الدياسة الخارجية، وىحا ما نخيج قػلو في بشاء الجولة لبشاء الجولة ستعكذ تأثيخىا عم

مغ الجاخل، ثع التأثيخ بالدياسة الخارجية، لكػف الدياسة الخارجية تدتسج أبعادىا مغ 
مرادر داخمية، إذ تعتسج قػة صشع الدياسة الخارجية عمى قػة الشطاـ الدياسي 

سية وقػة تشطيسيا واالقترادؼ، فزاًل عغ أنيا تدتسج مغ السؤسدات غيخ الخس
 .(275، 2023)الشعيسي، 
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فزاًل عغ ذلظ وحدب ما يخػ "كيشث تػمبدػف" اف الدياسة الخارجية تعخؼ 
مغ خالؿ الشطخة األيجيػلػجية لمجولة إذ يفتخض أف الدياسات التي ترشعيا الجوؿ 

الدائجة  اتجاه العالع الخارجي ىي تعبيخ عغ السعتقجات الدياسية واالجتساعية والجيشية
، إذ تتأثخ الدياسة الخارجية بالبشية (27، 2008)مرباح، )عػامل البيئة الجاخمية( 

السجتسعية لمجولة والسيسا مجسػعة الؿيع الدياسية الدائجة والتػجيات الدياسية 
، وعشجئح ترشف الدياسة (260، 2985)حتي، والعقائجية عشج القػػ الدياسية الفاعمة 

بة لمدالـ أو عجائية، الخارجية بجيسقخاشية أو استبجادية أو تحخرية أو اشتخاكية أو مح
 .(72)سميع، د.ت، كػنيا تختبط بالبيئة الجاخمية بعالقة وثيقة 

والجوؿ في سياساتيا الخارجية ليا سمػؾ مختمف نابع مغ محجدات داخمية 
وخارجية، يتخاوح ىحا الدمػؾ بيغ العجاوة والرجاقة، بيغ الدمع والحخب، ويعتسج عمى 
أىجافيا، مثل االستقالؿ القػمي والبقاء ووحجة اإلقميع، وىحه األىجاؼ الجاخمية 

انتياج أىجاؼ الدياسة الخارجية ال يسكغ أف  والخارجية تختمط ؼيسا بيشيا، أؼ  أف
)دورتي  يكػف بسعدؿ عغ األىجاؼ الجاخمية لمجولة، واال سيتبعيا نتائج خصيخة

 .(80–79، 2985وبالدشغخاؼ، 
ويتزح مغ ذلظ أف بشاء الجولة تشعكذ عمى الدياسة الخارجية حيشسا تتأثخ 
الثانية باألولى، السيسا واف الدياسة الخارجية ىي خصط وبخامج واستخاتيجيات عسل 
ومرالح وأىجاؼ وإمكانات وقجرات وحدابات وتػقعات وتحخكات وقخارات وأفعاؿ 

د أفعاؿ وتفاعالت ومشطػمة معقجة مغ التأثيخات الستبادلة في ضخوؼ وأوضاع وردو 
 (52، 2023)مقمج، داخمية وخارجية متقمبة ومتغيخة 

وخالصة السػضػع فاف دراسة الدياسة الخارجية في الدابق كانت تخكد عمى 
دراسة الدمػكيات الخارجية لمجوؿ فقط، أما العػامل الجاخمية التي تداىع في تحجيج تمظ 

ة الدمػكيات الخارجية فكانت إما متجاىمة أو متعامل معيا بذكل عاـ، دوف محاول
، أما اليػـ فإف (276، 2985)حتي، ترشيفيا عبخ تقجيع تحجيج دقيق وتفريمي ليا 

لدياسة الخارجية ليحه الجولة أو تمظ يشطخ ليا مغ جحورىا الجاخمية برخؼ الشطخ ا
عغ مجػ البعج الجولي ليحه الدياسة، ذلظ أف سمػؾ الجوؿ اتجاه بعزيا البعس في 
العالقات الجولية ليدت نتيجة عالقات القػة التي تحكسيا فحدب، بل ونتيجة األبعاد 
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تؤثخ عمى سمػؾ صانع القخار، السيسا واف الدياسة الجاخمية واألفكار والعػاشف التي 
، 2985)دورتي وبالدشغخاؼ، الخارجية ترشع في داخل الجولة بيشسا تشفح في الخارج 

، والبشية الجاخمية ومغ ضسشيا الدياسات الجاخمية والخأؼ العاـ والسػقع الجغخافي (92
كحلظ الثقافة العامة والدسات الخئيدة التي يشصبع بيا الدكاف وشخيقة تشطيع السجتسع 

)حتي، وأدائو لػضائفو، كميا عػامل مؤثخة في الفعل الخارجي الرادر عغ الجولة 
2985 ،277). 

وإف اإلىساؿ في دراسة تأثيخ العػامل الجاخمية مغ أخصخ الحاالت التي أدت 
ع الدياسة الخارجية، فكسا ىػ معمػـ إف بشاء الجولة يعشي الى بخوز معػقات في صش

ياكل الدياسة الخارجية التي تذسل برػرة عامة مؤسدة الخئاسة،  بشاء مؤسدات ـو
ومؤسدة الدياسة الخارجية )رئاسة مجمذ الػزراء، وزارة الخارجية، القادة وصشاع 

يا إيجابيًا عمى الدياسة القخار(، والسؤسدة التذخيعية، وىحه السؤسدات ستشعكذ فاعميت
الخارجية لمجولة اذا ُأحدغ بشاءىا، فالدياسة الخارجية ما ىي إال مبادغ وأفعاؿ تتخحىا 

، وىي انعكاس لشذاط (26–25، 2020)تػفيق، ىيئات ومؤسدات داخل الجولة 
 الجولة الجاخمي وقجرتيا وإمكانيتيا عمى الفعل الخارجي.

نخمز مسا تقجـ أف الجوؿ التي تترف بالبشاء الجاخمي تكػف قخاراتيا الخارجية 
قائسة عمى السبادأة أكثخ مغ كػنيا تعبيخًا عغ رد الفعل الخارجي، فيي تتذكل عمى 

تحؿيقو مغ نتائج وأىجاؼ،  قجر مغ التخصيط والترػرات السحجدة والسعجة سمفًا لسا تخيج
وبآليات مجروسة ومختارة بجقة وعشاية، مغ جانب آخخ يتزح أف الجوؿ التي تتدابق 
عمى تشسية مػاردىا وإمكاناتيا الجاخمية تدعى لتعديد مكانتيا مغ القػة والتأثيخ بيا في 
 تحجيج أىجافيا الخارجية، أو في تعخيفيا لسرالحيا في مػاجية غيخىا مغ الفاعميغ

 الجولييغ اآلخخيغ.
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 السطمب الثاني
واقع الدياسة الخارجية العراقية والعهامل السؤثرة فييا 

إف التحػالت الستالحقة التي شيجىا العخاؽ، وما صاحبيا مغ حالة فذل الجولة 
تدتػجب مشا الػقػؼ عمى السزسػف الحؿيقي ألسبابيا، لتقييع تأثيخىا في الدياسة 

دتقبمية، وما يتصمبو ذلظ مغ إعادة بشاء الجولة واالتجاه نحػ الخارجية الخاىشة والس
 الشيزة والتقجـ.

، وما تبعيا مغ اضصخابات 2003لقج كاف لتأثيخات االحتالؿ األمخيكي عاـ 
داخمية، مع وجػد حكػمة محاصرة شائؽية، وأحداب تفتقخ لمخبخة التشطيسية، انعكاس 

الفذل في تقجيع الخجمات األساسية واضح لعجـ القجرة عمى بشاء دولة مؤسدات، و 
عامًا، وعجـ القجرة عمى انتذار الدمصة عمى كامل إقميع  28لمسػاششيغ عمى مجػ 

الجولة، وضعف حساية األمغ الػششي مغ التيجيجات الجاخمية والخارجية، والديصخة 
عمى مدتػيات العشف الستراعج السؤدؼ الى التأثيخ عمى الدسعة الجولية لمعخاؽ 

افطة عمى العالقات الجبمػماسية مع الجوؿ األخخػ، وىحه إشارات واضحة لحالة والسح
التشاقس بيغ مؤشخات الجولة اليذة أو الفاشمة التي شيجىا العخاؽ وبيغ ما ادعت 
 الػاليات الستحجة األمخيكية أف تجعمو مثااًل لبشاء الجولة الجيسقخاشية في الذخؽ األوسط.

لسؤثخة في الدياسة الخارجية نجج أف التغييخ وبتحميل العػامل الجاخمية ا
الدياسي لع يزف أؼ تصػر إلييا، عمى العكذ فقج أثخت السذكالت الجاخمية التي 
رافقت عسمية تغييخ الشطاـ الدياسي وعسمية بشاء الجولة العخاؾية بعج االحتالؿ عمى 

السخحمة  مخخجات الدياسة الخارجية العخاؾية الججيجة، وفذمت في تمبية متصمبات
االنتقالية في تاريخ العخاؽ مسا كاف لدامًا بحث مػاشغ الخمل والزعف والدبل الكفيمة 
بسعالجتيا والحمػؿ السشاسبة لسذكالتيا، وأولى تمظ السذكالت كانت التعارض ما بيغ 
أىجاؼ الدياسة الخارجية وبيغ تصبيقيا، أؼ ضعف األداء الحؼ يتسثل بالعجد عغ 

 واقع عسمي. تحػيل األىجاؼ إلى 
عمى الخغع مغ أف العخاؽ شيج سياقات ججيجة في تشفيح سياستو الخارجية، 
التي قامت عمى أىجاؼ تقػـ عمى مبجأ حدغ الجػار، وعجـ التجخل في الذؤوف 
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الجاخمية لمجوؿ، والدعي لحل الشداعات بالػسائل الدمسية، وإقامة العالقات عمى أساس 
، نز السادة 2005)دستػر جسيػرية العخاؽ، ل السرالح السذتخكة والتعامل بالسث

زمات وحخوب ، لجفع السخاشخ والتيجيجات، التي قادت سابقًا الى تػتخات وأ((8)
وانتيت بشتائج كارثية عمى الجولة والذعب العخاقي، إال انو في الػقت نفدو لع تدتصع 
الدياسة الخارجية إجبار الجوؿ عمى التعامل بالسثل مع العخاؽ، وفخض سيادتو وعجـ 
التجخل في شؤونو الجاخمية، واحتخاـ االلتدامات الجولية معو، وىحا أوؿ ىجؼ كانت 

 ية عاجدة عغ تحؿيقو لمذعب. الدياسة الخارج
مغ مذكمة تجاخل  2003كسا عانت الدياسة الخارجية العخاؾية بعج عاـ 

االختراصات وعجـ تحجيج األولػيات، نتيجة تأثخىا بصخيقة تذكيل الحكػمة عبخ 
التػافقات والسحاصرة بيغ األشخاؼ الدياسية، وىحا الخمل في األداء الخارجي ىػ 

وتزارب السرالح وتعجد مرادر القخار، وتجدئة الخصاب  انعكاس لؤلداء الجاخمي
الدياسي بحدب الػالءات الحدبية والفئػية واإلقميسية، وىحا ما يدتجعي تعديد البشاء 
الجاخمي وضبط مدار العسمية الدياسية في الجاخل وصػاًل الى فعل متساسظ في 

، نتيجة لحلظ شيجت الدياسة الخارجية العخاؾية بعج (8–7، 2008)الخبيعي، الخارج 
، مذكالت في مشيجيا وثػابتيا وآلية صشع القخار وصػاًل الى مخاحل تصػر 2003عاـ 

 سمػكيا الجبمػماسي.
ل األقػاؿ واألفعاؿ الرادرة عغ الجولة، فال فالدياسة الخارجية بسا أنيا مجس

يكفي أف يعمغ صانع الدياسة الخارجية عغ تسدكو بدياسة معيشة، ولكغ يجب 
العتبار ىحا اإلعالف جدءًا مغ الدياسة الخارجية أف يكػف مقخونًا بأفعاؿ مػازية، وأف 

، ومغ ذلظ (2، 2029)الجبار، يكػف نسط تعبئة السػارد في الجولة متجيًا نحػ تحؿيقو 
نجج التشاقس بيغ السبادغ وبيغ الفعل الدياسي الخارجي، ففي حيغ أف العخاؽ دولة 

تخمز مغ األنطسة االستبجادية، وىحا ديسقخاشية وتجعع التحػؿ الجيسقخاشي وتبارؾ ال
ىػ السػقف الدياسي الخارجي الحؼ اتخحه بعج ثػرات التغييخ في كل مغ تػنذ 

 ومرخ واليسغ وليبيا، واتجاه التطاىخات في البحخيغ. 
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إال أف الفعل الدياسي العخاقي الخارجي اتجاه األحجاث في سػريا يمحع عميو 
اغمب قخارات الجامعة العخبية الخاصة باألزمة  التشاقس، واالمتشاع عغ الترػيت عمى

الدػرية ومغ ذلظ االمتشاع عغ الترػيت في قسة بغجاد عمى قخار مجمذ الجامعة 
العخبية عمى السدتػػ الػزارؼ القاضي بتعميق مذاركة الػفػد الدػرية في اجتساعات 

، 2022/ 22/ 26مجمذ الجامعة العخبية وجسيع األجيدة التابعة ليا اعتبارًا مغ 
كحلظ تحفع العخاؽ عمى قخار مجمذ الجامعة العخبية القاضي بفخض عقػبات 

، فزاًل عغ امتشاع العخاؽ في قسة الجوحة 2022/ 27/22اقترادية عمى سػريا في 
، بذأف التخحيب بذغل )االئتالؼ 2023/ 2/ 26عغ الترػيت عمى قخار القسة في 

االعتخاؼ بو مسثاًل لمذعب الدػرؼ الػششي لقػػ الثػرة الدػرية( مقعج سػريا و 
، ىحه الذػاىج بيشت الخوابط القػية إليخاف التي تعج مغ (264، 2025)إسساعيل، 

اكبخ الجاعسيغ لشطاـ الخئيذ الدػرؼ "بذار األسج"، وتأثيخىا في السػقف العخاقي اتجاه 
)الذسخؼ ومساس، ة، إذ جخػ تشديق ىحه السػاقف بيغ الحكػمتيغ األحجاث الدػري

، ما أثار نطخة الجوؿ تجاه العخاؽ واتيامو بعجـ حيادية السػاقف (289، 2022
زيا وسببت إحخاج لدياستو الخارجية باتياميا بعجـ االستقاللية الخارجية، وتأثخىا وتشاق

 .(26، 2026)العخبي، باألبعاد األيجيػلػجية الجاخمية 
ومغ الذػاىج األخخػ لحالة التشاقس بيغ السبادغ وبيغ الفعل الدياسي 
الخارجي، كاف السػقف الدياسي الخارجي لمعخاؽ اتجاه ما حجث في البحخيغ، والحؼ 

ات لسدؤوليغ اكتدب شابع األزمة في العالقات العخاؾية البحخيشية، السيسا بعج ترخيح
عخاقييغ، دعت الى التزامغ مع االحتجاجات في البحخيغ، ولقاء عجد مغ قادة 

، فزاًل عغ مصالبة 2022السعارضة البحخيشية في مجيشة الشجف في نيداف عاـ 
أعزاء كتمة التحالف الػششي في البخلساف العخاقي بقصع العالقات الجبمػماسية مع 

غ العخاؽ، األمخ الحؼ ردت عميو البحخيغ بشػع مغ البحخيغ، وشخد الدفيخ البحخيشي م
الذجة والقػة وأعمشت استشكارىا الترخيحات الرادرة عغ الؿيادات العخاؾية، وعجت ذلظ 

 .(2026)الحخيخؼ، مغ قبيل التجخل العخاقي في شؤونيا الجاخمية
ولعل ذلظ كاف نتيجة الزعف البشيػؼ لمجولة الحؼ أدػ الى افتقار الدياسة 
الخارجية لتحجيج اتجاىات واضحة، وتكػف اقل تأثخًا بالعػامل اإلقميسية لتكػف بعيجة 
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د أفعاؿ متبايشة جعمت العخاؽ يفقج جدءًا كبيخًا مغ مقػمات عغ االرتباؾ وال تعير ردو 
، 2028)حديغ، الفعل الخارجي ويربح الحمقة األضعف في االستقصابات اإلقميسية 

تصمب مغ العخاؽ أف يخاقب الرخاعات ، فدسة العقالنية والخشج الدياسي، كانت ت(5
الجولية واإلقميسية مغ دوف إبجاء أؼ مػقف يسيل ليحا الصخؼ أو ذاؾ، لمشأؼ بالشفذ 
عغ الجخػؿ بأزمات ذات شبيعة مخكبة ومعقجة، لسا سيمحق بالعخاؽ مغ ضخر نتيجة 

 التعبيخ عغ مػقف مؤيج الحج اشخاؼ الرخاع.
الزعف في الدياسة الخارجية العخاؾية إف اكتذاؼ مػاشغ الخمل وتقييع نقاط 

ليذ عيبًا، وإنسا يذكل عساًل يدتجعي تحجيج األخصاء، ويدتمـد السخاجعة السػضػعية 
لمتػازف ما بيغ الفعل الدياسي الخارجي وما بيغ األىجاؼ االستخاتيجية، التي تبشتيا 

 .د.ت( استخاتيجية الػزارة،)وزارة الخارجية ضسغ عجدًا مغ األىجاؼ، أىسيا 
 .حساية أمغ العخاؽ وتعديد استقخاره والحفاظ عمى وحجتو ووئاـ مجتسعو  
 .السزي قجمًا في تػسيع مداحة العالقات الجبمػماسية الثشائية مع دوؿ العالع 
  مػاصمة العسل عمى دعع دور العخاؽ في الييئات متعجدة األشخاؼ نحػ مديج

خ االنزساـ الى مديج مغ الشذاط الفاعل، والدعي لتػسيع مذاركتو الجولية عب
 مغ تمظ الييئات وبرفة خاصة االقترادية مشيا.

 .تعديد دعائع الجيسقخاشية في إشار الديادة والػحجة والسداواة بيغ السػاششيغ 
  تأكيج العخاؽ عمى سمسية سياستو الخارجية الخامية الى تصبيع عالقاتو

لسرالح الستبادلة الجبمػماسية مع السجتسع الجولي عمى أسذ التعاوف واحتخاـ ا
ورعايتيا وفق القانػف الجولي والػقػؼ عمى مدافة واحجة مغ جسيع األشخاؼ 

 الجولية عمى نحػ عادؿ.
إف تمظ األىجاؼ االستخاتيجية ناجعة إذا ما شبقت بالتػازؼ مع الفعل الدياسي 
، الخارجي، إال إف تأثيخ العػامل الجاخمية تذكل قيػدًا عمى األداء الدياسي الخارجي

بيشسا يكسغ تأثيخ العػامل الخارجية متغيخات كابحة لتحقيق األىجاؼ االستخاتيجية، 
 ومغ ذلظ يسكغ تحجيج العػامل السؤثخة في الدياسة الخارجية العخاؾية باآلتي:
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 عهامل البيئة الداخمية:  أواًل:
عامًا مازالت متعثخة وتعاني  28إف الدياسة الخارجية العخاؾية وعمى مجػ 

ؾ وتحبحب في األداء، نتيجة النعكاس فذل الجولة، واالنذغاؿ بالسذكالت اإلربا
والتحجيات الجاخمية، واستسخار سياسات السحاصرة، وغياب اإلدراؾ الػاضح، 

 واختالؼ الخؤػ بيغ األشخاؼ كافة. 
فعمى مدتػػ مؤسدة وزارة الخارجية، فقج عانت الفرل بيغ الػالية وشخز 

ما ىػ مؤسداتي وما ىػ شخري، وىحه واحجة مغ  مغ يتػالىا، أؼ الفرل بيغ
الفػارؽ الجػىخية بيغ الجوؿ الستقجمة والجولة اليذة، فاألولى تحكسيا مؤسدات مدتقخة 
تختكد عمى الجستػر والقػانيغ والفخد فييا خاضع لمقانػف، أما الثانية ؼيحكسيا أشخاص 

القانػف والسؤسدة، واذا  تكػف السؤسدات فييا عبارة عغ مباني لمفخد فييا عمػية عمى
كاف الجور الدياسي ال يقػـ عمى الخمؽية السيشية ألدائو في األغمب، فاف الجور 
السؤسدي ال يسكغ أف يقـػ إال بتػفخ الخمؽية السيشية والكفاية التخررية والسقجرة 
العمسية إلنجازه، وتجاخل الذخري مع الدياسي يؤدؼ الى اإلرباؾ والفػضى وفذل 

 .(240، 2028)العيثاوؼ، الػزارة( في أداء ميساتيا السؤسدة )
وىحه احجػ اىع مػاشغ الزعف في الدياسة الخارجية العخاؾية، وىي السعاناة 
مغ متالزمة التبعية الدياسية لمصائفة والحدب الحؼ يشتسي إليو الذخز السدؤوؿ، 
والتفخد برشع القخار واالرتجالية والذخرشة في اتخاذ القخار حدب تبعية السدؤوؿ 

لقػمي والسحىبي، الى درجة أف اصبح العسل الجبمػماسي وتسثيمو الدياسي والجيشي وا
في وزارة الخارجية خاضعًا لمسحاصرة السيسا ؼيسا يتعمق باختيار الدفخاء السخشحيغ 

، 2008( لدشة 45مغ الكتل الدياسية، حدبسا جاء بقانػف الخجمة الخارجية رقع )
مغ خارج الدمظ الجبمػماسي والحؼ يجيد في مادتو التاسعة الفقخة الثالثة تعييغ الدفخاء 

)قانػف الخجمة الخارجية، % مغ مجسػع الدفخاء 25عمى أف ال تديج ندبتيع عغ 
ذلظ فقج اصبح لجيشا سفخاء غيخ مؤىميغ لعجـ ، ووفق ( ثالثًا(9، نز السادة )2008

امتالكيع الكفاءة السصمػبة ومشيع ال يستمظ حتى شيادة البكالػريػس، كسا أف القانػف 
وىحه حالة تفدح السجاؿ لتخشيح أعاله يفتقخ لتحجيجه التخررات السصمػبة لمتخشيح، 

أشخاص ليذ ليع عالقة أو فيع بصبيعة عسل الدياسة الخارجية، وىحا ما تدبب 
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بزعف األداء الدياسي الخارجي وعجـ فاعميتو. مغ جانب آخخ فاف تصبيق أىجاؼ 
ومبادغ الدياسية الخارجية يحيصيا اإلرباؾ نتيجة تعقيجات البيئة الجاخمية، مسا يتصمب 

النصالؽ بأىجاؼ ججيجة أكثخ واقعية وتمبي الصسػح لسػاكبة التصػر، واستعادة ضخورة ا
 السكانة اإلقميسية والجولية التي يجب أف يحطى بيا العخاؽ.

عميو فاف عجـ االىتساـ ببشاء الجولة، سيبقي العخاؽ دولة ىذة داخميًا وضعيفة 
يتع تقػيزو بذكل خارجيًا، تتجاذبيا الفئات مع وجػد نطاـ ديسقخاشي غيخ ناضج 

متدايج مغ الجاخل والخارج، إذ تحيصو األشساع مغ دوؿ إقميسية ودولية تدعى الى 
 .(36، 2024)ؼياض وميجؼ، الييسشة عميو وإخزاعو لدياساتيا وضسو لسحاورىا 

 ثانيًا: عهامل البيئة الخارجية
 التدخالت الدولية:  .1

الشذػاشات بيشسا يكسغ اليػجؼ مػغ الدياسة الخارجية إقامة شػبكة مػغ 
والعالقػات الخارجيػة، لالسػتفادة القرػػ مػغ عشاصػخ قػتيػا والحج مػغ اآلثار الدػمبية 
لعشاصخ ضعفيا، لتكػف السحرػمة الشيائيػة ضػساف أمغ الجولة، واسػتسخارىا واسػتقخارىا، 
مػغ خػالؿ العسػل عمى تمبية احتياجاتيا، وضساف مرػالحيا، وتحقيػق أىػجافيا، إال أف 
السجػػاؿ الستػػاح أماـ الدياسة الخارجية العخاؾية وىػػامر الحخكػػة الدياسػػية لمفعػػل 

، بفعل (72، 2008)مخاد، السدػػتقل دوليػػًا وإمكاناتو ال يػػداؿ مقيػػجًا إلى درجة كبيخة 
، وتقييجه السجاؿ الستاح أماـ الفعل السدتقل 2003تأثيخات االحتالؿ األمخيكي عاـ 

السحجود، إذ ال يخفى عمى احج تجخالت الػاليات الستحجة األمخيكية في الذأف العخاقي 
، وما تبع ذلظ مغ نتائج ومذكالت أمشية، (2)بعج احتاللو مباشخة واالنفخاد بتدييخ أمػره

مغ اليذاشة في صشاعة القخار الدياسي الخارجي، فالػاليات الستحجة  ولجت حالة
األمخيكية ال تخفي شسػحيا في االستفادة بأكبخ قجر مسكغ مغ وجػدىا في العخاؽ 
والعسل عمى الزغط مغ اجل تأميغ مرالحيا في السشصقة واستغالؿ ـيسشتيا عميو 

ارجية اتجاه دوؿ الجػار والعالع لفخض رؤيتيا والتجخل في تحجيج خياراتو الدياسية الخ
، وىحا واضح مغ مقػلة الديشاتػر الدابق والخئيذ الحالي (7، 2008)الخبيعي، 

غاضبًا عمى  2006لمػاليات الستحجة األمخيكية "جػ بايجف" حيشسا صخح في عاـ 



 

                 
  

 

 

192 

 
 

 

:  

 

بعس السدؤوليغ العخاقييغ مغ مشتقجؼ مذخوعو في تقديع العخاؽ الى ثالث دويالت، 
بقػلو: "مغ يطشػف انفديع بحق الجحيع ليقػلػا لشا ليذ مغ حقشا أف نبجؼ رأيشا!!...، 
لقج صخفشا مغ دمشا ومغ مالشا لجعسيع بااللتداـ بالجستػر، ىكحا كاف العقج معيع" 

 .(22، 2008)العالؼ، 
والػاضح مغ ذلظ أف الػاليات الستحجة األمخيكية تخيج أف ال يعمػ قخار عمى ما 

 تقخره ىي، وتحاوؿ أف تستمظ التأثيخ في تغييخ اتجاىات الدياسة العخاؾية.
 التدخالت اإلقميسية:  .2

مغ بيئة إقميسية ضاغصة بذجة، تعيق حخيتو في التحخؾ  يعاني العخاؽ
الدياسي الخارجي، إذ تتجخل دوؿ الجػار في الكثيخ مغ شؤونو الجاخمية وتشصمق مغ 
دوافع مرمحية ال تحجىا قيػد، ومغ ذلظ تجخالت تخكيا وإيخاف، وجعمو ساحة تشافذ 

بالتحبحب والتػتخ والعجاء  تحكسيا الجحور التاريخية لمعالقات بيغ البمجيغ، والتي تسيدت
الستػاصل مشح مجة غائخة، حيشسا كاف العخاؽ ساحة لمرخاع الستبادؿ بيغ الجولة 

، (267، 2028عبادؼ، )حسج والالعثسانية والجولة الرفػية وتحت شخوحات محىبية 
عاد التشافذ بيشيسا ليغحؼ التفاعالت الستػلجة مغ اعتبارات كل  2003وبعج عاـ 

 شخؼ لسرمحتو.
إذ شكل احتالؿ الػاليات الستحجة األمخيكية لمعخاؽ، فخصة تاريخية لتخكيا 

التحخؾ اإلقميسي وعمى السدتػيات الدياسية  لتحقيق أىجافيا عبخ زيادة فاعمية
ية واألمشية والثقاؼية كافة، وانصالقا مغ السرالح القػمية، فكاف تجخميا في واالقتراد

العخاؽ مغ زوايا عجة مشيا تحجيع دور ونفػذ إيخاف في العخاؽ، والسدألة الكخدية، 
والخغبة في دور إقميسي، وبعج أف وججت تخكيا نفديا في مػاجية مذيج سياسي ججيج 

 في العخاؽ، فتصػر العسمية الدياسية كاف فييتفق مع مختكداتيا االستخاتيجية  ال
مرمحة األكخاد واألحداب العخاؾية القخيبة مغ إيخاف مغ وجية نطخىا، قامت تخكيا ببشاء 

العخاؽ، واستزافتيا في  عالقات مع بعس الجيات السعارضة لمعسمية الدياسية في
كسانية واسعة مؤتسخات عجة ذات أبعاد شائؽية، فزاًل عغ دعػتيا الى ؾياـ جبية تخ 

التخكساف حقػقيع في العخاؽ، فزاًل عغ  تأخح عمى عاتقيا السصالبة بزخورة إعصاء
الحكع تكػف اقل تبعية إليخاف مغ وجية  دعسيا لؿيادات سياسية في الػصػؿ الى
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نطخىا، ولع تتخدد تخكيا في تػضيف أزمة مياه دجمة والفخات لمتأثيخ في الػضع 
ت تخكيا مذكمة ضبط الحجود وعبػر حدب العساؿ الدياسي الجاخمي، كسا استغم

 .(336–335، 2028)عمي، الكخدستاني المتالكيا عسقًا أمشًا في األراضي العخاؾية 
أما إيخاف فقج أضيخت أف أمشيا مختبط بأمغ السشصقة، واف ليا استخاتيجيتيا 
ومرالحيا العميا والخاصة، التي تدعى الى تحؿيقيا عغ شخيق التجخل في شؤوف 
الجوؿ األخخػ ومشيا العخاؽ، إذ تطيخ تجخالت إيخاف مغ خالؿ مداعجة حمفائيا 

لسديج مغ القػة لجخػليع العسمية الدياسية، ومغ الدياسييغ مغ العخاقييغ عمى اكتداب ا
ثع تعسل عمى نذػب الخرػمة ؼيسا بيشيع لتأتي مشقحًا وتفس نداعًا غالبًا ما تكػف ىي 

 .(3، 2025)نادر، السدبب ؼيو 
وازداد التجخل اإليخاني أكثخ بعج أزمة كياف داعر اإلرىابي، وشمب العخاؽ 
الخسسي التشديق العدكخؼ مع إيخاف، إذ أكج "رضا شاليي" نائب وزيخ الجفاع اإليخاني 

ػجبو تجخل إيخاف في حاؿ تعخضت "وجػد تشديق عدكخؼ بيغ بالده والعخاؽ يدسح بس
 .(78–77، 2026)مػسى، العتبات الجيشية السقجسة في العخاؽ لمخصخ" 

ؼيسا بعج َجَعَمت إيخاف العخاؽ ساحة مػاجية مباشخة مع الػاليات الستحجة 
األمخيكية، كسا سعت لتقاسع الشفػذ معيا كػنيا حاممة السيداف الستقخار العخاؽ، 

، واستسخت إيخاف (267، 2028)حسج والعبادؼ، وصاحبة التأثيخ األقػػ واألوسع 
تسارس نفػذًا ضخسًا عمى العخاؽ والتأثيخ في سياستو الجاخمية والخارجية، بحجة حساية 
السقجسات، ومقاومة الغدو األمخيكي، إال أنيا في الحؿيقة تسيل الى التجخل في الذأف 

خاقي لتطيخ أماـ الػاليات الستحجة األمخيكية أىسيتيا في االستقخار اإلقميسي، ولتطيخ الع
لسشافدييا اإلقميسييغ )تخكيا، والدعػدية( عمى أنيا الجية الفاعمة األكبخ واألقػػ في 
العخاؽ، ولخبسا حتى اكثخ قػة مغ الػاليات الستحجة األمخيكية أو أؼ دولة عخبية أو 

، السيسا واف (2، 2025)نادر، عيا عمى الدمصة في الذخؽ األوسط إقميسية تتشافذ م
لع تشجح مغ تحػيل وجػدىا العدكخؼ في العخاؽ الى قػة الػاليات الستحجة األمخيكية 

تيجيج حؿيؿية إليخاف، بل عمى العكذ استصاعت إيخاف أف تحػؿ الػجػد العدكخؼ 
األمخيكي بالقخب مغ الحجود اإليخانية، مغ قػة تيجيج أمخيكية إليخاف الى قػة تيجيج 
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لسشذآت الشػوية اإليخانية إيخانية ألمخيكا بأمغ جشػدىا وقػاعجىا، مقابل أمغ وسالمة ا
 .(224، 2026)الحخيخؼ، 

 الخميج العربي:  تدخالت دول .3
تذتخؾ كل مغ السسمكة العخبية الدعػدية وقصخ، بخؤية نابعة مغ خػفيسا مغ 
التػسع اإليخاني في العخاؽ، وحاولتا دعع بعس الفرائل الدياسية العخاؾية، لسشح تػازف 

، فزاًل عغ ذلظ تشطخ (428، 2025)فخحات، شائفي داخل الشطاـ الدياسي العخاقي 
الدعػدية الى العخاؽ مغ زاوية السخاشخ التي تيجد مرالحيا، واىع تمظ السخاشخ 

سياسات بشاء الشطاـ والػزف عػدة عخاؽ ذو قػة إقميسية وعخبية، وتخاقب الدعػدية 
الصائفي بجاخمو، كسا تخذى الدعػدية مغ األنسػذج الفيجرالي ومحاولة إنذاء إقميع 
الػسط والجشػب السحاذؼ ليا، األمخ الحؼ قج يؤثخ عمى وحجتيا وخذية السصالبات 

 .(83، 2020)خسيذ، السساثمة داخل السسمكة السيسا مغ قبل الجساعات السيسذة 
أما قصخ فكاف تجخميا متسثاًل بالجور اإلعالمي الدمبي الحؼ جدجتو قشاة 
الجديخة، والتأثيخ بالساؿ الدياسي والجعػات لديارات سخية لدعساء بعس الكتل الدياسية 

تؿباليا ليع، السيسا في أوقات تذكيل الحكػمات، ودعع عجـ التػافق العخاؾية واس
الدياسي بيغ الكتل، ووضع العؿبات وتكػيغ الرخاعات الجاخمية بيغ أقصاب العسمية 
الدياسية، إلبخاز صػرة سمبية عغ تبعات التجخبة الجيسقخاشية في العخاؽ، وضساف بقاء 

)الربيحي، شخعية التػريث األبػؼ لمحكع األنطسة السمكية الخميجية التي تدتشج الى 
2027 ،240). 

أما الكػيت فكاف تجخميا في الذأف العخاقي نابعًا مغ عقجة الغدو العخاقي ليا 
، إذ بقيت حبيدة تمظ العقجة التي تجحرت في سمػكيا وأيجيػلػجيتيا 2990عاـ 

الدياسية، والتي أذكت فييا الخغبة باالنتقاـ والثأر، وسعت الى تجميخ العخاؽ، واستسخار 
وف إعادة إنعاشو مغ ججيج، عبخ تكبيمو بدمدمة مغ التعػيزات، معاناتو والحيمػلة د

واالستسخار بالزغط عميو عبخ افتعاؿ مذكالت عجة معو، كاف ابخزىا بشاء ميشاء 
، الػاقع في جديخة بػبياف التي شخعت في بشاءه عاـ (242، 2027)الربيحي، مبارؾ 
أؼ بعج عاـ واحج مغ ؾياـ العخاؽ بػضع حجخ األساس لسيشاء الفاو الججيج،  2022

ذاؤه في ذات السشصقة مغ أجل اإلضخار بالعخاؽ والتعسج وأصخت الكػيت عمى إن
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بتصػيق أو غمق السسخ السؤدؼ الى ميشاء أـ قرخ وميشاء الفاو الكبيخ، ليربح العخاؽ 
 .(286، 2028)العيثاوؼ، ومػانئو دولة مغمقة بحخيًا 

 اإلرىاب:  .4
بخز اإلرىاب نتيجة تجخالت إقميسية ودولية مشح االحتالؿ األمخيكي عاـ 

الخارجية العخاؾية كانت بطيػر كياف ، لكغ نقصة التحجؼ الجػىخية لمدياسة 2003
داعر اإلرىابي، إذ شكل تيجيجًا حؿيؿيًا لؤلمغ الػششي العخاقي في القجرة عمى حساية 
أمغ البالد ضج أؼ عجواف خارجي، وخصخًا مباشخًا عمى واقع ووحجة الجولة العخاؾية، 

العخاقي بعج أف وفخ بيئة صحية لالستقصاب الجيشي والسحىبي والعخقي في السجتسع 
الستعجد، وفخصة لتجخالت الجوؿ اإلقميسية ذات السرالح الزيقة والسبالغ فييا 

، مسا جعل العخاؽ ساحة إليػاء اإلرىابييغ مغ دوؿ عخبية (2، 2007)الػزراء، 
اسة فتح األبػاب أماـ عبػر اإلرىابييغ وأجشبية، مشصمقًا عبخ سػريا التي انتيجت سي

مشح البجاية، ووفخت مسخًا آمشًا ليع، وؼيسا بعج ساىع الجعع الكبيخ السقجـ إقميسيًا ودوليًا 
لتسكيغ الثػار في مػاجية الشطاـ الدػرؼ، في زيادة نذاط الجساعات اإلرىابية التي 

 .(252، 2028)حسج والعبادؼ، سخعاف ما تغيخت وجيتيا الحؿيؿية نحػ العخاؽ 
وعمى الخغع مغ أف القػات العخاؾية استصاعت دحخ الكياف اإلرىابي مشح 
 عسميات تحخيخ السشاشق التي كاف يديصخ عمييا، إال انو مازاؿ يذكل خصخًا عمى
األمغ القػمي العخاقي وتيجيجًا واضحًا لدياستو الخارجية لكػنو مغ التيجيجات غيخ 
الستساثمة، والسقرػد بيا مػاجية شخؼ ليذ بػحجة دولية، وإنسا لو امتجادات خارجية 

يسا انو بجأ في التعافي مغ ىدائسو اإلقميسية مشح عاـ ، الس(93، 2020)السيجاوؼ، 
، وبجأ بترعيج األنذصة اليجػمية بالعػدة لسسارسة حخب العرابات التي كانت 2027

، إذ تطيخ السقارنة الدشػية لميجسات في األشيخ الثالثة 2024مشيجو قبل عاـ 
عجد اليجسات ، زيادة في 2020، مقابل السجة نفديا مغ عاـ 2029األولى مغ عاـ 

 566، الى 2029عسمية إرىابية في الخبع األوؿ مغ عاـ  292بحجود الزعف، مغ 
، Knights & Almeida ،2020) 2020عسمية إرىابية في الخبع األوؿ مغ عاـ 

، ىحا التحجؼ يعج مغ أخصخ العػامل السؤثخة في الدياسة الخارجية العخاؾية، كػنو (14
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التػجو الحكػمي ما بيغ استسخار شمب  سيحج مغ الفعل الدياسي الخارجي ويذتت
السداعجة الخارجية مغ التحالف الجولي ضج داعر لتػجيو ضخباتيا الجػية، وما بيغ 
الخزػع التاـ لخغبات الػاليات الستحجة األمخيكية التي ىجدت بحخماف العخاؽ مغ 

ي العخاؽ مداعجاتيا العدكخية، بسػجب قخار البخلساف العخاقي بإنياء الػجػد األمخيكي ف
 يسكغ التخمز مغ ، عميو ال(22، 2020)ثجيل،  2020كانػف األوؿ عاـ  5في 

اإلرىاب إال بدياسة خارجية مؤثخة تعسل عمى تحقيق تعاوف دولي في مكافحتو، 
 لتحقيق األىجاؼ الػضيؽية لؤلمغ، وضساف استسخاريتو داخميًا وخارجيًا.

إف ما سبق مغ عػامل مؤثخة في الدياسة الخارجية إنسا ىي نتاج ضعف 
أثيخ الخارجي، مع العمع أف العخاؽ شيج الجولة داخميًا وعجدىا وضعف قجرتيا عمى الت

عػدة العالقات مع األمع الستحجة واألجيدة الفخعية التابعة ليا،  2003مشح عاـ 
والسشطسات الجولية الستخررة، وكاف مغ السسكغ استغالؿ تمظ العالقة واالستفادة مغ 
ا امتيازات العزػية، في ترؽية تخكات الساضي مع دوؿ الجػار وإيقاؼ تجخالتي

السدتسخة في الذأف العخاقي، كسا كاف يسكغ لمعخاؽ أف يؤدؼ دورًا محػريًا إلعادة 
االستقخار والتػازف ضسغ دائختو اإلقميسية والعخبية، عبخ سياسة خارجية تدتشج الى 
دبمػماسية نذيصة وفاعمة، عقالنية ومتػازنة تسيج لؿياـ عالقات اقترادية وثقاؼية 

لسحيط العخبي واإلقميسي مغ اجل بشاء الثقة، كسا كاف يسكغ واجتساعية اكثخ عسقًا مع ا
تقجيع امتيازات استثسارية لجوؿ الجػار مغ فخص وضسانات لتذارؾ في استقخاره 
وازدىاره وتكػف تحػاًل في مديخة الدياسة الخارجية اليادفة، وتسثل تمظ محاوالت 

ـ تحقيق ذلظ كاف لزعف الستعادة العخاؽ لسكانتو الحؿيؿية التي حـخ مشيا، ولعل عج
وحجة الخصاب الدياسي الجاخمي السػجو نحػ الخارج، ولػياب الخيارات الدياسية 
لرشاع القخار، وكحلظ لحجاثة تجخبة دخػؿ الصبقة الحاكسة الججيجة في العسل 
الدياسي، وعجـ امتالكيع الخبخة في مجاؿ العالقات الخارجية، أو الىتساميع 

السرالح الفئػية والحدبية والقػمية اكثخ مغ االىتساـ  بسرالحيع الذخرية وتغميب
 بسرالح الجولة العميا.
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 السطمب الثالث
 نحه صياغة جديدة لدياسة العراق الخارجية

إف واحجة مغ اىع القزايا التي تحتاج لسعالجة، ىي معالجة إخفاقات الدياسة 
ية وبشاء مؤسدات الجاخمية لمعخاؽ، ومغ ثع صياغة ججيجة لمدياسة الخارجية العخاؾ

دبمػماسية فاعمة عمى السدتػػ العخبي واإلقميسي والجولي، عميو كاف شخح مػضػع 
البعج الجاخمي لمجولة وتأثيخه عمى الدياسة الخارجية يفخض عميشا وقفة تقييع لسا تعانيو 
الدياسة الخارجية العخاؾية بعج جسمة التحجيات والتذػىات التي أصابت بشاء الجولة مشح 

ولحج اآلف، وولجت آثارًا سمبية في أسذ ومقػمات الجولة، انعكدت عمى  2003 عاـ
 سمػكيات صانع القخار الدياسي الخارجي.

فالدمبيات الجاخمية باتت تيجد الجولة بذكل مباشخ وتحج مغ قجرتيا في تبشي 
سياسة خارجية رشيجة وراسخة وفاىسة ومؤثخة ترجر مغ شبكة مؤسداتية داخمية، 

مغ احتخاـ الجوؿ األخخػ لييبة الجولة الخارجية، ولدشا برجد إعصاء  مثمسا تحج
التػجييات حػؿ كيؽية صياغة الدياسة الخارجية فيحا شأف أصحاب القخار الدياسي 
وىي الجوائخ والسؤسدات التي تداىع في صياغة الدياسة الخارجية، إنسا ىجفشا عخض 

ة في بياف أوجو القرػر، واقتخاح القزايا السصخوحة والتحجيات السعخوضة، لمسداىس
 الحمػؿ بريغ عمسية.

وعميو ومغ أجل صياغة وتشفيح سياسة خارجية فعالة أشخنا الى أىسية البجء 
ببشاء الجولة داخميًا فيحا البشاء أمخ ال مشاص مشو إذا ما كانت الجولة تخغب في الخخوج 

، وحفع امشيا الػششي مغ حالة االستزعاؼ الذجيج أماـ قػػ خارجية دولية وإقميسية
والقػمي، الحؼ يسثل أحج أىجاؼ الدياسة الخارجية الفاعمة. والسدألة ليدت مجخد 
سسعة دولية، أو كدب احتخاـ الجوؿ األخخػ، بقجر ما تسثل حساية لؤلمغ القػمي، أؼ 
أف فعالية الدياسة الخارجية امخ مختبط ارتباشًا وثيقًا باألمغ القػمي لمبمج السعشي، 
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األمغ القػمي ىػ محػر الدياسة الخارجية واحج اىع مختكداتيا، برخؼ الشطخ  مثمسا
 .(223، 2022)حافع، عغ شبيعة نطاميا الدياسي، سػاء أكاف شسػليًا أـ ديسقخاشيًا 

أمخًا مختبصًا بجوائخ وأجيدة أمشية مغ جير وشخشة وحخس  واألمغ القػمي ليذ
حجود ووكالة استخبارات، إنسا األمغ القػمي في الجوؿ الستقجمة مختبط باستقخارىا 
الدياسي والسجتسعي، وحفع ىيبتيا الدياسية وحساية شعبيا وثخوتيا الػششية مغ أؼ 

رسيا وكفاءاتيا وتختيبيا عجواف أو تيجيج، ومبادرتيا الى إصالح وتخؾية مدتػػ مجا
عالسيًا ثع مشع التجخالت اإلقميسية والجولية، ومعالجة األزمات الجاخمية مغ ديػف وعشف 

 ونقز خجمات.
أؼ أف األمغ القػمي ىػ األمغ العدكخؼ، واألمغ الجساعي، واألمغ الغحائي، 
واألمغ السائي، واألمغ اإلنداني، واألمغ الدياسي، واألمغ الرحي، واألمغ 

، وتحقيق ذلظ (207، 2022)حافع، االقترادؼ والى آخخه مغ مدتػيات األمغ 
يعشي حفع الجولة داخميًا وخارجيًا، وبعكدو يشخفس أداء الحكػمة في الجاخل وىي ال 

كبخ وأداء أوسع في الخارج حيشيا ستتفاجأ بفذل داخمي وخارجي تداؿ تصسح الى دور ا
 مغ دوف تحقيق أؼ نجاح يدجل ليا.

فالدياسة الخارجية ىي جدء ميع مغ الدياسة العامة لمجولة وىي عسمية تشطيع 
)الجسيمي، القػة الجساعية التي تسثميا الجولة في سبيل تحقيق مرالحيا الػششية

، ولعل ىشاؾ مغ يعتخض عمى التجاخل ما بيغ الدياسة الجاخمية (29، 2023
والدياسة الخارجية، ويشكخ وجػد ارتباط بيشيسا، إال أف الحؿيقة التي تخفى عمى مغ ال 
يػاكب التصػر الحاصل في ميجاف الدياسة الجولية، ىي أف الدياسة الجاخمية مثل 

قػؽ اإلنداف والبيئة واإلعالـ وحتى حقػؽ األشفاؿ والسعػقيغ االقتراد والتعميع وح
كميا مخشحة الف تكػف جدءًا مغ العالقات الجولية ومغ ثع تربح جدءًا ال يتجدأ مغ 

ا االستعجاد إلعادة ، وليحا عميش(40–39، 2023)الجسيمي، الدياسة الخارجية لمجوؿ 
 الشطخ بالدياسة الجاخمية وانعكاسيا عمى الدياسة الخارجية.
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كل ىحه األمػر وغيخىا تبخر الجعػة الى إعادة بشاء الجولة العخاؾية عمى أسذ و 
عمسية كفيمة بإنتاج دولة حزارية حجيثة، ىحه األسذ تبشي دولة تقػـ عمى السػاششة 

والعمع الحجيث، دولة مدتقخة بإشارىا الجستػرؼ، والجيسقخاشية والقانػف والسؤسدات 
ومجتسع مجني فعاؿ، وحكػمة كفؤة، أؼ إف العخاؽ يحتاج ىشجسة دستػرية، وىشجسة 
انتخابية، وىشجسة اجتساعية، وىشجسة خارجية، لكغ يتعيغ أف تتزسغ عسمية إعادة 

مغ قبل البشاء الججيجة إصالح عيػب التأسيذ بسذاركة فعالة أو ربسا إشخاؼ عاـ 
أشخاص كفؤيغ متخرريغ بسختمف الفخوع، وليذ ليع شسػحات سياسية شخرية أو 

فالرياغة الججيجة لمدياسة الخارجية تتصمب التخكيد عمى عجد مغ األىجاؼ  فئػية.
 ىي:

 حساية األمن القهمي:  .1
تشجح الجوؿ الستقجمة غالبًا في التخمز مغ األزمات الجاخمية والخارجية 

ػمي، نطخًا لكػنيا قائسة عمى مؤسدات وليذ أشخاص، ومغ ثع فاف وحساية األمغ الق
إدارة أزماتيا تتع عبخ االعتساد عمى مؤسدات عمسية تزع صفػة الخبخات الستخررة 
في جسيع السجاالت، وعمى قسة ىحه السؤسدات تأتي مؤسدة مجمذ األمغ القػمي، 

د مرمحة الجولة القػمية تزع االستخاتيجية العامة لمجولة وتذخؼ عمى تشفيحىا، وتحج
 .(46، 2020)سالع، العميا، ومػاشغ القػة والتيجيج وآليات وأدوات السجابية 

الستصمبات لرياغة سياسة خارجية عخاؾية ججيجة، تكسغ عبخ عميو فاف أولى 
االعتساد عمى مؤسدات تدتخجـ آليات مغ شأنيا حفع وحساية األمغ القػمي، تأخح 
عمى عاتقيا ميسة وضع االستخاتيجية العامة لمتخمز مغ تبعات التجخالت الجولية 

مثل ترؽية الجيػف واإلقميسية، عبخ معالجة أسباب تمظ التجخالت لػقفيا نيائيًا، 
الخارجية والتعػيزات، وإعادة تخسيع الحجود الستشازع عمييا بيغ العخاؽ وإيخاف مغ 
جية، وبيغ العخاؽ والكػيت مغ جية أخخػ، ومعالجة القزايا العالقة، مثل قزية 
السياه بيغ تخكيا والعخاؽ، وبيغ العخاؽ وإيخاف، وقزايا الحقػؿ الشفصية في السشاشق 

سذتخكة، فزاًل عغ قزايا أخخػ مثل ضبط الحجود لسشع تدمل اإلرىابييغ الحجودية ال
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وتيخيب السخجرات أو اآلثار مع دوؿ الجػار )األردف، وسػريا، والدعػدية، والكػيت، 
وإيخاف، وتخكيا(، ومغ ثع العسل عمى ضساف حساية األمغ القػمي واستجامتو باتباع 

 اآلتي:
 و الػششي وإعالء ىػيتو العخاؾية لمحيمػلة تحريغ السػاشغ العخاقي وتعديد والئ

، 2028)العيثاوؼ، دوف انخخاشو في تشطيسات مدمحة مجعػمة إقميسيًا ودوليًا 
243). 

  ،تجخيع حرػؿ األفخاد والكيانات الدياسية واألحداب ومشطسات السجتسع السجني
أو أؼ تشطيسات أخخػ تحت أؼ مدسى عمى األمػاؿ مغ جيات خارجية بأشكاليا 

واعتبار ذلظ خيانة عطسى تسذ  وصػرىا كافة )مشح، ىجايا، مداعجات، دعع(،
 األمغ القػمي وسيادة الجولة العخاؾية.

  إدانة شجيجة ألؼ تجخل خارجي في الذأف العخاقي، وعّج أؼ دعع مقجـ لمجساعات
 واألشخاص انتياكًا لمديادة العخاؾية، وتجخاًل سافخًا في شؤونو الجاخمية.

 شخرية إرضاًء  تجخيع العسل في سمظ الدياسة الخارجية السحكػـ بشدعات
 لسرالح حدبية أو محىبية.

  ،الححر مغ السجازفة بعالقات العخاؽ الخارجية تشفيحًا لخغبات دولية أو إقميسية
 تتعارض مع مرالح الذعب العخاقي والديادة الػششية.

  تجخيع أؼ مداس لمديادة العخاؾية تحت أؼ مبخر أو االستعانة بقػات أجشبية في
 جاخمية.  الديصخة عمى الرخاعات ال

 استقاللية الدياسة الخارجية:  .2
إف معالجة مذكالت البيئة الجاخمية والخارجية تكػف أولى الخصػات نحػ 
استقاللية الدياسة الخارجية، فعمى السدتػػ الجاخمي تتزسغ شخعية الجولة الجاخمية 

، وقج اثبت الػاقع أف العخاؽ ال (224، 2022)فابخ، عمى استقالؿ سياستيا الخارجية 
ة الجاخمية وسيادتيا الخارجية يستمظ استقالؿ في سياستو الخارجية، لكػف شخعية الجول

مشقػصة، ويختبط ىحا اليجؼ بفخضية أف الحفاظ عمى سيادة الجولة وأمشيا القػمي 
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يتحقق عبخ ىشجسة سياسية تسشح الجولة قػة عبخ نجاح بشاءىا الجاخمي ومغ ثع تشعكذ 
 خارجيًا؛ الف الدياسة الخارجية تختبط وتدتشج الى قػة الجولة.

عدعة قػة الجولة مثل السذكالت الجاخمية واإلرىاب والتجخالت وشالسا بقيت عػامل ز 
الخارجية، فانو ال وجػد الستقاللية في الدياسة الخارجية العخاؾية، السيسا أف العخاؽ 

 عالق ما بيغ قػتيغ خارجيتيغ ىسا الػاليات الستحجة األمخيكية وإيخاف. 
 : انتياج البراغساتية ال العقائدية في الدياسة الخارجية .3

إف بشاء الدياسة الخارجية عمى أساس السرمحة الػششية امخ في غاية 
األىسية، وىػ العخؼ الجولي الحؼ تشتيجو جسيع الجوؿ، السيسا الجوؿ الكبخػ 
والستقجمة، فيي تبشي سياستيا الخارجية عمى أساس متيغ مغ السرالح الػششية 

، برخؼ الشطخ عغ (25، 2023)الجسيمي، والشطخة البعيجة لتمظ السرالح وتصػرىا 
أؼ ارتباط عقائجؼ أو قػمي أو تاريخي، وبسػجب ذلظ تكػف البخاغساتية الػششية 
العخاؾية ىي اعمى واسسى مغ أؼ ارتباط عخاقي خارجي، وىػ ما نحتاجو في سياستشا 

ة العخاؽ وامشو الػششي وبيغ الخارجية الفاعمة، عبخ ؾيادة رشيجة تفخؽ بيغ مرمح
 تبعيتو الخارجية أو العقائجية.

 تردير الشجاح الداخمي نحه الخارج:  .4
بسعشى انعكاس صػرة نجاح الجولة التي يخاد نقميا لآلخخيغ، عبخ مديج مخكب 
مغ ؾيع نذخ الثقافة الخاصة بالجولة نحػ الخارج، وااللتداـ بسجسػعة الؿيع التي تزفي 

عمى سبيل السثاؿ سياسة عجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية لمجوؿ احتخامًا خاصًا، 
األخخػ، أو احتخاـ حقػؽ اإلنداف وعجـ التعاوف مع الجوؿ التي ال تحتـخ حقػؽ 

، واعتبار حقػؽ اإلنداف، والعجالة والحخية جدءًا مغ (27، 2023)الجسيمي، اإلنداف 
لحزارؼ لػادؼ الخافجيغ، وإضيار السػروث الفكخؼ في المغة والكتابة والعمـػ العسق ا

التقشية والقانػف، والتسدظ بشيج أخالقي مثالي لمتعامل مع الجوؿ، فزاًل عغ االلتداـ 
 بسا حجده الجستػر مغ ؾيع التي يجب أف يمتـد بيا العخاؽ في سياستو الخارجية.
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 الدولية: االتجاه نحه السشظسات اإلقميسية و  .5
ويذسل االنجماج الجولي في السشطسات الجولية وفي مقجمتيا األمع الستحجة، 
والتجسعات اإلقميسية، والتكتالت االقترادية، واالنجماج في دائخة العالع اإلسالمي 

، وغيخىا مغ الفعاليات التي أخحت دورىا في الشسػ وبذكل (2)وجامعة الجوؿ العخبية
، 2023)الجسيمي، الدياسة الخارجية في الػقت الخاىغ  سخيع وازدادت أىسيتيا في

. كسا يذسل ىحا المجػء الى التشطيسات الجولية والقزاء والتحكيع الجولييغ، لتدػية (22
السشازعات بالصخؽ الدمسية، وتفعيل دور الدياسة الخارجية العخاؾية في انتياج سياسة 

عمى التفاعل مع الجوؿ وفق عالقات التكامل والتعاوف استشادًا الى ميثاؽ األمع  تقػـ
، وتشفيحًا لسا تزسشو الجستػر العخاقي في السادة (243، 2028)العيثاوؼ، الستحجة 

الثامشة مشو، لحل السشازعات بالصخؽ الدمسية. إذ يسثل تػجو العخاؽ في سياستو 
و الشطاـ الخارجية حدب ما جاء في السادة الثامشة مغ الجستػر، حاجة متػافقة مع تػج

الدياسي الى الجيسقخاشية، فالشطع الجيسقخاشية تكػف اقل مياًل مغ الشطع التدمصية في 
استعساؿ القػة واألدوات العدكخية في ميجاف الدياسة الخارجية أو المجػء الى الحخب 

 .(239-238، 2998)سميع، 
ىحه األىجاؼ تختبط احجىا باألخخػ، فحساية األمغ القػمي ال يكػف إال عبخ 

تي تػازف بيغ السرالح واألىجاؼ، انتياج سياسة خارجية مدتقمة ذات تػجو بخاغسا
والبخاغساتية ستكػف نابعة مغ ؾيادة سياسية رشيجة تستمظ التخصيط الدميع وتػفخ البجائل 
الستاحة لسجسػعة الؿيع، باالرتكاز الى نجاحيا وقػتيا الجاخمية، ما يعشي ستػجو ذلظ 

ذ السبادغ الشجاح عبخ الدياسة الخارجية، لبشاء شبكة عالقات خارجية مرمحية تعك
واألىجاؼ وتتخجع التػجيات مغ خالؿ االنزساـ الى السشطسات الجولية واإلقميسية 

 واالنجماج الخارجي الحؼ بجوره سيجعع حساية األمغ القػمي. 
 البحث في جيهبهليتيكيا الدولة لتطبيق ىشدسة الدياسة الخارجية:  .6

اإلقميسية الخيادية بسعشى عسمية استثسار السػقع الجغخافي واالىتساـ بالسكانة 
، كػنو حمقة وصل يتػسط القارات )ىاشع، د.ت(لمعخاؽ، واالنفتاح عمى دوائخ متعجدة 
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)األسجؼ، الثالث آسيا وإفخيؿيا وأوروبا، كسا انو يقع في قمب مشصقة الذخؽ األوسط 
، ومغ ىحا السشصمق يسكشو بشاء سياسة خارجية، ذات وزف وتأثيخ عمى (238، 2028

دوؿ جػاره )تخكيا، سػريا، األردف، الدعػدية، الكػيت، إيخاف(، وإمكانية بشاء عالقات 
و البحخية الزيقة، والتخمز مغ مرمحية تكاممية السيسا مع الكػيت لتعػيس واجيت

 عيػب الجغخاؼيا وغبغ الحجود التي رسستيا الجوؿ االستعسارية.
كسا تعشي ىشجسة الدياسة الخارجية فيع حخكة الجيػبػليتيكيا اإلقميسية والذخوع 
بتحجيج مداراتيا ومج نفػذىا اتجاه العخاؽ، وإعادة تذكيل الدياسة الخارجية وصياغتيا 

فة ما يجب أف يكػف عميو الػضع إقميسيًا بالشدبة لمعخاؽ، والشابع مغ بسا يتفق مع فمد
فيع الجولة لسحيصيا، وىحا يسثل ذروة القػة وتػضيفيا بأساس جيػبػليتيكي رصيغ عبخ 

 ترػر استخاتيجي حخ.
فالعخاؽ يتػسط نقصة ارتكاز ميسة في مشصقة ترادمت فييا كبخػ 

لرخاعات الدياسية، والتي أسيست في االستخاتيجيات الجولية وشيجت مخاحل مغ ا
تحجيج مدار العالقات والحجود السكانية لمعخاؽ وبيئتو اإلقميسية، وبػصفو مختكدًا 
استخاتيجيًا فعااًل، في حدابات السػقع الجيػستخاتيجي ضسغ نصاقو اإلقميسي، فقج أصبح 

عج الحمقة العخاؽ يؤثخ في ـيكمية التحالفات والتػازنات اإلقميسية حتى واف كاف ي
األضعف في اإلشار العاـ ليحه التحالفات، نتيجة لؤلحجاث التي تجخؼ عمى أرضو 

 .(3، 2028)حديغ، ومخخجاتيا 
اؽ مػقعو السدألة األخخػ في ىشجسة الدياسة الخارجية ستكػف باستثسار العخ 

، إذ سيسثل (3)السدتقبمي الحؼ يسثل نقصة عبػر يسخ مغ خالليا شخيق الحخيخ الججيج 
العخاؽ ممتقى الصخؽ االقترادية التي تخبط بيغ أسػاؽ أوروبا وآسيا، كسا يخبط البحخ 
الستػسط بالخميج العخبي، مسا يديل نقل البزائع والسدافخيغ بيغ الذخؽ والغخب 

 .(229، 2020)الكمػ، 
عميو ومغ اجل تسكيغ العخاؽ مغ استثسار مػقعو الجيػبػليتيكي واالتجاه في 

الى مبادرة الحداـ والصخيق، فاف ذلظ يتصمب تػفيخ بيئة آمشة، وأبعاد  مدار االنزساـ
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تأثيخ الرخاعات في الداحة العخاؾية، عبخ السػازنة بيغ قػتيغ متخاصستيغ ىسا 
الػاليات الستحجة األمخيكية وإيخاف، وىحا لغ يتع بجوف االستشاد الى العػامل الجاخمية 

لعخاؽ أو تسثيميا ألحجػ واجيات الرخاع مثل تػجيات الحكػمة وتسثيميا لسرالح ا
)الػاليات الستحجة األمخيكية، إيخاف(، وميميا ليحا الصخؼ أو ذاؾ، إذ يمحع أف العخاؽ 
يتبع االنفتاح االستخاتيجي مع إيخاف الصخؼ الستشاقس مع الػاليات الستحجة األمخيكية، 

 التي يختبط بسعاىجة اإلشار االستخاتيجي معيا.
جمى السػقف الخارجي باتباع سياسة بخاغساتية مرمحية مبشية ىشا يجب أف يت

عمى الحياد واالنفتاح االستخاتيجي عمى جسيع األشخاؼ، وىػ ما يسيج لجور إقميسي 
ريادؼ مسكغ أف يؤديو العخاؽ في الحؿبة السقبمة لرياغة تػازف إقميسي ججيج يتخحه 

ع كاًل مغ )إيخاف، تخكيا، القػػ اإلقميسي الحؼ يز العخاؽ الالعب السػازف لسثمث
الدعػدية(، فزاًل عغ ما يسكغ أف يؤديو كالعب ميع ووسيط بيغ القػػ العطسى التي 
يختبط بسعاىجة أمشية معيا وبيغ مرالح القػػ اإلقميسية التي تحػؿ الييسشة عمى القخار 

اء الدياسي الجاخمي والخارجي لمعخاؽ، لكغ كل ما ذكخ ال يسكغ تخجستو دوف انتياج بش
داخمي لمجولة ومحاولة الشيػض والتخمز مغ ترشيفات الجوؿ الفاشمة، وىػ ما يسكغ 
أف يتخجع مغ خالؿ ؾيادة رشيجة تعصي األولية لمػشغ فػؽ كل االعتبارات، وتفتح قشاة 
اتراؿ غائبة بيغ القػتيغ الستخاصستيغ )الػاليات الستحجة األمخيكية وإيخاف(، وتححر 

ارجية عجائية ضج إيخاف، فاالستيجاؼ األمخيكي إليخاف ىػ مغ االنجخار في سياسة خ
 مرمحي ومؤقت، وال مرمحة لمعخاؽ مغ الػقػع في شخاكتو.
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 والتوصيات الخاتمة
مسا سبق يتزح أف مدارات الدياسة الخارجية العخاؾية تتأثخ ببشاء الجولة عبخ 

 مجسػعة مغ الشتائج اآلتية:
مغ مذكمة فذل الجولة، وتأثيخات العػامل  عانت الدياسة الخارجية العخاؾية .2

الجاخمية، التي تعج شخشًا لمدياسة الخارجية الفعالة، مسا أفقجىا جانب ميع مغ 
عػامل القػة، وعكدت الػىغ الشاتج عغ العػامل الجاخمية، مغ محاصرة 

 واستذخاء الفداد، فالجوؿ تتحخؾ خارجيًا عمى قجر سالمة جدجىا الجاخمي.
خارجية، ال يسكشيا أف تكػف مشفرمة عغ البيئة الجاخمية لمجولة، إف الدياسة ال .2

عميو تتأثخ تػجيات الدياسة الخارجية بطخوؼ البيئة الجاخمية ومجػ التصػر 
 والشيػض الحؼ ترل إليو الجولة عبخ مقػمات بشاء الجولة.

بسػجب ما تقجـ امتازت الدياسة الخارجية العخاؾية بتحبحب السػاقف نتيجة  .3
داخمية وخارجية لتعصي أداًء متغيخًا ندبيًا ذو سسات إيجابية تارة، وسمبية عػامل 

تارة أخخػ، لكغ مغ دوف تغييخ حؿيقي عمى مدتػػ السجركات والتػجيات 
 والفعل الدياسي الخارجي.

إف سبب التخاخي في الدياسة الخارجية ىػ انعكاس السذكالت الجاخمية، وفقجاف  .4
سية والجولية، نتيجة التذػىات وغياب الشزج صػرة الجولة ومكانتيا اإلقمي

الدياسي السصمػب، فتحقيق الشجاح عمى الرعيج الجاخمي وبشاء الجولة يسكغ 
الجولة مغ صشع سياسة خارجية فاعمة واالنجماج الخارجي. والػاضح بشاًء عمى 
مخخجات الجراسة إف مغ السسكغ لمدياسة الخارجية العخاؾية أف تدتسج قػتيا 

ا وقجرتيا مغ نجاح بشاء الجولة، وىحا يتصمب أف تبجء الحكػمة بشطخة وفاعميتي
ؾيادية رشيجة، لتذكيل لجاف حؿيؿية وليدت صػرية، تتكػف عزػيتيا مغ لجشة 
القزاة، وأعزاء مغ مجمذ الشػاب، وأساتحة جامعات، ومتخرريغ في 
مجاالت سياسية واقترادية واجتساعية وخارجية، لػضع خصط، وتقييع أداء 
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الػزارات كافة، لكذف الخمل ومعالجة أوجو القرػر، ورفع كفاءة األداء 
 الحكػمي.

 التهصيات:
ضخورة إيجاد نطخية متكاممة لمذؤوف الخارجية، بشاًء عمى السخاجعة السدتجامة لثقة 
الجولة بشفديا، عبخ عسمية بشاء األسذ الجاخمية وما تحسمو مغ مقػمات قػة، وأبعاد أؼ 

ي شؤوف الجولة سػاء عمى السدتػػ الجاخمي أو عمى السدتػػ تجخالت خارجية ف
 الخارجي.

مشع تفػيس حق مسارسة الديادة إلى أؼ جية خارجية أو داخمية، وفخض ىيبة الجولة 
 عمى إقميسيا ومياىيا وأجػائيا وعجـ الدساح ألؼ جية أف تحل محل الجولة.
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 اليهامش
                                                 

يذكر الحاكم األمريكي لمعراق "بهل بريسر"، انو بعد تهلي أول اجتساع لو مع وزراء عراقيين  (2)
بعد تذكيل الدمطة، ىشأىم بسشاسبة تهلي مشاصبيم وعرفيم برالحياتيم، إال انو ربط تمك 

من مدتذاريو، بل انو نبو الهزراء في ذلك  الرالحيات بالسهافقة السدبقة التي يجب أخذىا
االجتساع بذكل حاد وصارم بالقهل: "أحببتم ذلك أم كرىتم، ليس من السستع أن تكهن خاضعًا 

)بريسر, لالحتالل، ويسكششي أن أضيف أن يكهن السحتل االئتالف ىه الدمطة الديدة ىشا"، 
 (.205, ص 2006

، عمى أن "العراق بمد متعدد 2005( من دستهر جسيهرية العراق لعام 3تشص السادة ) (2)
ألديان والسذاىب، وىه عزه مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وممتزم القهميات وا

 . (2005)دستهر جسيهرية العراق، بسيثاقيا، وىه جزء من العالم اإلسالمي" 

، بسثابة 2013ىه مذروع صيشي اطمق عام طريق الحرير الجديد أو مبادرة الحزام والطريق،  (3)
رؤية استراتيجية لدور الرين في الشظام العالسي، ييدف الى ربط الرين بجشهب شرق آسيا 
ووسط آسيا والذرق األوسط وأوروبا وأفريقيا عبر طريقين رئيدين ىسا حزام طريق الحرير 

 .(14, ص 2020)الكمه, االقترادي البري، وطريق الحرير البحري، لمسزيد يشظر: 

 السرادر

 السرادر العربية:
 )د.د(. عّٙٛسٌخ اٌؼشاق، ٚصاسح اٌخبسعٍخ. Ministry strategyاعزشارٍغٍخ اٌٛصاسح، 

http://www.mofa.gov.iq  

 Iraqi، 8102ٌٚغبٌخ  8112(. اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌؼشالٍخ ثؼذ ػبَ 8102األعذي، د. ن. )

Foreign Policy After 2003 and 2014  .َ & ،فً ط. ع. اٌغؼٍذي، ا. ثٛعؼجٛط .

 Iraqi Foreign، 8102ػبَ ن. ط. اٌخبلبًٔ )ِحشسٌٓ(، اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌؼشالٍخ ثؼذ 

Policy After 2014.  اٌّشوض اٌذٌّمشاطً اٌؼشثً ٌٍذساعبد االعزشارٍغٍخ ٚاٌغٍبعٍخ

 .ٚااللزصبدٌخ

 Iraqi، 8100(. اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌؼشالٍخ رغبٖ األصِخ اٌغٛسٌخ ػبَ 8102إعّبػًٍ، خ. )

Foreign Policy Towards the Syrian Crisis in 2011 ِغٍخ أثحبس .

 .9اعزشارٍغٍخ، 

 Benguin(. لبِٛط ثٕغٌٛٓ ٌٍؼاللبد اٌذٌٍٚخ، 8112اٌفبٔض، ؽ.، & ٌٕٔٛٙبَ، ط. )

http://www.mofa.gov.iq/
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Dictionary for International Relationsِشوض اٌخٍٍظ ٌالثحبس .. 

 Understanding International Relations(. فُٙ اٌؼاللبد اٌذٌٍٚخ، 8112ثشاْٚ، ن. )

 .. ِشوض اٌخٍٍظ ٌالثحبس

 A year Spend in Iraq(. ػبَ لضٍزٗ فً اٌؼشاق إٌضبي ٌجٕبء غذ ِشعٛ، 8112ة. ) ثشٌّش،

Struggle to Build Tomorrow ًع. األٌٛثً )ِزشعُ((. داس اٌىزبة اٌؼشث( .. 

 Principles of International(. ِجبدئ اٌؼاللبد اٌذٌٍٚخ، 8101رٛفٍك، ط. ػ. )

Relations ( .2 ؽشوخ اٌؼبره ٌٍىزبة .).ط. 

 Politic &security Inاٌغٍبعخ ٚاألِٓ فً اٌؼشاق رحذٌبد ٚفشؿ  (8181صغًٍ، ع. ع. ا. )

Iraq Challenge & opportunity.ِؤعغخ فشٌذسٌؼ إٌشٌذ . 

. ٚصاسح اٌخبسعٍخ، اٌذائشح  Foreign Policy(. اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ، 8102اٌغًٍٍّ، ؽ. ع. )

 .اٌصحفٍخ

 Away from leftبس ٚآٌٍٍّ ِغزمجً اٌغٍبعبد اٌشادٌىبٌٍخ، (. ثؼٍذاً ػٓ اٌٍغ8118عٍذٔض، ا. )

and right Future Radical Policies  ػ. عالي )ِزشعُ(; عٍغٍخ ػبٌُ(. اٌّغٍظ( .

 .اٌٛطًٕ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاالداة

عٍالًٌ، َ. ا. ة. )د.د(. ِؾىٍخ ثٕبء اٌذٌٚخ دساعخ اثغزٌٍّٛٛعٍخ ٚفك أدثٍبد اٌغٍبعخ اٌّمبسٔخ، 

The problem of state building an Epistemological study according 

to comparative policy literature. 

 Democratic(. اٌجٍٕخ اٌغٍبعٍخ اٌذٌّٛلشاطٍخ ٚاألِٓ اٌٛطًٕ، 8108حبفع، ع. ا. ط. )

Political Structure and National Security ،82–82. ِغٍخ لضبٌب عٍبعٍخ. 

 Theory in the Intenational إٌظشٌخ فً اٌؼاللبد اٌذٌٍٚخ (0922حزً، ْ. ي. )

Relations.ًداس اٌىزبة اٌؼشث . 

اٌزٕبفظ اإللًٍٍّ ٚاٌذًٌٚ فً اٌؼشاق ٚأؼىبعبرٗ ػٍى ػاللبرٗ  (8102اٌحشٌشي، ط. ي. )

 & The Reflection of the Regonalاٌخبسعٍخ ثؼذ االحزالي األِشٌىً

International Compition In Iraq on Its Foriegn Relations After 

Amirican Occupation.داس اٌغٕبْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛصٌغ . 

 Future Trends in(. ارغب٘بد ِغزمجٍٍخ فً ػاللبد اٌؼشاق االلٍٍٍّخ، 8102حغٍٓ، ػ. ع. )

Iraq Regional Relations ،20. ِغٍخ اٌّغزٕصشٌخ ٌٍذساعبد اٌؼشثٍخ ٚاٌذٌٍٚخ. 

(. احزالي رٕظٍُ داػؼ ٌّذٌٕخ اٌّٛصً ٚرذاػٍبرٗ ػٍى 8102بدي، ف. ع. خ. )حّذ، ص. ي.، ٚاٌؼج

 The Occupation of an ISISاألِٓ اٌٛطًٕ اٌؼشالً األصِخ ٚإٌزبئظ، 

Organization of the City of Mosul and its Repercussions on Iraqi 

National Security Crisis and Results ،22. ِغٍخ لضبٌب عٍبعٍخ. 

(. اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌؼشالٍخ رغبٖ اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ ثؼذ ػبَ 8101خٍّظ، خ. َ. )

8112 ،Iraqi Foreign Policy Towards Saudi Arabia After 2003 ِغٍخ .
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 .22دساعبد دٌٍٚخ، 

(. رحًٍٍ اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌضٛاثذ ٚاٌّزغٍشاد، عٍغٍخ رحٍٍالد عٍبعٍخ، 8109اٌذثبس، َ. )

Foreign Policy Analysis Constants and Variables, Political 

Analyzes Series .اٌّؼٙذ اٌّصشي ٌٍذساعبد. 

 .Constitution of the republic of Iraq، Pub. L(، 8112دعزٛس عّٙٛسٌخ اٌؼشاق )

No. 8 (2005). 

ٌٍخ، (. إٌظشٌبد اٌّزضبسثخ فً اٌؼاللبد اٌذ0922ٚدٚسرً، ط.، & ثبٌغٕغشاف، س. )

Conflicting Theories in International Relations  .))ُع. اٌحً )ِزشع .ٚ( .

 .اٌّؤعغخ اٌغبِؼٍخ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛصٌغ

 Iraq’s Foreign(. عٍبعخ اٌؼشاق اٌخبسعٍخ ثٍٓ اٌمٍٛد ٚاٌفشؿ، 8112اٌشثٍؼً، ن. ع. )

Policy Between Restrictions and Opportunities بد دٌٍٚخ، . ِغٍخ دساع

22. 

اٌؼشاق أٚالً،  8101 -8112(. اعزشارٍغٍخ األِٓ اٌمًِٛ اٌؼشالً 8112سئبعخ اٌٛصساء، )

Iraqi National Security Strategy 2007-2010 Iraq First. 

(. فبػٍٍخ ِؤعغخ ِغبٌظ األِٓ اٌمًِٛ فً إداسح أصِبد اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ، 8181عبٌُ، أ. )

The Effectiveness of the Founding of National Security Councils in 

Foreign Policy Crisis Management ،888. ِغٍخ اٌغٍبعخ اٌذٌٍٚخ. 

. ِىزجخ إٌٙضخ Analyzing Foreign Policyرحًٍٍ اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ  (0992عٍٍُ، َ. ا. )

 اٌّصشٌخ.

 Buildingِٚحذدارٗ،  (. ثٕبء األِخ ٚعٍبعبد ثٕبء اٌذٌٚخ اٌّضبي اٌفشٔغ8102ًؽىذاَ، ن. )

the nation and building policies of the French example and its 

determinantsِشوض اٌجٍبْ ٌٍذساعبد ٚاٌزخطٍظ .. 

(. فً رحًٍٍ اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ إٌّبرط إٌظشٌخ ثٍٓ ضشٚساد اٌزؼذد ِٚغبػً 8109ؽٍجبًٔ، إ. )

 In Analytical Foreign Policy، Theoretical Models Betweenاٌزىبًِ، 

Essential Multiplicity and Integration Efforts اطشٚحخ دوزٛساٖ غٍش .

 .ثبرٕخ–ِٕؾٛسح، عبِؼخ ٌخضش 

 Building 8112عٍبعبد ثٕبء اٌذٌٚخ اٌّذٍٔخ فً اٌؼشاق ثؼذ  (8102اٌصجٍحً، َ. ا. خ. )

Politics of Civilization Country in Iraq After 2003 ٚحخ دوزٛساٖ . ]أطش

 غٍش ِٕؾٛسح[. عبِؼخ إٌٙشٌٓ.

ٍٔغٍشٌب  8112 -0922(. اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌؼشالٍخ رغبٖ إفشٌمٍب 8112ػجذاٌىشٌُ، أ. )

 Iraqi foreign policy towards Africa 1968-2003 Nigeria as aأّٔٛرعبً، 

model ،22. عٍغٍخ دساعبد اعزشارٍغٍخ. 

.  Introduction to political scienceاٌؼٍَٛ اٌغٍبعٍخ، (. ِمذِخ فً 8102اٌؼذٚي، َ. ا. )

 .وٕٛص ٌٍٕؾش ٚاٌزٛصٌغ
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–(. أصِخ اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌزشوٍخ ٚأؼىبعٙب ػٍى اٌؼاللبد اٌؼشثٍخ 8102اٌؼشثً، ف. ا. )

 Turkish Foreign Policy Crisis and Reflectionاٌزشوٍخ ٚدٚس رشوٍب اإللًٍٍّ، 

on Arab-Turkish Relations and Regional Turkey  ِشوض دساعبد اٌؾشق .

 .األٚعظ

 Sources of(. ٍ٘بوً صٕغ اٌمشاس فً اٌؼشاق ِصبدسٖ ٚآٌٍبرٗ، 8112اٌؼالف، إ. خ. )

Decision-Making in Iraq ،00. عٍغٍخ أٚساق إلٍٍٍّخ. 

(. عٍبعخ رشوٍب اإللٍٍٍّخ ٚأؼىبعبرٙب ػٍى األِٓ اٌٛطًٕ اٌؼشالً، 8102ػًٍ، ط. ن. )

Turkey’s Regional Policy and its Implications for Iraqi National 

Security ،22. ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌغٍبعٍخ. 

اٌزحذٌش ٚاالعزمشاس فً إٌظبَ اٌغٍبعً اٌؼشالً ثؼذ ػبَ  (8102اٌؼٍضبٚي، ٚ. ػ. ع. )

Modernization & stabilization In the Iraqi Political System After 

 ض اٌذٌّمشاطً اٌؼشثً ٌٍذساعبد االعزشارٍغٍخ ٚاٌغٍبعٍخ ٚااللزصبدٌخ.. اٌّشو2003

. )أ.ػ. ػجبط )ِزشعُ((. اٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌمصٛس The Stateاٌذٌٚخ   (8108فبثش، ط. د. ْ. د. )

 اٌضمبفخ.

(. االحزالي ٚإػبدح ثٕبء اٌذٌٚخ دساعخ ِمبسٔخ ٌحبالد اٌٍبثبْ ٚأفغبٔغزبْ 8102فشحبد، َ. ف. )

 ،Occupation and rebuilding state study compared to Japanٚاٌؼشاق، 

Afghanistan and Iraqِشوض دساعبد اٌٛحذح اٌؼشثٍخ .. 

(. ثٕبء اٌذٌٚخ: إٌظبَ اٌؼبًٌّ ِٚؾىٍخ اٌحىُ ٚاإلداسح فً اٌمشْ اٌحبدي 8112فٛوٌٛبِب، ف. )

 Country Building: Global System Governance andٚاٌؼؾشٌٓ، 

Management Problem in the Twenty-first Century  .))ُاإلِبَ )ِزشع .َ( .

 .ِىزجخ اٌؼجٍىبْ ٌٍٕؾش

(. إؽىبٌٍبد ثٕبء اٌذٌٚخ ٚإداسح اٌحىُ فً اٌؼشاق 8102فٍبض، ع. ػ.، & ِٙذي، ن. ع. )

 State-Building Forms and Governance Management inاٌّؼبصش، 

Contemporary Iraq22ٍبعٍخ، . ِغٍخ لضبٌب ع. 

 .Foreign Service Law(2008) Pub. L. No. 9(، 8112لبْٔٛ اٌخذِخ اٌخبسعٍخ )

 Iraq’s Foreignاٌمصبة، ي. )د.د(. عٍبعخ اٌؼشاق اٌخبسعٍخ ٚاالحزشاَ االعزشارٍغً، 

Policy and Strategic Respect ،0222. صحٍفخ اٌّضمف ، 

http://www.almothaqaf.com/b/c3/207-aqlam2009/48934  

(. أثؼبد اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌصٍٍٕخ ِٓ ِٕظٛس ِجبدسح اٌحضاَ 8181اٌىٍٛ، ٖ. ص. ْ. ع. ا. )

 Chinese Foreign Policy Dimensionsٚاٌطشٌك رغبٖ ِٕطمخ اٌخٍٍظ اٌؼشثً، 

from the Perspective of the Belt and Road Initiative Towards the 

Gulf Regionًسعبٌخ ِبعغزٍش غٍش ِٕؾٛسح، عبِؼخ اٌّٛص .. 

 US Foreign Policy Concept(. ِفَٙٛ اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ األٍِشوٍخ، 0922وٍغٕغش، ٖ. )

http://www.almothaqaf.com/b/c3/207-aqlam2009/48934
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 .)ػ. ؽشٌف )ِزشعُ((. اٌٍٙئخ اٌّصشٌخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة

اٌضمبفٍخ فً اٌفىش اٌغٍبعً اٌّؼبصش عذٌٍخ االٔذِبط (. إؽىبٌٍخ اٌزؼذدٌخ 8101ِغٍذ، ػ. ا. ع. )

 Multiculturalism in Contemporary Political Thought ofٚاٌزٕٛع، 

Integration and Diversity  عٍغٍخ أطشٚحبد دوزٛساٖ(. ِشوض دساعبد اٌٛحذح( .

 .اٌؼشثٍخ

 Foreign Policy ant it اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ ٚأثؼبد٘ب فً اٌغٍبعخ اٌذٌٍٚخ (0922دمحم، ف. ص. )

Diminutions In International policy .ِطجؼخ ؽفٍك . 

األِخ دساعخ حبٌخ اٌؼشاق،  -(. ِؤعغخ اٌغٍطخ ٚثٕبء اٌذٌٚخ8102دمحم، ٚ. ط. )

Organization of Authority and State Building - The Nation Study 

of Iraqاالوبدٌٍّْٛ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛصٌغ .. 

 Security(. األِٓ ٚاٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ دساعخ فـً اٌزـأصٍشاد اٌّزجبدٌـخ، 8112. )ِشاد، ع. ع

and Foreign Policy Study in Mutual Impacts ،02. ِغٍـخ لضـبٌب عٍبعـٍخ. 

 Political(. إٌٙذعخ اٌغٍبعٍخ ... ِصش ِب وبْ ِٚب ٌغت أْ رىْٛ، 8102اٌّغٍّبًٔ، ا. َ. َ. )

geometry ... Egypt was what and what should be اٌذاس اٌّصشٌخ اٌٍجٕبٍٔخ .. 

. داس ِ٘ٛخ Foreign Policy Analysis(. رحًٍٍ اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ، 8112ِصجبػ، ع. )

 .ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش

(. االػزذاي فً اٌخطبة اٌغٍبعً اٌؼشالً 8100ِصطفى إثشاٍُ٘ عٍّبْ اٌؾّشي، & ِّبط، َ. )

 Moderation in Iraqi Political، 8100ثؼذ ػبَ اٌخبسعً رغبٖ األصِبد اإللٍٍٍّخ 

Discourse Towards Regional Crises after 2011 ًٌٚأػّبي اٌّؤرّش اٌذ .

 .األٚي ٌغبِؼخ األٔجبس

 Foreignاٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ األصٛي إٌظشٌخ ٚاٌزطجٍمبد اٌؼٍٍّخ  (8102ِمٍذ، ا. ؿ. )

Policy Theoritical Principles and Operating Application اٌّىزجخ .

 األوبدٌٍّخ.

 Foreign Policy Studying(. اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ دساعخ ٔظشٌخ، 8181اٌّٙذاٚي، َ. ع. )

Theory ِشوض إٌٙشٌٓ ٌٍذساعبد االعزشارٍغٍخ .. 

دساعخ فً  8112(. ظب٘شح اٌؼٕف اٌغٍبعً فً اٌؼشاق ثؼذ ػبَ 8102ِٛعى، ع. ا. ع. ا. )

 The Phenomenon of Political Violence in Iraqاألعجبة ٚعجً اٌّٛاعٙخ، 

after 2003 study in causes and means of confrontation داس غٍذاء ٌٍٕؾش .

 .ٚاٌزٛصٌغ

 Sociology International Relations(. عٛعٌٍٛٛعٍب اٌؼاللبد اٌذٌٍٚخ، 0922ٍِشي، َ. )

 .)ػ. ٔبفؼخ )ِزشعُ((. داس اٌّغزمجً اٌؼشثً

(. اٌذٚس اٌزي رضطٍغ ثٗ إٌشاْ فً اٌؼشاق ً٘ ِٓ ِغبي ٌٍزؼبْٚ ثٍٓ اٌٛالٌبد 8102س. )ٔبدس، ع. 

 The Role of Iran in Iraq is their Opportunityاٌّزحذح األِشٌىٍخ ٚإٌشاْ؟، 

of Cooperation Between the United States and Iran? ِؤعغخ سأذ .
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 .ٌألثحبس

اٌٛالٌبد اٌّزحذح األِشٌىٍخ  اٌمشاس فً اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ (. ػٍٍّخ صٕغ8102إٌؼًٍّ، ا. ْ. )

 ً ِشوض  .Decision-Making in Foreign Policy USA as a Model أّٔٛرعب

 اٌؼصش ٌٍذساعبد االعزشارٍغٍخ ٚاٌّغزمجٍٍخ.

 Geopolitical Iraqi٘بؽُ، ف. ع. )د.د(. عٍٛثٌٍٛزٍىٍب اٌغٍبعخ اٌخبسعٍخ اٌؼشالٍخ، 

Foreign Policyٌّشوض اٌؼشثً اٌذٌّمشاطً. ا 

https://democraticac.de/?p=67279  
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