
Al-Bayan Center for Planning and Studies

علي المولوي 

ات يف ال�سيا�سة الأملانية لل�سرق الأو�سط  التغيرّ
العراق اأمنوذجًا

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط



مركز البيان للدراسات والتخطيط

2

حقوق النشر محفوظة  2018

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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امللخص 
تعكس التحدايت اليت واجهتها جتربة أملانيا األخرية يف العراق الطبيعة املعقدة والديناميكية 
للتدخل يف مناطق الصراع مبنطقة الشرق األوسط، وقد شّكل التداخل بي االهتمامات اإلنسانية 
العراق؛ ولكن  بنشر جنودها يف مشال  أملانيا األويل  لقرار  القومي احلجر األساس  ومصاحل األمن 
مبجرد وصوهلم إىل هناك كان الواقع املعقد وديناميكيات القوة املتغرية تعين أن على أملانيا إعادة موازاة 

مشاركتها من أجل احلفاظ على أتثريها وسيطاً نزيهاً يف العراق. 
أمنها  حتقيق  يف  أملانيا  مصاحل  توافقت  اإلرهايب  داعش  تنظيم  من  اخلالص  مرحلة  وبعد 
الداخلي، مع ضرورة حتقيق االستقرار يف حمافظات العراق احملررة، وتفعيل اقتصاد البالد جبذب مزيد 
من االستثمارات األجنبية. وأظهرت جتربة أملانيا يف العراق أنه من املهم متكي اجلهات الفاعلة احمللية 
ألخذ زمام املبادرة، واحلفاظ على التنسيق الوثيق مع احلكومة املركزية؛ لضمان املشاركة الفعالة من 
قبل أصحاب املصلحة املعنيي. وهناك جمال كبري لتوسيع هذه التنسيقات، يف الوقت الذي تتبع فيه 

أورواب هنجاً أكثر استباقية وتفاعلية يف الشرق األوسط.
املقدمة

يوضح التدخل األملاين يف العراق على مدى السنوات األربع املاضية حدوث حتول كبري يف 
هنج هذه الدولة ملتابعة مصلحتها الوطنية يف الشرق األوسط، فقد تطورت العالقات الثنائية بي 
أملانيا والعراق بدافع الضرورة وليس االختيار، ومن خالل هذه التجربة ظهرت جمموعة من املصاحل 

املشرتكة بي البلدين ميكن أن تقدم إطاراً اللتزام طويل األجل لتعميق تلك العالقة.
ففي املرحلة األوىل -بعد عام 2003- شاركت أملانيا يف عالقات دبلوماسية ضعيفة مع 
العراق لرفضها املشاركة يف احلرب اليت قادهتا الوالايت املتحدة لإلطاحة بنظام صدام حسي، بيد 
أن قرارها ابالنضمام إىل التحالف الدويل ضد تنظيم داعش قد حّسن بنحٍو كبري من مكانتها بي 

العراقيي وثقلها بي الالعبي الدوليي يف البالد.

ات يف ال�سيا�سة الأملانية لل�سرق الأو�سط العراق اأمنوذجًا التغيرّ
علي المولوي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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التدخل األملاين يف عام 2014
أحدث سقوط املوصل يف حزيران 2014 قلقاً يف برلي، ولكن مل تؤد احلكومة األملانية دوراً 
نشطاً يف االستجابة الدولية الحتواء هتديد التنظيم اإلرهايب إال حينما هاجم تنظيم داعش األيزيديي 
يف سنجار يف شهر آب من العام نفسه. ويف حي أن اإلابدة اجلماعية ضد األيزيديي والكارثة 
اإلنسانية الوشيكة هلذا املكون رمبا هي ما دفعت احلكومة األملانية إىل التدخل، إال أّن إدراك األملان 
أبن أزمة الالجئي ستضرب أورواب أدت -دون شّك- إىل حتديد حساابهتم للتدخل. وجاء يف بيان 
للحكومة األملانية بعد صدور قرار التدخل »إن حياة املاليي واستقرار العراق واملنطقة برمتها... 
بسبب العدد الكبري من املقاتلي األجانب يهدد أمننا يف أملانيا وأورواب، وإن مسؤوليتنا اإلنسانية 

ومصاحل أمننا هي مساعدة أولئك الذين يعانون، وإيقاف تنظيم داعش اإلرهايب«1.
لقد سافر ما يقرب من 400 مواطن أملاين إىل سوراي والعراق لالنضمام مبجاميع إرهابية 
أكثر من 900  إىل  العدد  هذا  ارتفع  عام 2017،  أوائل  عام 2014. وحبلول  مسلحة حبلول 

شخص2، وكان اخلطر الذي يشكله عودة )اجلهاديي( األملان يهدد األمن الداخلي للبلد.
وعلى الرغم من أن القرار غري املسبوق الذي خرق السياسة اليت أقرت بعد احلرب العاملية 
الثانية ابالمتناع عن توفري الدعم العسكري ملناطق النزاع قد أشعرت العديد من األملان ابلقلق يف 

الداخل، فإن هزمية تنظيم داعش يف العراق بعد أربع سنوات قد بّي أن ذلك القرار آتى مثاره. 
تكوين خطة تدخل فعالة  

من بي أهم القرارات اليت كان يتعّي على احلكومة األملانية اختاذها هي املكان الذي سرتكز 
فيه جهودها العسكرية، ويف حي أن العديد من نظرائها األوروبيي نشروا جنودهم يف بغداد قررت 
أملانيا تركيز جهودها يف املنطقة الكردية شبه املستقلة يف العراق. وابلنظر للتكلفة السياسية العالية 
اخلاّصة بنشر القوات األملانية يف العراق اليت أدت إىل تقييد دعمها لقوات البيشمركة الكردية يف 
اإلقليم كان ذلك النتيجة األكثر مالءمة يف ذلك الوقت. وقد متكنت أملانيا من االستجابة لإلابدة 
اجلماعية اليت تعرض هلا األيزيديون وتوفري الدعم العسكري للقوات احمللية اليت كانت تقاتل تنظيم 
داعش عن طريق نشر وحدة صغرية تتكون من 150 شخصاً من املدربي العسكريي واملستشارين 

1. Al Jazeera, Germany offers military aid against IS group, 2014.
2. Heinke, Daniel H., German Foreign Fighters in Syria and Iraq: The Updated 
Data and its Implications, 2017.
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يف أربيل، وشاركت أملانيا يف احلملة اجلوية اليت قادهتا الوالايت املتحدة كجزء من عملية »العزم 
الصلب« من خالل تقدمي الدعم لوحدات االستطالع وتزويدهم ابلعتاد3.

ومنذ وصول الشحنة األوىل من األسلحة إىل أربيل يف 25 أيلول 2014 4، سلمت أملانيا 
أكثر من 2000 طن من األسلحة أبكثر من 30 شحنة إىل حكومة إقليم كردستان، وتضمنت 
هذه الشحنات أكثر من 20،000 سالح رشاش، و8000 مسدس، فضاًل عن قذائف ميالن 

املوجهة املضادة للدابابت اليت أدت دوراً فاعاًل يف تدمري السيارات املدرعة املفخخة5.
التنقل يف الديناميات احمللية

ابلنظراء  مقارنًة  نسبياً  صغرياً  األملاين كان  العسكري  التفويض  أن  حقيقة  من  الرغم  على 
اآلخرين يف التحالف ضد تنظيم داعش، إال أنه على مدار ثالث سنوات واجهت أملانيا عدداً من 
املشكالت اليت تتطلب تعديالت ملهمتها؛ فقد اكتشف املراسلون األملان يف كانون الثاين 2016 
أن بعض البنادق اهلجومية من طراز G3، ومسدس P1 اليت شحنتها أملانيا إىل العراق تباع يف 
السوق السوداء، وبعد أن طالبت احلكومة األملانية بتفسري من السلطات الكردية، توصل حتقيق 
أجرته حكومة اإلقليم إىل أن 30 من أصل 28،000 سالح من الشحنة اليت استلمها اإلقليم 
قد فُقدت أو بيعت بطريقة غري مشروعة من قبل البيشمركة )على الرغم من أن املسؤولي األملان 
أفادوا أبن عدد األسلحة املفقودة يبلغ حنو 90 سالحاً(6؛ وبسبب ذلك أوقفت أملانيا شحنات 
األسلحة مؤقتاً إىل أن متت تلبية طلبها بتوقيع الطرفي على اتفاقية املستخدم النهائي لضمان عدم 

بيع األسلحة إىل أطراف اثلثة، وحبلول آب 2016 استؤنفت شحنات األسلحة7.
لقد واجهت أملانيا خطراً آخر غري متوقع وهو جرها إىل الصراع بي الفصائل الكردية املتنافسة، 
فاخلصومات التأرخيية بي احلزبي الكرديي الكبريين )احلزب الدميقراطي الكردستاين، واالحتاد الوطين 
الكردستاين( معروفة جيداً، وقد أدت إىل نشوب حرب أهلية يف منتصف التسعينيات. وبعد العام 
2003، هدأت تلك اخلصومات لضمان وجود جبهة كردية موحدة من أجل تعظيم قدرة الكرد 

3. Global Coalition, Germany’s Military Contribution Against Daesh In Iraq, 2017.
4. Deutsche Welle, German weapons delivery heads to Iraqi Kurdistan, 2014.
5. Deutsch Welle, Germany resumes weapons shipments to Iraqi Kurd, 2016.
6. Deutsch Welle, Germany demands explanation after Kurdish arms sales 
reports, 2016.
7. Deutsch Welle, Germany resumes weapons shipments to Iraqi Kurd, 2016.
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الوالء إما  البيشمركة حتمل  الرغم من ذلك، فإن قوات  للمساومة على السلطة يف بغداد. وعلى 
على  احلصول  املنافسة يف  وإن  الكردستاين،  الوطين  لالحتاد  وإما  الكردستاين  الدميقراطي  للحزب 
املوارد والتأثري هو أمر سائد8. وطوال مدة احلرب ضد تنظيم داعش، كان االحتاد الوطين الكردستاين 
يشتكي يف كثري من األحيان من أن املساعدات العسكرية الدولية توّجه إىل قوات البيشمركة املرتبطة 
ابحلزب الدميقراطي الكردستاين. وأصبح من الصعب على املاحني األجانب -مبا يف ذلك أملانيا- 
ضمان توزيع عادل ومتوازن للمساعدات من أجل احلفاظ على النزاهة، وجتنب تصاعد التوترات 

بي الفصائل املتناحرة.
الدميقراطي الكردستاين على ما ُيسمى ابألراضي  يف هذه األثناء، تراجعت هيمنة احلزب 
العراق بظهور مجاعات مسلحة كردية منافسة، والسيما وحدات مقاومة  املتنازع عليها يف مشال 
سنجار، اليت تعد اجلناح املتمركز يف العراق حلزب العمال الكردستاين )PKK(. وانتشرت لقطات 
بي  قضاء سنجار  قرية خناصور يف  اشتباكات يف  يبدو  ما  على  تظهر  آذار 2017  فيديو يف 
قوات البيشمركة التابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين اجملهزة أبسلحة أملانية، واأليزيديي التابعي 
لوحدات مقاومة سنجار. ومرة أخرى تتعرض أملانيا ملوقف صعب لسببي: األول ألن املساعدات 
العسكرية األملانية كانت خمصصة لالستخدام ضد داعش فقط، واآلخر ألن استخدام األسلحة 

األملانية ضد األيزيديي يف سنجار تتعارض متاماً مع املهمة األملانية9.
وإىل جانب هاتي اإلشكاليتي، فإن قرار أملانيا بتقييد دعمها حلكومة إقليم كردستان فقط 
قد يهدد بتقويض عالقاهتا الدبلوماسية مع بغداد. وعلى الرغم من عدم توقع اختاذ برلي قراراً أولياً 
يف التدخل، إال أن اخلالف السياسي الكبري بي بغداد وأربيل يف عام 2017 حول استقالل إقليم 
كردستان، كان يعين أن على أملانيا تعويض التزاماهتا العسكرية يف أربيل بتعزيز املشاركة السياسية 
يف بغداد من أجل احلفاظ على نفوذها كوسيط نزيه. وعارضت أملانيا واجملتمع الدويل ككل رمسياً 

استفتاء االستقالل يف أيلول 2017.
وعلى وفق املتحدث ابسم احلكومة األملانية: »فإن أملانيا تعد السالمة اإلقليمية للعراق أمراً 
ال غىن عنه، وترفض أي استفتاء الستقالل إقليم كردستان ال يتفق عليه مع احلكومة املركزية يف 

8. Helfont, Samuel, Getting Peshmerga Reform Right: Helping the Iraqi Kurds 
to Help Themselves in Post-ISIS Iraq, 2017.
9. Gebauer, Matthias, Kurdenmiliz kämpft offenbar mit deutschen Waffen gegen 
Jesiden, Spiegel Online, 2017.
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االحتادية على  لتأكيد سلطتها  لبغداد  الالحقة  والتحركات  االستفتاء  نتائج  بغداد«10. وأضافت 
املناطق املتنازع عليها، مبا يف ذلك كركوك، حافزاً أكرب لألملان إلعادة توازن عالقاهتم يف العراق.

بعد تشكيل احلكومة االئتالفية اجلديدة يف أملانيا يف آذار 2018، وافق الربملان االحتادي 
على اقرتاح جملس الوزراء لتعديل والية التدريب يف إقليم كردستان اليت انتهت مؤخراً، وقد اختذ القرار 
ابالحتفاظ ابلعدد نفسه من املدربي يف البالد، ولكن بعد تقسيمهم ابلتساوي بي أربيل وبغداد11.
وأوضحت وزيرة الدفاع أورسوال فون دير ليي يف كلمتها أمام الربملان األملاين، كيف ستنقل 
أملانيا من التدريب على مكافحة اإلرهاب لصاحل البيشمركة الكردية حنو برانمج أوسع يشمل عملية 
إزالة األلغام والطب امليداين والدفاع ضد األسلحة البيولوجية والكيميائية، إذ صّرحت فون دير ليي 
قائلة: »سوف يكون لنا موضعا قدم يف العراق يف املستقبل، أحدمها يف أربيل، واآلخر قرب بغداد«، 

وهو ما يدّل على رغبة أملانيا يف اتباع هنج مستدام ومتوازن للعالقات مع العراق12.
وستكون مهمة حتسي البصمة األملانية يف بغداد حتدايً ابلنظر إىل احلجم الصغري نسبياً لتمثيلها 
الدبلوماسيي  من  العاصمة، إذ تضّم السفارة األملانية يف بغداد فريقاً صغرياً جداً  الدبلوماسي يف 
املتناوبي، مبا يف ذلك سفري مقيم. وبسبب القيود األمنية واللوجستية فإن نطاق توسيع الفريق يعد 
للغاية. ومع ذلك، اختذت احلكومة األملانية قراراً يف عام 2017 اببتعاث طاقم من  أمراً حمدوداً 

الوكالة األملانية للتعاون الدويل )GIZ(، اليت تستضيفها السفارة الربيطانية يف بغداد.
ومن املمكن توسيع مشاركة أملانيا العسكرية يف العراق من خالل أدائها دوراً أكرب ضمن 
البعثة  املتوقع إطالقها يف متوز احلايل13. وستهدف  الناتو اليت من  التدريب املقرتحة حللف  مهمة 
إىل »تدريب املدربي العراقيي، وتطوير املدارس العسكرية العراقية اليت بدورها ستدرب اآلالف من 
املدارس األخرى«، على وفق ما صرح به األمي العام حللف الناتو ينس ستولتنربغ. وقد أشارت 

وزيرة الدفاع األملانية ابلفعل إىل دعم حكومتها للبعثة14.

10. The Federal Government, Referendum on Kurdish State: The territorial 
integrity of Iraq is indispensable, 2017.
11. The Federal Government, Bundeswehr Mandate for Iraq: A contribution to 
stabilization, 2017.
12. Deutsche Welle, Berlin wants to expand Bundeswehr training mission in 
Iraq, 2018.
13. Rudaw, NATO plans launch of Iraq training mission in July, 2018.
14. Emmott and Ali, At U.S. urging, NATO agrees training mission in Iraq, 2018.
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ضرورة االستقرار
مما  منذ عام 2014،  للعراق  مالية  يورو كمساعدات  مليار  أكثر من 1.3  أملانيا  قدمت 
جيعلها اثين أكرب مانح بعد الوالايت املتحدة، وقد أخذت زمام املبادرة بي أعضاء االئتالف يف 
جهود حتقيق االستقرار يف حمافظات نينوى وصالح الدين واألنبار، وهي املشارك الرئيس يف برامج 
أكثر من  قدمت  إذ  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برانمج  يوفرها  اليت  التكيف  على  والقدرة  االستقرار 
263 مليون يورو يف هناية عام 2017. وتستند هذه املشاريع إىل األولوايت اليت حتددها السلطات 
العراقية، وتشمل: إعادة أتهيل شبكات الكهرابء، وإصالح شبكات املياه، ورفع األنقاض؛ لضمان 
إعادة فتح املدارس واملستشفيات. وال ختتلف طريقة أملانيا هبذا الصدد عن النهج التعاوين للمجتمع 
الدويل؛ إذ يقول السفري األملاين يف العراق خالل زايرته املوصل: »تلتزم أملانيا بدعم االنتعاش يف 
العراق، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أبن الشعب العراقي هو الذي سيحدد يف هناية املطاف مدى 

جناح هذا االنتعاش واستدامته«15.
ومن األمور األساسية جلهود حتقيق االستقرار هي تشجيع النازحي داخلياً ابلعودة أبمان إىل 
أماكنهم األصلية، إذ حىت اآلن عاد حوايل 3.7 مليون شخص من النازحي العراقيي إىل منازهلم، 

بينما ما يزال هناك مليوان شخص مل يعودوا إىل مناطقهم بعد16. 
إن قدرة العراق على التغلب على األزمة املالية احلالية وتقليل اعتماده على النفط سيكون 
له أتثري كبري على استقراره االقتصادي الطويل األجل، وتتضمن املوازنة العامة العراقية لعام 2018 
األملاين  التنمية  بنك  خالل  من  يورو  مليون   500 بقيمة  قرض  وهي  األملانية،  املالية  املساعدة 
)KfW( نيابة عن حكومة برلي اليت ستستخدم لتمويل مشاريع الكهرابء17. ومن خالل دعم 
االستقرار االقتصادي يف العراق والعودة اآلمنة للنازحي، تضع أملانيا ونظراؤها األوروبيون، ختميناً 
واضحاً للغاية هو أن عودة املزيد من النازحي إىل دايرهم مع اقتصاد نشط يوفر هلم فرصاً للعمل؛ 
وهبذا سينخفض معدل اهلجرة غري القانونية إىل أورواب؛ فهذا هو جوهر السياسة اخلارجية ألملانيا يف 
الشرق األوسط، ففي الوقت الذي ينخفض فيه خطر اإلرهاب، فإن أورواب حباجة إىل بذل كل ما 

يف وسعها لضمان عدم اضطرارها للتعامل مع موجة أخرى من الالجئي يف املستقبل.

15. UNDP, Generous contribution ranks Germany as top contributor to 
stabilization in Iraq, 2017.
16. International Organisation for Migration, Iraq Displacement Matrix, May 2017
17. Iraq Databank, Text of the General Budget of the Federal Republic of Iraq 
for fiscal year 2018, 2018.
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وليس من مصلحة أملانيا منع املزيد من اهلجرة غري القانونية إىل أورواب فحسب، بل حتتاج 
أعلنت  نيسان 2018،  ففي  البالد.  املوجودين يف  الالجئي  إىل معاجلة حتدايت  أيضاً  احلكومة 
السلطات األملانية خططاً إلعادة ما يصل إىل 10،000 عراقي طالب للجوء، من طريق إنشاء 
مراكز استشارية للهجرة يف بغداد وأربيل تساعد يف تسهيل العملية بتوفري فرص التعليم والعمل هلم. 

وعلى وفق السلطات األملانية، فيعيش حالياً حوايل 240،000 الجئ عراقي يف أملانيا18.
املسار املستقبلي يف العراق

تنويع  إىل  العراق  وحاجة  األمن،  وأعباء  لالجئي،  املزدوج  أملانيا  عبء  بي  التداخل  إن 
التعبري عن  ميكن من خالله  واسعاً  إطاراً  يوفر  واستثماراته  اخلاص  القطاع  منو  اقتصاده وتشجيع 
املشاركة األوروبية يف  فمنذ عام 2003 كانت درجة  البلدين،  املشرتكة بي  املصاحل  جمموعة من 
العراق دالة على التزام أمريكا جتاه البالد، ويبدو أن هذا النهج قد تغرّي بعد انتخاب الرئيس ترامب؛ 
األمريكية  السياسة  االعتماد على  املمكن  يعد من  أنه مل  تعين  املتقلب  املزاج  ترامب ذي  فطبيعة 
ترامب  إدارة  اختذته  الذي  األخري  فالقرار  األورويب،  االحتاد  العراق كمعيار اثبت السرتاتيجية  يف 
ابالنسحاب من االتفاقية النووية مع إيران يؤكد االختالف يف الرؤى؛ ويشعر العديد من األوروبيي 
ابلقلق من أن يؤدي التصعيد األمريكي مع إيران إىل موجة جديدة من اهلجرة غري القانونية إىل 
أورواب. فضاًل عن ذلك فإن خروج اململكة املتحدة املخطط له من االحتاد األورويب يعين أن التنسيق 
بشأن سياسة الشرق األوسط سوف ينحسر أيضاً، يف حي أن االختالفات املهمة حول سياسة 
العراق مل تظهر بعد بي الوالايت املتحدة واململكة املتحدة واالحتاد األورويب، فمن الواضح أن توسع  
البعثات األوروبية -مبا يف ذلك أملانيا- يشري إىل قرارهم بتأدية دور أكثر استباقية يف أتمي أهداف 
سياساهتم اخلارجية. وكما أشار أحد اخلرباء األملان بقوله: »لقد ولت تلك األايم اليت كنا نستطيع 
فيها االعتماد على الوالايت املتحدة لتوفري األمن ألورواب فال ميكن حتمل عدم معرفة ما جيري اآلن؛ 

وهلذا السبب ال يوجد بديل سوى االخنراط واملشاركة«19.

18. Deutsche Welle, Germany wants to facilitate repatriation of thousands of 
Iraqis, 2018.

19. مناقشات الكاتب مع املسؤولي واخلرباء األملان يف بغداد، أاير 2018.
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الدروس املستفادة
ابختصار، ميكن استخالص عدد من الدروس من تدخل أملانيا يف العراق منذ عام 2014:

تساعد  أملانيا  أن  لضمان  العسكرية  املعونة  تقدمي  عند  الشديد  احلذر  توخي  جيب  أواًل: 
يف إزالة التصعيد بي اخلصوم احمللية )بغداد وأربيل( بداًل من تفاقمه، وعلى الرغم من أن اخلطر 
الوجودي لداعش قد وّحد البلد ضد عدو مشرتك، بيد أنه مل ينكر اخلالفات الداخلية اليت استمرت 
يف الظهور طوال مسار احلرب؛ وهلذا السبب، على أملانيا أن تكون حذرة للغاية يف الطريقة اليت 

ختتارها للتعامل مع العراق يف مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
املشاركة األملانية إىل اجلهات  أمر ابلغ األمهية، والسيما حينما متتد  السيادة  اثنياً: احرتام 
الفاعلة الوطنية الفرعية، فقد يؤدي ضعف التنسيق مع احلكومة املركزية إىل انعدام الثقة، وهو أمر 
يصعب تصحيحه. وال ينبغي فقط القيام ابلتدخالت مبوافقة كاملة من السلطات املعنية، بل جيب 
صياغة اسرتاتيجيات املشاركة اليت تتسق بنحو وثيق مع االحتياجات املعلنة يف املركز واحملافظات؛ 

وهذا سيؤدي إىل ضمان حصوهلم على التأييد، وابلتايل قد تؤدي التدخالت إىل نتائج إجيابية.
ويف الوقت الذي ميكننا فيه حتديد املصاحل االسرتاتيجية ألملانيا يف العراق بنحٍو جيد، إال 
أن أولوايهتا حتتاج إىل التكيف مع السياق املتغري، إذ ختتلف أولوايت العراق بعد انتهاء العمليات 
العسكرية ضد تنظيم داعش اختالفاً كبرياً عن أولوايته يف أثناء احلرب. وهناك جمال واسع لتوثيق 

العالقات استناداً إىل التجارب املشرتكة مثل تفعيل الفدرالية وإعادة اإلعمار بعد احلرب20. 
العراقية فيجب علينا بذل مزيد من  وكي نضمن متاشي األولوايت األملانية مع األولوايت 
اجلهد لفهم الديناميكيات على األرض، لكننْ هناك إقبال كبري من اجلانبي لالستفادة من جتربة 
السنوات األربع املاضية وتكثيف التفاعالت والتبادالت، ليس فقط بي احلكومتي ولكن أيضاً بي 

اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية21.

20. Al-Mawlawi, Ali, “Functioning Federalism” in Iraq: a critical perspective, 
LSE Blogs, 2018. 
21. استناداً إىل مناقشات الكاتب مع املسؤولي األملان يف برلي، انظر: Konrad Adenauer Stiftung: وفد عراقي 
من بغداد يزور هامبورغ وبرلي، 2017 ، و Konrad Adenauer Stiftung ، صانعو القرار من بغداد يزورون برلي، 

.2018
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