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العالقات املصرية العراقية -اإلشكاليات وآفاق حلِّها-

كانت العالقات املصرية العراقية حىت حرب اخلليج الثانية يف العام 1991 تسري سرياً متميزاً 
على األصعدة، ومع بقااي املناوشات بي املشروعي الناصري والبعثي، كما كان العراق يف غاية 
األمهية لالقتصاد السياسي املصري، إذ كان الوجهة األوىل للعمالة املصرية املتجهة للخارج حبثاً عن 
األمل والعمل يف ظل سياسات االنفتاح االقتصادي السادايت اليت قضت على فكرة مسؤولية الدولة 

عن التوظيف والتشغيل الكامل للقوى العاملة.
كانت الدراسات يف املنطقة العربية -يف سياق ما قبل االحتالل األمريكي للعراق- ُتشري إىل 
مثلث قوة يشمل مصر والعراق وسوراي، ويؤكِّد أصحاب هذه النظرة احتياج املنطقة إلطار تعاوين 
إسرتاتيجي بي أطراف هذا املثلث كضمانة لبقائها واستقرارها وتطورها وقدرهتا على مواجهة أي 

عدو خارجي.
أصبحت مصر الرمسية بعد ذلك التاريخ يف حتالف شبه مستقر مع السعودية وسائر دول اخلليج 
ضد السياسات اإلقليمية لنظام »صدَّام حسي«، وصواًل ملا يشبه التبعية التامة للمحور اخلليجي 
العراق  ابلنظام يف  أكثر  العالقات  لتطوير  عملية  أيَّة  إمارايت« ضد  »فيتو سعودي  الذي حيكمه 
وصواًل للسماح للقوات األجنبية ابملرور يف القناة بوصفه ممراً مائياً دولياً لضرب العراق واحتالله ملا 
يقارب العقدين، وعدم استقراره حملياً فضاًل عن عدم استقرار عالقاته اإلقليمية والدولية طيلة هذين 

العقدين.
لسياسات حترير  العاملي  السياق  السرَي يف  الرمسي-  املستوى  البلدان -على  ومع ذلك حاول 
التبادل التجاري وشهدا  التجارة يف السلع واخلدمات حملية املنشأ يف كلتيهما، كما حاوال تعزيز 
حماوالت ِعدَّة للتحالف أو إلحياء حتالفات قدمية على أسس اقتصادية، وحاولت مصر لعب دور 
مغازلة  العراق  وقوائمه، كما حاول  مفهومه  توسيع  اإلرهاب، مبحاولة  ما يف سياسات مكافحة 
مصر لتقدمي حاجاهتا من النفط بداًل عن بعض القوى اإلقليمية ومشروطياهتا يف حماوالت إلحياء 

حتالفات قدمية.

العالقات المصرية العراقية
 -اإلشكاليات وآفاق حلِّها-

عمر سمير *

*  كاتب وابحث يف العلوم السياسية.
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حتاول هذه الورقة استعراض أهم التطورات واملالمح العامة للعالقات املصرية العراقية، والبحث 
يف آفاق تطورها املستقبلي عرب حتليل نقدي لألبعاد االقتصادية لتلك العالقات وحملاوالت تطويرها 
وكذلك القضااي اإلقليمية اليت تستوجب التنسيق وأهم معوقات تلك احملاوالت، وذلك على النحو 

اآليت:
أواًل: االقتصاد والتجارة والعمالة يف ميزان العالقات.

ميكن القول: عاشت العالقات االقتصادية ُمَدداً من االزدهار بي البلدين حي كان هناك ما 
يشبه االنفصال بي السياسي واالقتصادي يف هذه العالقات، فحينما كان البلدان يعيشان قطيعة 
شبه اتمة للعالقات الرمسية عقب التوقيع على اتفاقية »كامب ديفيد« للسالم يف العام 1978، 
ن انقطاع العالقات الدبلوماسية إالَّ أنَّ الظروف املوضوعية اليت حكمت التعامل العراقي مع  وإابَّ
العمالة املصرية الوافدة إليه أدَّت إىل قفزة هائلة يف أعداد تلك العمالة من قرابة 10100 مهاجر 
املستندة  الدراسات  لبعض  َوْفقاً   1987 العام  يف  مهاجر   628400 حنو  إىل   1975 عام 
من  اخلارج  يف  املصرية  للعمالة  األول  املستقبل  العراق  أصبح  إذ  العراقية1،  اإلحصائية  للمصادر 
حيث العدد،  إذن، فنحن أمام مفارقة جيدة يف اتريخ العالقات بي البلدين، فمع سوء العالقات 
السياسية وتدهور التبادل التجاري والثقايف واالقتصادي الرمسي ظلت العمالة الوافدة تعوِّض مثل 
هذا التدهور يف العالقات وتعمل يف ظروف موضوعية بعيدة عن االستغالل السياسي للنظامي، 
وهو أمر جند أثره عند عديٍد من املصريي الذين عاشوا يف العراق يف تلك احلقبة، إذ يصفون التعامل 

العراقي الرمسي والشعيب معهم ابلنموذج األمثل للتعامل مع عمالة مهاجرة.
بعدها حتسنت العالقات املصرية العراقية الرمسية تدرجيياً وصواًل الجتماع رؤساء مصر واليمن 
والعراق وملك األردن يف عمان يف فرباير/ شباط 1989، والتوافق حول فكرة جملس التعاون العريب، 
الثانية، لكن مل  1987 حىت حرب اخلليج  فيما بي  العمالة املصرية هناك بوترية أكرب  وتزايدت 
يستمر هذا األفق الواعد لالزدهار أكثر من عام ونصف حينما تبنت القاهرة املوقف العريب األكثر 
تشدداً حيال دخول القوات العراقية للكويت أثناء القمة العربية يف القاهرة أغسطس/ آب 1990، 
وقد حتصَّل النظام املصري على تعويضات من مشاركته يف حرب حترير الكويت كما حصل على 
عملية إعادة هيكلة لديون مصر اخلارجية أسهمت مسامهًة كبريًة يف حل معضلة اقتصاد سياسي 

اتبع للغرب، ومعتمد اعتماداً كبرياً على القروض واملعوانت اخلارجية يف ذلك الوقت. 

1. هاشم حسن حسي الشهواين، العالقات العراقية- املصرية وآفاقها املستقبلية، مركز الدراسات اإلقليمية جامعة املوصل، العدد 
https://bit.ly/34FltKb ،21 7 مج

https://bit.ly/34FltKb
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لكن حبساب تكلفة الفرصة البديلة وبغض النظر عن صحة أو خطأ موقف العراق يف تعامله مع 
الكويت، فلم ترتِق العالقات املصرية الكويتية يوماً ألن تكون تعويضاً كافياً عن العالقات املصرية 
العراقية طوال أكثر من عقدين منذ توترها يف مطلع التسعينات وحىت قيام ثورة 25 يناير/ كانون 
الثاين 2011 ضد نظام مبارك، إذ مل تصل العمالة املصرية يف الكويت يوماً ملثل عددها يف العراق 
يف العام 1987 على سبيل املثال، ومفهوم أنَّ أثر التحويالت من اخلارج على االقتصاد املصري 
أكرب بكثري من أثر ما تتلقاه احلكومة املصرية من معوانت ومنح وقروض من الكويت أو غريها من 
البلدان، إذ تدور التقديرات ألعداد تلك العمالة بي 1.25 مليون ومخس ماليي يف الثمانينات 
وهو ما جيعل حتويل هؤالء رقماً شديد األمهية لالقتصاد املصري ولنظريه العراقي يف تلك احلقبة اليت 

شهدت احلرب العراقية اإليرانية وتركَّز االقتصاد العراقي حول اجملهود احلريب2.
ظل التحالف بي مصر والعراق واألردن مطروحاً منذ 1989 حتت مسمَّى جملس التعاون العريب 
اترة وحتت مسميات التحالف الثالثي العريب اترة أخرى، كما أنَّ السياسة اخلارجية املصرية حتركت 
بفعالية أكرب يف هذا االجتاه يف العام الوحيد للجناح اإلصالحي للثورة يف السلطة يف هذا امللف يف 
عهد الرئيس مرسي، ففي 4 مارس 2013 زار رئيس الوزراء املصري هشام قنديل على رأس وفد 
يضم ست وزراء وهم وزراء اخلارجية والصناعة والتجارة والبرتول ووزير القوى العاملة وزير الكهرابء 
والطاقة ووزير التخطيط والتعاون الدويل، إىل جانب 60 رجل أعمال مصري يف اجملاالت كافة، 
ا حماولة لتعويض التذبذب  ا ُفِهَمت خليجياً وكأنَّ ممَّا يدلُّ على حجم تلك الزايرة وأمهيتها، حىت أنَّ
يف العالقات املصرية السعودية، إذ إنَّ العراق قرَّر تعويض ما ينقص من إمدادات سعودية كانت 
»أرامكو« قد قررت قطعها عن مصر للمسامهة يف إذكاء أزمة البنزين حينها، واليت استغلت يف 

الدعاية املضادة ضد الرئيس مرسي3.
انتصارات  العراق  وبعد حتقيق  اخلليجي ملصر،  الدعم  فتور  2019، وعلى خلفية  العام  منذ 
كبرية على تنظيم »داعش« وقدر أكرب من االستقرار الداخلي وحماولته ملوازنة عالقاته اخلارجية، 
وابلتوازي مع حماولة السعودية مراجعة عالقاهتا مع العراق، حتدَّث النظامان يف مصر والعراق عن 
طفرٍة ملحوظٍة شهدهتا العالقات املصرية العراقية يف احلقبة األخرية، وخصوصاً َعِقَب الزايرة اليت قام 
با الرئيس السيسي للعراق يف 27 يونيو 2021، للمشاركة يف القمة الثالثية بي مصر والعراق 

2. Lindsay Caroll, There and back again: Egyptian workers remember their time 
in Iraq, Egypt Independent, March 21, 2013, https://bit.ly/3Bng1Yh

https://bit.ly/3yQMSTw ،5/3/2013 3. اجلزيرة نت، العراق ومصر ينشطان عالقاهتما االقتصادية، بتاريخ

https://bit.ly/3Bng1Yh
https://bit.ly/3yQMSTw
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واألردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وامللك عبدهللا الثاين ملك األردن، وذلك 
يف إطار اجلولة الرابعة آللية التعاون الثالثي اليت انطلقت يف القاهرة يف مارس 20194، وشهدت 

الزايرة احتفاًء عراقياً مصرايً با بوصفها الزايرة األوىل لرئيس مصري للعراق منذ ثالثي عاماً.
العامة  للهيئة  -َوْفقا  كبرياً  حتسُّناً  األخرية  السنوات  يف  العراقية  املصرية  العالقات  حتسنت 
لالستعالمات يف مصر-، ما أدخل العالقات املصرية العراقية يف مرحلة جديدة من التعاون، ليتصدَّر 
التبادل  ارتفع  املنصرم.  العقد  يف  والعراق  مصر  بي  القائم  التعاون  يف  املشهد  االقتصادي  امللف 
التجاري بي مصر والعراق من )800( مليون دوالر عام 2015 إىل )1.650( مليار دوالر يف 
عام 2018، وهو أكرب رقم للتبادل التجاري منذ عام 2003، لكن هذه األرقام تراجعت مرة 
أخرى يف األعوام التالية، إذ بلغ حجم التجارة بي مصر والعراق خالل عام 2019 حوايل )486( 

مليون دوالر، َوْفقاً لبياانت اهليئة العامة لالستعالمات5.
نسبياً  الكبري  العدد  وكذلك  الدولتي  بي  واللقاءات  احلركة  تتناسب كثافة  ال  أنَّه  واحلقيقة 
التجاري  التبادل  من  احلايل  احلجم  مع  البلدين  فيها  يشرتك  اليت  واجلماعية  الثنائية  لالتفاقات 
والعالقات االقتصادية، فنحن نتحدَّث عن دولتي بينهما جلنة عليا مشرتكة للتعاون االقتصادي 
جتتمع  وهي   ،1988 يوليو   5 بينهما يف  املوقع  لالتفاق  كنتيجة  البلدين،  وزراء  رئيسي  برائسة 
اجتماعاً دورايً، وينبين عليها اجتماعات مكثَّفة مث حنن لسنا بصدد عالقات اقتصادية وجتارية تنمو 
إذ ال يتجاوز متوسط حجم التبادل التجاري بي البلدين يف السنوات العشر املاضية  منواً مطَّرداً 
800 مليون دوالر سوى يف سنة 2018، وذلك بسبب أزمة )أرامكو( وامتناعها عن تزويد مصر 
ابلنفط، وال ميكن أن نعزي ذلك إىل شبه اهليكل االقتصادي للبلدين أو لبعد املسافة بينهما، فهناك 
عديد من الدول خارج املنطقة العربية والبعيدة نسبياً عن العراق وعندها حجم تبادل جتاري أكرب 
من هذه األرقام ومنها سنغافورة واهلند، وتشري بياانت الصادرات املصرية إىل العراق إىل تراجعها 

كما يتضح من الشكل اآليت:

4. أخبار اليوم، السيسي يقود طفرة يف العالقات االقتصادية بي مصر والعراق، بتاريخ 28/8/2021،
https://bit.ly/3rToiA4 

5. اهليئة العامة لالستعالمات املصرية، عالقات خارحية، مصر والعامل العريب: العالقات املصرية العراقية،
https://bit.ly/3gPHVmd 

https://bit.ly/3rToiA4
https://bit.ly/3gPHVmd
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تطوُّر صادرات مصر للعراق6

صحيح أنَّنا بصدد عدد جديد من االتفاقات يصل إىل )15( اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول 
املعروف ابسم خط  النفط  إنشاء خط  البلدين، وبصدد  الثنائي بي  التعاون  تعزيز  تعاون بدف 
الشام، ويعتمد املشروع على التكامل بي مصر ابلعمالة والعراق ابلنفط واألردن ابملوقع اجلغرايف 
العراقي أبسعار  النفط  على  واألردن  من مصر  التحالف حصول كلٍّ  هذا  يستهدف  إذ  بينهما، 
منخفضة، وذلك عن طريق إنشاء خط نفط عراقي من البصرة إىل ميناء العقبة ابألردن مث إىل مصر 
عرب البحر األمحر،  وهي مشروعات مهمة وحيوية لكال البلدين وللبلدان الوسيطة لكن خبالف 
لصاحل مصر على ضعف  كبرياً  العالقات وخلاًل جتارايً  يف  كبرياً  تدهوراً  النفطي نالحظ  القطاع 
األرقام الكلية، فيشري التقرير السنوي للصادرات السلعية العراقية لسنة 2020 إىل أنَّ صادرات 
العراق ملصر بلغت )2.5( مليون دوالر فقط7. يف حي كانت الواردات العراقية من مصر يف حدود 
6. Trading Economics, Egypt Exports to Iraq, https://bit.ly/3gMGZPz

7. اجلهاز املركزي لإلحصاء العراقي، التجارة اخلارجية، التقرير السنوي للصادرات السلعية 2020، ص 8، 
https://bit.ly/3oRJepc

https://bit.ly/3gMGZPz
https://bit.ly/3oRJepc
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)132.8( مليون دوالر فقط8، وهي أرقام ضعيفة جداً سواًء ابملقارنة مع بلدان أخرى أم حىت 
مع سنوات سابقة، إذ ُتشري البياانت املتوفرة عن الصادرات العراقية إىل مصر إىل ضعفها يف اجململ 

وتراجعها يف السنوات األخرية كما يتضح من الشكل اآليت:
الصادرات العراقية السلعية ملصر9

ُيشري هذا إىل ضعٍف شديٍد يف الصادرات العراقية غري النفطية إىل مصر، مبا يزيد من خلل امليزان 
التجاري لصاحل مصر، وهو ما ميكن للعراق تداركه بتعزيز صادراته من السلع غري النفطية إىل مصر 
أو حىت إبنشاء مناطق صناعية مصرية عراقية مشرتكة يف العراق، تركِّز على إنتاج سلع حتتاجها مصر 
والعراق وتستوردانا من بلدان أخرى، وتعّزِز مثل تلك املشروعات التعاون املشرتك وتعود بنفع أكرب 

على اقتصادات البلدين.

8. اجلهاز املركزي لإلحصاء العراقي، التجارة اخلارجية، التقرير السنوي لالسترياد لسنة 2020، ص 14، 
https://bit.ly/33pskqo

9. Trading Economics, Iraq Exports to Egypt, https://tradingeconomics.com/iraq/
exports/egypt

https://bit.ly/33pskqo
https://tradingeconomics.com/iraq/exports/egypt
https://tradingeconomics.com/iraq/exports/egypt
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اثنياً: إعادة اإلعمار )جماٌل واعٌد لتطوير العالقات(.
متتاز مصر بوجود خربات متميزة يف قطاع اإلنشاءات والبنية التحتية، بل إنَّ هذا القطاع تعدُّه 
احلكومة املصرية رافعة اقتصادية هامة، وهو ما يقود النمو يف مصر بصورة أساسية، ويعدُّ اجملال 
السياسية احمليطة ابلنظام احلايل، إذ إنَّ كبار رجال األعمال قادمون من  للنخبة  األكثر تصعيداً 
قطاعات التشييد والبناء والصناعات املرتبطة بما ارتباطاً كبرياً، وكذلك يدور جزء هام من اهتمام 
النظام املصري ابلعراق مؤخَّراً حول اتفاقات لتعزيز التعاون يف جمال اإلنشاءات وإعادة اإلعمار، 
كما أنَّ العراق بعد اقرتابه من االستقرار أكثر يف ظل هزائم )داعش( املتتالية ومع ارتفاع أسعار 
الوطنية  للخطة  العام  وثيقة »اإلطار  أصدر  إذ  اإلعمار  بدأ عملية ختطيط إلعادة  النفط جمدداً، 
إلعادة االستقرار واإلعمار« واليت جيري تنفيذها يف مدَّة زمنية تتجاوز )10( سنوات، تنطلق بدءاً 
تتجاوز يف  ميزانية كبرية  تنفيذ هذه اخلطة  الوطنية 2022-2018، ويتطلَّب  التنمية  من خطة 
تقديراهتا األولية التخمينية )100( مليار دوالر10، وتعوِّل احلكومة املصرية على العراق، إذ إبمكانِه 

أن يكون قبلًة للعمالة املصرية من جديد يف إطار هذه اخلطط الطموحة.
املختلفة  املهن  مليوين عامل يف  أنَّ حنو  اإلطار- عن  املصريون -يف هذا  املسؤولون  يتحدَّث 
أنَّ حتويالت  لتعزيز مصادر دخلها، خصوصاً  يفيد مصر ابلتأكيد  العمل يف اخلارج، ما  ميكنهم 
املواطني يف اخلارج هي أحد أهم مصادر الدخل القومي ملصر يف السنوات األخرية، وذلك يف إطار 
لتنفيذ مشاريع يف قطاعات الكهرابء  احلديث عن االتفاقات اخلمس عشرة املوقَّعة مؤخراً، متهيداً 

والطاقة املتجددة والبرتول والثروة املعدنية واإلسكان والنقل والتجارة والصناعة واالستثمار11.
شركة   )81( تساهم  االتفاقات،  تلك  توقيع  وَعِقَب  مبكراً،  املصرية  الصحف  حتدثت  كما 
مصرية يف إعادة إعمار العراق، وتتبنَّ هذه الصحف وجهة نظر احتادات غرف رجال األعمال، 
إذ يشري احتاد الغرف املصرية إىل أنَّه قد َنظََّم زايرًة لوفد من كربى الشركات املصرية يف جماالت 
الصناعة والتجارة واملقاوالت والبنية التحتية من كهرابء وغاز وبرتول ومياه وصرف صحى والنقل 
واللوجستيات، وحبضور أكثر من )200( وفد من نظرائهم من الشركات العراقية إىل جانب قيادات 
الصناعات  احتادات  ورؤساء  واخلدمات،  واالستثمار  والصناعة  ابلتجارة  املعنية  احلكومية  اهليئات 

10. وزارة التخطيط العراقية، وثيقة »اإلطار العام للخطة الوطنية إلعادة اإلعمار للمحافظات املتضررة جرَّاء العمليات اإلرهابية 
https://bit.ly/3h6PDZr ،2017 واحلربية«، يوليو/متوز

11. حممود عبده، توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بي مصر والعراق، أندبندنت عربية، بتاريخ 1/11/2020،
https://bit.ly/3gPUtdh 

https://bit.ly/3h6PDZr
https://bit.ly/3gPUtdh
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لرجال  األربع  توفري احلرايت  التعاون  لنجاح  اجلانبي، ويشرتط هؤالء  واملقاوالت واملستثمرين من 
األعمال: )حرية انتقال األفراد، ورؤوس األموال، والسلع، واخلدمات( حبرية وُيُسر12، لكن يقتضي 
ما  وهو  التداوي  أم  السياحة  أم  للعمل  الذاهبي  سواًء  العاديي  للمواطني  أكرب  تيسريات  األمر 

يقتضي تنسيقاً أسرع لتقدمي هذه التسهيالت.
مأساة  تتكرَّر  التوقعات حىت ال  الكبري ال جيب تضخيم  والعراقي  املصري  التفاؤل  ذلك  ومع 
حماوالت التعاون السابقة نفسها، إذ يعاين العراق من بطالة أكرب من تلك اليت تعانيها مصر، إذ 
يشري جهاز اإلحصاء العراقي إىل نسبة بطالة جتاوزت )%43( عام 201613، ومع تراجع هذه 
البنك  املتاحة على موقع  َوْفقاً آلخر اإلحصاءات  النسبة وصواًل إىل )%13.7( عام 2020، 

الدويل14.
فاقَم من  مالياً  كما خلَّفت جائحة كوروان وما رافقها من تداعيات أزمًة اقتصاديًة وانكماشاً 
معدَّالت البطالة والفقر يف البالد، انهيك عن شهود نسبة الفقر يف العراق ارتفاعاً يف عام 2020 
لتصل إىل )%31.7(، لكنَّها اخنفضت قلياًل العام املاضي لتصل إىل )%30(، فيما تصل بطالة 
لتقاريٍر منقولٍة عن املتحدث ابسم وزارة التخطيط العراقية15،  َوْفقاً  الشباب ألكثر من )36%( 
تشري هذه األرقام إىل أنَّ هناك أولوية مؤكدة الستعمال العمالة احمللية يف أية مشروعات مشرتكة، 

وهو أمر جيب أن يتقبله أي طرف مشارك يف عمليات إعادة اإلعمار.
صحيٌح أنَّ العراق أحد أهم البلدان النفطية يف املنطقة، لكنَّه ما يزال يعاين من آاثر حروب ممتدة 
لعقود، وحرب قريبة ضد التنظيم اإلرهايب األخطر يف العامل، والذي سبق أن سيطر على مساحات 
شاسعة من سوراي والعراق، وسامهت حروبه وهجمات التحالف الدويل والقوات العراقية ضده يف 
تدمري البنية التحتية، وما يزال -أيضًا- يعاين من اتفاقات جمحفة حبقِّه مع الشركات األجنبية العاملة 
يف قطاع استخراج النفط وتكريره، كما تتطلَّب عمليات إعادة اإلعمار كلفًة عاليًة ومتوياًل كبرياً، 

وهو ما جيعل التعويل على التطوُّر السريع يف العالقات حملَّ شكٍّ كبري.

12. روز اليوسف،81 شركة مصرية تساهم ىف إعادة إعمار العراق، بتاريخ 1/11/2020،
https://bit.ly/36nyHvD 

http://www.cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55 ،13. اجلهاز املركزي لإلحصاء يف العراق
14.Word Bank Data, https://bit.ly/3GSRdZk

15. قناة احلرة، العراق.. البطالة يف أعلى مستوى منذ ثالثة عقود وتقرير عن »األكثر تضرراً«، بتاريخ 24/9/2021، 
https://arbne.ws/3rTUbs6

https://bit.ly/36nyHvD
http://www.cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55
https://bit.ly/3GSRdZk
https://arbne.ws/3rTUbs6
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اثلثًا: امللفات اإلقليمية يف انتظار التنسيق الثنائي: 
تبدو الظروف مؤاتية متاماً لتنسيٍق إقليميٍّ عريبٍّ مواٍز لذلك التنسيق الذي يتبعه أنصار حتالف 
السالم اإلبراهيمي يف أبو ظيب، والذي يتشارك كلٌّ من العراق ومصر واألردن والسعودية بدرجة ما 
يف التململ منه متلماًل كبرياً، ألنَّه ميثِّل قفزًة على احللول العربية اجلماعية اليت طُرَِحت من قـَْبل، سواًء 
يف مبادرة السالم العربية للعام 2002 أم غريها من االتفاقات والتوافقات اإلقليمية على تفاصيل 

احللول املطروحة وخطوطها العامة.
فالعراق يف ظل التقارب مع إيران ويف ضوء املوجات الداخلية من االحتجاجات وأتثري الرأي 
اإلمارات  تقودها  اليت  التطبيع  اتفاقات  يف  لالخنراط  اإلمكانية  حكوماته  من  أايً  متلك  ال  العام 
ت مصر واألردن  والبحرين وترفضها رفضاً قاطعاً ومبدئياً لغالبية القوى السياسية العراقية16، كما عربَّ
مراراً عن امتعاضهما من السياسة اإلماراتية اليت تتجاوزمها يف هذا امللف احلساس، سواًء ملا حتويه 
عمليات التطبيع اجلديدة من مضمون اقتصادي تعاوين واسع مع االحتالل يف مشاريع إسرتاتيجية 
بعضها يتعارض مع املصاحل املصرية مباشرة مثل مشروع خط »إيالت عسقالن« أم حتوُّل اإلمارات 
ملركز إقليمي للشركات اإلسرائيلية من جهة، وجهاز املوساد من جهة أخرى، وهو ما ميثِّل خطراً 
على األمن املصري، نظراً لوجود حنو مليون مصري يعملون يف اإلمارات، خبالف مئات اآلالف 
الذين يرتدَّدون على اإلمارات طوال العام ألسباب متعددة، ومن مَثَّ فمصر عموماً غري راضية وال 
مرحبة خبطوة التطبيع العريب الواسع، وهو ما يبدو من املوقف الرمسي الذي رحَّب على استحياء 

ترحيباً بروتوكولياً خبطويَت اإلمارات والبحرين17.
ميكن ملصر والعراق -يف ملف املياه- أن يقودا تنسيقاً عربياً ودولياً لإلقرار حبقوقهما يف مياه 
األنار الدولية العابرة للحدود، إذ تواجه العراق يف عالقتها مع تركيا املشكلة نفسها اليت تواجهها 
مصر يف عالقاهتا مع إثيوبيا، ميكن للعراق ومصر يف ظل ضعف التنسيق العريب يف هذا امللف ويف 
ظل تقارب حقيقي أن يفرضا معادالت تفاوضية أكثر مجاعية وأقوى، سواًء ابستغالل عالقات 
العراق مع إيران أم عالقات مصر بدول اخلليج العريب يف عملية تفاوض متكاملة مع األتراك وتربط 
املسائل الثنائية واإلقليمية معاً، إذ يُربط التقدُّم يف اتفاقات شرق املتوسط مثاًل مع تلك االتفاقات 
16. علي جواد، حكومة العراق تعلن »رفضها القاطع« لدعوات التطبيع مع إسرائيل، وكالة األانضول لألنباء، 25/9/2021، 

https://bit.ly/3BrseuX
17.  يب يب سي عريب، التطبيع: هل يتسبب االتفاق بي اإلمارات وإسرائيل يف« أزمة« ملصر؟، بتاريخ 20/10/2020، 

https://bbc.in/3rP0SM1

https://bit.ly/3BrseuX
https://bbc.in/3rP0SM1
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اخلاصة بتقاسم املياه يف الفرات والتقدُّم يف الربط السككي بي العراق وتركيا، كما يـُْرَبط تطوير أيَِّة 
عالقات عربية إبثيوبيا ابتفاقات ملزمة تضمن احلصة العادلة ملصر يف مياه النيل.

إنَّ هناك ملفاً إقليمياً أكثر حساسية، يتعلَّق ابلدور الوسيط الذي حياول عراق ما بعد »صدَّام« 
أن يلعبه يف العالقة بني العرب وإيران وحماولة التوصل لتفامهات من شأنا أن ختفِّف من التوتُّر، 
ودول  السعودية  تقودها  اليت  الصفرية  والصراعات  األدجلة  عن  بعيد  أوسع  إقليمي  لتعاون  وتقود 
أخرى يف املنطقة، وهذا يتيح ملصر عالقات أكثر توازانً وابتعاداً عن حماوالت حتجيمها إقليميا وحترير 
حركتها من »فيتو« خليجي على أي تطور يف عالقتها مع إيران، وهو ما يعقِّد امللفات اإلقليمية 
املختلفة من اليمن إىل سوراي، إذ مل تـَُعِد املواجهة العسكرية البحتة وسيلة انجعة يف مواجهة النفوذ 
اإليراين أو حتييده، والدور الذي ميكن أن يلعبه العراق مل تستطع القيام به قطر أو الكويت، أو أاّيً 

من دول اخلليج، إذ مل تستطع هذه البلدان مل تقدمي نفسها كوسيٍط حمايد.
رابعاً: حماوالت تطوير العالقات.

مع حماوالت تطوير العالقات سواًء يف حماولة جملس التعاون العريب يف عهد مبارك أم حىت يف 
عهد الرئيس مرسي أو مؤخراً، إال أنَّ مثََّة مشكالت جوهرية ال ينبغي أن تقفز عليها حماوالت جتميل 
تلك العالقات، أو نسب الفضل فيها أليٍّ من األنظمة، بل جيب االعرتاف با وحماولة معاجلتها 

وميكن إمجاهلا يف اآليت:
من -  أيٍّ  مواطين  الذي جيعل حصول  احلد  إىل  واألمين،  العسكري  والتعاون  التنسيق  ضعف 

البلدين على أتشرية دخول أمراً غاية يف الصعوبة، ويضعه حمل شك واهتام ابإلرهاب من قبل 
السلطات واألجهزة األمنية يف الدولتي، حىت وإن كان أكادميياً مدعواً لورشة عمل أو ندوة 
علمية يف البلد اآلخر، وهو ما جيعل أية حماولة من قبل القطاع اخلاص لتطوير العالقات التجارية 

تصبح من دروب املستحيل ما مل تكن مرتَّبة سلفاً مع األجهزة السيادية يف البلدين.
للتنسيقات اإلقليمية والدولية األخرى -  ختضع هذه احملاوالت لتطوير العالقات خضوعاً كبرياً 

وليست انبعة من رغبة موضوعية حملية يف تطوير تلك العالقات وحتسينها والوصول با حد 
تلك  احتواء  ومع  األخرى،  اإلقليمية  األطراف  بي  العالقات  مع  مقارنًة  احلميدة  املنافسة 
العالقات على عديٍد من االبتزازات والتنازالت الكبرية من قبل الدولتي للغري فيما ال تقتضي 
ا تبادل موضوعي للمصاحل واملنافع  العالقات فيما بينهما مثل هذه األمناط من التفاعالت وإمنَّ
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املشرتكة، والنقد األساسي هنا أنَّه وبعد مرور أكثر من )30( عاماً على فكرة جملس التعاون 
العريب ما يزال التنسيق بي البلدان الثالثة ضعيفاً إىل احلد الذي جيعل بعضهم يتساءل، ملاذا 
حتتاج مثل هذه الشراكة إىل كل هذا الكم من السني مع وجود املصاحل املشرتكة وإمكانية 

تبادل املنافع18؟
 خلط االقتصاد ابلسياس، وهذه نقيصة كبرية سامهت إىل حدٍّ بعيد يف عدم اطراد منو العالقات - 

لعقود منذ الثمانينات، وتعقَّدت بعد العام 2003 بسبب عدم االستقرار السياسي يف العراق 
مث تعقد أكثر بعد 2011، إذ أصبح هناك عدم استقرار سياسي يف كال البلدين، وربط مباشر 
عملية  أية  على  اخلليجي(  للـ)فيتو  الكبري  واخلضوع  األخرى،  احملاور  بتحركات  ألية حتركات 

لتطوير العالقات مع العراق مع أيِّ بلٍد عريب.
اخلطاابت السياسية الشعبوية، فبي احلي واآلخر تتحدث خنب مصرية عن ضرورة دعم األكراد - 

يف مشال العراق ويف سوراي كنوع من السياسات اليت تعتمد املكايدة مع تركيا يف ظل احتقان 
العالقات بي البلدين، فيما يتناسى هؤالء أن هذه الدعاوى تتناقض مع أية أهداف لتحسي 

العالقة مع العراق الذي حياول جاهدا احلفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.
ملنطقة -  التنفيذي  الربوتوكول  فعند دخول  العالقات،  لتنمية  عدم وجود ختطيط واضح وجيد 

التجارة احلرة العراقية املصرية حيَّز التنفيذ يف 2001 كانت التوقعات أن تتزايد التجارة البينية 
مليون دوالر  تزد عن )250(  العام نفسه19، ولكنها مل  مليار دوالر يف  لتصل إىل )2.5( 
أو تركيا  إيران  الوقت مل تكن  السابق20، ويف ذلك  العام  انتقااًل من )50( مليون دوالر يف 
منافساً ملصر يف العالقات االقتصادية أو السياسية وهو ما يعين خلاًل يف التخطيط والتوقعات 

وآليات التنفيذ.

18. sds Katherine Harvey and Bruce Riedel, Egypt, Iraq, and Jordan: A new 
partnership 30 years in the making?, Brookings, July 2, 2021, https://brook.
gs/3GRoW5d
https://bit.ly/3Bprczy ،20/8/2001 19. صحيفة البيان، بدء تنفيذ اتفاق التجارة احلرة بي العراق ومصر، بتاريخ

20.  هاشم حسن حسي الشهواين، مرجع سابق.

https://www.brookings.edu/author/katherine-harvey/
https://www.brookings.edu/experts/bruce-riedel/
https://brook.gs/3GRoW5d
https://brook.gs/3GRoW5d
https://bit.ly/3Bprczy
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خامتة وتوصيات:
ميكن القول إنَّ ختليص العالقات املصرية العراقية من النظرة القاصرة لبعض القيادات السياسية 
على مر التاريخ كان سبباً يف ازدهار تلك العالقات على املستوى االقتصادي من بعض جوانبه 
احليوية وينطبق هذا على األقل يف موضوع العمالة والتحويالت، ولقد كانت هذه املصاحل االقتصادية 
املتنامية يف الثمانينات قادرة لتحويل العالقات السياسية من القطيعة التامة إىل التحسُّن واالزدهار 
ولو كان قصرياً، وهو ما ميكن البناء عليه يف أية حماولة موضوعية لتطوير تلك العالقات ابلرتكيز 

على البعد االقتصادي والتجاري والثقايف.
ميكن القول أيضاً، كانت العالقات املصرية العراقية تَـْتـَبع يف تذبذبا هبوطاً وصعوداً يف عالقات 
لتطوير  أية عملية  مَثَّ  السعودية، ومن  العربية  اململكة  اخلليج، وعلى رأسهم  العراق مع جريانه يف 
العالقات جيب أن تتحرَّر من تلك الشروط اخلليجية األخرى لتنطلق حنو لعب أدوار أكرب وتنسيقات 

أعلى ومثار تشاركية تصبُّ يف خدمة الشعبي.
لألموال وحرايهتا، واالستثمارات  تنقل  تيسري  األعمال عن  احلكومات وخنب رجال  تتحدَّث 
هذه  من  العاديي  املواطني  ملوقع  واضحة  رؤية  دون  من  واخلدمات،  والسلع  األعمال  ورجال 
البلدين أكرب ممَّا  التيسريات بي  إذ تكون  وأعم،  أكثر جتريداً  يقتضي حلواًل  ما  التيسريات، وهو 
بي العراق وتركيا أو موازية هلا على األقل، إذ يتوفِّر للعراقيي سبل اإلقامة القانونية سواًء من أجل 
التعليم، أم التداوي، أم السياحة، أم التجارة واالستثمار بسهولة ويسر، وهو ما يقتضي أن يكون 

عليه احلال أو أفضل منه بي اجلانبي املصري والعراقي.
ما تزال األرقام احلقيقية للتعاون بي مصر والعراق ضعيفة وهشة وبعيدة عن املأمول واملفرتض، 
ومن مَثَّ جيب تكثيف البحث يف آليات معاجلة اخللل يف تلك العالقات، وتفعيل جلان املتابعة لتنفيذ 
االتفاقات كافة، وحتويلها لربامج عمل جبداول زمنية حمددة، وأن تؤخذ بنظر االعتبار حي وضع 

السياسات يف كال البلدين.
تتيح امللفات اإلقليمية اليت أشران إليها يف هذه الورقة ملفات وجماالت تعاون أكرب ينبغي أن تؤخذ 
بعي االعتبار من قبل صانعي السياسة يف البلدين، فاألمر وإن كان االقتصاد والتجارة واالستثمار 
مدخاًل جيداً لتطويره، فال ينبغي أن ينفصل عن الصورة الكلية اليت تقول ابحتياج املنطقة لعراق 
قوي ولتحالفات إقليمية بديلة وموازنة ملا هو موجود من حتالفات خمتلَّة وغري قادرة على حلحلة أيٍّ 
من القضااي العالقة يف املنطقة وحتاول لعب أدوار من دون رؤية أو إمكانيات ملمارسة تلك األدوار.


