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اتريخ العالقات 

بدأِت العالقات األملانية العراقية قبل أتسيس الدولة العراقية احلديثة. منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر، كان لدى أملانيا يف عام 1913 خمططات يف الشرق األوسط، وخصوصاً يف العراق، 

مثل خط السكك احلديدية الذي ربط بي برلي وبغداد1.

قدَّم االنقالب العراقي عام 1941 )القومي واملؤيِّد ألملانيا يف العراق( فرصًة مثينة ألملانيا. 
كانت سياسة أملانيا جتاه العراق تتمثَّل مبواجهة نفوذ لندن يف العراق، وتعزيز نفوذها وقوهتا يف البالد 

والسيطرة عليها. لكن اهلزمية العسكرية اليت منيت با أهنت دورها يف العراق2.

بعد احلرب العاملية الثانية، وعند زايرة وزير خارجية العراق إىل االحتاد السوفييت وأملانيا الشرقية 
العراق  العالقات معها. كان  الشرقية ووسَّع نطاق  أبملانيا  العراق كلياً  1969، اعرتف  آذار  يف 
أول دولة من دول احلياد تعرتف أبملانيا الشرقية. منذ عام 1953، استمرت العالقات السياسية 
تشييد  املهم يف  أملانيا  والتقلبات. كان دور  التحدايت  بعض  الغربية، مع  أملانيا  مع  واالقتصادية 
املصانع الكيماوية وبرانمج األسلحة النووية وحيازة العراق ألسلحة الدمار الشامل3 يف الثمانينيات4 

واضحاً للغاية. 

يف  اخلليج  حرب  منذ  البلدين  بي  حمدودة  دبلوماسية  عالقات  هناك  كانت  ذلك،  مع 
1990 /1991 5، يف الوقت نفسه، وابلتحديد يف عام 1992، وطَّد القادة األكراد العراقيُّون 

عالقًة مباشرة مع أملانيا6، وأرسلوا بعثة خاصة إىل برلي.

1. https://weaponsandwarfare.com/2019/12/22/german-aspirations-in-iraq/ 
2. http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/1641 
3. https://www.theguardian.com/world/2002/dec/18/iraq.germany 
4. https://www.thetrumpet.com/773-germany-iraq-and-the-european-union 
5. https://irak.diplo.de/iq-de/themen/politik/-/2469062 
6. https://tinyurl.com/2qucmggk

النهج األلماني تجاه العراق
فرزاد رمضاني بونيش *

*  ابحث.

https://weaponsandwarfare.com/2019/12/22/german-aspirations-in-iraq/
http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/1641
https://www.theguardian.com/world/2002/dec/18/iraq.germany
https://www.thetrumpet.com/773-germany-iraq-and-the-european-union
https://irak.diplo.de/iq-de/themen/politik/-/2469062
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أبعاد العالقات األملانية العراقية يف العقدين املاضيني

عارضت أملانيا والصي وروسيا وفرنسا وبلجيكا اقرتاح الوالايت املتحدة مبهامجة العراق يف 
 ،2004 لذا، ومنذ عام  الناتو7؛  املتحدة يف حلف  الوالايت  2003، كما عارضت هنج  عام 
كان العراق على اهلامش يف سياسة أملانيا الشرق أوسطية. يف الواقع، بعد تغيري النظام يف العراق 
عام 2003، أقيمت عالقات دبلوماسية كاملة بي بغداد وبرلي، وتبادال السفراء يف كال الدولتي 
يف آب 20048، ومنذ عام 2009، كان ألملانيا قنصلية عامة يف أربيل والعراق لديه قنصلية يف 
فرانكفورت. يف هذه املدَّة، كانت أملانيا تنتهج مسار إطفاء ديون العراق اخلارجية9، ودعم إعادة 
اإلعمار بدعم من األمم املتحدة، ودور الناتو يف توفري احلماية العسكرية إلعادة اإلعمار، وهو دوٌر 
خيتلف عن دور الوالايت املتحدة. يف الواقع، كان تعزيز العالقات بي أملانيا والعراق نتيجة لتشكيل 
احلكومة العراقية املنتخبة يف عام 2006. مع زايرة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املالكي إىل 
برلي يف عام 2008، كانت زايرة )فرانك فالرت شتاينماير( يف عام 2009 إىل العراق10 هي األوىل 
من نوعها منذ 198711، وبعد زايرات وزير االقتصاد ووزير اخلارجية األملاين... إخل. توسَّعت أكثر 
أبعاد العالقات، واستمرت العالقات الثنائية يف اجملالي السياسي والدبلوماسي يف السنوات املاضية 

مع املشاورات الرمسية وزايرات كبار املسؤولي ورؤساء الوزراء يف البلدين. 

النهج السياسي واجليوسياسي

ا تعتزم حتمُّل مزيد من املسؤولية يف  يف السنوات القليلة املاضية، أعلنت أملانيا مراراً وتكراراً أهنَّ
توفري األمن الدويل. ومع الشك الذي حيوم حول مستقبل النظام الدويل والقيادة العاملية للوالايت 
املتحدة، والتوترات املتزايدة بي حلفاء أملانيا عب احمليط األطلسي12، فإنَّ ظهور برلي بوصفها قوة 

7.https://www.deutschlandfunk.de/eine-neue-qualitaet-der-transatlantischen-
beziehungen-100.html 
8.https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/irak-node/
bilaterale-beziehungen/203980 
9.https://www.deutschlandfunk.de/eine-neue-qualitaet-der-transatlantischen-
beziehungen-100.html 
10. https://reliefweb.int/report/iraq/new-chapter-german-iraqi-relations 
11. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536633 
12 .https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/08/germany-in-iraq 

https://www.deutschlandfunk.de/eine-neue-qualitaet-der-transatlantischen-beziehungen-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/eine-neue-qualitaet-der-transatlantischen-beziehungen-100.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/irak-node/bilaterale-beziehungen/203980
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/irak-node/bilaterale-beziehungen/203980
https://www.deutschlandfunk.de/eine-neue-qualitaet-der-transatlantischen-beziehungen-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/eine-neue-qualitaet-der-transatlantischen-beziehungen-100.html
https://reliefweb.int/report/iraq/new-chapter-german-iraqi-relations
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536633
https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/08/germany-in-iraq
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رائدة13 يف أورواب، واستعدادها لتحمُّل مسؤولية دولية أكب هو أمر مرجَّح. 

من انحية أخرى، تُعدُّ هناية )حقبة مريكل( بداية جديدة للسياسة اخلارجية األملانية. كان 
للغزو الروسي ألوكرانيا أتثري على النظرة اجليوسياسية لبلي. أعلن املستشار )أوالف شولتز( عن 
ختصيص صندوق دفاعي بقيمة )100( مليار يورو لتحسي وضع القوات املسلحة األملانية وقال 

إنَّه يسعى14 لتنويع إمدادات الطاقة يف أملانيا.

يف الواقع، وعن طريق تطوير جيشها، تتجه أملانيا حنو دور أكثر أمهية ومركزية يف الدفاع عن 
أورواب وحلف مشال األطلسي. إىل جانب التغيري يف سياسة الطاقة، ميكن أن يكون هلذا املوقف 
عواقب على الشرق األوسط. كما تكمِّن أملانيا يف الشرق األوسط من االنتفاع من عالقاهتا الوثيقة 

مع إيران ومن احلوار15 بي االحتاد األورويب وجملس التعاون اخلليجي. 

يف عام 2017، اعتمدت احلكومة األملانية مبادئ توجيهية بشأن احلد من األزمات، وحل 
النزاعات، وبناء السالم جلعل مشاركتها يف األزمات ذات طابع سياسي أكب وأكثر إسرتاتيجية 
الوساطة يف  مثل  أخرى  مهيجات  برلي يف  تفكر  أن  املرجَّح  من  ذلك،  ومتاسكًا16، يف غضون 
النزاعات ومشاركة أكب يف اآلليات الدبلوماسية، واستعداد أفضل لتصعيد األزمة احلادة يف الشرق 
األوسط. يف غضون ذلك، تريد أملانيا أن تنهض بدور أكثر مسؤولية يف الزعامة األوروبية مبا يتماشى 

مع مصاحلها الوطنية. 

املنظور،  أملانيا. من هذا  مباشرة على  له عواقب  الشرق األوسط  انعدام االستقرار يف  إنَّ 
جيب على برلي مواجهة اإلرهاب واهلجرة والوجود العسكري املتزايد لروسيا. كما أنَّ االلتزام أبمن 
إسرائيل وعدم االنتشار اإلقليمي، ودعم حرية املالحة هي من بي املبادئ األساسية17 للسياسة 
اخلارجية األملانية. يف الواقع، مل يعد مبقدور أملانيا االعتماد كلياً على الوالايت املتحدة، حبيث ميكن 

13. https://www.jstor.org/stable/4284383 
14.https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/will-germanys-
geopolitical-awakening-last/ 
15.https://tinyurl.com/2qucmggk
16.https://gppi.net/2018/03/28/germany-in-iraq-questions-to-be-asked-and-
answered 
17.https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/germanys-
new-government-and-middle-east   

https://www.jstor.org/stable/4284383
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/will-germanys-geopolitical-awakening-last/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/will-germanys-geopolitical-awakening-last/
https://gppi.net/2018/03/28/germany-in-iraq-questions-to-be-asked-and-answered
https://gppi.net/2018/03/28/germany-in-iraq-questions-to-be-asked-and-answered
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/germanys-new-government-and-middle-east
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/germanys-new-government-and-middle-east
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ألملانيا نفسها أيضاً أن تتوىل قيادة مرساة االستقرار؛ لدعم االستقرار اإلقليمي.

من وجهة نظر أملانيا، فإنَّ للعراق أمهية خاصة؛ لتارخيه ومكانته املركزية يف الشرق األوسط، 
وأتثري أزماته األمنية والسياسية. يتأثر العراق بشدة بتغري املناخ وكميات املياه وعواقبها. فضاًل عن 
ذلك، فإنَّ العراق حيظى ابهتمام أملانيا يف تنفيذ سياسة شاملة حلماية املناخ، واحلد من انبعااثت 

اثين أوكسيد الكربون، والتعامل مع عواقب تغريُّ املناخ18.

لدى أملانيا مصاحل يف معاجلة التحدايت املشرتكة والعاملية، مثل تغريُّ املناخ وحتسي املناخ 
ودبلوماسية الطاقة19، وقضااي األمن اإلقليمي أو احمللي يف العراق. لذا، حتاول أملانيا النظر إىل أمن 
العراق عن طريق دعم العراق، وعن طريق اإلصالح، واحلكم الرشيد، وحماربة الفساد، وإدارة اهلجرة 

وترسيخ الدميقراطية، وتعزيز االستقرار. 

النهجان العسكري واألمين

يف كانون األول من عام 2014، أرسلت أملانيا حوايل )100( جندي إىل العراق؛ لتدريب 
جنود البيشمركة، وبوصفهم طرفاً يف التحالف العسكري بقيادة الوالايت املتحدة ضد داعش يف 
العراق20، يف الواقع، بعد مشاركتها يف التحالف الدويل ضد داعش، حاولت أملانيا متابعة مصاحلها 

العسكرية واألمنية وهنجها يف العراق بصور مزدوجة أو مجاعية.

كان وجود برلي يف بعثة الناتو21 يف العراق يف تشرين األول 2018 نوعاً من املساعدة يف 
إرساء االستقرار، ومنع عودة داعش. 

فضاًل عن ذلك، ترغب أملانيا مبساعدة قدرات اجليش العراقي وقواته األمنية وبنائهما، ودعم 
العراقي  اجليش  والنقل اجلوي22، ودعم  اجلوية  املراقبة  الدويل ضد داعش، واملشاركة يف  التحالف 
بوصفه قوة مستقلة عن طريق تقدمي املشورة الالزمة واإلرشاد. يف هذا الصدد، مدد توفري تدريب 

18. https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung 
19.https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-germany-mission-
idUSKBN0JV16S20141217 
20. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_166936.htm 
21. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_166936.htm 
22. https://www.thetrumpet.com/17709-what-is-germany-doing-in-iraq 

https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-germany-mission-idUSKBN0JV16S20141217
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-germany-mission-idUSKBN0JV16S20141217
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_166936.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_166936.htm
https://www.thetrumpet.com/17709-what-is-germany-doing-in-iraq
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قوات األمن العراقية بـ)500(، جندي حىت 31 تشرين األول 202223.

من انحية أخرى، يف جائحة كوروان، متكَّن تنظيم داعش من استعادة قوته إىل حدٍّ ما، ونفَّذ 
هجمات يف العراق. ميثِّل قتال داعش وحتقيق االستقرار24 يف البلد جناحاً ألملانيا. يف الواقع، يبدو أنَّ 
أملانيا مهتمة أبن يصبح العراق مرساة لالستقرار يف الشرق األوسط25، فضاًل عن ذلك، ال ترغب 
برلي يف أن يغيب األمن عن املنطقة )مثل سقوط املوصل يف 2014( والتهديدات ابلعنف، أو 
الصراعات الداخلية، أو اإلرهاب، أو اجلرائم املنظَّمة، أو االنتهاكات احلدودية اليت تشعل قضااي 

األمن البشري مثل اهلجرة غري املسيطر عليها للسكان26. 

يف مثانينيات القرن العشرين، استفادت أملانيا الغربية من عالقاهتا اجليدة مع بغداد وتلقت 
معلومات عن أوكار اإلرهابيي27، يف ذلك احلي، كان لتدريب ضباط املخابرات العراقية يف أملانيا 
واملعدات العسكرية واألمنية اليت أرسلتها أتثري سياسي واسع النطاق وطويل األمد ممَّا انعكس إجيابياً 
للمعركة  الالزمة  واملعدات  األسلحة  إرسال  أدَّى  املاضي،  العقد  اجلانبي. يف  العالقات بي  على 
الشرسة ضد داعش، مثل الصواريخ املضادة للدروع28، إىل تعزيز مكانة أملانيا بي خمتلف اجلماعات 

العراقية.

كما أنَّ قدراً كبرياً من تركيز أملانيا احلايل على العراق يتمحور يف األساس حول اجملاالت 
األمنية، فلطاملا عدَّت أملانيا اإلرهابيي من املقاتلي األجانب، أو من مواطنيها امللتحقي بصفوف 
التنظيمات اإلرهابية )الذي بلغ عددهم أكثر من 900 شخص يف عام 2017( وخطر عودة 
اجلهاديي األملان هتديداً حييط أبمنها الداخلي29. يف هذا الصدد، فإنَّ تبادل املعلومات والتعاون يف 
ب به أملانيا دائماً. فضاًل عن ذلك، فإنَّ أملانيا  جمال مكافحة اإلرهاب بي بغداد وبرلي هو أمر ترحِّ

23.https://www.middleeastmonitor.com/20220112-germany-to-extend-
military-mission-in-iraq/ 
24.https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pm-irak-in-berlin-1803248 
25. https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung/ 
26.https://www.gmfus.org/news/natos-sub-strategic-role-middle-east-and-
north-africa 
27.https://www.wilsoncenter.org/blog-post/west-germanys-secret-back-
channel-iraq 
28. https://www.makingpolicies.org/ar/posts/Europe_Mosul_battle.php 
29. https://www.bayancenter.org/2018/07/4615 

https://www.middleeastmonitor.com/20220112-germany-to-extend-military-mission-in-iraq/
https://www.middleeastmonitor.com/20220112-germany-to-extend-military-mission-in-iraq/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pm-irak-in-berlin-1803248
https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung/
https://www.gmfus.org/news/natos-sub-strategic-role-middle-east-and-north-africa
https://www.gmfus.org/news/natos-sub-strategic-role-middle-east-and-north-africa
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/west-germanys-secret-back-channel-iraq
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/west-germanys-secret-back-channel-iraq
https://www.makingpolicies.org/ar/posts/Europe_Mosul_battle.php
https://www.bayancenter.org/2018/07/4615
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-عن طريق دعمها إلرساء السالم واألمن، و«منع األزمات وإدارة النزاعات وتعزيز السالم«- ال 
ترغب بعودة التوترات السياسية، والدينية، والطائفية30 القدمية، أو اإلرهاب اإلقليمي يف العراق.

كما تبحث أملانيا عن سبل لتعزيز التعاون املشرتك لتلبية املصاحل املشرتكة، وحتقيق التعاون 
خطط  يف  العراقية  احلكومة  دعم  طريق  عن  ذلك؛  إىل  وما  اإلرهاب،  مكافحة  جمال  يف  األمين 
االستقرار طويلة املدى31، واالعرتاف بقتل اإليزيدييِّ على أنَّه »إابدة مجاعية«32، والتدخُّل لعودة 
آمنة للعوائل املهجَّرة إىل جمتمعاهتم، مبا يف ذلك اإليزيديُّون، وتشارك البعثة املدنية33 التابعة لبعثة 

االحتاد األورويب يف وضع إسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب.

مسألة  بوصفها  العراق  أراضي  سالمة  حتفظ  سياسة  أيضاً  أملانيا  تتبع  احلايل،  الوضع  يف 
جوهرية. كما يبدو أنَّ برلي تعمل على حل اخلالفات بي بغداد وأربيل، وحترتم السيادة العراقية34، 
وتعّزِز قيم املصاحلة بي اجلماعات يف املناطق املختلطة، وحتسن النظام القانوين يف العراق وتدعم 

حقوق املرأة واألقليات35، وتقدِّم املشورات إلرساء االستقرار واألمن يف البالد.

من  دوالر  مليار   )41.3( قيمته  ما  العراق  استورد   ،1989 عام  إىل   1980 عام  من 
العراقية  احمللية  األسلحة  ترسانة  بناء  يف  رئيس  بدور  أملانيا  وهنضت  أملانيا،  من  الرئيسة  األسلحة 
والصناعات العسكرية36. حىت اآلن، ما تزال أملانيا واحدة من أكب ابئعي األسلحة37 حول العامل 
والشرق األوسط. يف غضون ذلك، رمبا تواصل برلي حتركها حنو تقليل االعتماد على البيت األبيض، 

30.https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschland-hilft-bei-
der-stabilisierung-iraks-356638 
31.https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pm-irak-in-berlin-1803248 
32.https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/07/08/German-
lawmakers-recognize-Yazidi-genocide- 
33.https://iraq.un.org/ar/172405-jmhwryt-almanya-alathadyt-tfdm-msahmt-
adafyt-aly-dayrt-alamm-almthdt-llamal-almtlqt 
34. https://www.bayancenter.org/2018/07/4615/ 
35. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536633 
36 .h t tps : / /mer ip-org/1991/01/ i raqs-mi l i t a ry-power-the-german-
connection/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc 
37. https://www.files.ethz.ch/isn/187451/Germany_in_the_Middle_East.pdf 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschland-hilft-bei-der-stabilisierung-iraks-356638
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschland-hilft-bei-der-stabilisierung-iraks-356638
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pm-irak-in-berlin-1803248
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/07/08/German-lawmakers-recognize-Yazidi-genocide-
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/07/08/German-lawmakers-recognize-Yazidi-genocide-
https://iraq.un.org/ar/172405-jmhwryt-almanya-alathadyt-tfdm-msahmt-adafyt-aly-dayrt-alamm-almthdt-llamal-almtlqt
https://iraq.un.org/ar/172405-jmhwryt-almanya-alathadyt-tfdm-msahmt-adafyt-aly-dayrt-alamm-almthdt-llamal-almtlqt
https://www.bayancenter.org/2018/07/4615/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536633
https://merip-org/1991/01/iraqs-military-power-the-german-connection/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc
https://merip-org/1991/01/iraqs-military-power-the-german-connection/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc
https://www.files.ethz.ch/isn/187451/Germany_in_the_Middle_East.pdf
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النووية38، يف  األسلحة  املشاركة يف معاهدة حظر  النووي، وعدم  والردع  العسكرية،  القوة  وتعزيز 
غضون ذلك، رمبَّا ترى برلي أنَّ تصدير األسلحة إىل العراق ميثِّل إحدى أولوايهتا على املدى القصري 
واملتوسط. هذا يف الوقت الذي تواجه فيه روسيا عقوابت، وجيب على بغداد أن تويل مزيداً من 
االهتمام لتوسيع الواردات من أملانيا نظراً للجودة والتكنولوجيا األملانية، والتنوع يف الواردات، وتعزيز 

العالقات الشاملة.

يف جمال السياسة، تواصل برلي دعم احلكومة العراقية يف احلكم الرشيد، وحماربة الفساد، 
وضمان االستقرار واألمن يف وضع ما تزال فيه بغداد تريد إقامة عالقات قوية مع أملانيا.

النهج االجتماعي واالقتصادي

بعد اإلطاحة بنظام صدام، ومع نو االقتصاد العراقي، ازدادت العالقات بي بغداد ودول 
االحتاد األورويب. أدَّى توقيع املالكي على مذكرة تفاهم التعاون يف جمال الطاقة بي االحتاد األورويب 
إطار  وحتديد   ،2012 لعام  الشاملة  والتعاون  الشراكة  واتفاقية   ،2010 لعام  األورويب  واالحتاد 
التعاون يف عديٍد من اجملاالت، مبا يف ذلك التجارة واالستثمار، والصحة، والتعليم، إىل جعل العراق 

وشركاء االحتاد األورويب أعمااًل مهمة شركاء39.

على  التزاماهتا  وتتجسَّد  العراق،  إعمار  إبعادة  أملانيا  تلتزم  األورويب،  االحتاد  مهمة  لدعم 
صورة مساعدات إنسانية، وتدابري لتحقيق االستقرار وتعاون إنائي طويل األمد40. لذا، ومنذ عام 
2014، قدمت أملانيا ما قيمته أكثر من )3.1( مليار يورو من املساعدات املالية للعراق )املانح 
الثاين(41. يف الواقع، تقدِّم املساعدات عن طريق كثري من الشركات واملنظمات غري احلكومية؛ إلزالة 
التحتية األساسية  البنية  بناء  فلول داعش، وإعادة  احملرَّرة من  املناطق  املدمرة يف  البناايت  أنقاض 
األمم  مشاريع  وتنفيذ  تدريبية،  دورات  وعقد  داخليًا42،  النازحي  وعودة  احلكومية،  واخلدمات 
38.https://carnegie-mec.org/2013/12/24/iraq-s-tangled-foreign-interests-and-
relations-pub-54010  
39.https://carnegie-mec.org/2013/12/24/iraq-s-tangled-foreign-interests-and-
relations-pub-54010 
40.https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschland-hilft-bei-
der-stabilisierung-iraks-356638 
41. https://www.bayancenter.org/2018/07/4615/ 
42.https://almania.diplo.de/ardz-ar/01-deu-ara-welt/03-DEU-ARA-
Beziehungen/-/2511796 

https://carnegie-mec.org/2013/12/24/iraq-s-tangled-foreign-interests-and-relations-pub-54010
https://carnegie-mec.org/2013/12/24/iraq-s-tangled-foreign-interests-and-relations-pub-54010
https://carnegie-mec.org/2013/12/24/iraq-s-tangled-foreign-interests-and-relations-pub-54010
https://carnegie-mec.org/2013/12/24/iraq-s-tangled-foreign-interests-and-relations-pub-54010
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschland-hilft-bei-der-stabilisierung-iraks-356638
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschland-hilft-bei-der-stabilisierung-iraks-356638
https://www.bayancenter.org/2018/07/4615/
https://almania.diplo.de/ardz-ar/01-deu-ara-welt/03-DEU-ARA-Beziehungen/-/2511796
https://almania.diplo.de/ardz-ar/01-deu-ara-welt/03-DEU-ARA-Beziehungen/-/2511796
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املتحدة واملنظمات الدولية داخل العراق. يف الواقع، ما يزال العراق أحد أكب الدول الرئيسة اليت 
يهاجر الناس منها إىل أملانيا. لذا، من املهم ضمان التنمية السلمية، والنظرة االجتماعية اجليدة، 

واالستقرار االقتصادي، والعودة اآلمنة للنازحي داخلياً. 

بعبارة أخرى، ستؤدِّي عودة مزيد من املهجَّرين إىل دايرهم مع اقتصاد حيوي إىل خفض 
معدل اهلجرة غري الشرعية إىل أورواب وأملاين، ولن تواجه برلي موجة من الالجئي. من انحية أخرى، 
فإنَّ احلد من املشاكل االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية املركزية يف العراق ضروري للتعامل مع املوارد 

العاملية وقضااي املناخ43.

 ،1982 للعراق. يف عام  االقتصاديي  الشركاء  أهم  أملانيا من  1990، كانت  قبل عام 
كانت الصادرات األملانية إىل العراق تعادل )4( مليارات يورو، لكنَّها اخنفضت يف عام 2002 
إىل )400( مليون يورو44. بدأت أملانيا يف دعم عملية إعادة اإلعمار السياسي واالقتصادي يف 
العراق فور اندالع احلرب عام 2003. واستـُْثيِن العراق من دفع )4.7( مليار يورو ديون ألملانيا 

يف إطار اندي ابريس45.

تستخدم أملانيا التعاون االقتصادي لتحقيق أهدافها بوصفها قوة مدنية رئيسة. يف الواقع، 
تركز السياسة اخلارجية إىل حد كبري على توفري الفوائد لدعم االقتصاد األملاين املوجه للتصدير. يف 
الواقع، ومن منظور »اجلغرافية االقتصادية«46، حتظى التكنولوجيا األملانية إبعجاب يف بالد ما بي 
النهرين، ويُعدُّ العراق مستهلكاً كبرياً ملنتجات الشركات األملانية. كما أنَّ برانمج التنمية الوطنية 
العراق  يف  واألراضي  املياه  موارد  وإسرتاتيجية  العراقيي،  األجانب  املستثمرين  ودعم   )NDP(
)SWLRI(47، وبرامج بغداد املتعلقة ابملياه والغذاء، وأمن الطاقة، ومحاية البيئة حتتاج إىل خبة 

ومعرفة أملانية.

العالقات  تعزيز  بتقليد طويل يف  األملانية  األوسط  الشرق  رابطة  تتمتع  نفسه،  الوقت  ويف 

43. https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung/ 
44.https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536633 
45. https://www.makingpolicies.org/ar/posts/Europe_Mosul_battle.php 
46. https://www.files.ethz.ch/isn/187451/Germany_in_the_Middle_East.pdf 
47 .https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung/ 

https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536633
https://www.makingpolicies.org/ar/posts/Europe_Mosul_battle.php
https://www.files.ethz.ch/isn/187451/Germany_in_the_Middle_East.pdf
https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung/
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االقتصادية بي أملانيا والشرق األوسط، وخصوصاً العراق48، كما يُعدُّ افتتاح املكتب االقتصادي 
األملاين يف بغداد عام 2009 مث يف أربيل والبصرة خطوًة مهمًة يف رفع املستوايت التجارية الدولية 

واالستثمار يف العراق.

مثل شركة  اخلبة  ذوات  من  بـ)40-35( شركة  متمثاًل  األملاين  اخلاص  القطاع  إنَّ وجود 
برانمج  إىل جانب  العراق،  أخرى يف  أملانية49  )250( شركة  متثيل حوايل  عن  فضاًل  )سيمنز(، 
الكهرابء  توليد  لبناء حمطات  العراق وأملانيا، ومتابعة خارطة طريق شركة )سيمنز(50  التعاون بي 
يف العراق، وخطط االستثمار، أفضى إىل زايدة أبعاد استثمارات أملانيا يف العراق. ليكمل البلدان 
اقتصاد بعضهما بعضاً، ومن هنا يتأتَّى اهتمام بغداد الكبري إبقناع أملانيا ابالستثمار يف العراق، 
واستكمال مشاريع شركات أملانية مثل شركة )سيمنز( يف قطاع الطاقة، والكهرابء، وجتديد شبكة 
الطاقة من األمور  القدرة اإلسرتاتيجية حملطات  تُعدُّ زايدة  التحتية.  البنية  الكهرابء، وحتسي واقع 
اإلسرتاتيجية للعراق. يف الواقع، فإنَّ زايدة حجم االستثمار األملاين يف العراق )على سبيل املثال، يف 
عام 2018 إىل 1.9 مليار دوالر(51، يتماشى إىل حدٍّ ما مع املصاحل االقتصادية ألملانيا، ودعم 
احلكومة العراقية والتنمية االقتصادية، واحلكم الرشيد، وحماربة الفساد، وزايدة األمن واقتصاد العراق.

كما صدَّر العراق يف عام 2020 بضائع بقيمة )408( ماليي دوالر إىل أملانيا. املنتجات 
الرئيسة اليت صدَّرها العراق إىل أملانيا هي النفط اخلام بنسبة )%99(، والفواكه املعاجلة األخرى 
والفواكه اجملفَّفة. يف عام 2020، صدَّرت أملانيا ما قيمته )1.04( مليار دوالر إىل العراق. كانت 
ذلك.  إىل  وما  واألدوية،  الغاز  وتوربينات  الكهرابئية52،  التحكُّم  لوحات  هي  الرئيسة  املنتجات 
يف جانب الطاقة، يُعدُّ العراق أكب دولة لديها احتياطيات نفطية، وحتتل املرتبة الثانية عشرة يف 
احتياطيات الغاز الطبيعي53، واليت تعمل على تطوير قدراهتا اإلنتاجية، ودورها املهم يف استقرار 

أسواق الطاقة العاملية مهم جداً ألملانيا54.

48 .http://iraqi-german-business-dialogue.com/ 
49.https://tinyurl.com/2qdjf8fe
50. https://mofa.gov.iq/2021/09/?p=26850 
51. https://tinyurl.com/2fxcjhgv 
52.https://oec.world/en/profile/bilateral-country/irq/partner/de 
53.https://www.partner-atlas.com/en/land/irak/ 
54.https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung/ 

http://iraqi-german-business-dialogue.com/
https://mofa.gov.iq/2021/09/?p=26850
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/irq/partner/de
https://www.partner-atlas.com/en/land/irak/
https://www.partner-atlas.com/land/irak-sicherung/
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يف غضون ذلك، ميكن أن تدفع حرب أوكرانيا برلي إىل إيالء مزيد من االهتمام لالستثمار 
يف قطاع الطاقة العراقي، وتنويع شركائها.

النهج الثقايف والتعليمي

التبادل األكادميي  أملانيا )500( طالب وابحث عراقي عب مؤسسة خدمة  يزرو  سنوايً، 
التعاون مع جامعة )هاي(، ووجود أكادميية )DAD(، ومعهد  يُعدُّ   ،55)DAAD( األملانية
جوته منذ عام 2008، وإقامة دورات اللغة األملانية يف أربيل وبغداد، وإعادة تفعيل املعهد األملاين 
العراقية57  الثقافية  املمتلكات  حلماية  العراقية  األملانية  واملبادرة  العراق56،  يف  اآلاثر  عن  للتنقيب 
فإنَّ وجود حوايل  العراق. فضاًل عن ذلك،  األملاين يف  والتعليمي  الثقايف  النهج  أجزاًء مهمة من 
)275000( عراقي58 )خصوصاً األقليات مثل اإليزيديِّي( يف أملانيا ميكن أن يعّزِز التعاون الثقايف 

ويرفع من قدر الوجود الثقايف، والقوة الناعمة ألملانيا يف العراق. 

رؤية:

املختلفة،  واالجتماعية  واالقتصادية،  واجليوسياسية،  واألمنية،  السياسية،  للمتغريات  نظراً 
يبدو أنَّ النهج األملاين يف العراق جيب تعزيزه، خصوصاً يف اجملال االقتصادي. إنَّ تكامل االقتصاد، 
ووجود فرص، وهتديدات أمنية، وعسكرية، وجيوسياسية مشرتكة ومتنوعة، ميكن أن يشجع برلي 

على إيالء مزيد من االهتمام؛ لتعزيز العالقات مع العراق.

55.https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/irak-node/
bilaterale-beziehungen/203980 
56. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536633 
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