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العالقات السابقة
اتريخ  ويعود  عشر،  السابع  القرن  بداية  منذ  للعراق  اإلسرتاتيجية  األمهية  بريطانيا  أدركت 
البصرة، وعيَّنت  العراق وبريطانيا إىل عام 1640، ووجود شركة اهلند الشرقية يف  العالقات بنْي 

بريطانيا قنصاًل يف بغداد يف عام 18081.
بعد اندالع احلرب العاملية األوىل عام 1914 ودخول الدولة العثمانية بدعم من أملانيا، وبعد 
اتفاقية )سايكس بيكو( السرية بنْي فرنسا وبريطانيا عام 19162، انتشرت القوات الرِّبيطانية يف 
العراق، واحتلَِّت القوات الرِّبيطانية البصرَة، واستمرَّت يف اجتاه بغداد، وسيطرت عليها عام 1917. 

أنشأت بريطانيا العظمى احلكومة العراقية يف عام 19203.
حكم الرِّبيطانيون العراق من عام 1917 إىل عام 1958، كان موقف بريطانيا يف العراق 

غامضًا4، ومع اقرتاح إعالن بغداد يف مارس 1917، إال أنَّ حق تقرير املصري مل يتحقَّق5.
 1926 معاهدات  طريق  عن  واستمر   1921 عام  يف  العراق  مملكة  يف  لندن  دور  برز 
و1927 و1930، يف 3 تشرين األول 1932، انلت مملكة العراق استقالهلا6 وقبلها اجملتمع 

الدويل بوصفها دولة مستقلة، لكنَّها ظلَّت حتت النفوذ الرِّبيطاين حىت ثورة 1958.
اندلعت ثورة ضد الوجود الرِّبيطاين -يف مايو 1941- بقيادة رشيد علي اجليالين الذي 
جنح يف طرد احللفاء الرِّبيطانينْي، وأعلنت بريطانيا احلرب؛ الستعادة السيطرة على العراق، ومتكَّنت 

1.https://goo.su/yzb67 
2. https://archive.globalpolicy.org/security/issues/iraq/history/britishindex.htm
3. https://www.bbc.co.uk/history/recent/iraq/britain_iraq_01.shtml 
4. https://academic.oup.com/book/2425/chapter-abstract/142653620?redirectedF
rom=fulltext 
5. https://archive.globalpolicy.org/security/issues/iraq/history/britishindex.htm 
6. https://www.history.com/this-day-in-history/iraq-wins-independence 

النهج البريطاني تجاه العراق
فرزاد رمزاني بونيش *

*  ابحث.

https://archive.globalpolicy.org/security/issues/iraq/history/britishindex.htm
https://www.bbc.co.uk/history/recent/iraq/britain_iraq_01.shtml
https://academic.oup.com/book/2425/chapter-abstract/142653620?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/book/2425/chapter-abstract/142653620?redirectedFrom=fulltext
https://archive.globalpolicy.org/security/issues/iraq/history/britishindex.htm
https://www.history.com/this-day-in-history/iraq-wins-independence
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من استعادة السلطة7، لذا عادت اململكة إىل بغداد بنفوذ بريطاين أكرِّب، وبعد احتاد بريطانيا والعراق 
غادر البالد رشيد علي وأنصاره العرب8.

مع وجود العراق كعضو مؤسس لألمم املتحدة عام 19459 وتوقيع املعاهدة اليت استمرت 
املساواة واالستقالل  يقوم على  العراق وبريطانيا  1948 )حتالف جديد بنْي  من عام  20 عاماً 

الكامل(، فقد ظل حتت النفوذ الرِّبيطاين حىت ثورة عام 1958.
البلدين10،  بنْي  العالقة  ت  تغريَّ مجهورية،  إىل  ملكية  من  العراقي  النظام  تغيري  طريق  عن 
ووصلت  وحسَّاسًة،  صعبًة  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  وبريطانيا  العراق  بنْي  العالقات  وأصبحت 
العالقات أحياانً إىل نقطة صراع؛ بسبب مواقف لندن من القضااي الوطنية العراقية والقضااي العربية.

كانت السياسة اخلارجية لبغداد -بعد ثورة 1958- موجَّهًة حنو توثيق العالقات مع االحتاد 
العراق من معاهدة بغداد، وانسحاب  انسحاب  النظر عن  بريطانيا-، بصرف  السوفييت -وليس 
القوات الرِّبيطانية من العراق، ظلت بغداد -بصورة أساسية- يف دائرة النفوذ السوفييت، ولكن يف 
أوائل عام 196711، كانت هناك عالمات على التقارب والعالقات احملدودة مع الغرب، استمرت 
العالقة بنْي البلدين يف تقلُّبات وتقلُّبات إىل أن أاثر هجوم العراق على الكويت غضب الرِّبيطانينْي، 
إذ ُقِطَعِت العالقات الدبلوماسية بينهما12، وشاركت بريطانيا -يف عام 1991- يف حرب اخلليج 

ضد العراق؛ لتحرير الكويت.
اهتمت بريطانيا -يف احلصار الدويل للعراق- الرئيس العراقي السابق صدَّام حسنْي ابمتالك 
أسلحة دمار شامل، وإىل جانب الوالايت املتحدة، غزت قوات التحالف الدويل األخرى العراق يف 

عام 2003، وكانت القوات الرِّبيطانية هي القوة الثانية يف العراق بعد القوات األمريكية13.
7.https://goo.su/DI1aRS0
8. https://www.britannica.com/place/Iraq/World-War-II-and-British-intervene-
tion-1939-45 
9. https://derasaty.net/lesson/586/ 
10. https://copolicy.uobaghdad.edu.iq/?p=21062 
11. https://www.britannica.com/place/Iraq/World-War-II-and-British-intervene-
tion-1939-45 
12. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35565 
13.https://goo.su/DI1aRS0

https://www.britannica.com/place/Iraq/World-War-II-and-British-intervention-1939-45
https://www.britannica.com/place/Iraq/World-War-II-and-British-intervention-1939-45
https://derasaty.net/lesson/586/
https://copolicy.uobaghdad.edu.iq/?p=21062
https://www.britannica.com/place/Iraq/World-War-II-and-British-intervention-1939-45
https://www.britannica.com/place/Iraq/World-War-II-and-British-intervention-1939-45
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35565
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النهج اجليوسياسي والسياسي
أُِقيَمِت العالقات الدبلوماسية بنْي العراق وبريطانيا -بعد اإلطاحة بصدَّام- وتطوَّرت تطوُّراً 
كبرياً يف اجملاالت السياسية، واالقتصادية، والثقافية14. اتفقِت احلكومة العراقية املؤقتة برائسة إايد 
عالوي واحلكومة الرِّبيطانية على إعادة العالقات الدبلوماسية بنْي البلدين على مستوى السفراء يف 

حزيران 2004 بعد التغيريات يف العراق15.
توسَّعِت العالقات الدبلوماسية الثنائية بنْي البلدين -مجهورية العراق وبريطانيا- عن طريق 

إنشاء السفارات يف لندن وبغداد وتعزيزها.
بريطانيا لديها سفارة يف بغداد وقنصليات يف البصرة وأربيل16، وافتتحت سفارة العراق يف 
لندن يف عام 2012، كما حتتفظ حكومة إقليم كردستان مبكتب يف لندن، وسعت بريطانيا إىل 
توسيع عالقاهتا مع العراق عن طريق االفتتاح الرمسي ملركز جديد؛ لتقدمي طلبات التأشرية الرِّبيطانية 

يف بغداد يف يناير 2013، وفتح قنصلية يف أربيل يف آب 2013.
تُعدُّ بريطانيا أحد مؤسسي احلكومة العراقية احلديثة، وهنضت بدور مهم يف السياسة العراقية 
لألمم  التابع  األمن  جملس  دائم يف  عضو  بريطانيا  فإنَّ  عظمى،  قوة  وبصفتها  املاضي،  القرن  يف 
املتحدة، وحلف مشال األطلسي، وجمموعة السبع، وجمموعة العشرين، ورئيس دول الكومنولث، 
األوسط  للشرق  أمهيته  تدرك  الدوام، وهي  ابلعراق على  اهتماماً  بريطانيا  أولت  فقد  ومع ذلك، 

والعامل.
كان موقف بريطانيا من العراق، والوقوف إىل جانب الوالايت املتحدة يف احلرب »الوقائية« 
ومنع األخطار احملتملة، والوجود العسكري يف البالد، ومدينة البصرة معامل جديدة يف سياسة لندن 

جتاه العراق يف القرن احلادي والعشرين.
مع هناية العمليات العسكرية الرِّبيطانية يف العراق يف نيسان 2009، حتوَّل اهتمام لندن 
إىل إقامة عالقات ثنائية قوية وآفاق جديدة للتعاون يف اجملاالت االقتصادية والسياسية والعسكرية 

14. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35565 
15. https://copolicy.uobaghdad.edu.iq/?p=21062 
16.https://goo.su/DI1aRS0

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35565
https://copolicy.uobaghdad.edu.iq/?p=21062
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والثقافية والتعليمية والتجارية والتنموية17.
آنذاك نوري  العراقي  الوزراء  200918 بنْي رئيس  نيسان  أيضاً يف  الشراكة  اتفاقية  ُوقَِّعت 
االتفاقية شراكة  هذه  كانت  لندن،  براون( يف  )جوردون  آنذاك  الرِّبيطاين  الوزراء  ورئيس  املالكّي 
إسرتاتيجية وتعاون ثنائي بنْي البلدين يف جماالت الطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، 

والزراعة، واملياه، واألمن الغذائي19.
مع دعم )جوردون براون( حرب العراق يف الفرتة من 2007 إىل 2010، فإنَّ معارضة 
الشعب الرِّبيطاين للتدخُّل األجنيب واألزمة املالية لعام 2008 دفعت لندن جزئياً إىل اختاذ هنج20 

حذَّر جتاه العراق يف 2010-2015.
يف السنوات األخرية، حاولت لندن إعطاء أمهية كبرية لألقليات الدينية يف العراق، ابتداًء من 

عام 2015، طلب جملس النواب من احلكومة ضمان محاية األقليات الدينية21 يف العراق.
تواصل بريطانيا أتكيدها أمهية احرتام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وعدم التدخُّل يف شؤونه، 
والدعم السياسي، واالقتصادي، والعسكري، حلكومة الوحدة الوطنية العراقية، وأييت دعم22 بريطانيا 

األخري للعراق وحكومة رئيس وزراء هذا البلد حممد السوداين يف هذا اخلط.
فاعٍل يف  بدوٍر  وتنهض  اجملاورة  العربية  الدول  مع  بغداد  عالقات  على  لندن  حتافظ  كما 
احلفاظ على التوازن اإلقليمي، خصوصاً مع إيران، ودعم سيادة العراق وأمنه، ويف هذا الصدد، 
عدَّت بريطانيا هجمات إيران على إقليم كردستان العراق انتهاكاً لسيادة العراق ووحدة أراضيه23. 
يف بُعد آخر، تنظر لندن يف دعم جهود احلكومة العراقية للحد من آاثر تغريُّ املناخ، وتطلب من 

17.https://goo.su/0sWyM
18. https://pmo.iq/index/03-911.htm 
19. https://copolicy.uobaghdad.edu.iq/?p=21062 
20. https://www.bayancenter.org/en/wp-content/uploads/2015/12/The-UK.pdf 
21. https://www.bayancenter.org/en/wp-content/uploads/2015/12/The-UK.pdf 
22. https://ina.iq/eng/23118-britain-confirms-its-support-for-iraq-and-the-
government.html 
23. https://www.gov.uk/government/news/uk-condemns-iranian-attacks-on-
the-kurdistan-region-of-iraq 

https://pmo.iq/index/03-911.htm
https://copolicy.uobaghdad.edu.iq/?p=21062
https://www.bayancenter.org/en/wp-content/uploads/2015/12/The-UK.pdf
https://www.bayancenter.org/en/wp-content/uploads/2015/12/The-UK.pdf
https://ina.iq/eng/23118-britain-confirms-its-support-for-iraq-and-the-government.html
https://ina.iq/eng/23118-britain-confirms-its-support-for-iraq-and-the-government.html
https://www.gov.uk/government/news/uk-condemns-iranian-attacks-on-the-kurdistan-region-of-iraq
https://www.gov.uk/government/news/uk-condemns-iranian-attacks-on-the-kurdistan-region-of-iraq
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جريان24 العراق اإلقليمينْي التعاون مع بغداد يف جمال األمن املائي.
مع استمرار أتكيد القادة العراقينْي والرِّبيطانينْي ضرورَة تعزيز التعاون25 والتنسيق السياسينْي 
إلرساء األمن واالستقرار يف املنطقة26، يبدو أنَّ بريطانيا تدعم توسيع دور العراق كوسيط بنْي إيران 

والسعودية.
بعد هناية احلرب العاملية األوىل، اهنار التحالف اهلش بنْي بريطانيا واألكراد27، وكان ضمان 
استقرار النظام اجلديد أهم من رغبة األكراد، هنضت بريطانيا بدور رئيس -يف عام 1991- يف 

إعالن منطقة حظر طريان يف مشال العراق28، وكانت جهة فاعلة مهمة.
العراق،  أكراد  مع  الرِّبيطانينْي  املسؤولنْي  اجتماعات  استمرار  ُيشرُي  املاضية،  السنوات  يف 
وااللتزام بدعم املنطقة، والعالقة الوثيقة جداً مع حكومة إقليم كردستان، إىل زايدة دور هذه املنطقة 

يف السياسة اخلارجية الرِّبيطانية.
يف الواقع، يف النهج العام، تُعدُّ اململكة املتحدة حكومة إقليم كردستان شريكاً مهماً أو عاماًل 
رئيساً للتعاون مع بغداد، يف غضون ذلك، تؤكِّد لندن أمهية حل القضااي املتبقية بنْي أربيل وبغداد29، 
ومحاية أمن إقليم كوردستان واستقراره، وتنفيذ اتفاق سنجار30، والتخلِّي عن امليليشيات يف سنجار.

24. https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-
the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-securi-
ty-council 
25.https://goo.su/WFyiE
26. https://ecfr.eu/article/climate-of-opportunity-iraqs-new-government-as-
regional-conciliator/ 
27.https://goo.su/txkGl6z
28. https://www.rudaw.net/english/interview/23112022 
29. https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-
the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-securi-
ty-council 
30. https://www.kurdistan24.net/en/story/30208-PM-Barzani,-British-envoy-
to-Iraq-discuss-bilateral-relations-between-Kurdistan-Region-and-Britain 

https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-security-council
https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-security-council
https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-security-council
https://ecfr.eu/article/climate-of-opportunity-iraqs-new-government-as-regional-conciliator/
https://ecfr.eu/article/climate-of-opportunity-iraqs-new-government-as-regional-conciliator/
https://www.rudaw.net/english/interview/23112022
https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-security-council
https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-security-council
https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-security-council
https://www.kurdistan24.net/en/story/30208-PM-Barzani,-British-envoy-to-Iraq-discuss-bilateral-relations-between-Kurdistan-Region-and-Britain
https://www.kurdistan24.net/en/story/30208-PM-Barzani,-British-envoy-to-Iraq-discuss-bilateral-relations-between-Kurdistan-Region-and-Britain
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النهج العسكري واألمين
الشرق األوسط،  العراق يعين االستقرار يف منطقة  العام لرِّبيطانيا، االستقرار يف  النهج  يف 
القوات  ُهزمت  إذا  املنطلق،  املنطقة أبسرها، من هذا  له أتثري سليب على  االستقرار هناك  وعدم 
العراقية، وانتقلت أنشطة املتطرفنْي إىل الساحات اإلقليمية، فإنَّ مصاحل الغرب يف الشرق األوسط 
ستتعرَّض للخطر، ويف هذا الصدد، دعمت بريطانيا يف السنوات املاضية العراق يف حماربة اإلرهاب.

يف الواقع، لطاملا ُعدَّ األمن إحدى األولوايت الرئيسة، مع تنامي نشاط داعش، وأصبحت 
السياسة اخلارجية الرِّبيطانية يف العراق يف 2015-2014 موضوع نقاش31، شاركت بريطانيا يف 
غارات جوية على تنظيم الدولة اإلسالمية. ما يزال تنظيم داعش -من وجهة نظر بريطانيا- ميثِّل 

هتديداً خطراً يف العراق وسوراي، والعالقة بنْي أفرع الدولة اإلسالمية32 أمر يدعو للقلق.
ح هذا أمهية مواجهة داعش واحلاجة  بريطانيا عضو يف التحالف الدويل حملاربة داعش، ويوضِّ
إىل التعاون؛ لضمان اهلزمية الدائمة والعاملية لداعش، إذ تؤكِّد اململكة املتحدة أيضاً دعمها للجهود 
الدولية؛ لتقدمي مرتكيب أعمال العنف من داعش33 إىل العدالة عن طريق إجراء دورايت استطالعية 

ضد داعش واملسامهات الكبرية يف اجلهود االستخباراتية للتحالف.
ويف هذا الصدد، حتاول لندن املساعدة يف احلد من تدفُّق اهلجرة، واحتمال وقوع هجمات 
إرهابية ضد بريطانيا عن طريق أتكيد استمرار مكافحة املنظمات اإلرهابية34 35، وتعاون اجملتمع 

الدويل؛ إلهناء قضية خميم اهلول يف سوراي36 وقمع انتشار فكر داعش.
يف بُعد آخر، اتفقت اململكة املتحدة والعراق على عالقة دفاعية مستقبلية يف عام 2019، 
مع تعهُّد اململكة املتحدة بتقدمي دعم عسكري للعراق، مع الرتكيز يف الصفقة اجلديدة على تدريب 

31. https://www.bayancenter.org/en/wp-content/uploads/2015/12/The-UK.pdf 
32. https://www.gov.uk/government/speeches/continuing-our-support-to-the-
fight-against-daesh-as-it-expands-to-new-theatres 
33. https://www.gov.uk/government/news/update-air-strikes-against-daesh 
34. https://mofa.gov.iq/zagreb/?p=5020 
35.https://goo.su/VcYCjG
36. https://ina.iq/eng/23118-britain-confirms-its-support-for-iraq-and-the-
government.html 

https://www.bayancenter.org/en/wp-content/uploads/2015/12/The-UK.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/continuing-our-support-to-the-fight-against-daesh-as-it-expands-to-new-theatres
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https://www.gov.uk/government/news/update-air-strikes-against-daesh
https://mofa.gov.iq/zagreb/?p=5020
https://ina.iq/eng/23118-britain-confirms-its-support-for-iraq-and-the-government.html
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الدعم  تقدمي  مبواصلة  التزامها  بريطانيا  أعلنت  الواقع،  يف  وتطويرها37.  العراقية  املخابرات  هياكل 
العسكري للعراق، وتدريب القوات احمللية. درَّبت بريطانيا أكثر من )100( ألف38 جندي عراقي 
للتعامل مع التهديد املستمر لداعش واجلماعات اإلرهابية األخرى، فضاًل عن ذلك ما يزال هناك 
طلب كبري على استرياد معدات وخدمات عالية اجلودة39 إىل وزاريت الدفاع واألمن العراقية، ورمبا ما 

يزال تصدير األسلحة إىل العراق مرتفعاً.
النهج االقتصادي

ومنتدايت  مؤمترات  لندن  يف  وعقدت   -2003 عام  -منذ  العراق  يف  بريطانيا  تستثمر 
اقتصادية عديدة، مثل: مؤمتر االستثمار يف العراق )لندن 2009(40، وركَّزت على قضااي االستثمار 
وقطاع الطاقة، تظهر األحداث املختلفة، مثل مذكرة التفاهم؛ ملنح أكثر من )12( مليار دوالر41 
االقتصاد  قطاعات  من  عديد  توجد  ابلعراق.  الرِّبيطاين  االقتصادي  واالهتمام  املشاريع،  لتمويل 
العراقي اليت تتطلب أعمااًل بريطانية، كما هنضِت الشركات اخلاصة واملتوسطة احلجم بدور رئيس 
يف مستوى اإلسرتاتيجيات االقتصادية يف اململكة املتحدة، وتغطِّي البعثات الدبلوماسية الرِّبيطانية 

يف قطاع التجارة يف الوسط، واجلنوب، وإقليم كردستان.
مثل:  العراق، ابستخدام شركات  يف  املتحدة  اململكة  يف  واالستثمار  التجارة  قسم  حاول 
Land Rov-و ،Astra Zenecaو ،Standard Charteredو ،Shellو ،BP(

er Jaguar، وJCB( وغريها. حتديد الفرص لتحقيق أعمال انجحة يف العراق، فضاًل عن ذلك 
هنضت إجنلرتا بدور رئيس يف القرارات السياسية، واالقتصادية يف احملافل الدولية املتعلقة ابلعراق، 
واتبعت مساعدة بغداد يف برانمج اإلصالح االقتصادي، ومساعدة صندوق النقد الدويل، والبنك 
الدويل، وجمموعة السبع42، كما حاولت بريطانيا أتكيدها مقارابت مثل االستمرار يف دعم احلكومة 

37. https://www.forces.net/news/uk-and-iraq-agree-future-defence-relationship 
38. https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-signs-uk-iraq-strar-
tegic-partnership-on-visit 
39. https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-iraq/
overseas-business-risk-iraq 
40.https://goo.su/yzb67
41. https://www.noonpost.com/tag/23856 
42. https://www.gov.uk/government/publications/profile-of-development-
workiraq 

https://www.forces.net/news/uk-and-iraq-agree-future-defence-relationship
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-signs-uk-iraq-strategic-partnership-on-visit
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-signs-uk-iraq-strategic-partnership-on-visit
https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-iraq/overseas-business-risk-iraq
https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-iraq/overseas-business-risk-iraq
https://www.noonpost.com/tag/23856
https://www.gov.uk/government/publications/profile-of-development-workiraq
https://www.gov.uk/government/publications/profile-of-development-workiraq
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املناخ43  تغريُّ  آاثر  مع  والتعامل  واالستثمار،  املتجددة،  والطاقة  االقتصادية،  اجملاالت  العراقية يف 
االتصال  وجمموعة  بريطانيا  تعتزم  اجملاالت.  مجيع  يف  واالقتصادي  التجاري،  التعاون  زايدة  على 
االقتصادي العراقي )IECG( -يف هذا الصدد- دعم بغداد لتنويع االقتصاد، ودعم اإلصالحات 

االقتصادية44، والتعامل مع التحدايت االقتصادية املهمة يف العراق.
مع أنَّ فرنسا وأملانيا وروسيا والصنْي متتلك )%80(45 من املشاريع الكبرية يف العراق، إال أنَّ 
بريطانيا ما تزال حتاول عدم ادِّخار أي جهد لتقدمي أي تسهيالت للمستثمرين46 يف مناطق خمتلفة 

من العراق، وخصوصاً إقليم كردستان.
ومع ذلك، صدَّرت اململكة املتحدة -يف عام 2020- )428( مليون دوالر إىل العراق، 
2020- )81( مليون دوالر  العراق -يف عام  البالد. صدَّر  لكنَّها مل تصدر أي خدمات إىل 
)النفط اخلام بصورة أساسية( إىل اململكة املتحدة. مل يكن هناك استثمار أجنيب مباشر من قبل 

اململكة املتحدة يف العراق يف عام 202047.
احتل العراق املرتبة )88( بنْي أكرِّب الشركاء التجارينْي للمملكة املتحدة يف األرابع األربعة 
واخلدمات  السلع  يف  التجارة  إمجايل  بلغ  الواقع،  يف   .2022 عام  من  الثالث  الربع  هناية  حىت 
)الصادرات فضاًل عن الواردات( بنْي اململكة املتحدة والعراق )756( مليون جنيه إسرتليين، إذ 
بلغ إمجايل صادرات اململكة املتحدة إىل العراق )522( مليون جنيه إسرتليين، ابخنفاض عن عام 
2011، لكن إمجايل واردات اململكة املتحدة من العراق يف املدَّة نفسه كان أقل من مليون جنيه 

إسرتليين، وكانت يف اخنفاض48.

43. https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=1015192 
44. https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-the-iraq-ecoc-
nomic-contact-group 
45. https://reaction.life/time-for-britain-and-iraq-to-heal-the-scars-of-war-
and-do-business/ 
46.https://goo.su/XUvvVH8
47. https://oec.world/en/profile/bilateral-country/gbr/partner/irq 
48. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/1132355/iraq-trade-and-investment-factsheet-2023-02-01.
pdf 

https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=1015192
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-the-iraq-economic-contact-group
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-the-iraq-economic-contact-group
https://reaction.life/time-for-britain-and-iraq-to-heal-the-scars-of-war-and-do-business/
https://reaction.life/time-for-britain-and-iraq-to-heal-the-scars-of-war-and-do-business/
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/gbr/partner/irq
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1132355/iraq-trade-and-investment-factsheet-2023-02-01.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1132355/iraq-trade-and-investment-factsheet-2023-02-01.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1132355/iraq-trade-and-investment-factsheet-2023-02-01.pdf
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يعتمد االقتصاد العراقي عموماً، وخصوصاً قطاع الطاقة، بصورة كبرية على النفط، ولكن 
ابتداًء من نيسان 2021، لن تدعم احلكومة الرِّبيطانية مشروعات الوقود األحفوري يف اخلارج، لذا 
تركِّز جهود لندن على دعم الشركات الرِّبيطانية يف جماالت الطاقة املتجددة49، والكهرابء، وشبكات 

الغاز يف العراق.
النهج الثقايف والقيم العاملية

الرِّبيطانية على  اخلارجية  السياسة  الدبلوماسية واالتصاالت يف  يقتصر توسيع األنشطة  ال 
القنوات الرمسية مع الدول األخرى، بل تنهض منظمات اجملتمع املدين واملنظمات القانونية ومجاعات 
الضغط ورجال األعمال والعامة بدور50. حتتل بريطانيا املرتبة األوىل يف العامل يف جماالت الثقافة، 

والدبلوماسية، والتعليم، وهلا أتثري كبري يف أجزاء أخرى من العامل.
تركِّز بريطانيا أيضاً على استخدام نقط قوهتا، وتعزيز اللغة اإلجنليزية )اللغة األوىل يف العامل(، 
والقيم، والثقافة الرِّبيطانية، واالستفادة من املكانة املرموقة للمراكز الثقافية واجلامعات الرِّبيطانية فيما 

يتعلَّق ابلعراق.
تستخدم بريطانيا القوة الناعمة لتطوير وجودها يف العراق واملنطقة، ممَّا أدَّى إنشاء اجمللس 
الثقايف الرِّبيطاين إىل تطوير التعليم، وتعزيز العالقات الثقافية بنْي العراق وبريطانيا، فضاًل عن ذلك، 
الطارئة،  النقدية  والتحويالت  الغذائية،  واملساعدات  اإلنسانية،  املساعدات  تقدمي  لندن  تواصل 
واستعادة االستقرار يف املناطق احملرَّرة من سيطرة داعش51، ودعم عودة دمج حوايل مليون عراقي 

وإعادهتم52، ومكافحة تدمري الرتاث الثقايف العراقي.
من انحية أخرى، فإنَّ دعم الدميقراطية الوليدة، وتعزيز الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، واحرتام 

49. https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-iraq/
overseas-business-risk-iraq 
50.https://goo.su/yzb67
51. https://www.gov.uk/government/publications/profile-of-development-
workiraq 
52. https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-
the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-securi-
ty-council 
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https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-iraq/overseas-business-risk-iraq
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https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-security-council
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https://www.gov.uk/government/speeches/calling-for-rapid-progress-on-the-formation-of-a-stable-government-in-iraq-uk-statement-at-the-un-security-council
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املرأة يف اجملتمع كلها أمور مهمة، يف  الدولية حلقوق األقليات، وحقوق اإلنسان، ودور  القواننْي 
هذا الصدد، حتاول لندن أيضاً تطبيق العدالة، ومقاضاة أعضاء داعش حول العامل53، والتعامل مع 

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، ومنع العنف اجلنسي54 يف العراق.
إىل  واألفراد  اجلماعات  وخمتلف  وسياسينْي  ومسيحينْي  خنب  من  العراقينْي  هجرة  بدأت 
ألف   )60057-45056( من  أكثر  بريطانيا  ويعيش يف  العشرين55،  القرن  منتصف  بريطانيا يف 
الشتات.  الذين كانوا يعيشون يف  السابقنْي  العراقينْي  الوزراء  عراقي، فضاًل عن عديد من رؤساء 
حاولت لندن دائماً أن جتعل الشتات العراقي جسراً مهماً يف العالقات بنْي البلدين، وزايدة املواقف 

املختلفة لرِّبيطانيا يف العراق.
الرؤية

ال شكَّ أنَّ عديداً من التحدايت، والعقبات أمام زايدة العالقات العراقية الرِّبيطانية بصورة 
شاملة، وال تؤيِّد بعض األحزاب السياسية زايدة مستوى العالقات اإلسرتاتيجية مع بريطانيا.

ومع ذلك، يبدو أنَّه مع اخنفاض اهتمام لندن ابلوقود األحفوري والوضع السياسي واألمين 
يف العراق؛ تواصل بريطانيا االعتماد على النقط اإلجيابية لالقتصاد املتنامي، والعالمة التجارية للسلع 
واخلدمات الرِّبيطانية يف العراق، ونقط القوة يف السوق العراقي، فضاًل عن ذلك ما يزال من املمكن 
توسيع نطاق التعاون املوجَّه حنو األمن، ومكافحة اإلرهاب املشرتك بنْي اجلانبنْي، يف غضون ذلك، 
يبدو أنَّ اهتمام بريطانيا بتوثيق العالقات مع حكومة إقليم كوردستان يف جماالت التعاون الثقايف، 

والسياسي، واالقتصادي سيزداد.

53. https://www.gov.uk/government/speeches/working-to-deliver-justice-for-
survivors-of-daesh-atrocities-in-iraq 
54. https://www.gov.uk/government/news/psvi-conference-welcome-speeches-
by-the-foreign-secretary-james-cleverly-and-nobel-laureate-nadia-murad-
28-november-2022 
55. https://www.arab-reform.net/publication/the-uk-iraqi-diaspora-and-their-
mobilization-towards-iraq-homeland-politics-internal-dynamics-and-the-frag-
mentation-of-diasporic-transnationalism/ 
56. https://goo.su/DI1aRS0
57. https://reaction.life/time-for-britain-and-iraq-to-heal-the-scars-of-war-
and-do-business/ 
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