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  السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق بعد االحتالل االمريكي

The Eygptian foreign policy on Iraq after the American 

occupation  
                              Dr. Arshad Muzahim Mijbel(4)د. ارشد مزاحم مجبل .م

 المقدمة

شهدت العالقات العراقية املصرية عد  مشاهد رامسة للواق  العري متم اًل ابملوقف الشعيب، اجلماهريي 
مــن   والــ ي يبتعــد أحيــا ً عــن املواقــف الرمسيــة للسياســة يف البلــدين، وكــان للحــرب العامليــة ال انيــة ومارمستــ

يف شد التجاذب بن الساسة العراقين واملصرين تبعاً ألفناره  العقائدية أو لوالءاهت   خرائط سياسية دور  
 ، الـي ابتـت مت ـل 2965وكان من أبر  معام هـ   التطـورات أتسـيس جامعـة الـدوك العربيـة سـنة  ،احملورية

اجلامعــة العربيــة، هـو التنــافس العراقــ   العــري، حيـ  أن أهــ  أســباب قيـا  اإلقليمــ بشـنل أو أخــر النظـا  
 2951املصري عل  ال عامة السياسية العربية، وخباصة قبل قيا  ال ورتن يف كل من مصـر و العـراق سـني 

ومــا أعقــ  ذلــك مــن إحــداث كــان هلــا األثــر البــار  يف رســ  السياســية اخلارجيــة    علــ  التــوا .2958و 
 .للبلدين وه ا ماسنتناول  يف ه ا البح 
 .4390-4363المصرية تجاه العراق من أواًل: السياسة الخارجية 

مراحل جتلت  عد  وفا  الرئيس مجاك عبد الناصرالي تلت احلرب العامية ال انية لغاية   احلق شهدت
 أتها يف:

 ( مرحلة تأسيس جامعة الدول العربية: 1
 ابشــا  ، فنــر  نــوري2961جتلــت هــ   املرحلــة بعــد رفــض مصــطف  النحــاس رئــيس و راء مصــر ســنة 

 .(1)سعيد رئيس و راء العراق آن اك املتضمنة توحيد دوك اهلالك اخلصي 

                                                        
 .كلية القانون /اجلامعة العراقية -2
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، وإمنـــا ذهـــ  إىل أبعـــد مـــن ذلـــك، فطـــرح فنرتـــ  اجلديـــد  الـــي (7)النحـــاس بـــرفض الفنـــر   وم ينتـــف  
 ، عــن قيــا  جامعــة 2967مبادرتــ  يف ســن   إىللــ لك جــاء حتركــ  وفقــاً  ،(6)تســتعيض عــن الفنــر  العراقيــة

، وبعد صدور مي ـاق جامعـة الـدوك العربيـة أخـ  موقـف العـراق يتبـدك اجتـا  جامعـة الـدوك (5)الدوك العربية
العربية، وبدأت معهـا اهتامـات الساسـة العـراقين ملصـر واجلامعـة الـدوك العربيـة، مـن خـالك وصـف األخـري  

لسياســــة اخلارجيـــة املصـــرية، واســــتدلوا علـــ  ذلــــك ابحتنـــار مصــــر أبمـــا أصـــبحت أدا  لتحقيــــ  أهـــدا  ا
 .(4)ملنصــ  األمن العا 

 : يف مصر 1952يوليو  –ثورة تموز مرحلة ( 2
تعد ه   ال ور  نقطة حتوك كبري  يف السياسة اخلارجية املصرية، حي  كان هلا انعطافاً كبرياً يف جمـرات 

جمـرات العالقـات العربيـة العربيـة ومنهـا العالقـات العراقيـة  األحداث علـ  السـاحة العربيـة وانعنسـت علـ 
م  الواقـ  السياسـ  السـائد يف العـراق، فهـ   ال ـور  قلبـت  ض، فقد محلت ال ور  اخلال  والتناق(3)املصرية

، فه  من جهـة م لـت قلقـاً كبـرياً للنظـا  السياسـ  احلـاك  يف العـراق، والـ ي (8)األوضاع رأساً عل  عق 
من أتثري تلك ال ور  عل  وجود ، خاصة م  طروحات مجاك عبد الناصر التحررية، ومن جهة  أخ  خيش 

من ميدان السياسات الداخلية واخلارجية والتنافس بن النظا  املصـري،  واالختال أخرى ظهور التناق  
 .(9)والنظا  العراق  عل   عامة الوطن العري

                                                                                                                                            
العربيــة وهــ  العــراق وســورا  اجل يــر جغــرايف يقصــد بــ  تلــك األقطــار العربيــة احمليطيــة بشــماك شــب   اصــطالحاهلــالك اخلصــي :  -1

ولبنـان وفلسـطن وشـرق األردن، هبيـأ  هـالك متتـد أطرافــ  بـن خليجـ  العقبـة والسـويس مـن جهــ  الغـرب وحـى خلـي  البصـر  مـن جهــة 
  http//ar.wikpedia.orgألشرق، أما رأس اهلالك فيق  عند احلدود الرتكية للم يد أنظر الرابط:

( منشــورات مركــ  دراســات اخللــي  العــري، البصــر ، 2958 -2982العــراق والسياســة العربيــة )د. جهــاد جميــد حميــ  الــدين،  -7
 .161، ص2981
وصـــفت أبمـــا ذات أبعـــاد ومطـــام  ج ئيـــة، فنـــر  أعـــ  وأمشـــل التقتصـــر يف أوصـــافها علـــ  حماولـــة ربـــط دوك اهلـــالك اخلصـــي   -6

انظر: سعاد روؤ  شرب حممـد، نـوري السـعيد ودور  يف السياسـية العراقيـة ببعضها سياسياً، وأمنا تتعداها اىل أقطار عربية أخرى. للم يد 
 .168، ص 2988، بغداد 2، ط2971-2965

الفنـر  و املمارسـ ، مطـاب  دار احلنمـة للطباعـة  – 2958 – 2979ك لك: د. غامن حممد صاح، العراق والوحـد  العربيـة بـن 
 .223، ص2991والنسر، 
، القـــاهر ، اهليئـــة املصـــرية العامـــة للنتـــاب، 7ء جامعـــة الـــدوك العربيـــة مقـــدمتها وتطوراهتـــا، اجلـــ ء د. أمحـــد حممـــود مجعـــة، أنشـــا -5
 .219، ص1114
4- hasou, tawfiq y.: the struggle for the arab world " Egypt s Nasser and the arab league, ckegan 

poul one " England, lst,, 1985، p. 17. 
العالقات العراقية املصرية والدور املصـري املطلـوب، مقـاك منشـور علـ  شـبنة املعلومـات الدوليـة االنرتنـت عبيد أمن اللهييب،  -3

  عل  الربط:
http:// miraq.com  

 (  ، رسـالة ماجسـتري غـري منشــور 1111-2938املصـرية للمـد  )-خضـري أبـراهي  سـلمان حممـد البـدراين، العالقـات العراقيــة -8
 .3، ص1111يف العلو  السياسية كلية العلو  السياسية، جامعة بغداد، بغداد، 

بن عبد الناصر والباشـا نـوري السـعيد  آن اكيعد حلف بغداد من اه  النقاط اخلالفية الي كانت متصدر  الساحة السياسية  -9
 ن اللهييب، مرج  ساب .مبا حيمالن االثنان من رؤى خمتلفة الواحد عن اآلخر. للم يد انظر: عبيد أم

، 1، منشورات املنت  التجاري، مطبعة دار النت ، بريوت، طاألوسط_ك لك:  صر الدين النشاشييب، ماذا جرى يف الشرق 
   .614، ص2941

_ كــ لك: د. ليلـــ  اســن حســـن األمــري، نـــوري الســعيد ودور  يف حلـــ  بغـــداد واثــر  يف العالقـــات العراقيــة ـ العربيــة حـــى عـــا  
 .252، ص1118منتبة الفنر العري، البصر ،  ،2958
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 : لعراقيف ا 1958 يوليو –تموز  14ثورة مرحلة ( 3
يوغســــالفيا وتوجــــ  إىل موســــنو طـــــالباً مــــن ث  إىلال ــــور  قطــــ  عبــــد الناصــــر  ارتــــ   هــــ   مبجــــرد قيــــا 
، فضـــاًل عـــن قيـــا  عبـــد (22)اإلجـــراءات ملنـــ  أي تـــدخل غـــري ضـــد ال ـــور  العراقيـــة اختـــاذ، (21)خروشـــو  ث

العربيــة املتحــد ، ســتقو  الناصــر بعــد عودتــ  مــن االحتــاد الســوفيي إبصــدار بيــان جــاء فيــ  ث أن اجلمهوريــة 
جبمي  الت اماهتا جتا  العراق اجلمهوري وحنومت  اجلديد ، وذلك وفقاً ملي اق الضمان اجلماع  العري، أي 
تفعيــــل مي ــــاق الــــدفاع العــــري املشــــرتك، وأن إي عــــدوان علــــ  العــــراق هــــو مب ابــــة عــــدوان علــــ  اجلمهوريــــة 

 .(27)دولة ابلعام تعرت  حبنومة ال ور  أوك كانت  أمامصر هب ا، حي   . م تنتف  (21)املتحد ث
 أوثـ هن ا بعد القطيعة الي كانت بن العراق ومصر قبل ال ور ، جاءت رغبة من قياد  ال ور  إلقامـة 

 . (26)العالقات م  الشقيقة مصر يف كافة اجملاالت
العراق بعد أربعة  لنن ه   العالقات الطيبة م تد  طوياًل، وذلك لنشوب خالفات بن قاد  ال ور  يف

. وســرعان مــا تفاقمــت اخلالفــات بــن قاســ  وعبــد الناصــر لتصــل إىل حــد القطيعــة، (25)أشــهر مــن قيامهــا
 .(24)لة واخليانةماواهتا  الواحد لآلخر ابلع

 : يف العراق 1963فرباير  –شباط  8ثورة مرحلة ( 4
الــي قامــت بــن قــاد  ال ــور  جــاءت هــ   ال ــور  كنتيجــة حتميــة لل الفــات ولالنشــقاقات وللصــراعات 

عبد النرمي قاس  وعبد السال  عـار  حالـت ابلنهايـة إىل قتـل قاسـ  وتـو  عـار   مـا  الرائسـة، وأن مـن 
 . (23)البديه  أن ينون من أك ر الدوك و ال عماء العرب ترحيباً هب   ال ور  ه  مصر، وعبد الناصر

                                                        
 ، 2896نيســان ـ ابريـل ســنة  25خروشـو : نينيتـا سـريغيفيش خروتشــو ،  عـي  شـيوع  ورجــل دولـة سـوفيي، ولـد يف  -21

  راعيـاً ومـن   من عائلة يعمل إفرادها ابملنـاج ، عمـل يف بدايـة حياتـ أوكرانيامبقاطعة كورسك الوقعة عل  احلدود الفاصلة بن روسيا و 
وأصــبح  األمــوران تقلــد  مــا   إىل ، تــوىل عــد  مناصــ  يف اللجنـة املرك يــة للحــ ب الشــيوع ، 2911اجلامعــة العماليــة ســنة  إىلانتسـ  

ة  ، انته  خروشو  سياسة االنفتاح والتفه  والتأييد إ اء دوك العام ال ال  وخصوصاً الدوك العربي2957رئيساً لالحتاد السوفيي سنة 
  . 2946تشرين األوك ـ أكتوبر سنة  26منها، ختل  عن مجي  مناصب  يف 

جــاء تصــر  عبــد الناصــر هــ ا ملنــ  اي تــدخل خــارج  لقمــ  ال ــور  كمــا قمعــت مــن قبلهــا ثــور  رشــيد عــا  النــيالين ســنة  -22
صــر والعــام، بــريوت، دار النهــار،  ، عنــدما تــدخلت القــوات الربيطانيــة إلمخادهــا. للم يــد انظــر: حممــد حســنن هينــل، عبــد النا2962
 .289ـ283، ص2931

 .676ك لك: د. عبد احلميد عبد اجلليل أمحد شليب، مرج  ساب ، ص
 . 216، ص2959فائ  السامرائ ، الوض  يف العراق وإثر  يف القومية العربية، الدار القومية للطباعة والنشر، بغداد،  -21
  واإلعالم  بن العـراق ومصـر قبـل ال ـور ، حيـ  م يعـرت  العـراق ابجلمهوريـة جاء ذلك بسب  القطعية والتصعيد السياس -27

 العربية املتحد ، ك لك م تعرت  األخري  ابالحتاد اهلامش  ال ي حل تلقائياً بعد قيا  ال ور . 
عبـد السـال  عـار   وكنتيجة لتلك املعطيات قرر عبد النرمي قاس  قائد ال ور ، إرسـاك وفـد كبـري علـ  أعلـ  مسـتوى برائسـة -26

وعدد من و راء واملسؤولن يف احلنومة اجلديد  إىل دمش  حي  كـان عبـد الناصـر هنـاك. للم يـد انظـر: د. عبـد اجلبـار جرمـود، اتريـخ 
 .712، ص2945 ، بغداد، درا النهضة، 2932ـ2921حيايت 

ريــــة املتحـــد ، وكــــان علـــ  رأســــه  عــــار ، وذلـــك النقســــا  قادهتـــا إىل فــــريقن، فريـــ  مؤيــــد للوحـــد  أو االحتــــاد مـــ  اجلمهو  -25
والقـومين، وحــ ب البعـ  العــري االشـرتاك ، ويقــف علـ  اجلانــ  اآلخــر الفريـ  الــرافض للوحـد  بقيــاد  قاسـ ، والشــيوعين، واألكــراد. 

 .712للم يد انظر: املرج  الساب ، ص
 .141راض رشيد  ج  احليدري، مرج  ساب ، ص -24
العواصـ  العربيـة والدوليـة اعرتافـاً ابل ـور  العراقيـة اجلديـد ، حيـ  أن عبـد الناصـر أرسـل برقيـة هتنئـ   ابلفعل كانت القـاهر  أوك -23

إىل عار ، بعد انتهاء عمليات القتـاك وجنـاح ال ـور  خبمـس عشـر  دقيقـة فقـط. للم يـد أنظـر: د. عبـد احلميـد عبـد اجلليـل أمحـد شـليب، 
 .519مرج  ساب ، ص
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ال ــور ، م ينــو  جــادين يف قــاد   ب البعــ  أال إننــا جنــد أن اإلحــداث أثبتــت أبن أي مــن عــار  وحــ
دعواتا للوحـد  مـ  مصـر الـي تغنـوا هبـا قبـل قيـا  ال ـور  والـي علـ  أساسـها قـاموا هبـا، إال أمـ  اسـت دموا 
اســ  عبــد الناصــر والقوميــة العربيــة للوثــوب إىل الســلطة، وذلــك ملــا حيملــ  عبــد الناصــر مــن شــعبية وحــ  

 .(28)عراق  والعريواحرتا  لدى غالبية الشع  ال
 .4394-4390ثانيًا: السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق من 

 مراحل جتلت أتها يف: إغتيال  عد لغاية استال  الرئيس أنور السادات الي تلت   احلق شهدت
 :1973تشرين األول _ أكتوبر  6مرحلة حرب  (1

اترخييـة يف إطـار العالقـات العراقيـة ـ  ، حمطـة 2937تشـرين األوك ـ أكتـوبر سـنة  4تعـد مرحلـة حـرب 
، فقـد قـد  العـراق ملصـر وسـورا، كـل أصـنا  (29)وثقل سياس  كبري ابر    املصرية، حي  كان للعراق دور  

اإلجيابيـة علـ  التضـامن  انعناسـات الدع  العسنري لتدعي  اجلبهة املصـرية ـ السـورية، األمـر الـ ي كـان لـ  
اقــــ  للجبهــــة العربيــــة ضــــد النيــــان الصــــهيوين علــــ  كافــــة املســــتوات ، كمــــا تواصــــل الــــدع  العر (11)العــــري

 .(12)االقتصاديةو السياسية، و العسنرية، 
وكان العراق من مؤيدي است دا  ثالنفط كسالح يف املعركةث فقد عمل م  ابق  الدوك العربية املنتجة 

مرينيــة، ابســت ناء فرنســا الــي  والــوالات املتحــد  األ األوربيــةالــدوك  إىلللــنفط علــ  عــد  بيــ  الــنفط العــري 
االقتصــادية أن تضــرب هــ   الــدوك، هــ ا  ابأل مــةكانــت واقفــة موقــف احليــاد واملســاند للعــرب، ممــا جعــل 

للـــدوك الــي تتعـــاون مــ  الـــوالات املتحـــد  األمرينيــة وتتعـــاطف مـــ   تقليـــل صــادرات الـــنفط إىلابإلضــافة 
 ، مـن حجـ  2937ـ أكتـوبر سـنة  األوكمن شهر تشرين  ابتداء% 5تقل عن  بصور  متنرر  ال إسرائيل

 .(11)  ث2937ـ سبتمرب سنة  أيلوكاإلنتاج الفعل  لشهر 

                                                        
 23 ، كمـا ذكــر ، وحـ ب البعــ  ب ــور  2947شـباط ـ فربايـر ســنة 8إىل الســلطة عـار  ب ــور  حيـ  مت لنليهمــا الوصـوك  -28

  ، من دون إن حيق  إي منهما الوحد  املنشود ، وال حى اإلحتاد الفدرا  ال ي قاوموا بشد  اا  حن  قاس 2948متو  ـ يوليو سنة 
لــوطن العــري للطباعــة والنشــر، ابريــس، ابلتعــاون مــ  دار الفريــ  ســعد الــدين الشــاذ ، حــرب أكتــوبر، منشــورات مؤسســة ا -29

 .299ـ298، ص2981، 2احلرية للطباعة والنشر، بريوت، ط
، املؤسسـة العربيـة 2(، البحـ  عـن السـال  يف مصـر والصـراع يف الشـرق األوسـط، ط2938ــ2968م كرات حممود راض) -11

 .161، ص2982للدراسات والنشر، بريوت، 
املصــري أنــور الســادات والــرئيس الســوري حــافظ أســد م يتوقعــوا أن يشــارك العــراق أبي جمهــود حــري يف  أن كــل مــن الــرئيس -12

احلــرب، وذلــك لوجــود أك ــر مــن خطــر علــ  العــراق، منهــا التواجــد املن ــف للقــوات اإليرانيــة املنتشــر  علــ  طــوك حــدودها مــ  العــراق، 
القتـاك اتصـل الـرئيس العراقـ  أمحـد حسـن البنـر ابلرئيسـن السـادات واألسـد، ابإلضافة إىل ثورات األكراد الي ال تنقط  لنن م  بـدء 

 .22يعلمهما أبن العراق قد قرر أن يشارك يف املعركة. للم يد انظر: خضري إبراهي  سلمان احلمداين، مرج  ساب ، ص
، 2983طــاب  العســنرية، كــ لك: اللــواء حســن مصــطف  أمحــد، اجلبهــة الشــرقية ومعاركهــا يف حــرب رمضــان، بغــداد، مديريــة امل

 .297ص
 .76، ص2997السالح والسياسة، القاهر ، مرك  األهرا  للرتبية والنشر،  2937ك لك: حممد حسنن هينل، أكتوبر

 ، درســاً قاســياً ومؤملــاً الينســ . للم يــد 2937ويصــف ث نيســنون ذلــك القــرار ويقــوك ث لقــد تلقــ  الغــرب يف خريــف ســنة  -11
، 2 كرات الرئيس نينسون، احلرب احلقيقية، ترمجة، د. سهيل  كل، دمش ، دار حسان للطباعة والنشر، طانظر: ريتشاد نينسون، م

 .222، ص2987
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 مرحلة معاهدة السالم املصرية الصهيونية:  (2
جــراء الصــلح مــ  النيــان الصــهيوين، حيــ  أعلــن ذلــك بــدأت هــ   املرحلــة بعــد إن عــ   الســادات إب

 ، والـي أعلـن 2933ملصري يف تشرين ال اين _ نوفمرب سـنة جلسة جملس الشع  ايف     صراحة يف خطاب
، والـ ي جـاء فيـ  ثأنـ  مسـتعد للـ هاب إىل أي منـان يف العـام (17)فيها عن اقرتاح  ابل هاب إىل القـدس

 .(15)، نفس ث (16)حب اً عن السال ، حى لو كان ه ا املنان القدس ذاهتا والننيست
 ، حينمــا 2933تشــرين ال ــاين ـ نــوفمرب ســنة  11ســبت وهنــ ا نفــ  الــرئيس الســادات مســاء يــو  ال

، وعل  الرغ  من تباين (14)حطت طائرت  يف مطار )بن غورين( وسط أكرب حشد إعالم  عرف  العام كاف 
أن توقيـ  مصـر  إال ،بـن الـرافض واملـتحفظ النيـان الصـهيوين إىلمواقف الدوك العربية من  ار  السـادات 

 إىلالــدوك العربيــة املتحفظــة دفــ   (13)ث  ، علــ  تســوية ث كامــ  ديفيــد2933ســنة  ســبتمربيف أيلــوك _ 
 فشرعت الدوك العربية مجيعها بقط  العالقات م  مصر. موقف الرفض للتحرك املصري.

 ، 2938كمــا طلبــت احلنومــة العراقيــة لعقــد مــؤمتر القمــة العــري، ومت عقــد  ابلفعــل يف بغــداد ســنة 
 . (18)السادات وفد من القمة إىلحتمل توقي  رئيس املؤمتر ثالبنرث حيملها ومت ض عن : إرساك رسالة 

وكان رد الدوك العربية املعارضة هلـ   االتفاقيـة هـو تنفيـ  مقـررات قمـة بغـداد، فقـد قـرر جملـس جامعـة  
ن الـدوك العربيـة علـ  مسـتوى و راء اخلارجيــة واالقتصـاد واملـاك العـرب، يف االجتمــاع الـ ي عقـد ببـــغداد مــ

 : (19)آذار _ مارس من نفس السنة، فرض العقوابت التالية عل  احلنومة املصرية 72ـ13املد  
 سح  السفراء العرب من مصر فوراً. -أ 
 تعلي  عضوية مصر يف جامعة الدوك العربية. -ب 
 نقل مقر جامعة الدوك العربية من مصر إىل تونس. -ج 

                                                        
 .68، ص 2985، بريوت، 4حممد حسنن هينل، حدي  املبادر ، ط -17
. عـــدد نـــواب اإلســـرائيلية احلنومـــةومراقبـــة  عمـــل التشـــري حيـــ  يرتكـــ   اإلســـرائيل  الربملـــانالننيســـت: أي ث اجملمـــ  ث هـــو  -16

ثالننيســتث  الربملـان اإلســرائيل  اسـ  مسـجل ويعمـل ممــ ال هلـ ا احلـ ب. أطلــ  علـ  حــ ب ئبًـا، ينتمــ  كـل مـنه  إىل  211الننيسـت 
، ويشـوع للشـيو ، والشـيو  لألنبيـاء، ليشـوعالتـورا  مـن سـيناء وسـلمها  موسـ : ثقبـل امليشـنا الوارد يف  احلاخامننسبة إىل اس  جملس 

 واألنبياء سلموها لرجاك الننيست النبري.
حممــد حســنن هينــل، عواصــف احلــرب وعواصــف الســالح، املفاوضــات الســرية بــن العــرب و )إســرائيل(، النتــاب ال ــاين،  -15
 .  741_ 759، ص 2994بريوت، 
 .274د. عل  الدين هالك ومجيل مطر، النظا  اإلقليم  العري، مرج  ساب ،ص  -14
ورئــيس  حممـد أنـور السـادات املصـريبـن الـرئيس  2938 سـبتمرب 23كامـ  ديفيـد: عبـار  عـن اتفاقيـة مت التوقيـ  عليهـا يف   -13
القريـــ  مــن عاصـــمة  مرييالنــديف واليــة  كامــ  ديفيـــديومــا مـــن املفاوضــات يف املنتجـــ  الرائســ    21بعــد  منــاحي  بـــيغن إســرائيلو راء 

ونـت  . جيمـ  كـارتر. حي  كانت املفاوضات والتوقي  عل  االتفاقية حتت إشرا  الرئيس األمرين  السـاب  واشنطن الوالات املتحد 
عن ه   االتفاقية حدوث تغيـريات علـ  سياسـة العديـد مـن الـدوك العربيـة جتـا  مصـر بسـب  مـا وصـف  الـبعض ثبتوقيـ  السـادات علـ  

 جامعـة الـدوك العربيـةث ومت تعلي  عضوية مصـر يف تقرير مصري يف  الفلسطي،اتفاقية السال  دون املطالبة ابعرتا  إسرائيل حب  الشع  
 جـائ   نوبـل للسـال نتيجة التوقي  عل  ه   االتفاقية ومن جهة أخرى حصل ال عيمان مناصـفة علـ   2989إىل عا   2939من عا  

. للم يــد انظــر: الشــرق األوســطبعــد االتفاقيــة حســ  مــا جــاء يف مــربر املــنح للجهــود احل ي ــة يف حتقيــ  الســال  يف منطقــة  2938عــا  
 .217، القاهر ، اتريخ النشر بال، صمنتبة مدبو  (، 2982   ـ2931)، السياسة اخلارجية ملصر مجاك عل   هران

د املعاهـــدات واالتفاقيـــات مـــ  إســـرائيل فوقعـــت األ أن الســادات م أيخـــ  برســـالة القمـــة العربيـــة وســـار قـــدماً حنــو هدفـــ  بعقـــ -18
 ( أمحد عصا  عود ، امللف النامل ملسري  القمة العربية، عمان، مطـاب  2939آذار ـ مارس سنة  14املعاهد  املصرية ـ اإلسرائيلية يف 

 .75، ص2982املؤسسة اإلردنية، 
 .74خضري إبراهي  سلمان حممد البدراين، مرج  ساب ، ص -19
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 .4330-4394ثالثًا: السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق من 

مقتل السادات واستال  الرئيس حس، مبارك السلطة ولغاية الدخوك العراق  الي تلت  بةاحلق شهدت
 مراحل جتلت أتها يف: عد  للنويت

   :1988-1981حرب الخليج األوىل  (1
صـر وخـروج مصـر مـن دائـر  الصـراع العـري ـ ملبعـد مـرور وقـت لـيس ابلطويـل مـن بـدء القطيعـة العربيـة 

ئيل ، بــدأت احلــرب العراقيــة ـ اإليرانيــة، فــأثرت هــ   احلــرب ابلســل  علــ  إدار  الصــراع العــري ـ اإلســرا
 .(71)الصهيوين

ممــا عمــد بصــان  القــرار السياســ  اجلديــد يف مصــر املتم ــل ابلــرئيس حســ، مبــارك، الــ ي تــوىل حنــ  
وحتســن العالقــات مــ   ، إىل انتهــاج سياســة خارجيــة جديــد ، 2982مصــر بعــد اغتيــاك الســادات ســنة 

منهـــا، لنونـــ  ميـــر مبرحلــة صـــعبة وعصـــيبة وهـــو خيــوض حربـــ  الداميـــة مـــ   العــراق الــدوك العربيـــة وابألخـــ 
 .(72)إيران

 . (71)فتحسنت العالقة بن العراق ومصر، واصبح هناك تتطور ابلعالقة يف شى اجملاالت
رت ، ونالحـظ ذلـك عنـدما رفضـت ووصـلت العالقـات العراقيـة ـ املصـرية اىل أعلـ  مسـتوى يف تلـك الفـ

 .(77)القياد  املصرية عرضاً إيرانياً رمسياً غري مباشر، بشأن شراء معدات عسنرية بقيمة مليار دوالر
الصـف العـري، وكـان  إىلإعـاد  مصـر  علـ  وكنتيجة حتمية ملوقف مصر الرمس  والشـعيب عمـل العـراق

 .(76)ريةالعراق مؤمن بضرور  إعاد  العالقات العراقية ـ املص
يف اختــاذ القــرار العــري القاضــ  إبعــاد  مصــر إىل اجلامعــة  وفعــاك   ومــؤثر   مهــ    حيــ  كــان للعــراق دور  

  . 2989العربية بشنل رمس ، وه ا ماحدث يف مؤمتر قمة الدار البيضاء يف تشرين ال اين ـ نوفمرب سنة 

                                                        
رب قللــت مـن إمنانيــة نشـوب حــرب عربيـة ضــد إسـرائيل، كمــا أمـا مننــت اجلـيش اإلســرائيل  مـن ختفــيض مي انيتــ  ألن احلـ -71

، رسـالة دكتـورا  1111ـ 2999السنوية بسب  ذلك. للم يد أنظر: مجاك مصطف  عبدهللا، اإلسرتاتيجية األمرينية يف الشرق االوسط 
 .286، ص1112سياسية، جامعة بغداد، بغداد، غري منشور  يف العلو  السياسية، كلية العلو  ال

كــ لك: د. خلــدون  جــ  معــرو ، إتفاقيــة التســوية وإثرهــا علــ  القضــية الفلســطينية. يف كتــاب عالقــات إســرائيل الدوليــة، مركــ  
 .187، ص2991الدراسات الفلسطينية، كلية العلو  السياسية، جامعة بغداد، بغداد، 

سن العالقة بن العراق ومصر، فقد كانت ه   احلرب مـن الفـرص املهمـة والنبـري  إلعـاد  هنا بدأت أوك مظاهر إعاد  وحت -72
مصر عالقاهتا الطبيعية م  الدوك العربية، فوقفت موقف إجياي م  العراق يف حرب  م  إيران. للم يد أنظر: خضري إبراهي  سلمان حممد 

 . 67البدراين، مرج  ساب ، 
عدا الدور املصري جتا  احلرب العراقيةــ املصـرية، جملـة السياسـة الدوليـة، مؤسسـة اإلهـرا ، القـاهر ، ك لك: د. مجاك عل   هران، اب

 .211، ص2985، 39العدد
فقامـــت مصـــر بتجهيـــ  األســـلحة والـــ خائر إىل اجلـــيش العراقـــ ، وم متضـــ  اال فـــرت  قصـــري  حـــى كانـــت خطـــوط اإلنتـــاج يف  -71

اق ، واستمر ذلك طواك فرت  احلرب ه ا ابإلضافة إىل اشتغاك املالين من العاملة املصرية يف مصان  ال خري  املصرية تعمل للجيش العر 
 العراق مما كان فيها من األثر االجيـاي للطـرفين. للم يـد أنظـر: اللـواء الـدكتور كمـاك أمحـد عـامر، الـدور املصـري والعـري يف حـرب حتريـر

 . 13لقاهر ، اتريخ النشر بال، ص، اهليئة املصرية العامة للنتاب، ا2النويت، ج
 .52 ، نقالً عن: املرج  الساب ، ص17/6/2981جريد  كريستان ساينس مونرت،  -77
سعد ه اع عمر، الوحد  العربية يف سياسي مصر والعراق، دراسـة مسـتقبلية مقارنـة، رسـالة ماجسـتري غـري منشـور  يف العلـو   -76

 .281، ص1112عليا، بغداد، السياسية، معهد القائد املؤسس للدراسات ال
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 : عربيمجلس التعاون ال (2
والـ ي ضـ   عـريالتوقيـ  علـ  مي ـاق جملـس التعـاون ال ، 2989شهدت بغداد يف شباط ـ فرباير سنة 

. جـاء تشـنيل هـ ا اجمللـس لبلـو  العالقـات العراقيـة (75)حتت مظلت  كل من العراق، مصر، األردن، اليمن
  املصرية إىل ال رو  االجيابية.

آتـت  و كان من امل طط ل  إن يقو  جملس التعـاون العـري بـدور رادي يف املنطقـة، لـوال احلـروب الـي
، لنــن هــ ا احللــف م يســتمر مــد  طويلــة وأســتمر لبضــعة أشــهر فقــط، حيــ  أنــ  انفــرط مبجــرد (74)عليهــا

 ، حي  وقفت كل من الـيمن واألردن 2991آب ـ أغسطس سنة  1اجتياح اجليش العراق  للنويت يف 
 .(73)إىل جان  العراق، وقفت مصر إىل جان  النويت، وهب ا احنل ه ا اجمللس

 .9005-4330اسة الخارجية المصرية تجاه العراق من رابعًا: السي

 عــد  احــتالك العــراق وإســقاط نظامــ  السياســ لغايــة و  حــرب اخللــي  ال انيــةالــي تلــت  بــةاحلق شــهدت
 مراحل جتلت أتها يف:

 : 1991سنة  ( حرب الخليج الثانيةا
العـري بصـور  عامـة، ملـا قـ  للنويـت لتـدمر العـراق بصـور  خاصـة والـوطن اجاءت قضية االجتياح العر 

 .(78)ترت  عليها من انقسامات وتشرذمات داخل العراق والوطن العري
حيــ  انقســـ  الـــرأي العـــا  العــري بـــن مؤيـــد والـــرافض. فتم ــل املعســـنر األوك وضـــ  كـــل مـــن األردن، 

انة العراق، اليمن، السودان، موريتانيا، فلسطن، اجل ائر، ليبيا، تونس، وهو املعسنر ال ي يتحفظ عل  إد
ويــرفض االســتعانة بقــوات أجنبيــة إلجبــار العــراق علــ  االنســحاب مــن النويــت، بينمــا تشــنل املعســنر 

                                                        
د. سـلمان  يــدان النـداوي وعصــا  حممـد حســون، جملـس التعــاون العـري، املــدخل و الفلسـفة والعمــل، اجلامعـة املستنصــرية،  -75
 .62، ص2989
حي  كان اهلد  من أتسيس ه ا اجمللـس، هـو حتقيـ  أكـرب قـدر مـن التنسـي  والتعـاون والتنامـل االقتصـادي الـ ي يعطـ   -74
ت إجيابيــة للــدوك املؤسســة ممــا يــؤدي بــدرو  إىل إعطــاء قــدر أكــرب مــن املــردودات اإلجيابيــة علــ  الصــعيد السياســ ، وتعــد هــ   مــردودا

اخلطو  مدخاُل لتحقي  األمن القوم  العري لو مت العمل ب  بصور  صحيحة. للم يد أنظـر: خطـاب الـرئيس حسـ،. مبـارك أمـا  جملـس 
 .12/7/2989األهرا ، القاهر ، الشع  والشورى املصرين، جريد  

 جملس التعاون العري، مقاك منشور عل  شبنة املعلومات الدولية االنرتنت عل  الرابط: -73
http; \\ wkidia..org\wiki\d98.  

الغاية، فعملت حنومة النويت عل  أن تنون أدا  بيد الوالات املتحد  األمرينية إلضعا  العراق اقتصاداً وحتقيقاً هل    -78
(( وو ار  الداخليــة واألمــن النويتيــة، علــ  أن تقــو  CIAجــاء يف البنــد اخلــامس مــن االتفــاق املعقــود بــن وكالــة امل ــابرات األمرينيــة))

أبي دور مينـن أي ي يـد يف رصـيد قوتـ  السياسـية = =حنومة النويت مبشـاغلة العـراق هبـد  تطويقـ  اقتصـاداً، إلضـعاف  مـن أن يقـو 
حيـ  مت النشـف عـن هـ ا االتفـاق املعقـود بـن وكالـة امل ـابرات األمرينيـة وو ار  الداخليـة واألمـن النويتيـة، وثيقـة سـرية  واالقتصادية.

 ، تتضـمن مثـان فقـرات، أعـدها مـدير األمـن الـوط، النـويي إىل و يـر الداخليـة، تركـ  2989تشرين ـ نـوفمرب سـنة  11يعود اترخيها إىل 
اأييت: ث قــد اتفقنــا مــ  اجلانــ  األمرينــ  علــ  أن مــن املهــ  االســتفاد  مــن تــدهور الوضــ  االقتصــادي يف الفقــر  اخلامســة منهــا علــ  مــ

 العراق حى جنرب ه ا البلد عل  رس  حدود  املشرتكة وقد عرضت وكالة االست بارات األمرينية وسائل الضغط الـي نراهـا مالئمـة مـ 
احلقل. بشرط إن يـت  التنسـي  علـ  أعلـ  مسـتوات ث للتفاصـيل انظـر: حممـد حسـنن  التشديد عل  ان  يقو  بيننا تعاون واس  يف ه ا
 .7-1، ص2991، القاهر ، دار األهرا ، 2هينل، )حرب اخللي ( راوها  القو  والنصر، ط
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، مصر، سورا، املغـرب، لبنـان، الصـوماك، جيبـويت، وهـو الـ ي (79)ال اين من دوك جملس التعاون اخلليج 
 .(61)ات أجنبيةالعراق  للنويت، ويساند املطل  السعودي ابالستعانة بقو  جتياحيدين اإل

مصر بفتح ممرها املائ  املتم ل بقنا  السويس لعبور  قالت الطائرات واملدمرات وابق  قط   وم تنتف  
، عرب مـوانئ مصـر علـ  البحـر األمحـر وصـواًل إىل ميـا  اخللـي  العـري فقـط، (62)األسطوك لقوات التحالف

 .(61)وإمنا ذهبت إىل إرساك حشد عسنري ك يف للمنطقة
 مرحلة العقوبات االقتصادية: (2

نـت  عـن هــ   املرحلـة فــرض احلصـار االقتصـادي علــ  العـراق، الــ ي دا  قرابـة ثالثـة عشــر عامـاً، وقــد 
أسـفر شاركت الدوك العربية ومنها مصر قبل دوك العام يف تطبي  ه ا احلصار م  ابق  دوك العام، ال ي 

. وامتـا ت هـ   املرحلـة ابلعصـبية والتـدهور بـن (67)بسب  ذلـك احلصـار عراق وفا  قرابة مليون طفل  عن
العــراق ومصــر، وبقــ  احلــاك علــ  مــا هــو عليــة بــن احلنومــة العراقيــة واملصــرية لغايــة مــا عــدلت احلنومــة 
املصـرية موقفهـا الرمسـ  مـن العـراق علـ  الـرغ  مـن األ مـة الـي خلفتهـا أحـداث ال ـاين مـن آب ـ أغسـطس 

ما ل لك جند ان موقف احلنومة املصرية قـد طـرأ عليـ  نـوع مـن التحسـن  ، يف العالقات بينه2991سنة 
 وان املسو  الستمرار ه ا احلصار قد انتف . (66)عندما أدركت خبطور  احلصار عل  العراق

وعلـــ  أســـاس هـــ ا املوقـــف انطلقـــت الـــدعوات واملبـــادرات الشـــعبية املصـــرية املتعـــدد  اجملـــاالت لتأكيـــد 
 ، العديد من الطائرات املصرية خارقة احلظر 1111ت إىل بغداد من  سنة ضرور  رف  احلصار، فقد وصل

                                                        
منونــة مــن ســت دوك أعضــاء تطــل  عربيـةجملـس التعــاون اخلليجــ : جملــس التعــاون لـدوك اخللــي  العربيــة هــو منظمــة إقليميــة  -79

ابعتبــار  دولــة  العــراق. كمــا يعــد كــل مــن ومملنــة البحــرين وســلطنة ُعمــان وقطــر والنويــت واإلمــارات الســعوديةهــ   اخللــي  العــريعلــ  
وك علـ  )الـ ي مي ـل االمتـداد االسـرتاتيج  لـدوك جملـس التعـاون اخلليجـ ( دوال مرشـحة للحصـ والـيمنعربية مطلـة علـ  اخللـي  العـري 

لس كالراضـية والصـحية وال قافيـة. أتسـس اجمللـس يف عضوية بعض جلان اجمل واليمن العراقعضوية اجمللس الناملة حي  ميتلك كل من 
والشـيخ  جابر األمحـد الصـباحوكان كل من الشيخ  ابإلمارات العربية املتحد  ظيب أبوابالجتماع املنعقد يف  ، 2982 أار _ مايو 15

. ويت ـ  عبـد الـرمحن بـن محـد العطيـةمن أصـحاب فنـر  إنشـائ . يتـوىل رائسـة األمانـة العامـة للمجلـس حاليـاً   ايد بن سلطان آك ميان
 مقراً ل . للم يد انظر موق  جملس التعاون اخلليج  عل  شبنة املعلومات الدولية االنرتنت عل  الرابط: الراضاجمللس من 

http://www.gcc-sg.org/ 
، وتلبية للمطل  السعودي ابملشـاركة يف الـدفاع هن ا وقفت مصر عل  رأس الدوك الي عارضت الدخوك العراق  للنويت -61

 .217عن أراضيها، طبقاً ملعاهد  الدفاع العري املشرتك. للم يد أنظر: اللواء الدكتور، كماك أمحد عامر، مرج  ساب ، ص
حـد   ، حيـ  مجعـت الـوالات املت2965قوات التحالف: وهو اكرب جتم  عسنري تشنل بعد احلـرب العامليـة ال انيـة سـنة -62
 ، كما شهد ه ا التحالف 2991ارب  وثالثن دولة، غالبيته  دوك كربى، ضد العراق بعد قيا  االخري جبتياح النويت سنة  األمرينية

التحالف، حي  انـ  صـار اقـرب رمـاينون اىل دوك ماقبـل املـيالد = =ه ا مشاركت  دوك عربية عل  رأسها مصر، دمر العراق عل  ضوء
قــو  عســنرية مــدمر ، وعلــ  الــرغ  مــن كــرب التحــالف وقــو  املفرطــة اال ان العــراق قــاو  هــ ا العــدوان مايقــارب  مبــا شــنل  التحــالف مــن

 شهرين متنن خالهلا اىل احلاق خسائر ال يستهان هبا.
(، وفعــالً مت 61 ، إبرســاك قــوات عســنرية مصــرية إىل الســعودية)2991آب ـ أغســطس ســنة  22حيــ  وافقــت مصــر يف  -61

( إلف جندي جمه اً أبحـدث األسـلحة لنـ  تقـف إىل جانـ  قـوات التحـالف الغـري. للم يـد أنظـر: 74وات وعددها )إرساك ه   الق
 .28/21/2991تصرحيات ترك  ابن نصار عبد الع ي ، مسؤوك قاعد  امللك خالد اجلوية، جريد  االجبار، القاهر ، 

 .211خضري إبراهي  سلمان حممد احلمداين، مرج  ساب ، ص -67
نـــا دعـــت احلومـــة املصـــرية األقطـــار العربيـــة إىل مراجعـــة سياســـاهتا جتـــا  العـــراق بعـــد مـــرور ثالثـــة عشـــر ســـنة علـــ  العـــدوان ه -66

واحلصار، وأعربت الشركات املصرية عن استعدادها لت ويد العراق ابحتياجات  يف جماالت أتهيل وحتدي  البـى التحتيـة املتضـرر . للم يـد 
 .226انظر: املرج  الساب ، ص
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اجلـوي علــ  العـراق وحاملــة أعــداداً كبـري  مــن املســؤولن وامل قفـن والفنــانن والراضــين واحملـامن ومــن كافــة 
 .(65)الشرائح االجتماعية

 : 2113حرب الخليج الثالثة سنة  (3
جيــة ابملعــايري، حيــ  كــان املوقــف الرمســ  املصــري مشوشــاً شــهدت هــ   املرحلــة مــن وجهــة نظــر  ا دوا

وغامضـــاً فتجلـــ  ابلـــرفض النلـــ  لعمليـــة احـــتالك العـــراق وتغيـــري نظامـــ  السياســـ ، مـــن خـــالك نشـــاطات 
لنــن ابملقابــل جنــد إن تســهيالت مصــرية قــدمت  .(64)وحتركــات الــرئيس مبــارك للحيلولــة دون وقــوع الغــ و

، لقواهتـا العسـنرية الـي شـرعت يف عمليـة غـ و (63)يف الـدع  اللوجسـي للوالات املتحد  األمرينيـة مت لـت
 واحتالك العراق من خالك عد  وسائل ه :

الغا ية حيـ  وافقـت احلنومـة املصـرية مـن املـرور عـرب قنـا   األمرينيةمساح احلنومة املصرية للقوات أ( 
 .(68)صر ملت مة ابتفاقية القسطنطينيةم أنطانية حبجة يو الرب  األمرينيةالسويس عل  مرور القط  احلربية 
 .(69)ب( املساند  اإلعالمية املصرية

 .(51)ج( الدع  الغ ائ  املصري
 مــا إبرامهــاتتمســك ابتفاقيــة القســطنطينية، الــي مــر علــ  كانــت احلنومــة املصــرية  وحنــن هنــا نقــوك إن 

( ســنة، وتســع  لتفعيلهــا والعمــل مبقتضــاها، فلمــاذا ال تســع  لتفعيــل اتفاقيــة الــدفاع العــري 211يقــارب )

                                                        
 .118سعد ه اع عمر، مرج  ساب  ساب ،  -65
 –كــانون ال ــاين   6حيــ  اجــرى الــرئيس املصــرية عــد  حمــاداثت ولقــاءات مــ  املســؤولن الــدولن واالقليمــن ومنهــا التقــ  يف  -64

لسـنة ذاهتـا، مـن الشـهر وا26، و ير اخلارجيـة الرتكـ  عبـدهللا غـوك يف شـر  الشـيخ وحبـ  معـ  تطـورات اال مـة العراقـ . ويف 1117يناير 
فهـد بـن عبـد الع يـ  وو  عهـد ، لبحـ  سـبل جتنـ  شـن  امللـك= = قا  ايضا ب ار  سـريعة إىل اململنـة العربيـة السـعودية التقـ  خالهلـا

كـانون ال ـاين _   16فرنسـا( لبحـ  الوضـوع ذاتـ ، ويف  –حرب عل  العراق، واعقبها بقرت  قصري . جبولة اوروبية مشلت كــل من )املانيـا 
 ، شــاركت مصــر يف اجتمــاع لــدوك جــوار العــراق، لبحــ  والعمــل علــ  احلــل الســلم  لال مــة العراقيــة. كمــا اســتقبل 1117ير ســنة ينــا

االردنيـة مؤكـد   – ، العاهل األردين امللك عبدهللا ال اين، وقد خرجت القمة املصـرية 1117فرباير سنة  –شباط  25الرئيس مبارك يف 
 .25/2/1117بعاد شبح الصراع العسنري يف العراق. للم يد انظر: جريد  الشرق االوسط، عل  اتية استمرار اجلهود ال

والتمـوين للقـوات العسـنرية يف عملياهتـا املتقدمـة لغـ و ابإلمـداد هـو املسـاند  املتعلقـة  logistical suortالـدع  اللوجسـي:  -63
العـا  يف  الـرأيأراض  الغري، وكما حتتاج القوات الغا ية للدع  اللوجسي حتتاج إىل العمليات اإلعالمية العسنرية الي تعمـل علـ  هتيئـة 

ـــة يف  تقـــدمي الـــدع  اللوجســـيالنبيلـــة والغـــاات الســـامية. و  األهـــدا ومســـميات  أمســـاءاملســـتهدفة ابلغـــ و حتـــت  األراضـــ  مشـــاركة فعلي
العمليـات العسـنرية الن قـوات بـدون دعـ  لوجسـي تعـ، اهل ميـة واالنـدحار والتقهقـر حب ـاً عـن املـاء والطعـا . للم يـد انظـر: سـليمان بـن 

 صاح اخلراش ، مرج  ساب .
ومــة املصــرية، إن مصــر ال تســتطي  إن متنــ  أي هــ  االتفاقيــة الــي وقعتهــا اخلالفــة الع مانيــة ومصــر يف واليتهــا وأكــدت احلن -68

قطعة حربية أجنبية من املرور يف القنا ، اال اذا كانت مصر يف ه  املقصود  ابحلرب. للم يد انظر: د. عل  الدين هالك، العراق وافاق 
 .25، ص 29/3/1114املستقبل، مداخلة يف ندو  املرك  الدو  للدراسات ااملستقبلية واالسرتاتيجية، القاهر ، يف 

حصلت القوات األمرينية دعماً واضحاً من بعض وسائل اإلعال  ومن ه ا الـدع  نشـر جريـد  األهـرا  يف عـددها الصـادر  -69
 ، إعال ً مـدفوع الـ من ابسـ  حركـة الوفـاق الـوط، العراقـ  املمولـة مـن الـوالات 1117مارس سنة  –آذار  11يو  اخلميس املصاد  

 .11/71/1117مبا أمست  جرائ  صدا . للم يد أنظر: جريد  األهرا ، املتحد  األمرينية، 
جاء ه ا الدع  من خالك السماح للقوات األمرينية ولربيطانية من احلصوك عل  الدع  الغ ائ  الال   خالك محلتهـا علـ   -51

خــالك عمليــة االحــتالك، حيــ  راق مــن االســواق املصــرية، وهــ ا مــامت رصــد  مــن خــالك فلــ  واثئقــ  عــن حــاك اجلــيش االمرينــ  عــال
رصدت النامر  صوراً لعبـوات برتقـاك منتـوب عليهـا بيـا ت تؤكـد ان الربتقـاك مصـري طـا ج مـن إنتـاج شـركة امسهـا سـقار  وبـ  الفـيل  

  .1117مارس سنة  –اذار  15من خالك شاشة ابو ظيب الفضائية يف يو  

http://abu.edu.iq



 
 

771 

 11 :العدد

 

حصــل  وهـ ا مــا، (52)( ســنة الـي تشــنل مصــر احـد ابــر  ركائ هــا41يتجــاو  عمرهـا حنــو ) املشـرتك الــي ال
 . (51) 2991عند الدخوك العراق  للنويت 

 إىلكــان اجيابيــاً ابلنســبة   وإمنــافقــط، جتــا  العــراق نــن ســلبياً املوقــف املصــري م ي إنهنــ ا مينــن القــوك 
يـ  كـان الـدع  ، ح(57)وتـدمري الـي هلـا مصـلحة يف احـتالك العـراق  واإلطرا  األمرينيةالوالات املتحد  

 عملية احتالك العراق.  من ابإلسراعاثر ملموس  االلوجسي املصري مؤثراً وذو 
لغــ و االننلــوا أمرينــ  للعــراق فنــان أك ــر وضــوحاً مــن املوقــف امــا عــن املوقــف الشــعيب املصــري مــن ا

بـــن كافـــة املؤسســـات السياســـية  ن اإلمجـــاعشـــهدت الســـاحة السياســـية املصـــرية حالـــة مـــ ، حيـــ احلنـــوم 
 أمرينــ ننلــو االعلــ  رفــض الغــ و واالحــتالك  ،(54)ومنظمــات اجملتمــ  املــدين ،(55)والدينيــة ،(56)وال قافيــة

 ق.للعرا
 .9044-9005الخارجية المصرية تجاه العراق من  خامسًا: السياسة

خلـ  مبـارك وتـو  الـرئيس حممـد مرسـ  وخلعـ  لغايـة حرب احتالك العراق و الي تلت   احلق شهدت
 مراحل جتلت أتها يف: عد  أيضاً 

                                                        
علــ  أي دولــة عربيــة عضــو يف اتفاقيــة الــدفاع العــري املشــرتك، ومبقتضــاها تعتــرب مصــر يف حالــة حــرب حــاك وقــوع العــدوان  -52

 والعراق من بن ه   الدوك.
جنـد ان مصـر قـد فعلـت معاهــد  الـدفاع العـري املشـرتك، لنــن مـا المينـن تفسـري  هـو املوقــف املصـري مـن الغـ و واالحــتالك  -51

رينـ . فمصـر الـي مجعـت العـرب واحتـدت مـ  الغـرب االننلوامرين ، ذلك ان مصر م تت ـ  أي موقـف ينسـج  مـ  حجـ  الفعـل األم
عنـــد الـــدخوك العراقـــ  للنويـــت، م تت ـــ  أي موقـــف إ اء ماحصـــل يف العـــراق. للم يـــد أنظـــر: د. خـــريي عبـــد الـــر اق جاســـ ، العـــراق 

 .62،ص 1117، 7ومصر.. مباد  ا  مصاح، جملة شؤون عراقية، مرك  العراق للدراسات، بغداد، العدد
 .61ب ، ص املرج  السا -57
متيــ  موقــف أحـــ اب املعارضــة املصـــرية ابلــرفض القـــاط  لعمليــة الغـــ و واالحــتالك االننلـــوا أمرينــ  للعـــراق، وإعالمــا الـــدع   -56

النامــل للشــع  العراقــ ، ومناصــر  املقاومــة العراقيــة، ومســاندهتا ضــد القــوات الغا يــة، مســتند  يف ذلــك علــ  ان الغــ و واالحــتالك يعــد 
األمــ  املتحــد ، واملواثيــ  الدوليــة، وأنــة يهــد  إىل تغــري نظــا  العــراق ابلقــو ، الــ ي هــو مــن أوائــل الــدوك مبنظمــة الشــرق  انتهاكــاً ملي ــاق

بعدها ث األم  املتحد ث. ومن أه  ه   األحـ اب هـ  )حـ ب الواحـد حـ ب = =األوسط استقالاًل، وانضماماً إىل ث عصبة األم ث ومن
، مرجـ  سـاب ، ص 1116 – 1117احل ب الناصري(. للم يد انظـر: التقريـر االسـرتاتيج  العـري التجم  الوط، التقدم  الوحدوي، 

214. 
أن مؤسسـات الدينيــة هلـا األثــر البـار  وامللمــوس يف التـأثري علــ  الشــارع العـامل  بصــور  عامـة والشــارع العـري بصــور  خاصــة.  -55

يف إدانتـــ  لغــ و العــراق واحتاللـــ  مــن قبــل الـــوالات املتحــد  األمرينيـــة  عليــ  كــان جممـــ  البحــوث اإلســالمية يف األ هـــر الشــريف ســباقاً 
 ،حيــ  صــرح الشــيخ ث علــ  أبــو احلســن ث رئــيس جلنــة الفتــوى ابأل هــر آنــ اك يف شــهر شــباط ـ فربايــر ســنة 1117وحلفائهــا يف ســنة 

جلنـود األمـرينين والربيطـانين تعـد يف هـ    ، بفتوى يؤكد فيها ث وجوب قتاك القوات األمرينية إذا احتلت العـراق، وأن دمـاء ا1117
احلالة حالاًل، كما أن قتل  املسلمن يعدون شهداء. فضالً عن مواقف الننائس املصرية ال الث من األ مة العراقية ال ي م خيتلف عن 

للعـراق، فضـالً عـن مشـاركة  املوقف الرمس  والشعيب واإلسالم  يف مصر، حي  أدانت عملية الغـ و ومـن   االحـتالك األننلـو أمرينـ 
الننائس يف املؤمترات الي نظمتها خمتلـف القـوى السياسـية الرمسيـة واملعارضـة الرافضـة لالحـتالك األننلـو أمرينـ  للعـراق. للم يـد انظـر: 

  .219، مرج  ساب ، ص 1116 – 1117التقرير االسرتاتيج  العري 
بعـدد مـن اخلطـوات العمليـة للتنديـد مبعليـة الغـ و، كإرسـاك قوافـل إغاثـة، قامت مؤسسات اجملتم  املدين والنقـاابت يف مصـر  -54

وتنظـــي  مـــؤمترات ونـــدوات، مجاهرييـــة، وقيـــاد  مظـــاهرات احتجـــاج للعـــدوان، وأتيـــدها املطلـــ  للشـــع  العراقـــ ، ورصـــد قـــوائ  املقاطعـــة 
ابحلـرب علــ  العــراق، وضــمت املظــاهرات  االقتصـادية لــدوك االحــتالك. فأشــهدت خمتلــف اجلامعـات املصــرية ميــدان ومظــاهرات منــدد 

اإللــف مــن املتظــاهرين. كمــا شــهدت عــدد مــن احملافظــات املصــرية مظــاهرات لــدع  ومســاند  وأتيــد العــراق وشــعب ، والتنديــد ابلعــدوان 
 وكمـا (( إلـف متظـاهر151(، م ل املظاهر الي شهدهتا حمافظـة دميـاط قبيـل الغـ و االننلـو أمرينـ ، وضـمت مـا يقـارب ))54الغاش )

شــــهدت حمافظــــة اإلســــنندرية تظــــاهر  ضــــمت أك ــــر مــــن مئــــة إلــــف متظــــاهر، منــــددين ابحلــــرب علــــ  العــــراق. للم يــــد أنظــــر: التقريــــر 
 ، مرج  ساب ، بال ص.1117 – 1111االسرتاتيج  العري 
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 السياسة املصرية بعد االحتالل:   (1
عرجت مصر بعد تغيري النظا  السياس  يف العراق إىل إتباع عد  أسالي  إلدار  احلالة م  العراق كان 

التواجــــد األجنــــيب  إمــــاءمــــ  التأكيــــد علــــ  وحــــد  العــــراق وضــــرور  مــــن أتهــــا أســــلوب الرتقــــ  واالنتظــــار 
تنيـــف ال امـــا عـــن األســـلوب ال ـــاين فنـــان ألي ســـب  كـــان. عراقـــ  ألي طـــر  إقصـــاءالعســـنري، دون 

 ، حي  صدر 1116ح يران ـ يونيو سنة  دإلجياي م  التطورات السياسية اجلارية يف العراق، السيما بعا
 .(53)العملية السياسية يف العراق أسس( ال ي صا  2564قرار األم  املتحد  )
، (58)اجلمــــ  بــــن املقصــــدين، أي التمســــك ابملبــــاد  إىل عملــــت يةصــــر احلنومــــة امل ونالحــــظ هنــــا إن

ميـنح تربيـراً خلصـو  العالقـة املصـرية  من العالقات املصـرية األمرينيـة علـ  حنـو ال األدىنافظة عل  احلد واحمل
 .(59)األمرينية ضد مصر اإلدار استعداء  إىلاألمرينية لتم يقها مبا يؤدي 
مصر بتعديل مواقفها بشان العالقة م   أخ ت ، 1117نيسان ـ أبريل سنة  9وم  سقوط بغداد يف 

 بعد صدا ، بعد أن كانت السياسة املصرية جتا  العراق طيلة فرت  ما املعارضة يف عراق ما واألح اب القوى
، (41) ، تقــو  علــ  رفــض أي تــدخل يف الشــؤون الداخليــة العراقيــة2991بعــد حــرب اخللــي  ال انيــة ســنة 

مــ  مجاعــات املعارضــة العراقيــة مب تلــف تياراهتــا، ولقــد ســببت هــ   اخلاصــية  اتصــاالتورفــض إجــراء أي 
 االفتقـاربعـد صـدا  يف العـراق، حيـ  عانـت مصـر مـن  نتائ  سليبة عل  املوقـف املصـري مـن ترتيبـات مـا

الـروابط مـ  مجاعـات املعارضــة، بـل والعجـ  عــن التعـر  علـ  التوجهـات وبــرام  هـ   اجلامعـات علــ    إىل
 .(42)ا املتعلقة مبستقبل العراقكافة القضا

ـــاك الــرئيس مبــارك ث انتهــاءن مبجــرد ا نــ  مــن الضــروري حتقيــ  االعمليــات العســنرية واحــتالك بغــداد، قـ
 .(41)الفوضــ  الــي تلــت ســقوط بغــدادث وإمــاءالوضــ  يف العــراق، وإعــاد  بنــاء مؤسســات الدولـة،  اسـتقرار
بـرقيي هتنئـ  مـن  إرسـاكحلنومـة املؤقتـة، وذلـك بعـد مصـر اب اعرتفـت ، 1116ح يران ـ يونيـو سـنة  1ويف 

كــل غـا ي اليـاور، لتوليــ  رائسـة اجلمهوريــة العراقيـة، والـدكتور إاد عــالوي، لتوليـ  رائســة   إىلالـرئيس مبـارك 

                                                        
الدوليـة االنرتنـت علـ   عبد املنع  منصور عل ، العالقات املصرية اإليرانية اجل ء ال اين، مقـاك منشـور علـ  شـبنة املعلومـات -53
 الرابط: 

http:// aabdmnm.net  
حنـو مصـري  متناملـةمتسك مصـر مببـاد  القـانون الـدو  وطـرح رؤيـة  إبرا فأصرت مصر عل  مواقفها من  ابدية األ مة عل   -58

الــدمار  أبســلحةا يتعلــ  (. يف مقابــل تعــاون العــراق فيمــاإلقليميــةالعــراق )معارضــة احلــرب، وضــمان اســتقالك وســياد  العــراق ووحدتــ  
الشامل. بل أن مصر رفضت جمرد املشاركة يف تب، مبادرات اقليميـة ودوليـة تتضـمن تنحـ  الـرئيس العراقـ  صـدا  حسـن مقابـل توقـف 

 الوالات املتحد  األمرينية عن هتديد العراق ابلغ و.
 .213، ص1115مرييت، القاهر ، ، دار 2د. حممد السيد سعيد، االحتالك األمرين  للعراق رؤية مصرية، ط -59
 مصر واحلرب عل  العراق، مرج  ساب . -41
لقد حاولت مصر بعد االحتالك االننلوامرين  للعراق ان تتالىف ه ا النق  من خالك االتصاك جبماعات العراقية الي ال  -42

 أعلـنالنرديـة الرئيسـية وجتمـ  الـدميقراطين املسـتقلن. كمـا  واألحـ اب اإلسـالم  األعلـ ي ري االتصـاك هبـا ايـة حساسـيات م ـل اجمللـس 
 أمحد ماهر عن ترحيب  بلقاء كل من يريد ان نستم  الي  او يستم  الينا. آن اكو ير اخلارجية املصري 

قـا   ، يرح  ب  تشنيل جملس احلنـ  االنت1117متو  ـ يوليو سنة  26واصدر منت  رائسة اجلمهورية يف مصر بيا ً يو   -41
وخطـــو  إجيابيـــة حنـــو وضـــ  دســـتور جديـــد = =العراقـــ ، وصـــفو  ابنـــ  خطـــو  اىل االمـــا ، وانـــ  مـــن شـــان  ان يعيـــد االســـتقرار اىل العـــراق،

. للم يد (. تتوج االعرتا  املصري مبجلس احلن  االنتقا  العراق  بتتاب   ار  اعضاء ه ا اجمللس اىل القاهر  تباعاً 41وحنومة منت بة)
مســـــعود، وفـــــد جملـــــس احلنـــــ  االنتقـــــا  العراقـــــ  يصـــــل اىل القـــــاهر  يف بدايـــــة  ار اىل مصـــــر، مقـــــاك منشـــــور يف جريـــــد   أمحـــــدانظـــــر: 
 .6/8/1117االهرا 
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لبنـاء الدولـة العراقيـة،  اإلمنـا تجملس الو راء العراق ، مؤكداّ عل  دع  مصر النامل جلهودهـا يف حشـد 
 .(47)شع  العراق إلي دعائ  السياد  واالستقالك واحلن  الوط، حتقيقاً ملا يصبوا  وايضاً ترسيخ

هن ا شهدت الفرت  الي عقبت سقوط بغداد واختالهلا حتركاً مصـراً واسـعاً اجتـا  العـراق تتـوج بنومـا 
ياًل، فشرعت قو  مت يلها الدبلوماس  ابلعراق، اال ان ه ا م يستمر طو  أعادتالدوك العربية الي  أوائلمن 

متو  ـ يوليو سـنة  7الشريفث يف  إيهاباملصري يف بغداد السفري ث ابإلعماكالقائ   اختطا  إىل اإلرهاب
 .(46)من اختطاف  أا  أرب عناصر القاعد  بعد  أيدي ، ومن   قتل عل  1115

ابلتواجد الرمسـ  املصـري علـ   واإلقليميةالعراقية  اإلطرا ة بعض بعد  رغ إىلواضحة  إشار ويف ه ا 
، وهنــا اغلقـت مصـر العربيــة سـفارهتا ببغــداد (45)السـاحة العراقيـة، وترهيــ  البع ـات العربيـة الرمسيــة االخـرى

 .(44)اإلجرام بعد ه ا العمل 
التـوتر علـ  الصـعيد  وا داد ، 1114غري أن التطورات السياسية الي شهدها العـراق منـ  بدايـة سـنة 

العراقية وأتلي  الرأي العا   األوضاع، أريد من خالهلا أت مي (43)الداخل  وظهور مؤثرات بداية فتن  طائفية
 .(48)العري عل  ماحيصل يف العراق

مــا حيصــل يف  إ اءوهنــا عملــت مصــر العربيــة عــن قصــد او غــري قصــد اىل التعبــري عــن الــرؤا او املوقــف 
بــري عــن ذلــك قــد جــاء علــ  لســان الــرئيس املبــارك الــ ي قــاك يف حــدي  لقنــا  العربيــة العــراق. وكــان التع

عصــيبة  أامــان العــراق سيشــهد ابقولــ  ث وأضــا ث، أهليــة ن العــراق يعــيش حالــة حــربً ائاًل ثاالفضــائية قــ
 ن والء أغلـ  الشـيعة يف املنطقـة هــواث أيضـاً  وأضـا منــ ث،  األمرينيـةمبجـرد انسـحاب الـوالات املتحـد  

 .(49)ثإيران إىل وإمناليس لدوهل ، 
 .(31)ردود فعل قوية غاضب  داخل العراق وخارج  أاثرتان تصرحيات الرئيس مبارك قد  ألري 

هن ا يتجل  لنـا أن العالقـات العراقيـة املصـرية دخلـت يف فـرت  سـبات كـان بـدايتها تبلـور بعـد خطـف 
 رك  تصريح ثالرئيس مباركث.وقتل ثالسفري إيهاب الشريفث، واثنيها كان للصدى ال ي ت

 :بغداد إىلعودة النشاط الدبلوماسي املصري  (2
ـ يوليـــو ســـنة  الشـــريفث يف متـــو  إيهـــابالـــي أعقبـــت خطـــف ومـــن   قتـــل الســـفري ث الفـــرت شـــهدت 

 ، الــ ي 1118ســنة  أكتــوبرـ  األوكتشــرين  5غايــة يــو   إىل ، ركــوداً مصــراً رمسيــاً جتــا  العــراق، 1115
                                                        

 .1/3/1116جريد  اإلهرا ،  -47
 .6/3/1115، األهرا جريد   -46

 .8/3/1115، األهرا ـ ك لك: جريد  
 .25، مرج  ساب ، ص1117  والدبلوماس  من العراق بعد د. محيد شهاب أمحد، قراء  يف املوقف العري الرمس -45
 .66د. محيد شهاب أمحد، العراق.. املشنلة واحلل.. يف ظل املتغريات احلالية، مرج  سا ب ، ص -44
 .66د. خريي عبد الر اق جاس ، مرج  ساب ، ص -43
، فبعـد ت ايـد حـد  املقاومـة العراقيـة ةتحـد  االمرينيـان املستفيد االوك واالكرب من الفتنـة الطائفيـة يف العـراق هـ  الـوالات امل -48

ضـدها يف عمـو  حمافظـات العـراق وعج هـا عـن التصـدي لـ لك، جلـاءت اىل تغيـري معادلـة الصـراع مـن )عراقيـة ـ امرينيـة( اىل )عراقيـة ـ 
سـامراء، ممـا ادى ذلـك اىل  اد   )مرقدي االمامين العسـنرين( يف= =عراقية(، وهو ماجنحت ب  اىل حد ما يف الفرت  الي تلت تفجري

  ، لتعيد احليا  اىل شوارع بغداد من جديد.1118العنف ضد املدنين االبراء اىل ان جاءت خطة فرض القانون م  ماية سنة 
 قنا  العربية الفضائية، مرج  ساب . -49
 .66د. خريي عبد الر اق جاس ، مرج  ساب ، ص -31
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و يــر خارجيــة مصــري هلــا منــ  انتهــاء العمليــات العســنرية يف حــرب اخللــي   أوكشــهدت بغــداد فيــ   ار  
 .2992ال انية سنة 

وهنـا بـدء املوقـف املصـري الرمسـ  ابلتغيـري منـ  هـ   الـ ار ، وبـدأت بـوادر انفـراج يف العالقـات العراقيــة 
، التحسـن أوهلمـاامللموس يف ذلـك االنفـراج كـان  األثر. وذلك بدف  عاملن كان هلما ابألف املصرية تلوح 

يف العراق ومارافقها من اندفاع عراق  رمس  حنو الدوك العربية وخصوصاً حنو مصر  األمنيةالنسيب يف احلالة 
 إدراككـان هـو   األخـرما السـب  ا، األوسطيف منطقة الشرق  العربية ملا مت ل  من ثقل اسرتاتيج  وسياس 

اقتصــادية ضــ مة،  إمنانيــاتمصــر حباجــة العــود  اىل العــراق، مبــا حيتويــ  العــراق مــن املصــرية ان نومــة احل
عجلـــة  إىليف العـــراق، و مـــا مي لـــ  ذلـــك مـــن حتريـــك  األعمـــار إعـــاد مـــن احلصـــوك علـــ  عقـــود  وإمنامـــا

 .(32)االقتصاد يف مصر
 ، تعــاو ً عراقيــاً مصــراً يف شــى 1119و  1118وبعــد هــ ا االنفتــاح املصــري الرمســ  شــهدت ســني 
ــــري  مــــن  ــــي تعــــ   التعــــاون بــــن  تالربوتوكــــوالاجملــــاالت توجــــت ابلتوقيــــ  علــــ  جمموعــــة كب واالتفاقيــــات ال

 .(31)الدولتن
وعلــ  الــرغ  مــن اهلجــو    ،1119تتــوج هــ ا التعــاون إبعــاد  فــتح الســفار  املصــرية ببغــداد مايــة ســنة 

احلنومــة املصــرية م تغلــ   إن إالالــدمار،  إىلالقنصــلية املصــرية ببغــداد وتعرضــها  علــ الــ ي وقــ   اإلرهــاي
  .1115سنة  إحداثسفارهتا عل  غرار 

الغـيط ث و يـر  أبـو ،  ار  السـيد ث أمحـد 1121ـ ديسمرب سـنة  األوككانون   14وشهدت بغداد يو  
، ويف مسـتهل اجلديـد مسؤوك عـري يـ ور العـراق بعـد تشـنيل احلنومـة  أوكوهو ب لك  اخلارجية املصري،

  إقلـي قنصلية عربيـة يف حمافظـات  تعد أوكه   ال ار  افتتح الو ير القنصلية املصرية يف اربيل، وه  بدورها 
 كردستان العراق.

  كوابح ومعوقات التواجد املصري املباشر يف العراق: (3
ومعوقات تقف دون احليلولة إىل ج ب االست مار العامل  بصور  عامة واالست مار هنالك عد  كوابح 

 إخطـارالشـديد ومـا يصـاحب  مـن  األمـ،خللـل املصري بصور  خاصة، وتتم ل ه   النوابح واملعوقات يف ا
 والرســـائل التجاريـــة ومـــا تفرضـــ  الت وفـــات مـــن اتســـاع عمـــل القطـــاع اخلـــاص. واألمـــواك األشـــ اصعلـــ  

 األهـدا دور الدولة مبفهو  عد  وجود سياسة اقتصادية ذات خطط واضحة حمـدد   غيابة إىل ابإلضاف
اجلميـ  ابلعــراق  انشـغاك ومـ  .األمــورواالجتاهـات، وتركيـ  عمـل القطاعـات االقتصــادية الرمسيـة علـ  تسـري 

                                                        
مـن بغـداد، حيـ  قـاك ث لقـد حب نـا مـ  الـرئيس الطالبـاين واجلانـ   و يـر اخلارجيـة املصـرية من تصرحيات اً واضح كان  ه ا ما -32

 إىلالعراقـ  ان مصـر تقـف   للجانـ= أكـد =ث  وأضـا العراقـ  سـبل مضـ  قـدماً يف بنـاء عالقـات مصـرية ـ عراقيـة متينـة وصـحية ث، 
العراق يتحرك جبدية لل روج من املوقف املأسـاوي  إننرى  إنناث  الً جان  العراق وتقد  ل  كل ما بوسعها من عد  ث، واتب  حدي   قائ

جمراهــا الطبيعــ  ويعــود  إىللنــ  تعــود العالقــات ال نائيــة املصــرية ـ العراقيــة  أالنالــ ي تعــرض لــ  علــ  مــدى عقــود، وقــد حــان الوقــت 
ود  لالســـت مار يف العـــراق يف خمتلـــف مصـــر تعمـــل علـــ  تشـــجي  الشـــركات املصـــرية للعـــ إنث  أيضـــاً قـــاك ، و ســـاب  عهـــد ث إىلاالقتصـــاد 

 .16/21/1118، األهرا جريد  للم يد انظر:  .ثالقطاعات، وان العالقات املصرية ـ العراقية شهدت تطوراً هائالً يف خمتلف اجملاالت
  مـ  كـل مـن كانت أوىل ه   االتفاقيات م  و ار  النفط العراقية، أعقبتها بعـدها جمموعـة مـن االتفاقيـات ومـ كرات التفـاه -31

، و ار  ة)و ار  النهــــرابء، و ار  البيئــــة، و ار  األعمــــار واإلســــنان، و ار  ال راعــــة، و ار  ال قافــــة، و ار  الصــــحة، و ار  العلــــو  والتننولوجيــــ
كرات التفــاه  الرتبيــة، و ار  التعلــي  العــا  والبحــ  العلمــ ، و ار  الشــباب والراضــة، و ار  الداخليــة، و ر  اخلارجيــة( للم يــد انظــر: مــ  

  واالتفاقيات العراقية املصرية، و ار  اخلارجية العراقية، الدائر  العربية.
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ــــــة مــــــن  والفــــــرد العــــــادي  اخلــــــاصاحلنوميــــــة واملؤسســــــات العامــــــة وحــــــى شــــــركات القطــــــاع  األجهــــــ  بداي
والفاعل واملت ص  ال ي مينن  اجلادالقطاع اخلاص العراق   ضعففضالً عن  السياسية.ابالستحقاقات 

 أوواملاليــة  األمنيــةارتفــاع تنــاليف العمــل التجــاري ابلعــراق ســوء لــدرء امل ــاطر و  والعمــل معــ . إليــ التوجــ  
ل الداعمـــة والضـــامنة عمـــال آليـــاتغيـــاب املـــا  واإلداري. وأخـــرياً يتم ـــل يف  الفســـاد بســـب  تفشـــ  ظـــاهر 

علـ  العمـل  األمـ،ل االقتصادي م ل البنوك والشركات التأمن الي من شأما احلـد مـن خمـاطر اخللـل عملل
 التجاري.

 رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية املصرية:  (4
 مــن خــالك اســتعراض السياســة اخلارجيــة املصــرية منــ  قيــا  الدولــة املصــرية لغايــة ســقوط نظــا  اإلخــوان
برائسة الرئيس مرس ، ه ا ابإلضافة إىل رصد وحتليل حمددات السياسة اخلارجية املصرية بشقيها الداخلية 
واخلارجيــة، ومــدى أتثــري كــل مــن ذلــك علــ  رســ  خطــ  السياســة اخلارجيــة املصــرية جتــا  العــراق نســتطي  

 القوك ان هنالك عد  سيناريوهات من املمنن تطبيقها جتا  العراق.
العراق  اإليـراين علـ  كافـة الصـعد ثالسياسـية، ال قافيـة، االقتصـادية،  ناريو األوك: ابلتقاربيتم ل السي

األمنيــةث، والتفــاه  احلنــوم  العراقـــ  حــوك ذلــك، والقطيعـــة املصــرية اإليرانيــة املمتـــد  مــن ثالثــة عقـــود أو 
، وتقــارب املصــري ودوك (37)أك ــر. والتنــافر والــربود مــابن احلنومــة العراقيــة ودوك جملــس التعــاون اخلليجــ 

 ، ومـن   1122ح يـران سـنة  71، وموقفها املؤيـد ل ـور  (36)جملس التعاون اخلليج  عل  كافة األصعد 
 .(35)دعمها لالنت اابت الرائسية والرئيس عبد الفتاح السيس 

هــ ا ابإلضــافة إىل التقــارب املنظــور اخلــارج  املصــري بعــد اإلطاحــة حبنــ  حممــد مرســ  مــن السياســة 
 ، وخاصة يف ملف إيران النووي، والقضية الفلسطينية.(34)خلارجية الغربية واألمرينيةا

عليـــ  هنـــا وفـــ  املعطيـــات أعـــال  مينـــن القـــوك سياســـة مصـــر اخلارجيـــة جتـــا  العـــراق ســـو  تســـري حنـــو 
 التجميد أو القطيعة.

                                                        
يتجل  ذلك يف كافة الصور وامل اك القري  احل  هو نقل بطولة اخللي  العـري مـن البصـر  إىل جـد . وهنالـك رأي يف األفـ   -37

 بنقل اجتماع و راء النقل العرب من بغداد أيضا.
ك خصوصــية حمــدد  مــن مصــر جتــا  الــدوك اخلليجيــة الســت، حيــ  تقلــ  قــدر  مصــر مــا بعــد إســقاط حنــ  توجــد هنالــ -36

اإلخــوان واإلطاحــة ابلــرئيس مرســ  علــ  اســتحداث سياســة جديــد  بشــان دوك أعــال ، فضــال عــن املصــاح اهلائلــة الــي جتعــل الـــدوك 
أي منطقــة أخــرى ابلعــام. للم يــد انظــر: معتــ  ســالمة، مصــدر اخلليجيــة موطنــا ألكــرب مصــاح سياســية واقتصــادية وبشــرية ملصــر تتجــاو  

 .65سب  ذكر ، ص
سارعت الدوك اخلليجية إىل أتييد موقف اجليش املصري ابعتبار  انتصارا للشع ، جتل  ذلك بتقدمي التهاين للرئيس املؤقت  -35

قالية اجلديد ، وأتكيدا عل  مواقفه  الداعمة لع ك عد  منصور عق  تو  املنصور، واإلعالن عن دعمه  النامل ملصر يف الفرت  االنت
الرئيس مرس ، قدمت السعودية مساعدات عاجلة لدع  االقتصاد املصري مم لة يف مليار دوالر كمنحة نقديـة، ومليـاري دوالر كمنحـة 

صـري بــدون مصــاريف متويليــة. امــا عينيـة مــن املنتجــات النفطيــة والغـا ، هــ ا ابإلضــافة إىل مليــاري دوالر كوديعـة لــدى البنــك املركــ ي امل
اإلمــارات فتقــدمت منحــة وقــدرها مليــار دوالر، وإيــداع مليــاري دوالر بــدون فائــد  يف البنــك املركــ ي املصــري. ومــن   قامــت النويــت 

املصـري، بتقدمي أربعة مليارات دوالر كح مة مساعدات عاجلة ملصر منها مليار دوالر كمنحة، ومليـارين= =كوديعـة يف البنـك املركـ ي 
 .28/3/1927فضال عن تقدمي مشتقات نفطية مبليار دوالر. للم يد انظر: جريد  املصري اليو ، 

تعد الوالات املتحد  األمرينية اثين اكرب مست مر يف مصر بعد االحتاد األوري، فله ا ال تسـتطي  القـاهر  اخلـروج أو احليـاد  -34
مد النوي، مصر مابن الوالات املتحـد  األمرينيـة واالحتـاد األوري، ج يـر  الـورد للطباعـة عن الرؤى الغربية يف املنطقة. للم يد انظر: حم

 .17، ص1121والنشر، القاهر ، 
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تصاك عل  الصعد كافة اما فيما خي  السيناريو ال اين فيتم ل: يف اجلان  التعاوين و اد  يف قنوات اال
 71ثالسياسية، االقتصادية، ال قافية، األمنيةث، مـابن العـراق ومصـر مـا بعـد حنـ  اإلخـوان أي بعـد ثـور  

 . وخاصة عل  الصعيد االقتصادي ابعتبار العراق سوقاً اقتصاداً مفتوحاً ومغراً. 1127ح يران من سنة 
 وذلك وف  املعطيات اآلتية.

 ، وإسـقاط حنـ  الـرئيس مرسـ  واإلخـوان يف 1127ح يران من سنة  71ب ور   م  الرتحي  العراق 
 مصر، ودعمها لل ور  واالعرتا  هبا. نالحظ هنالك توافقاً يف الرؤى السياسية.

حي  شنل موقف حممد مرس  مـن األ مـة السـورية الـ ي كـان يـرى مـن انـ  البـد مـن اسـت دا  كافـة 
، مبا يف ذلـك اسـت دا  العمليـات العسـنرية، حـى وصـل احلـاك الوسائل من اجل تغيري نظا  حن  األسد

هبا إىل الدعو  للجهاد يف سورا. بينمـا احلنومـة العراقيـة كانـت تـرى وما الـت بضـرور  دعـ  الدميقراطيـة يف 
ســورا، لنـــن مــن دون اللجـــوء إىل اســت دا  العمليـــات العســـنرية، هــ ا مـــن جانــ . ويف اجلانـــ  األخـــر 

ل الرتكـــ  يف شـــؤون املنطقـــة العربيـــة، حيـــ  كانـــت احلنومـــة الرتكيـــة مـــن الـــداعمن يتم ـــل يف رفـــض التـــدخ
 .(33)ح يـران، ومـا نـت  عنهـا 71واملساندين األساسن لنظا  اإلخوان يف مصر، ومن ابـر  الرافضـن ل ـور  

احلاك ال ه ا ابإلضافة إىل الدع  الرتك  للحراك الشعيب يف العراق، املطال  بتغيري احلنومة. وه ا بطبيعة 
 يرض  احلنومة املصرية بعد إسقاط الرئيس مرس ، وال حيظ  بقبوك لدى احلنومة العراقية.

وفـــ  هـــ   املعطيـــات نســـتطي  القـــوك مـــن املمنـــن أن تشـــهد السياســـة اخلارجيـــة املصـــرية توجهـــا فعـــااًل 
 وحموراً جتا  العراق يف قاد  األا .

املصـرية علـ  خطـ  نظـا  الـرئيس السـاب  حسـ، مبـارك اسـتمرار السياسـة اخلارجيـة  وأخرياً من املمنن
جتـا  العـراق، واملتم ــل يف التحـرك احلــ ر ابجتـا  العــراق، فهـو لـيس بقطيعــة كحالـة إيــران، وال شـراكة كحالــة 

 .(38)اململنة العربية السعودية
 :الخاتمة

تعــد دراســة العالقــات العراقيــة املصــرية مـــن اعقــد الدراســات حلساســيتها وخطورهتــا الن طــريف العالقـــة  
دراسة لتلك العالقـات تصـطد  ابلن ـري  إيوكالتا يتمت  مبرك  ثقل اليستهان ب . وان  إقلي كالتا مؤثر 

لتبـاين وجهـات نظـر   ،1117من العقبات منها: قلـة الدراسـات الـي تناولـت املوضـوع السـيما بعـد سـنة 
طــريف العالقــة، هــ ا فضــاًل عــن ان خمرجــات التغيــري يف العــراق م تــؤت مثارهــا بعــد فمــا  الــت يف الن ــري مــن 

عـن ان الطـر  الـرئيس واملـؤثر يف حتديـد طبيعـة العالقـة هـو الـوالات  ابإلضـافةمعاملها قيد التشنيل، ه ا 
 يف العراق. األمرينيةالت السياسة ا ن مبا، وهو مؤثر عل  طريف العالقة رهاألمرينيةاملتحد  

                                                        
وصــف رئــيس و راء تركيــا رجــ  الطيــ  اوردغــان، ماحــدث يف مصــر ابالنقــالب العســنري وانتقــاد  ملــن يســاند ، وهــو مــا  -33

جتلـ  يف العديـد مـن خطاابتـ  وكلماتـ  يف العديـد مـن املــؤمترات واللقـاءات الصـحفية، ومـن   قامـت اخلارجيـة الرتكيـة ابسـتدعاء ســفريها 
دانة القوية من أنقر  ملا اعتربت  تعسفا مـن قـوات األمـن املصـرية و إفراطـا يف اسـت دا  القـو  ضـد لدى القاهر  للبح  و التشاور بعد اإل

 املتظاهرين املؤيدين للرئيس مرس ، وهو األمر ال ي قابلت  اخلارجيـة املصـرية بتحـرك مماثـل فاسـتدعت السـفري املصـري مـن أنقـر  يف اليـو 
 18اىل  12كة ث حبــر الصــداقة ث، مــ  أنقــر ، والــي كــان مقــرر تنظيمهــا يف الفــرت  مــن التــا ، وأعلنــت وقــف= =تــدريبات البحريــة املشــرت 

 .22/3/1127 ، يف تركيا. للم يد انظر: جريد  املصري اليو ، 1127/ 21/
 ، 1117للم يــد انظــر: الفصــل ال الــ  مــن الدراســة، حيــ  تناولنــا فيهــا السياســة اخلارجيــة املصــرية جتــا  العــراق منــ  ســنة  -38

  .1122اية اإلطاحة بنظا  الرئيس مبارك سنة ولغ
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عل  الرغ  من ذلك حاولنا من خالك البحـ  ان نتبـ  طبيعـة العالقـات العراقيـة املصـرية مـن منتصـف 
للعـــراق يف ســـنة  أمرينـــ  القـــرن املنصـــر ، وعملنـــا جاهـــدين علـــ  الرتكيـــ  مرحلـــة مابعـــد االحـــتالك االننلـــو

ان  أســاسانفــراج يف العالقــات بعــد طــوك انقطــاع علــ  حصــوك  إمنانيــةعلــ  بيــان  وأوضــحنا ، 1117
املصاح املتبادلة حتت  م ل ه ا االنفراج، م  التأكيد ان حاجـة العـراق اىل مصـر اليـو  ملحـة مبقابـل حاجـة 
مصر اىل العراق. فاألوك حباجة اىل ال اين ألن  يف مرحلـة اعـاد  بنـاء وتشـنيل ملرحلـة جديـد ، وهـو بـ لك 

 احمليطة واملؤثر  لرتسيخ مرحلة جديد . اإلطرا م  كل  اإلقليمية ألجواءاتنقية  إىلحباجة 
يف املنطقة،  إقليم  ن اتو  إيومؤثر يف  اإلقليم كون العراق ل  و ن    األوك إىلو ابملقابل ال اين حباجة 

 .األعماره ا فضاًل عن وجود مغرات للتبادك التجاري ويف جماالت 
التعاون م   أفاقان يصغ  العرب ويف مقدمته  مصر العربية لفتح  ل لك كل  من ان الضرور  تقتض 

مــ  احملــيط  األجــواءتنقيــة  إىلواقتصــاداً، واســتجابة للمبــادرات العراقيــة الراميــة  ودبلوماســياالعــراق سياســياً 
 العري.
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