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الملخص 

األلمانیة إلى الحقبة التي سـبقت -تعود الروابط المتینة للعالقات العراقیة 

ولطالمــا ُأعِجــَب الكثیــر مــن العــراقیین بالتجربــة . تأســیس الدولــة العراقیــة الحدیثــة

رًا تـدریجیًا منـذ عـام وقد شهدت تلك العالقات تطو . األلمانیة في الوحدة والنهضة

-العالقات العسـكریة العراقیـة"لذا اخترنا الكتابة في موضوع ، حتى اآلن٢٠٠٣

مقــدمین لـذلك بتمهیــد تـاریخي عــن العالقـات بــین البلـدین للحقبــة التــي ، "األلمانیـة

.٢٠٠٣سبقت العام 
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Abstract

The German – Iraqi friendship solid ties go back to a

period prior to the foundation of the modern Iraqi state. A

lot of Iraqis had been looking to the German experience in

unity and renaissance with admiration.  The relations

between the two countries were developed gradually since

2003 until now. So we chose to write on the subject of "

Iraqi - German Military Relations " presenting a historic

preface to the relations between the two countries prior to

2003.
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المقدمة

تعد ألمانیا الیوم إحدى أهم الدول على الساحة الدولیة، سواء كان في المجال 
السیاسي من خالل ثقلها الدولي واألوروبي، أو في المجال االقتصادي والذي تعد فیه 
من أكبر وأهم االقتصادات، أو في المجال التكنولوجي الذي أصبحت فیه قبلة ألنظار 

ي المجال اإلنساني وقد صارت ملجأ لكل من ضاقت به السبل العالم تكنولوجیًا، أو ف
.في بلده، وغیرها من المجاالت 

ولم ترتبط ألمانیا مع البالد العربیة بأي ماض استعماري، لذلك كانت عالقاتها 
مع البالد العربیة عمومًا، والعراق على وجه الخصوص في أغلب الحقب التاریخیة 

لعراقیین معجبون بالتجربة األلمانیة في الوحدة جیدة، وكان كثیر من العرب وا
.والنهضة، وكثیر منهم، والسیما القومیون، یعّدون التجربة األلمانیة نبراسًا لهم 

تربط ألمانیا والعراق عالقات صداقة متینة یعود تاریخها إلى ما قبل تأسیس 
اخترنا الكتابة ن، وقدالدولة العراقیة الحدیثة، وتطورت العالقات تدریجیًا ما بین البلدی

، لكون العالقات العسكریة بین " العالقات العسكریة العراقیة األلمانیة"في موضوع 
.  البلدین إحدى أهم مجاالت العالقات بینهما 

إطاللة على بواكیر العالقات العراقیة األلمانیة : تمهید 

على وجه التحدید یعود اهتمام ألمانیا الجدي بالمنطقة العربیة عمومًا، والعراق
إلى نهایات القرن التاسع عشر، إذ كانت ألمانیا قبل هذا التاریخ منشغلة بترتیب البیت 
الداخلي األلماني بعد تحقیق الوحدة، فضًال عن تأخر الثورة الصناعیة فیها، مقارنة 
ببریطانیا، إذ كانت الصناعة تستلزم البحث عن الموارد األولیة واألسواق واألیدي 

. )١(ملة الرخیصة العا

بدایة ألهم التغییرات في میدان السیاسة الخارجیة األلمانیة، ١٨٩٠ویعد عام 
وذلك بوصول االمبراطور األلماني ولیم الثاني إلى سدة الحكم، وما تبع ذلك من رغبة 
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ألمانیة باتباع سیاسة خارجیة جدیدة تختلف شكًال ومضمونًا عن السیاسة الخارجیة 
.)٢(سماركالتي اتبعها ب

وقام االمبراطور ولیم الثاني بزیارتین للدولة العثمانیة، أثمرتا عن العدید من 
المشاریع المهمة، السیما وأن السلطان عبد الحمید الثاني كان یرغب بتطویر شبكة 

، وكان أهم المشاریع األلمانیة التي نتجت عن تلك الزیارتین، )٣(الطرق والمواصالت
بغداد، إذ حصلت ألمانیا على امتیازات السكك الحدید في -ن مشروع سكة حدید برلی

، وقد أثار ذلك األمر ردود فعل كبیرة بین الدول األوروبیة، وقد أبرم )٤(١٨٩٨العام 
، فضًال عن العدید من الوسائل األخرى التي استخدمتها )٥(١٨٩٩آذار ٦االتفاق في 

.)٦(ألمانیا لتوسیع نفوذها

لمیة األولى حدًا لطموحات ألمانیا االستعماریة، ونفوذها لقد وضعت الحرب العا
في الشرق األوسط، ولم تكن قادرة على منافسة البریطانیین في العراق خصوصًا، 
والمنطقة عمومًا، وبقیت تعاني من آثار معاهدة فرساي التي فرضت علیهم بالقوة في 

.)٧(١٩١٩حزیران ٢٨

لى بركود اقتصادي كبیر، السیما بعد أن مرت ألمانیا بعد الحرب العالمیة األو 
، األمر ١٩١٩آب ١١السلطة في ) RepublicWeimar(تسلمت حكومة فایمار 

إلى ١٩٢١الذي دفع الحكومة لالستدانة المستمرة، حتى وصلت دیونها في نیسان 
. )٨(ملیون مارك ذهبي) ١٣٨(

لیم لیتین أرسلت ألمانیا أول قنصل لها إلى العراق وهو و ١٩٢٧وفي عام 
)Wilhelm Litten( وانتهجت حكومة فایمار سیاسة قبول الوضع الراهن المتمثلة ،

بالهیمنة البریطانیة على المنطقة، ولكن في الوقت نفسه حاول القنصل الجدید تعزیز 
، وحاول ولیم لیتین استغالل السخط الشعبي )٩(العالقات التجاریة والثقافیة مع العراق

وشملت . )١٠(یطانیین، وكان یتوقع انطالق ثورة شعبیة عراقیة ضدهم العراقي إزاء البر 
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تلك النتائج النشاط األلماني في الوطن العربي عمومًا، والعراق على وجه التحدید، إذ 

.)١١(شهد التبادل التجاري تحسنًا طفیفاً 

لم تكن هناك مصلحة حقیقیة أللمانیا في العراق، إلى أن ١٩٣٢وحتى عام 
. )١٢(بعثة فریتز غروبا الذي أعاد االهتمام األلماني بالعراق إلى الواجهةتم إرسال 

وكان الكتشاف النفط أثر كبیر في زیادة األهمیة االقتصادیة للعراق، فاعتمدت 
من % ٨٠حكومة فایمار على النفط العربي، إذ حصلت ألمانیا حینها على نسبة 

الثالثینیات من القرن الماضي أقدمت حاجتها النفطیة من البلدان العربیة، ومنذ مطلع 
الشركات األلمانیة وبیوت المال على االهتمام باستثمار النفط في العراق، إذ كان لها 

، لكونها لم تتمكن )١٣(١٩٣٦مساهمات استثماریة مهمة، بید إنها انسحبت في العام 
.)١٤(من التأثیر على السیاسات النفطیة البریطانیة في العراق

ن االقتصادي بین البلدین لم یتبلور بشكل جید لسببین، األول انشغال إن التعاو 
Adolf)(األلمان سواء في عهد حكومة فایمار، أو في عهد حكومة أدولف هتلر 

Hitler بترتیب الوضع الداخلي األلماني بعد الحرب العالمیة األولى ونتائجها الكارثیة
للنفوذ البریطاني، وكان البریطانیون على ألمانیا، والثاني أن العراق كان خاضعاً 

یسیطرون على مفاصل الحیاة االقتصادیة والسیاسیة في العراق، لذلك لم تتمكن أي 
. دولة من دخول الساحة العراقیة، إال بموافقة بریطانیا 

تأثر الكثیر من العراقیین بالتجربة األلمانیة، وكان أول تنظیم سیاسي عربي 
والتي تشكلت في بغداد )١٥(كیة األلمانیة، جماعة األهالي العراقیةتأثر بالوطنیة اإلشترا

على ید مجموعة من الشباب المثقفین، وبدى التأثر واضحًا على الرغم ١٩٣١عام 
، لكن بوادر ١٩٣٣عند وصوله إلى السلطة عام من الفلسفة التي طرحها هتلر

لعرب والمسلمین، لكنه لم التقارب بدأت بالتحسن بعد أن كانت لهتلر رغبة بمغازلة ا
یكن یؤمن بتقدیم مساعدات مادیة للحركات القومیة العربیة خالل حقبة الثالثینیات، 
ألسباب تتعلق بطبیعة توجهات هتلر، إذ كان یعتقد أن مستقبل الرایخ الثالث یقع في 
شرق أوروبا، وأن البالد الواقعة جنوب المتوسط هي من حصة حلیفته إیطالیا، وهذا 



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد 

ستار جبار الجابري. د.أ

٢٧٠

حینما ١٩٣٦تشرین األول ٢٤أكده وزیر الخارجیة اإلیطالي الكونت شیانو في ما 
لیس أللمانیا أطماع أرضیة في إیطالیا، وأن ألمانیا ستستمتع بحریة العمل في : "قال 

.)١٦("الشرق، وفي بحر البلطیق، فلن تتعارض المصالح األلمانیة واإلیطالیة

ابها باألنموذج األلماني، فاتخذته واستمرت الحركات السیاسیة العربیة بإعج
مثاًال لها، فتكونت منظمات شبابیة شبه عسكریة، السیما الفتوة والجوالة في العراق، 
واستندت تلك التنظیمات على الموقف األلماني المعادي للیهود، فشعروا حینها أنهم 

.)١٧(یواجهون عدوًا مشتركًا، هم البریطانیون والفرنسیون والصهاینة

، إذ كان ١٩٤١-١٩٣٢لفریتز غروبا دورًا مؤثرًا في العراق خالل المدة وكان
یساند الحركات المعجبة بالنازیة في الوطن العربي، ودعا المثقفین وضباط الجیش 
لزیارة ألمانیا، ونشر العدید من المواد التي تتعلق بالدعایة النازیة في الصحف 

بما في ذلك الترجمة العربیة ألجزاء من العراقیة، والسیما في صحیفة العالم العربي،
.)١٨(كتاب كفاحي لهتلر

بدایات النشاط العسكري األلماني في العراق وموقفها من ثورة مایس : أوًال 
١٩٤١

عندما أعلنت بریطانیا ١٩٣٩أیلول ٣اندلعت الحرب العالمیة الثانیة في 
انیا لبولندا في األول من الحرب على ألمانیا وحذت فرنسا حذوها، على أثر احتالل ألم
أیلول قطع العالقات ٥أیلول، وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة في 
ولم تكتف حكومة . )١٩(الدبلوماسیة مع ألمانیا، وتسفیر الرعایا األلمان إلى الخارج 

نوري السعید بهذا اإلجراء بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أمرت بتسلیم الرعایا 
لمان إلى السلطات البریطانیة في الحبانیة، والتي قامت بدورها بتسفیرهم إلى الهند، األ

ذلك اإلجراء الذي لقي معارضة شدیدة في األوساط الوطنیة والقومیة في العراق، التي 
رأت ضرورة اتخاذ سیاسة غیر منحازة ألي من المعسكرین المتحاربین، السیما وأن 
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لقضیة الفلسطینیة، فضًال عن اضطهاد فرنسا للشعبین لبریطانیا مواقف سیئة من ا

.)٢٠(السوري واللبناني

أبدت الحكومتان البریطانیة والفرنسیة ارتیاحهما لخطوة العراق بقطع عالقاته 
اني تحطیم الخیال األلم" ستؤدي إلى " خطوة جبارة"الدبلوماسیة مع ألمانیا، وعدتها 
.)٢١(حائًال دون مشاریع األلمان في المنطقة، وستقف "االستعماري في المشرق العربي

بید أن تغیر مسار الحرب لمصلحة ألمانیا، وٕاعجاب الكثیر من السیاسیین 
العراقیین باألنموذج األلماني أدى لمحاولة التقرب من ألمانیا، وساعدهم على ذلك 

عربیة، إن ألمانیا لم تحتل قط أرضاً " رسالة وزیر الخارجیة األلمانیة، والتي تضمنت 
وال تستهدف االستیالء على أي جزء من البالد العربیة، وهي ترى أن الشعب العربي 
هو شعب ذو ثقافة قدیمة، وقد برهن على لیاقته اإلداریة وفضائله العسكریة لجدیر 
بأن یحكم بالده بنفسه، ولهذا فإن ألمانیا تعترف باستقالل البالد العربیة استقالًال تامًا، 

.)٢٢("العربیة التي لم تستقل حتى اآلن أن تنال استقاللها التامویحق للبالد

تعد من أهم األحداث في تاریخ العراق المعاصر، ذلك ١٩٤١إن ثورة مایس 
، یتمثل األول بنوري )٢٣(أنها حسمت صراعًا بین اتجاهین سیاسیین متعارضین 

لى جانب الحلفاء في السعید والوصي عبداإلله الذین كانا یدعوان إلى وقوف العراق إ
الحرب العالمیة الثانیة، أما االتجاه الثاني فتمثل برشید عالي الكیالني وناجي شوكت 

صالح الدین الصباغ، وفهمي سعید، ومحمود سلمان، وكامل (والعقداء األربعة 
.)٢٤(، والذین كانوا یدعون إلى وقوف العراق على الحیاد)شبیب

هة سیاسیة دبلوماسیة، ومن ثم عسكریة حدثت على إثر هذه التطورات مواج
بین العراق وبریطانیا، وقد حاولت األخیرة اإلیحاء بأن دول المحور كانوا وراء هذه 
االحداث، ولم یظهر من خالل الوثائق التي عالجت هذه الثورة ما یؤید أن هذه 

إن " وقد أشار بونداریفسكي إلى . )٢٥(المواجهة كانت بإیعاز من دول المحور
القوى الوطنیة ١٩٤١نیسان ١نقالب المناوىء لالمبریالیة في بغداد حققته في اال
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بید أن الذي حصل هو اتصاالت عدیدة مع ألمانیا . )٢٦(" ولیس عمالء ألمانیا أبدًا 
للحصول منها على بعض الوعود التي تتعلق بالقضایا العربیة، والسیما ما یتعلق منها 

عن تزوید العراق باألسلحة، وكانت تلك المفاوضات بفلسطین وسوریا ولبنان، فضالً 
كما أن الرأي السائد . )٢٧(في مراحل عدیدة وقادها ناجي شوكت وعثمان كمال حداد 

قد كان مع أن موقف بریطانیا في ١٩٤٠في العراق وبعد سقوط فرنسا في حزیران 
.)٢٨(الحرب قد أصبح ضعیفًا، لذا یجب استغالل هذه الفرصة 

لمحور عّدت ثورة مایس سابقة ألوانها، إال إنها كانت تقدر أهمیتها إن دول ا
، وأرادت ألمانیا توقیت إرسال )٢٩(في مسارات الحرب العالمیة الثانیة ضد بریطانیا

السالح إلى العراق مع أهدافها اإلستراتیجیة المقبلة في الشرق األوسط، حتى أن 
سكریة لم تكن قد حسمت حتى أواخر مسألة تزوید العراق بالمساعدات المالیة والع

" وكان إسناد األلمان لثورة العراق جزأ. في ضوء تقدیرات دول المحور١٩٤١نیسان 
من خطة إستراتیجیة ألمانیة كبرى، فبعد تخلي األلمان عن عزمهم بالقیام بإنزال في 

دفها بریطانیا، وبعد إخفاق هجماتهم الجویة، اقترحوا القیام بحركة التفافیة یكون ه
النهائي الموصل والسویس، حیث یكون اتجاه المحور الشمالي نحو الهالل الخصیب 
مرورًا بالبلقان، فیما یكون هدف المحور الجنوبي هو الهدف نفسه مرورًا بطرابلس 
ومصر، وبحلول شهر نیسان كانت القوات النازیة جاهزة لشن الهجوم النهائي، إذ 

في ) ٣٠((Erwin Rommel)ونجح إروین رومل جرى احتالل الیونان وجزیرة كریت، 
عبور الحدود المصریة، وتم احتالل السلوم، واذا ما سقط العراق فإن موقف 

.)٣١(البریطانیین سوف یصبح بالغ الحرج

وعلى صعید تطورات األوضاع السیاسیة والعسكریة في العراق، قدم جواشیم 
انیا تقریرًا مفصًال إلى هتلر في خارجیة ألموزیر) ٣٢((Ribbentropvon)ریبنتروب 

مواجهة فعلیة مع " عن هذه األوضاع التي وصفها بأنها ١٩٤١نیسان ٢٧
وأكد في تقریره على عدة نقاط أساسیة لضمان إیصال السالح إلى العراق، ،"بریطانیا
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یتوقف على تحسن وتطور عالقات )٣٣(كان من بینها إن نقل السالح عبر سوریة

.)٣٤(مة فیشي الفرنسیة ألمانیا مع حكو 

في مفاتحة حكومة فیشي ١٩٤١فكرت ألمانیا منذ أواخر شهر نیسان 
نیسان ٢٨الفرنسیة بصدد نقل السالح عبر سوریة، وأخذ موافقتها بهذا الصدد، ففي 

رئیس )٣٥((Wilhelm Kittel)وجه ریبنتروب رسالة إلى الفیلد مارشال فیلهم كایتل 
ة للقوات المسلحة األلمانیة أشار فیها إلى ضرورة طرح مثل هیئة أركان القیادة العام

، وذلك عبر عدة أمور )٣٦(هذا االقتراح على الحكومة الفرنسیة خالل المحادثات معها
أهمها الموافقة على الطلب الفرنسي بأن تقوم السلطات األلمانیة بتسلیمها سبعة 

عد اندحار فرنسا عام غواصات وستة مدمرات كانت ألمانیا قد استحوذت علیها ب
، مقابل أن تلتزم حكومة فیشي بأن تمون سرًا الغواصات األلمانیة وبعض ١٩٤٠

السفن التجاریة، وبأن تنقل الموظفین الفرنسیین في سوریة والجزائر ومراكش وغربي 
أفریقیا الفرنسیة ممن لم یكونوا موضع قبول لدى األلمان، فضًال عن تجهیز العراق 

.)٣٧(ماح للطائرات األلمانیة بنقلها من سوریة إلى العراقباألسلحة، والس

وشكلت ثورة العراق فرصة مناسبة لتحریك جمود المباحثات بین الحكومة 
األلمانیة وحكومة فیشي حول العدید من المسائل السیاسیة والعسكریة المعلقة بینهما، 

Fransceois)إذ إن جهود كل من المارشال بیتان واألمیرال فرانسوا دارالن 
Darlan))لم تنجح في إعادة بناء عالقات مع النازیین، ولم تتلق حكومة فیشي )٣٨

وحتى شهر نیسان أي جواب على جهودهما، وفجأة وفي شهر نیسان تغیر كل شيء، 
ذلك أن الظروف السیاسیة التي استجدت أجبرت االلمان مرة أخرى على أخذ فرنسا 

ا عارضة على حكومة فیشي فتح باب المفاوضات فأسرعت ألمانی. )٣٩(في الحسبان
السیما وأن ثورة العراق أخذت تشكل فرصة إستراتیجیة لمشاریع ألمانیا المقبلة في 

.)٤٠(منطقة الشرق األوسط عموماً 

ونتیجة لوقوع حكومة فیشي تحت التأثیر األلماني، فإنها كانت تحاول أن 
الت لتخفیف وطأة االحتالل على تسایر األلمان من أجل الحصول على بعض التناز 
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، وكان من أوجه التعاون األلماني الفرنسي، استعداد فرنسا لمساعدة ثورة )٤١(فرنسا
، وقد نشرت الصحف الفرنسیة بیانات رئیس حكومة الدفاع )٤٢(العراق إرضاء أللمانیا 

وعلى الرغم من أن . )٤٣(الوطني ورئاسة أركان الجیش وأخبار الثورة في العراق
لمخاوف كانت تساور نفوس الفرنسیین كون أن هبوط الطائرات األلمانیة في مطارات ا

سوریة یقدم ذریعة لبریطانیا لمهاجمتها، إال أن بعض المسؤولین الفرنسیین كانوا على 
یقین من أن البریطانیین سیهاجمون سوریة ویحتلونها بحجة أو بدون حجة، لذلك فقد 

أللمان بهدف مساعدة العراق یمكن أن یرفع من منزلة بدا لهم أن تقدیم التسهیالت ل
وعلى الرغم من أن دارالن كان مدركًا إنه سیزج بفرنسا أمام . )٤٤(الفرنسیین لدى العرب
، وأنه سیبدو في نظر الرأي العام الفرنسي وكأنه قد -بریطانیا-خصم صعب المراس

الذي یقدمه إلى األلمان ضیع فرنسا، إال إنه كان مقتنعًا بأنه سیحصل مقابل العون 
في الشرق األوسط على تنازالت لمصلحة فرنسا في میادین أخرى، ومن ثم یقطع 

.)٤٥(األلمانیة بصورة عامة -شوطًا في طریق العالقات الفرنسیة 

مایس ٢أوعزت الحكومة العراقیة بعد االصطدام العسكري مع بریطانیا في 
ض في فرنسا باالتصال بالسفیر األلماني إلى مزاحم الباجه جي الوزیر المفو ١٩٤١

لطلب المساعدات المستعجلة للعراق، (Otto Abetz)في فرنسا الهر أوتو ابتز  
فذهب إلى باریس حیث مقر السفیر لكي یلتقي به، كما أوعزت إلیه وزارة الخارجیة 
بالسفر فورًا إلى روما بغیة طلب المساعدات التي كان یحتاجها الجیش العراقي 

وكان مزاحم الباجه جي واثق من أن الحرب مع بریطانیا في مثل هذه . )٤٦(ذاكآن
الظروف نتیجتها محتومة، وأن األلمان واإلیطالیین لیست لدیهم الرغبة أو القدرة 

اعملوا كل ما في " لمساعدة العراق بصورة سریعة، لذلك كتب إلى وزارة الخارجیة 
وخلصوا العراق من الحرب یین، إمكانكم لحل الخالف سلمیًا مع البریطان

وبالفعل فقد سافر إلى روما للقیام باالتصاالت المطلوبة مع إیطالیا، . )٤٧("ومصائبها
.)٤٨(ولكنه لم یتلق سوى الوعود الغامضة
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واستجابة لطلب الحكومة العراقیة في تقدیم المساعدة لها، وبعد مداوالت 

مایس على سفر فریتز غروبا ٣في عدیدة دارت بین المسؤولین األلمان، وافق هتلر
(Fritz Grobba) إلى العراق، كما أمر هتلر بالتفاوض مع حكومة فیشي الفرنسیة

بهدف تزوید العراق باألسلحة والتجهیزات العسكریة، والسماح للطائرات العسكریة 
األلمانیة واإلیطالیة بالهبوط في المطارات السوریة، فضًال عن ذلك فقد أصدر 

للسفیر ابتز بضرورة ممارسة الضغط على حكومة فیشي لمد ید العون تعلیمات
.)٤٩(للحكومة العراقیة

-استنادًا إلى التعلیمات الصادرة من هتلر جرت المفاوضات األلمانیة 
الفرنسیة في باریس بین أوتو ابتز السفیر األلماني في باریس واألمیرال فرانسوا دارالن 

، وقال السفیر األلماني ١٩٤١مایس ٦-٣ما بین نائب رئیس حكومة فیشي للمدة
-استئناف العالقات التي كان یحاول هو "لألمیرال دارالن إن األلمان وافقوا على 

وكانت إحدى جوانب المفاوضات . )٥٠(" عبثا استئنافها منذ تولیه منصبه -دارالن 
تدبة على سوریة ولبنان اقتراح ألمانیا حول إمكانیة الحكومة الفرنسیة كونها الدولة المن

تحویل أسلحة للعراق من مخازن الجیش الفرنسي الواقعة تحت إشراف لجنة الهدنة 
اإلیطالیة في سوریة، وعلى أن تبذل فرنسا مساعدتها فیما یتعلق بتزوید العراق 
باألسلحة، والسماح للطائرات األلمانیة التي ستتوجه الى العراق بالهبوط في المطارات 

وأبدى األمیرال دارالن استعداده لقبول االقتراح األلماني، . )٥١(التزود بالوقودالسوریة و 
لكن بشرط أن یتخذ الموضوع طابع الصفة األمنیة والسریة، كما وضع تحفظات 
عدیدة أهمها قیام بعثة ألمانیة فرنسیة مشتركة بالذهاب إلى بیروت بطائرة فرنسیة 

De)إلیطالیة الجنرال دي جیورجیس تجاریة بغیة تبلیغ رئیس لجنة الهدنة ا
Giorgis) والجنرال فرناند دانتز المندوب السامي والقائد األعلى للجیوش الفرنسیة ،

في سوریا ولبنان حول االتفاق األلماني الفرنسي، على أن یتخذ أعضاء هذه البعثة 
صفة تجار أسلحة، وأن یكونوا على اتصال مع ممثل الحكومة العراقیة، وأن یكون

هبوط الطائرات األلمانیة في القسم الشمالي من سوریة، لكي تكون بعیدة عن المراقبة 
وتعهد دارالن بابالغ دانتز برقیًا بشأن التسهیالت المطلوب . شرط عدم كشف هویتها
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تقدیمها للطائرات األلمانیة التي ستهبط في سوریة، كما تعهد بالرد على أي احتجاج 
كار والتمویه، مع إنه عّد أن هذه المسألة في غایة بریطاني بصیغة توحي باإلن

،  ولغرض التمویه فقد تم االتفاق )٥٢(الخطورة، وخشي من أنها ستثیر حفیظة بریطانیا
.)٥٣(على طالء الطائرات األلمانیة بألوان الطائرات العراقیة

نقل ابتز نتائج مفاوضاته مع دارالن إلى هتلر، الذي طلب من دارالن أن 
مایس لغرض التفاوض على اتفاقیة تعاون واسع بین ١٢-١١إلى ألمانیا في یتوجه 

البلدین، كما إن دارالن حصل على ثناء بیتان عند عودته إلى فیشي، وأعلن بیتان 
.)٥٤(عن قبوله لمبدأ توقیع اتفاقیة تقضي بتعاون وثیق بین فرنسا وألمانیا 

١٢- ١١للمدة ما بین أجرى األمیرال دارالن محادثات تمهیدیة مع هتلر 
(Berchtesgaden)وبیرشتزكادن (Berchof)في مدینتي بیركوف ١٩٤١مایس 

عما جرى في " لیس مسؤوًال " األلمانیتین، وأشار هتلر في هذه المحادثات إلى أنه 
، وٕان " اإلجراء المناهض لبریطانیا " العراق، إال أن مساندته للعراق تتخذ طابع 

أما دارالن ". استعداد أفضل هناك " ذلك إلى أن یكون لدیها ألمانیا تسعى من وراء
فقد صرح بعدم ممانعته حول مسألة نقل السالح إلى العراق، بید إنه أبدى قلقه من 

.)٥٥(مدى اإلمكانیة العسكریة للقوات الفرنسیة في سوریا

مایس، وأجرى محادثات أخرى مع ١٥عاد األمیرال دارالن إلى باریس في 
أوتو ابتز، تناولت مسائل الدعم العسكري لثورة العراق عبر سوریة، والتي السفیر 

ملیون مارك ألماني، فضًال عن احتمال استخدام ٢٠-١٥قاربت قیمتها بحوالي 
الفرقتین العسكریتین الفرنسیتین المرابطتین في سوریا إلى جانب القوات العراقیة ضد 

.)٥٦(بریطانیا

فرنسیة ذات صیغة -تمهید لمفاوضات ألمانیة كانت هذه المباحثات بمثابة
رئیس الوفد العسكري (Warlimont)عسكریة بین األمیرال دارالن والجنرال فارلیمونت 

األلماني، وقد توصل الجانبان إلى عقد اتفاق یشمل ثالثة بروتوكوالت عرفت في ما 
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المسائل "یسمى ببروتوكوالت باریس، كان أهمها البروتوكول األول الذي تضمن 

، وقد اقتصرت بعض بنوده على التعاون األلماني )٥٧("المتعلقة  بسوریا والعراق 
الفرنسي بشأن تعزیز الوجود العسكري الفرنسي في سوریا ضد احتمال هجوم عسكري 
بریطاني علیها، أما البنود الرئیسة فیه ذات العالقة بثورة العراق، والتي تعهدت حكومة 

:)٥٨(ذها فقد اشتملت على األسس اآلتیةفیشي الفرنسیة بتنفی

الموافقة المبدئیة على نقل ما یعادل ثالثة أرباع المعدات الحربیة المخزونة في -١
.سوریة والعائدة للجیش الفرنسي إلى العراق مقابل تسدید أثمانها

الموافقة على هبوط الطائرات األلمانیة واإلیطالیة في سوریا، وتجهیزها بالوقود -٢
ا هو ممكن وعلى ضوء الوضع في العراق، وكذلك منح السالح الجوي األلماني بم

.قاعدة جویة خاصة في مدینة حلب

السماح باستخدام وسائل المواصالت السوریة كالموانئ والطرق وسكك الحدید -٣
.لتسهیل نقل المعدات الحربیة المخصصة للعراق

ة على استخدام األسلحة الفرنسیة تدریب الجنود العراقیین ضمن األراضي السوری-٤
.بموجب تعلیمات مفصلة من قبل المندوب السامي الفرنسي

إن هذه البروتوكوالت وجهود دارالن قادت فرنسا فیشي إلى حافة هاویة دخول 
، كما عكست هذه البروتوكوالت بصورة عامة ردود فعل )٥٩(الحرب إلى جانب األلمان

ومة فیشي كونها أعطت امتیازات جدیدة لأللمان، عنیفة في األوساط الفرنسیة ضد حك
إال . )٦٠(فضًال عن إنها أثارت غضب بریطانیا، واستنكار الوالیات المتحدة األمریكیة

أن دارالن كان یبتغي من وراء هذه االتفاقیات الحصول على بعض التعدیالت 
ضد االتحاد بخصوص إعادة تسلیح فرنسا، وكان مقتنعًا بأن ألمانیا سوف تدخل حربًا 

عالوة على ذلك فان حكومة . )٦١(السوفیتي، وتهمل بالنتیجة منطقة البحر المتوسط
فیشي كانت تشعر بالخطر یتهدد سلطتها في سوریة من ناحیتین، األولى القوات 
البریطانیة في الشرق األوسط، والثانیة قوات فرنسا الحرة الموالیة لبریطانیا بقیادة 
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جدة في الجزائر، ولخشیتها من أن تفقد نفوذها في سوریة، فقد الجنرال دیغول والمتوا
. )٦٢(أبدت استعدادها للتعاون مع األلمان سواء كان ذلك في العراق أو أفریقیا

في العراق ١٩٤١اتصف االتفاق األلماني الفرنسي فیما یتعلق بثورة مایس 
ق لم یطبق بشكل تام بالحذر على النطاق اإلستراتیجي، وعلى الرغم من أن هذا االتفا

عملیًا، ماعدا البنود الثالثة األولى منه وبشكل جزئي أیضًا، إال إن تنفیذه بدأ تقریبًا 
فعندما عقد أول اجتماع رسمي . )٦٣(قبیل التوقیع على هذه البروتوكوالت بشكل رسمي

لقى مایس، ت٥بین المسؤولین الفرنسیین برئاسة دارالن، واأللمان برئاسة أوتو ابتز في 
األخیر خالل االجتماع برقیة تشیر الى أن الثورة في العراق تواجه بعض المصاعب، 
وٕان المسؤولین العراقیین یطلبون المساعدة العاجلة، لذلك طلب أن یسمح للطائرات 
األلمانیة المتأهبة لالقالع من سالونیك بالهبوط في حلب، فوافق المسؤولون الفرنسیون 

.)٦٤(تفاق لم تكن قد اكتسبت شكلها النهائي بعدعلى ذلك، مع إن صیغة اال

مایس أبرق االمیرال دارالن إلى الجنرال دانتز في سوریة مشیرًا له إلى ٦وفي 
هذا االتفاق والمحادثات الجاریة، وطلب منه تسهیل مهمة الطائرات األلمانیة إذا ما 

وزارة الخارجیة وفي الیوم نفسه أعطت. )٦٥(هبطت في سوریا في طریقها إلى العراق
األلمانیة تعلیماتها إلى غروبا بالتوجه إلى العراق على رأس بعثة سیاسیة على أن 
تحاط مهمته بالسریة التامة، وأبلغته بعدم التسرع بتقدیم أوراق اعتماده الدبلوماسیة 

مایس ٨وفي . (Gercke)للحكومة العراقیة، لذلك اتخذ اسمًا مستعارًا هو جیرك 
مستشار السفارة (Rodolf  Rahn)الخارجیة األلمانیة رودولف ران أبلغت وزارة 

األلمانیة في باریس بالتوجه إلى سوریا، وكلفته بمهام عدیدة، من بینهــــا اإلشراف على 
نقــل األسلحة الفرنسیة إلى العراق بموجب االتفاق األلماني الفرنسي، ورافق ران في 

بناء (Jacques  Guerarad)جاك جیرار مهمته هذه ممثل حكومة فیشي الفرنسیة
على طلب رسمي من األمیرال دارالن، ولتسهیل مهمة ران اثناء لقاءه مع الجنرال 

.)٦٦(دانتز في سوریا



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
الممثل (Vaissard)مایس والتقى فیها مع فیسار ٩وصل ران إلى حلب في 

ذین أخبراه بأن الخاص لألمیرال دارالن والقنصل العراقي في حلب إسماعیل اآلغا، ال
أفضل طریق یمكن بواسطته نقل المعدات الحربیة إلى العراق هو خط سكة حدید 

مایس توجه ران برفقة جاك جیرار إلى بیروت على متن ١٠وفي . )٦٧(حلب-بغداد
طائرة فرنسیة خاصة لمقابلة الجنرال دانتز بهدف االتفاق معه على تفاصیل تجهیز 

ان ران یأمل أن تكون المفاوضات یسیرة، وأن ال تمنع العراق باألسلحة الفرنسیة، وك
العوائق التي قد تثیرها العناصر الدیغولیة المنتشرة في صفوف الجیش الفرنسي في 
سوریا عملیة شحن األسلحة إلى العراق، وأشار ران إلى أن استقبال المندوب السامي 

أن مسألة دعم ثورة العراق وأخبر ران الجنرال دانتز . )٦٨(الفرنسي له كان باردًا جداً 
یشكل أساسًا إلظهار النوایا الفرنسیة الطیبة ازاء التعاون األلماني الفرنسي، كما اقترح 

Robertعلیه أن یكون متخفیًا تحت اسم فرنسي مستعار هو روبیر رینوار 
Renouard) ( تجنبًا لكشف هویته األلمانیة، وقد أوضح دانتز بأن استعداده وموافقته

.)٦٩(ذا الموضوع ال تخرج عن نطاق اإلسناد لسیاسة االمیرال دارالنعلى ه

اتفق دانتز وران على تحدید كمیة السالح -مایس١٠-وفي الیوم نفسه 
المقرر شحنه للعراق بحضور الجنرال دي جیورجیس رئیس لجنة الهدنة اإلیطالیة في 

ارین عبر الحدود وتم االتفاق على شحن الدفعة األولى من السالح في قط. سوریة
التركیة بواسطة سكة حدید حلب ـ الموصل، وتولى ران بنفسه اإلشراف على عملیة 
النقل، وفعال وصلت الموصل عن طریق المحطة الحدودیة العراقیة في تل كوجك في 

حزام من ٩٠٠رشاشة، و٢٠٠بندقیة، و١٥,٥٠٠مایس، وتضمنت هذه الشحنة ١٣
قذیفة، فضال ١٠,٠٠٠مع ٧,٥عة مدافع میدان عیار مالیین طلقة، وارب٥الذخیرة، و

.)٧٠(على قطع الغیار التي تتطلبها، وكذلك أدوات الصیانة وبعض المواد االخرى

مع وصول الدفعة األولى من األسلحة الفرنسیة الممولة من قبل ألمانیا إلى 
العراق تمكن ران من الحصول على موافقة الحكومة العراقیة على استئناف ضخ
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٢٨٠

النفط إلى طرابلس الشام، وطلب من السلطات الفرنسیة مقابل ذلك تزوید العراق 
.)٧١(ببطاریتي مدفعیة ودبابات وسیارات نقل وأجهزة حربیة أخرى

اجتاز الحدود العراقیة قطاران محمالن بالسالح المشحون إلى العراق في 
ي، وكان من مایس، وهي تمثل الدفعة الثانیة من السالح الفرنس٢٨و٢٦یومي 

، بید إن ١٩٤١حزیران ١٠و٣المقرر شحن دفعة ثالثة من هذا السالح یومي 
الدالئل الواضحة على نهایة ثورة العراق قد الحت في األفق، لذلك لم ترسل هذه 

.)٧٢(الشحنة

، )٧٣(طن٨٠٠بلغت زنة المعدات الحربیة واألسلحة المرسلة إلى العراق 
مدافع ٤رشاشة، و٢٠٠بندقیة، و١٥,٥٠٠: آلتیة وتكونت من األسلحة والمعدات ا

سبعة منها من طراز (مدفع رشاش ٢٠، و١٠٠مدافع عیار ٨ملم، و٧,٥عیار 
مسدسًا اوتوماتیكیًا، أما الذخیرة فهي حوالي خمسة ٣٥٤، و)وبها روافع١٩٠٧

٩,٩٩٩طلقة، و٢٤حزامًا بكل منها ٦٥٧مالیین خرطوشة بنادق ومدافع رشاشة، و
، )وف(قنبلة یدویة ماركة ٣٠,٠٠٠ملم، و١٥٥قنبلة ٦٠٠٠ملم، و٧٥ة عیار قنبل

مخزن للمسدسات اآللیة، وأنواع مختلفة من أجهزة ٨٨٥٠قنبلة زمنیة، و٦٠٠٠
٣٠كیلومترًا من الكابالت، و١٠هاتفًا، و١٢عربات ذخیرة، و٤تفجیر القنابل، و

القطار في رحلة العودة بالقمح وقد شحنت عربات . )٧٤(بطاریة فیها شحنات احتیاطیة
وقد وجهت الحكومة البریطانیة نظر تركیا إلى . واالرز والسكر والزیت إلى سوریا

عملیة مرور هذه األسلحة عبر األراضي التركیة، إال أن تركیا كانت تتصرف نتیجة 
الضغط األلماني من جهة، ولخشیتها من أن یقوم العراق بمنع إمدادات األسلحة 

.)٧٥(إلیها من بریطانیا عن طریق الخلیج العربي والعراقالمرسلة 

إن السالح الفرنسي الذي نقل إلى العراق لم یستفد منه الجیش العراقي بل 
كما ظهر بعدئذ إن ) ٧٦(تكدس في الموصل، ووقع أغلبه تحت سیطرة البریطانیین

وقدیمة األسلحة الفرنسیة التي شحنت إلى العراق لیست ذات قیمة فعالة وردیئة 
الطراز، زیادة على عدم االستعداد المسبق للجیش العراقي باستخدامها أو التدریب 
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
علیها، كما إنها وصلت العراق في وقت أوشكت فیه القوة العسكریة العراقیة على 

إن الفرنسیین حاولوا تصریف األسلحة الردیئة واالحتفاظ بأكبر ما "االنهیار، حتى قیل 
.)٧٧("دات الجیدة لقطعاتهم المرابطة في سوریة ولبنانیمكن من األسلحة والمع

٢٠-١٨أوضح الجنرال دانتز هذه المسألة خالل محاكمته في المدة من 
، إنه سعى أن یبذل جهده لتقلیل كمیة األسلحة المرسلة إلى العراق عن ١٩٤٥نیسان 

ا له ران الكمیة التي حددها له المبعوث األلماني ران، كما رفض المطالب التي قدمه
فیما یخص إرسال مدربین فرنسیین إلى العراق لتدریب الجنود العراقیین علیها، أو 
العكس قبول جنود عراقیین للتدریب في سوریة حسب بروتوكوالت باریس، فضًال عن 
ذلك فقد أشار دانتز إلى أن هذه األسلحة تفتقد إلى الكوادر الفنیة المتخصصة بها، 

وبالفعل فلم . )٧٨("التضلیل والمناورة والوهم"كانت من قبیل وهي لیست ذات نفع وٕانما 
تكن لهذه األسلحة أهمیة كبیرة، ألن العراقیین لم یكونوا معتادین على استخدام 

.)٧٩(األسلحة الفرنسیة

ویضاف للدعم العسكري، كان هناك دعم آخر یتمثل بالدعم المادي 
ار عراقي، أي ما یعادل عشرة آالف والمعنوي، تجسد في منح العراق ثالثة مالیین دین

ما یعادل (، وأربعین ألف دوالر ورقًا ) مارك ألماني٢٠٤٦٠٠ما یعادل (جنیه ذهبًا 
كیلو غرام من الذهب، وأرسلته في ثالث ) ٦٤٠(، فضًال عن ) مارك ألماني٦٦٦٦٧

انیة أما الدعم المعنوي فتمثل بالدعم الذي قدمته اإلذاعة األلم. طائرات إلى العراق 
في برلین للشعب العراقي، موضحة قیمة الدور الشجاع للجیش والشعب العراقي في 

.)٨٠(مواجهة بریطانیا

لم تصل إلى أبعد مما وصلت إلیه، -بروتوكوالت باریس -إن هذه االتفاقیة 
ألن هتلر لم یكن یثق بفرنسا بما فیه الكفایة إلى حد یسمح لها بأن تعید تسلیح 

نه كان یتوجس من التحالف مع فرنسا ألن ذلك سیخلق مشاكل مع كما إ)٨١(نفسها
إیطالیا وٕاسبانیا، ألن كلتا الدولتین كانتا راغبتین في ضم أجزاء كبیرة من ممتلكات 

فضًال عن ذلك فإنه كان منهمكًا في اإلعداد للحملة على . )٨٢(فرنسا في شمال أفریقیا
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اق جدیة، إذ إنه لم یشأ تشتیت قواه بفتح االتحاد السوفیتي لذلك لم تكن مساعداته للعر 
وثمة عامل آخر تمثل ببرود الفرنسیین إزاء خطط ألمانیا في الشرق . )٨٣(جبهة شرقیة 

.)٨٤(األوسط 

أقلقت الجنرال ١٩٤١أما بالنسبة لموقف حكومة فرنسا الحرة، فإن ثورة مایس 
أنها ثورة جاءت بتحریض دیغول الذي أعطى لهذه الثورة تفسیرًا شكلیًا، وذلك بوصفه ب

وحث دول المحور، كما إن دیغول عد النشاط األلماني في العراق وسوریا بمثابة 
بین حكومة فیشي واأللمان، وكان یرى من خالل اتصاالته مع الحلفاء أن ) تواطؤ(

.)٨٥(تقوم قوات فرنسا الحرة باحتالل سوریة قبل وقوعها في قبضة األلمان

و فقد أوقع مسؤولیة التعاون األلماني الفرنسي وحضور أما الجنرال جورج كاتر 
ألمانیا في سوریة والعراق على عاتق األمیرال دارالن، كما أنحى بالالئمة على الجنرال 
دانتز لتنفیذه األوامر التي استلمها من األمیرال دارالن، بید أن الجنرال كاترو رأى أن 

حكومة فیشي قد عّرض الحلفاء إلى ثورة العراق، ومحاولة مد الجسور بینها وبین 
معركة (أخطار متفاقمة، وألزمهم أن یبذلوا جهودًا إضافیة فیما لو أرادوا أن یحسموا 

كما أسماها الجنرال -وقد قدر لمعركة  المتوسط . )٨٦(لصالحهم ) البحر المتوسط
ومة أن تؤدي دورًا رئیسًا في بروز فرنسا الحرة سیاسیًا وفي خالفتها لحك-كاترو 

.)٨٧(فیشي في الشرق

وبالفعل فمنذ الشروع بعملیة شحن األسلحة الفرنسیة الممولة ألمانیًا إلى 
أخذ سالح الجو البریطاني بتكثیف -١٩٤١مایس ١٤و١٣أي ما بین -العراق 

نشاطه فوق األراضي السوریة، إذ قصف المطارات الحربیة السوریة في حلب ودمشق 
ویبدو أن بریطانیا لم تستهدف بهذا العمل إضعاف مایس،٣٠-١٤وتدمر بین 

وزعزعة النفوذ االلماني في سوریة فحسب، بل خلق حالة من اإلرباك النفسي 
والمعنوي في صفوف القطعات العسكریة الفرنسیة الخاضعة لحكومة فیشي، فضًال 

دن كما صرح انتوني ای)٨٨(عن عرقلة أو إیقاف نقل السالح للعراق على أبعد تقدیر
(Anthony Eden) مایس في مجلس العموم ١٤وزیر الخارجیة البریطاني في
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
البریطاني إن حكومة فیشي الفرنسیة في سوریة تتحمل المسؤولیة بسماحها للطائرات 

وأوضح ایدن كذلك إن . األلمانیة بالهبوط في سوریة بهدف التوجه إلى العراق
قواتها لمعارضة استخدام األلمان الحكومة البریطانیة أعطت الصالحیات الكاملة ل

ولما أدركت الحكومة . )٨٩(لألراضي الواقعة تحت االنتداب الفرنسي في سوریة ولبنان 
البریطانیة أن ال مناص من القیام بعمل عسكري یستهدف سوریة لذلك وافقت على 
خطط دیغول في هذا الشأن، وقررت مهاجمة وسوریة، لذلك أصدر الجنرال دیغول 

ه للجنرال كاترو بوجوب الحضور الفرنسي المؤثر مع القوات البریطانیة في تعلیمات
ومن األسباب الرئیسة األخرى التي دفعت بریطانیا إلى االسراع . )٩٠(هذه الحملة

بالقضاء على الثورة هو أن الحكومة العراقیة وعند قیام الثورة أغلقت أنابیب النفط، 
.)٩١(اني في البحر المتوسط األمر الذي أقلق حالة األسطول البریط

إن رد الفعل البریطاني كان سریعًا من أجل القضاء على ثورة مایس، حتى 
إن رد الفعل هذا لم یترك للعراقیین فرصة اإلفادة من المساعدات الفرنسیة وااللمانیة 
والتي وصلت إلى العراق، إذ أجهضت ثورة مایس بشكل كامل بانهیار المقاومة 

ودخول القوات البریطانیة إلى بغداد، وكان قد غادرها ١٩٤١مایس ٣٠العراقیة في 
.)٩٢(مایس٢٩رشید عالي الكیالني والعقداء األربعة في یوم 

شعر الجنرال دانتز بحراجة المأزق الذي سیواجهه، السیما بعد المراسالت 
واقعة التي تمت بینه وبین األمیرال دارالن الذي أكد له إن مسألة الدفاع عن سوریة 

على عاتق قوات حكومة فیشي، فضًال عن عّد االتفاق األلماني الفرنسي فیما یتعلق 
بسوریة والعراق في حكم المنتهي، لذلك سعى الجنرال دانتز بشكل أو بآخر إلى 

لم ١٩٤١حزیران ٦تطویق نشاط البعثة األلمانیة بهدف إخراجها من سوریة، وفي 
أما أفراد البعثة األلمانیة فلم یبق منهم إال رودولف یبق في سوریة أیة طائرة ألمانیة، 

ران وعدد من أفرادها، لذلك سعى دانتز إلى إبالغ قنصل الوالیات المتحدة األمریكیة 
الذي كان یرعى المصالح البریطانیة في سوریة ولبنان بإجراءاته هذه إزاء الوجود 

هار حسن نوایا حكومة ، وقد یكون أراد بهذا التصرف إظ)٩٣(األلماني في سوریة 
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وغادر . فیشي ازاء الحلفاء، وتخفیف حدة خطر الهجوم البریطاني المتوقع على سوریة
.)٩٤(١٩٤١تموز ١١رودولف ران سوریة هو وأعضاء البعثة األلمانیة في 

٢٠٠٣-١٩٤٩األلمانیة - العالقات العسكریة العراقیة: ثانیاً 

لمانیا سیادتها على سیاستها بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، فقدت أ
الخارجیة وعالقاتها الدولیة، وتولت قوات الحلفاء إدارة الشؤون األلمانیة، لذلك لم یعد 

.)٩٥(أللمانیا وجود في العراق، أو الشرق األوسط، أو غیرها من المناطق اإلقلیمیة 

تم تأسیس جمهوریة ألمانیا االتحادیة، وأعطیت سیادة ١٩٤٩وفي عام 
، واحتفظ الحلفاء من خالل ذلك االتفاق، فضًال عن خطة مارشال، بالسیطرة مشروطة

الكاملة على شؤون السیاسة الخارجیة، وكذلك التجارة الخارجیة، على الرغم من أن 
ولم یسمح . )٩٦(أدیناور تحدى تلك السیاسة ابتداء من خطابه في حفل تنصیبه 

.)٩٧(١٩٥١ار آذ١٥أللمانیا بانشاء وزارة للخارجیة إال في 

وبسبب نتائج الحرب العالمیة الثانیة، ومن ثم بدایة الحرب الباردة بین 
الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي، ارتأت حكومة ألمانیا االتحادیة االنعزال قلیًال عن 
العالم لترتیب البیت الداخلي األلماني، وتنشیط اقتصادها الذي أرهقته حربین عالمیتین 

.طاحنتین 

وافق العراق على طلب ألمانیا االتحادیة بفتح السفارات في ١٩٥٢وفي عام 
، وعلى الرغم من أن النفوذ األساسي في العراق كان )٩٨(البلدین وتبادل السفراء 

، إال أن ألمانیا تمكنت من الحصول على أول ١٩٥٨محسومًا لبریطانیا حتى عام 
خالل موقفها الصریح بانتقاد العدوان موطئ قدم لها في العراق والمنطقة العربیة من

.)٩٩(١٩٥٦الثالثي على مصر في عام 

وتمثل أول مالمح ذلك التحسن بإقرار االتفاقیة التجاریة بین العراق وجمهوریة 
أصبحت ١٩٨٠وبحلول سنة . )١٠٠(١٩٥١تشرین األول ٧ألمانیا االتحادیة في 
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
قیات للتعاون االقتصادي والعلمي ألمانیا أكبر مورد للعراق، وتم التوصل إلى اتفا

والثقافي بین العراق وألمانیا، كانت األساس لتلك الطفرة االقتصادیة في عالقات 
البلدین، وتم تأسیس اللجنة االقتصادیة المشتركة التي كانت تجتمع كل سنتین، 

.)١٠١(١٩٩٠واستمرت باالرتفاع نسبیًا حتى توقفت تقریبًا بعد العام 

من الصادرات األلمانیة إلى العراق أسلحة ومعدات حربیة، وكان جزء كبیر 
فضًال عن موافقة الحكومة األلمانیة على طلب الدعم األلماني في تدریب ضباط 

وكانت لدى العراق رغبة في تنویع أسلحته التي كانت . الجیش العراقي، واألطباء 
ألمانیا األسلحة، فضًال وبالفعل قدمت. تعتمد اعتمادًا رئیسًا على األسلحة السوفیتیة 

.)١٠٢(١٩٧٨عن التدریب في بغداد لتعزیز تصدیر األسلحة إلى العراق بعد عام 

لقد ازدادت صادرات ألمانیا االتحادیة العسكریة إلى العراق خالل المدة 
اإلیرانیة بنسبة -، أي السنوات الثالث األولى من الحرب العراقیة١٩٨٢-١٩٧٩

.)١٠٣(دل حوالي ثالثة ملیارات یورو، وبلغت قیمتها ما یعا%٤٠

عندما بلغت ما یعادل أربعة ١٩٨٢وكانت ذروة الصادرات األلمانیة في عام 
ملیارات یورو، لذلك اعتمدت الحكومة األلمانیة االتحادیة العراق كونه واحدًا من أهم 

ط األسواق للصادرات األلمانیة، فضًال عن ذلك فقد كان العراق من أكبر موردي النف
.)١٠٤(إلى ألمانیا

١٩٨٠وبعد أن كانت الصادرات البریطانیة واألمریكیة إلى العراق قبل عام 
الصادرات األلمانیة أكثر ١٩٨٢أكثر من الصادرات األلمانیة، أصبحت في عام 

مرتین من الصادرات البریطانیة ، وثالثة أضعاف الصادرات األمریكیة، بفضل 
.)١٠٥(الصادرات العسكریة

ألمانیا العراق بتكوین ترسانة من األسلحة الكیمیائیة، وكان استخدام ساعدت
. تلك األسلحة قد لعب دورًا حاسمًا، السیما في نهایة الحرب بین إیران والعراق 

وحققت شركات األسلحة األلمانیة في سنوات الثمانینیات تجارة جیدة مع العراق، 
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العراق من اإلنتاج المشترك لفرنسا وكانت العدید من أنظمة األسلحة الموردة إلى 
وبالنظر ألن التصدیر األلمانیة لألسلحة كان مقیدًا، لذلك تم تسویقها من . وألمانیا

وكانت ألمانیا تورد المواد ذات االستخدام المزدوج التي . خالل فرنسا إلى العراق 
تي وردت یمكن استخدامها لألغراض المدنیة والعسكریة، ومنها الشركة األلمانیة ال

المعدات والمكونات للصناعات الكیمیاویة، التي تم تحویلها إلنتاج الغاز السام، وقد 
أنشأت الشركات األلمانیة أوائل الثمانینات في سامراء مصنع كیمیائي كبیر، ولكن في 

.)١٠٦(الواقع كان ینتج كمیات كبیرة من المواد السامة 

ز العالقات مع الدول العربیة من وكانت المخابرات األلمانیة تهدف إلى تعزی
خالل الصادرات، لتعزیز معلوماتها االستخباریة، من خالل النظم، وشفرات أجهزة 
الكومبیوتر، وأجهزة االستماع، لذلك حققت زیادة في تصدیر تلك األجهزة لتسهیل 

.)١٠٧(التجسس، السیما عن طریق شركة سیمینز

معدات استخباریة ١٩٨٩و١٩٨١لقد صدرت ألمانیا إلى العراق بین عامي 
واسعة النطاق، فضًال عن التكنولوجیا العسكریة، واألنظمة االلكترونیة، مثل أجهزة 

. )١٠٨(ملیون مارك ألماني٥٠٠الكومبیوتر، وأجهزة الرادار، ووحدات التشفیر، بقیمة 
وذهب أكثر تلك الصفقات من دون إصدار التصاریح الالزمة للتصدیر، وطلب وزیر 

مارك ألماني، والتي تم شراؤها ١٨٠.٠٠٠لیة العراقي تزوید وزارته ببنادق بقیمة الداخ
في میونخ بدون تصاریح، وقد طلب رئیس جهاز المخابرات ) Krausser(من شركة 

األلمانیة كالوس كینكل السماح له بنقل تلك األسلحة بطائرته الخاصة إلى 
.)١٠٩(العراق

) Wenzel Hurby(نكل شركة فضًال عن ذلك فقد أوصى كالوس كی
ملیون مارك ألماني، وتم ١٠لمعدات االتصال بتزوید العراق بأسلحة ومعدات بقیمة 

تزوید العراق بأجهزة فیدیو ومیادین للرمي والمتفجرات وذخائر وقنابل، وبالطریقة 
.)١١٠(نفسها فقد تم التحایل على سیاقات البیع، وتم تسلیم المعدات في فیینا
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
حة الثقیلة فقد كان یتم تصدیرها من ألمانیا عن طریق فرنسا، وكان أما األسل

) Bolkow(االنتاج المشترك األلماني الفرنسي في میونخ عن طریق شركتي 
) Euromissile(الفرنسیة، واللتین أصبحتا اآلن تحت اسم ) Nord(األلمانیة، و

) ١٠٩٥٣(قاذفة، و) ٢٦٥(یصدر إلى العراق، فقد تم ارسال شحنات تضمنت 
قاذفات ) ١٢٣٨٦(صاروخ مضاد للدبابات، وقاذفات صواریخ بعیدة المدى، و

نظام صوریخ متنقلة قصیرة المدى، وكان ) ٤٢٥٠(، و)Milan(صواریخ من طراز 
.)١١١(١٩٨٤ذلك لغایة عام 

لقد قامت هاتین الشركتین ببیع معدات عسكریة للعراق بملیارات الماركات 
ملیون مارك، ) ٧٧(للبحوث العسكریة في الموصل بقیمة األلمانیة، وأنشأت مركزًا 

وتم فیه تطویر األنظمة الصاروخیة، عالوة على ذلك قامت بتصدیر وقود المتفجرات، 
نظامًا مضادًا للدبابات، وطائرات هلیكوبتر، وكان ذلك حتى نهایة الحرب ) ٧٥(و

ة وفرت أسلحة وأعتدة والمفارقة أن تلك الشرك. )١١٢(١٩٨٨االیرانیة في عام -العراقیة
.)١١٣(لكال الطرفین المتحاربین 

لقد شاركت العدید من الشركات األلمانیة في تجهیز الجیش العراقي 
باألسلحة، ووفقًا لرد الحكومة على إجراء تحقیق برلماني من حزب الخضر بأن 

ملیار مارك ألماني من السلع ذات ) ١(الشركات األلمانیة االتحادیة زودت حوالي 
، والتي تم فیها خرق القواعد ١٩٨٩و١٩٨٢االستخدام العسكري للعراق بین عامي 

.)١١٤(األلمانیة بحظر التكنولوجیا العسكریة 

ویشتبه العدید من البرلمانیین بأن األرقام الواردة من الحكومة غیر دقیقة وغیر 
د تم تصدیر كاملة، وأن هناك احتیاًال من الشركة المصنعة وتالعبًا في القوائم، فق

تم تصدیر ١٩٨٣-١٩٨١، وخالل االعوام ١٩٨١ناقلة دبابات عام ) ١٥٥(
ناقلة تم تحویرها فیما بعد لتكون ) ١٠٠(١٩٨٤ناقلة دبابات، وفي عام ) ١٠٣٦(

.)١١٥(منصات إطالق
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وقد تسببت فضیحة من مقال نشر في صحیفة نیویورك تایمز في آذار 
) Karl Kolb(مركزیة األمریكیة أن تلك شركة ادعت فیه وكالة االستخبارات ال١٩٨٤

سهلت انتاج العراق لغاز األعصاب، وعّدت تلك الشركة مسؤوًال عن بیع وشحن 
المعدات المختبریة المتطورة، والتي قال مسؤولو المخابرات أن تلك المعدات 

. استخدمت من دون علم الشركة بمساعدة الحكومة العراقیة لتطویر غاز األعصاب 
قامت ) Karl Kolb(أظهرت التحقیقات التي قامت بها الحكومة األلمانیة أن وقد 

بالفعل بتسلیم العراق العراق سبعة مختبرات إلنشاء المبیدات في سامراء منذ عام 
، عالوة على ذلك تم تزوید محطتین لتجهیز المواد الخام لمبیدات اآلفات، ١٩٧٥

ت قد تكون استخدمت النتاج غاز ووفقًا للحكومة األلمانیة فإن تلك المختبرا
.)١١٦(األعصاب

أما بالنسبة لجمهوریة ألمانیا الدیمقراطیة، فقد كان لها عالقات متمیزة مع 
العراق، وأوفدت فالتر أولبریشت السكرتیر األول لحزب الوحدة االشتراكي إلى بغداد 

لة في العالم مرة، وأثبتت تلك الجهود نجاحها، إذ كان العراق أول دو ) ١٧(أكثر من 
. من غیر المعسكر االشتراكي تعترف بجمهوریة المانیا الدیمقراطیة دولة كاملة السیادة

وعند تأمیم النفط في العراق، وصراعه مع الغرب نتیجة ذلك، حصلت ألمانیا 
الدیمقراطیة على فرصتها الذهبیة لتطویر عالقاتها مع العراق، وازدادت حصتها 

السفارة األلمانیة الشرقیة في بغداد أكبر سفارة لتلك الدولة خارج التجاریة كثیرًا، وكانت 
وتمكنت شركة التجارة الخارجیة من الحصول على العدید من . الكتلة االشتراكیة 

. )١١٧(العقود

اإلیرانیة، باعت جمهوریة ألمانیا الدیمقراطیة -وفي أثناء الحرب العراقیة
ة متطابقة زودت بها العراق وٕایران، ومنها األسلحة لكال الطرفین، وكثیر منها أسلح

قامت شركة برلین ١٩٨٠وخالل عام . شاحنات عسكریة مصفحة، وألغام وذخائر
بدعم الجیش العراقي بالمعدات ) ITA(الشرقیة للتجارة الخارجیة التكنولوجیة 

العسكریة، وقامت هیئة تقنیات المعلومات التابعة لوزارة الدفاع بصیانة وٕاصالح 
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
، ومحطات الرادار والمحركات، وقامت بتصدیر معدات مد )٢١(ات میغ طائر 

الجسور وورشة عمل للقنابل الیدویة، والمستشفیات المتنقلة، والمختبرات، وجهزت 
. )١١٨(الجیش العراقي بصهاریج مخصصة للحرب الكیمیاویة 

)١١٩(، اتخذت المجموعـة األوروبیـة، والتي كانت ألمانیا١٩٩٠وبعد العام 

إحدى أكثر الدول فاعلیة وتأثیرًا فیها، بعد دخـول العراق إلى الكویت وضمن إطار 
التعاون السیاسي األوروبي سلسلـة من االجراءات االقتصادیـة والمتمثلـة بالحظر 
النفطي، وٕالغـاء االمتیازات المالیـة للعراق، وتجمیـد األرصدة العراقیـة في الدول 

٦٦١و ٦٦٠الحظر التام على العراق استجابة للقراریـن األوروبیـة، ثم اتخذ قرار 
الصادرین عن مجلس األمن، وتم الربط بیـن التعاون السیاسي األوروبي والجماعة 
االقتصـادیـة األوروبیة، إذ انتقل القرار إلى مؤسسـات األخیرة، فقرر المجلس بالتعاون 

المواد (یـة األوربیـة مع المفوضیـة استخدام نصوص معاهدة الجماعـة االقتصاد
.)١٢٠(من أجل فرض قرار الحظر) ١١٣،٢٢٣،٢٢٤

وعلیه فالدول األوروبیـة، ومنها ألمانیا، قررت االشتراك في عمـلیات الحصار 
ضد العراق، إذ كشفت الجماعـة األوربیة عن فعالیـة مؤسساتهـا في االستجابة لقرارات 

من اإلدانـة، إلى قرارات اقتصادیـة مجلس االمن، وكذلك في ترجمـة حالة إجماعیـة 
فعلیـة وتطبیقهـا بالقرارات الجماعیـة، فالبرلمان األوروبي أدان دخول العراق إلى 
الكویت، وأید إجراءات الحظر المتخذة بحق العراق، وأدان ضـم الكویت، وأكد على 

حركت وبعد قرارات اإلدانـة ت. ضرورة تعویض الدول المجاورة والمتضررة من الحظر 
المفوضیـة االقتصـادیـة من أجل عزل العراق اقتصـادیـًا وذلك عبـر تجمیـد أصولـه 

أصدرت المفوضیـة بیـانًا دعمت ١٩٩٠وفي الخامس من آب . الموجودة في الخارج
، وأعلنت اتخاذ االجراءات المتمثلـة بفرض حظر ٦٦٠فیـه قرار مجلس األمن رقـم 

لكویت، وتجمید أصول العراق الموجودة في البلدان على النفط المصدر من العراق وا
االعضـاء، فضًال عن حظر بیـع االسلحـة للعراق وتعلیق جمیع أنواع التعاون 

.)١٢١(العسكري والفني والعلمي مع العراق
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أما بالنسبة أللمانیا فإنها وظفت مادة قانونیة في الدستور األلماني تنص على 
اركة في القتال والمعارك التي تحدث خارج الحدود منع القوات األلمانیة من المش

. )١٢٢(األلمانیة، لذلك بقیت بعیدة عن التدخل في أي نزاع دولي أو إقلیمي

ورفضت ألمانیا الحل العسكري للنزاع، فقد عارضت تیارات واسعة في ألمانیا 
زعیم حزب الخضر ) Joschka Fischer(الحرب ضد العراق، وقاد یوشكا فیشر 

د المظاهرات االحتجاجیة ضد الوالیات المتحدة، ودعا لعدم تورط ألمانیا في العدی
وعلى الرغم من كونها عضوًا في الناتو، إال إنها رفضت . )١٢٣(حرب الخلیج 

المشاركة في الحرب، واكتفت بدعم المجهود العسكري األمریكي، ألنها أجبرت على 
عضاء الناتو، وسعت ألمانیا من خالل تقدیم الدعم المادي لقوات الحلفاء كونها أحد أ

موقفها هذا تأكید استقاللیتها، وتطلعها للحفاظ على أمنها القومي بعیدًا عن هیمنة 
.)١٢٤(حلف الناتو

وتأكدت هذه السیاسة من خالل رفض ألمانیا تزوید العراق باألسلحة خالل 
یدها لعدد حقبة التسعینیات، بسبب ظروف الحصار االقتصادي، على الرغم من تزو 

.)١٢٥(من دول الخلیج العربي باألسلحة 

، فقد ١٩٩١لقد أظهر الشعب األلماني تعاطفًا منقطع النظیر مع العراق عام 
شارك في تظاهرة واحدة في بون أكثر من مائتي ألف ألماني احتجاجًا على المشاركة 

أن " ذكروا حتى أن بعض السیاسیین األوروبیین. األلمانیة غیر المباشرة في الحرب 
الخط السیاسي المستقل الذي تبنته ألمانیا خالل حرب الخلیج ألحق الضرر بعملیة 

.)١٢٦("الوحدة األوروبیة 

لم یغب العراق عن السیاسة الخارجیة والداخلیة األلمانیة، فقد تبوأت تلك 
، والسیما الحمالت ٢٠٠٢أیلول ٢٢القضیة المكانة األولى في أثناء انتخابات 

بزعامة شرویدر، إذ رجح تركیزه على ) االشتراكي الدیمقراطي(خابیة للحزب االنت
لتضامن دون القضیة العراقیة كفته في االنتخابات على خصومه، فقد أعلن أن مبدأ ا
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
قید أو شرط مع الوالیات المتحدة األمریكیة في حرب التحالف الدولي ضد اإلرهاب ال 
یسري على األزمة العراقیة، وأنه ال یوافق على قیام الوالیات المتحدة من طرف واحد، 
ومن دون التشاور مع المجتمع الدولي، على تغییر أهداف المجتمع الدولي في العراق 

الدمار الشامل، إلى تغییر النظام السیاسي، ومن ثم فإن ألمانیا من نزع أسلحة 
تعارض هذا التحول في الموقف األمریكي، وأعلن أن ألمانیا لن تشارك بقواتها في أیة 

.)١٢٧(حرب محتملة ضد العراق

استمر الموقف األلماني، مدعومًا بالمواقف األوروبیـة باتجـاه ضرورة امتثـال 
مجـلس األمن والتأكید على ضرورة استمرار نظـام التفتیش العراق لكل قرارات 

الذي أدى الى نزع أسلحـة العراق، فالموقف األلماني اتضح خالل رأي ) یونسكـوم(
مجموعة من الخبراء في المستشـاریة األلمـانیـة الذیـن طالبوا بزیـادة عدد المفتشین 

اعیة، وٕانشـاء محكمـة خاصـة تنظـر والمراقبـة المستمرة للعراق عن طریق األقمـار الصنـ
باالنتهاكـات التي تتعرض لهـا عمـلیات التفتیش ونظـام العقوبـات الصـادرة ضد العراق، 

أعلنت فرنسـا وروسیـا وألمانیـا بیانـًا مشتركـًا حول العراق جاء ٢٠٠٣شباط ١٠وفي 
تأكید على ضرورة فیـه التأكید على نزع سالح العراق طبقـا لقرارات مجلس االمن وال

منح كل الفرص لنزع سالح للعراق بشكل سلمي، وأخیرًا أن النظـام العراقي یجب أن 
) أنموفـك(یواجـه مسؤولیاتـه بأكملهـا، فإلیه یعـود األمر إلثبات تعاونـه التام مع لجنـة 

.)١٢٨(والوكـالـة الدولیـة للطـاقـة الذریـة 

٢٠٠٣األلمانیة بعد العام -العالقات العسكریة العراقیة: ثالثًا 

لم یكن مستغربًا أن تتعارض رؤیة بعض ، ٢٠٠٣أثناء التحضیر لحرب عام 
الدول األوروبیة مع رؤیة الوالیات المتحدة األمریكیة، فالعدید من الدول األوروبیة 
السیما فرنسا وألمانیا بوصفهما القاعدة التي یرتكز علیها االتحاد األوروبي من 

عدم إشعال الحروب في بؤر التوتر في العالم، السیما منطقة الشرق مصلحتهما 
.)١٢٩(األوسط، القریبة جغرافیًا منها والتي ترتبط بمصالح اقتصادیة وتاریخیة معها
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لقد انقسمت المواقف األوروبیة بشأن الحرب األمریكیة على العراق إلى فریقین 
إلیها كل من إسبانیا وٕایطالیا متعارضین تمامًا، فاألول قادته بریطانیا وانضمت

والبرتغال، الذین أیدوا التوجهات األمریكیة ، وأعلنوا مشاركتهم بقوات عسكریة فضًال 
عن تقدیمهم المساعدات اللوجستیة للقوات الحلیفة ، أما الثاني فقادته فرنسا وألمانیا، 

حل وانضمت إلیهما بلجیكا دعوا إلى ضرورة اتخاذ الوسائل الدبلوماسیة في
.)١٣٠(األزمة

المؤید والرافض للمشروع –واختلفت مواقف ومصالح كل من المعسكرین 
، ففي الجانب المؤید تكاد تلتصق بریطانیا بحكومتها العمالیة بصورة -األمریكي 

شبه كاملة بموقف واشنطن في إطار التحالف اإلستراتیجي بینهما، وبعدها من حیث 
، أما التأیید االسباني واالیطالي فكان أكثر تحفظًا، ویمكن قوة التأیید هولندا والدانمارك

فهم موقف البلدین األخیرین في إطار محاولتهما التأكید على استقاللیتهما في وجه 
أما دول أوروبا الشرقیة والوسطى فلها . المحور الفرنسي األلماني في القارة األوروبیة 
المجر فضًال عن جمهوریات البلطیق دوافعها الخاصة، فبولندا وجمهوریة التشیك و 

تسعى جمیعها في ظل وضعیة جیو إستراتیجیة شدیدة التعقید لتوظیف عالقاتها 
الخاصة مع الوالیات المتحدة لخلق حالة من التوازن اإلیجابي في فعلها الخارجي في 

.)١٣١(ظل ارتباطها العضوي باالتحاد األوروبي

ناوئة للمشروع األمریكي في العراق وفي الجهة المقابلة تمركزت الدول الم
والتي ضمت بصورة أساسیة فرنسا وألمانیا وبلجیكا ، وبدرجات أقل الیونان والنرویج 
والسوید على عدم مشروعیة استخدام القوة العسكریة في نزع أسلحة الدمار الشامل 

ى عدم العراقیة إال بعد استنفاد كافة الوسائل وبترخیص واضح من األمم المتحدة، وعل
.  )١٣٢(جواز التدخل المباشر لتغییر نظام الحكم في العراق وغیره من دول المنطقة

وتصدت الدبلوماسیة الفرنسیة واأللمانیة منذ البدایة للتهدیدات األمریكیة ازاء 
العراق، وتمیزت بتحركاتهما المكثفة ، التي تمثلت بسلسلة االتصاالت والمشاورات 
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
اء على صعید مجلس األمن، أو على المستوى األوروبي، التي أجرتها الدولتان سو 

.فضًال عن حلف شمال األطلسي 

فرنسا وألمانیا " صمود " وفي الحقیقة فإن المتغیر الرئیس الذي ساهم في 
بوجه الضغوط األمریكیة ، یتمثل في التطور الذي حدث في بنیة التجربة األوروبیة ، 

تحاد األوروبي رفضت االنصیاع للموقف فرغم أن هناك عدد من الدول داخل اال
األلماني ، ومنها بریطانیا المتحالفة تقلیدیًا مع الوالیات المتحدة ، فإن -الفرنسي 

وجود مالمح بناء أوروبي یقوده المحور الفرنسي األلماني مثل السند الرئیس لهذا 
ب أوروبي الحدیث عن قط-حینها –التوجه الجدید ، على الرغم من أنه من المبكر 

.لدیه سیاسة خارجیة ودفاعیة موحدة 

وعلى الرغم من إدراك الحكومتین الفرنسیة واأللمانیة بتصمیم الوالیات المتحدة 
األمریكیة وبریطانیا شن الحرب على العراق ، إال إنهما بذال مساعیهما حتى الساعات 

ي لألزمة ، األخیرة قبیل إعالن الحرب، للدعوة إلى إعطاء فرص الحل الدبلوماس
ومضاعفة جهودهما في المنظمة الدولیة ، معتبرین عدم شرعیة الحرب من دون 
استصدار قرار دولي واضح وصریح من مجلس األمن بعد استنفاد الخیارات 
الدبلوماسیة كافة بمنح فرق التفتیش التابعة لألمم المتحدة فرصة القیام بعملها 

مار الشامل العراقیة وٕاثبات عدم تعاون الستصدار قرارها النهائي بشأن أسلحة الد
.)١٣٣(العراق مع تلك الفرق 

وبدیهي إن إلحاح فرنسا وألمانیا إعطاء مجلس األمن كلمة الفصل في الحرب 
كانت ترمي إلى منح الفاعلیة لهذه المؤسسة الدولیة، ومن خاللها تفرضان نفسیهما 

.طرفًا مساهمًا في تسویة األزمة العراقیة 

األلمانیة منذ -یقة إن التصور الذي طبع الدبلوماسیة الفرنسیة وفي الحق
التحضیر للحرب من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا وحتى احتالل العراق 

) .أسوأ الحلول وآخر الخیارات(عّد الحرب ٢٠٠٣نیسان ٩في 
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المتحدة وقد عقدت قمة االتحاد األوروبي في الیوم الذي أعلنت فیه الوالیات 
األمریكیة بدء العملیات العسكریة ضد العراق، وتجنبت دول االتحاد الخوض في 
الخالفات التي سبقت تلك العملیات، وتضمن البیان الختامي استعداد دول االتحاد 
لتقدیم المساعدات اإلنسانیة للشعب العراقي، وضرورة إعطاء األمم المتحدة دورًا في 

الحتالل، فضًال عن أهمیة استعادة السیادة للعراقیین الترتیبات التي ستنجم عن ا
.بأسرع وقت ممكن 

لقد كان للثقل الدبلوماسي الفرنسي مضافًا إلیه الثقل االقتصادي األلماني دورًا 
مهمًا في تشكیل محور سیاسي ومعنوي كبیر في معارضة الحرب، والذي انعكس 

تقطابًا بین أنصار ومعارضي على اجتماعات دول االتحاد األوروبي التي شهدت اس
وكان التجسید األبرز عندما طلب الرئیس الفرنسي جاك شیراك من دول . الحرب 

أوروبا الشرقیة المؤیدة للوالیات المتحدة األمریكیة أن تلتزم الصمت، فردت تلك الدول 
هذا فضًال عن توصیف المستشار األلماني للدول . باتهام فرنسا بالدكتاتوریة 

ة الثمان التي وقعت على إعالن التأیید لموقف الرئیس األمریكي من العراق األوروبی
.)١٣٤(" هناك عصابات عمیلة لواشنطن داخل القارة األوروبیة : " عندما قال 

ولعل أبرز تداعیات الحرب على أوروبا إنها أحدثت انقسامًا في المواقف 
ألزمات الدولیة، إذ انفردت األوروبیة ، وانعكس ذلك على فاعلیة هذه الدول إزاء ا

الوالیات المتحدة األمریكیة باتخاذ قرار الحرب واالحتالل من دون التشاور مع حلفائها 
األوروبیین، وٕاذا كانت المؤسسات الدولیة كاألمم المتحدة ومجلس األمن تتطلب من 

یكیة الدول الكبرى سیاسة التنسیق والتوافق فیما بینها، فإن الوالیات المتحدة األمر 
.)١٣٥(تصرفت خارج إطار هذه المؤسسات لمصلحة سیاستها في المنطقة 

من قبل ٢٠٠٣عارضت ألمانیا بشدة احتالل العراق في التاسع من نیسان 
القوات األمریكیة والقوات المتحالفة معها، من دون أي تفویض دولي، كون ذلك األمر 

ریة األمریكیة في العراق بعد ومع تطور العملیات العسك. یتعارض والقانون الدولي 
االحتالل ، فإن دول االتحاد األوروبي بدأت تدرك انعكاسات عدم االستقرار في 
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
المنطقة العربیة على أمنها ، السیما أنها تشكل امتدادًا جغرافیًا للشواطئ األوروبیة ، 

ل فضًال عن المصالح االقتصادیة ، إذ إن الطاقة النفطیة تشكل عصب االقتصاد للدو 
الصناعیة ، كما إن المنطقة تعد سوقًا واسعة للبضائع األوروبیة ، فضًال عن العدید 
من االتفاقیات العسكریة الثنائیة الموقعة بین بعض الدول األوروبیة ودول الخلیج 

.العربي 

من جانب آخر انعكست معارضة كل من فرنسا وألمانیا الحرب على العراق 
ود إعادة االعمار في العراق ، إذ منعت هذه على منعهما من الحصول على عق

الدول من تقدیم عطاءات خاصة بإعادة اإلعمار، لذلك جدد قادة دول االتحاد 
:)١٣٦(على ما یأتي٢٠٠٣كانون األول ١٢األوروبي في قمة بروكسیل في 

دعم إعادة اإلعمار السیاسي واالقتصادي في العراق ضمن إطار قرارات -١
.مجلس األمن 

.ید على بیئة أمنیة مناسبة التأك-٢
.دور حیوي لألمم المتحدة یعّد أساسًا لنجاح العملیة السیاسیة -٣
.دعمها تسریع الجدول الزمني لنقل السلطة إلى الشعب العراقي -٤

وبما أن القضیة العراقیة نالت مركز الصدارة في اهتمامات السیاسة الخارجیة 
تالل العراق كان واضحًا، إذ رفضت إرسال األلمانیة، قبیل الحرب، فإن موقفها بعد اح

قوات عسكریة ألمانیة إلى العراق، وأعلنت بأنها ستستجیب لطلب إرسال القوات في 
حالة طلب صادر من حكومة عراقیة شرعیة مؤقتة، وبموجب تفویض واضح من 

لى وقد أعلن وزیر الدفاع األلماني أنه یؤید إرسال قوات ألمانیة إ. )١٣٧(األمم المتحدة 
العراق في حال صدور قرار من األمم المتحدة وموافقة الحكومة األلمانیة، وكانت 

من األلمان ال یؤیدون نشر قوات % ٥٩استطالعات الرأي داخل ألمانیا كشفت أن 
.)١٣٨(وطنیة خارج البالد

وكانت ألمانیا من بین الدول األوروبیة الداعیة إلى التشكیل السریع للحكومة 
ي تتبنى إطالق عملیة سیاسیة ناجحة، فضًال عن ذلك فقد دعت ألمانیا العراقیة، لك
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إلى دور فعال لألمم المتحدة في العراق لتحقیق االستقرار ولنقل السیادة للشعب 
العراقي، وجاء هذا التأكید من خالل القمة التي عقدت بین فرنسا وألمانیا وبریطانیا 

. )١٣٩(یادة واإلدارة للعراقیینفي برلین، مؤكدین ضرورة تسلیم السلطة والس

وكان شرویدر یرید أن یكون لهذه القمة صدى إیجابي، السیما وأنه كان یرید 
تحسین عالقات ألمانیا مع الوالیات المتحدة األمریكیة، فألمانیا وقفت ضد الوالیات 
المتحدة بطلبها لتشكیل قوة متعددة الجنسیات في العراق، وطالبت بتعدیل مشروع هذا 

لقرار، وأن یكون لألمم المتحدة دور أساس في اإلشراف على العراق، ورأى شرویدر ا
.)١٤٠(أن مشروع ذلك القرار غیر كاف 

وبقي الموقف األلماني ثابتًا بعدم الرغبة بإرسال قوات ألمانیة إلى العراق، 
، حینما رفضت وزارة الدفاع األلمانیة ٢٠٠٤وتأكد ذلك بشكل رسمي مطلع عام 

األمین العام لحلف شمال األطلسي حول ) یوب دي هوب شیفر(ق على توقعات التعلی
مسألة مشاركة ألمانیا العسكریة داخل العراق، وهذا األمر أدى إلى قیام الوالیات 
المتحدة بمضایقة ألمانیا في مساعیها للحصول على مقعد دائم في مجلس األمن، 

ألمن یعطي حصانة للجنود وأفراد السیما أن ألمانیا أعاقت صدور قرار من مجلس ا
.)١٤١(القوات الدولیة في مناطق األزمات 

إن حلف الناتو انقسم على نفسه أبان الحرب األمریكیة ضد العراق، وبسبب 
ذلك الخالف قرر أن ال یضطلع بأي دور عسكري، بید أنه وافق على دعم عملیات 

.)١٤٢(تدریب الضباط في الجیش العراقي 

فقد سعت الحكومة األلمانیة إلرسال وحدة خاصة لمكافحة فضًال عن ذلك 
لحمایة فریق من الخبراء الذین أرسلتهم ألمانیا ٢٠٠٣اإلرهاب مطلع تشرین الثاني 

لمساعدة العراقیین في بناء شبكة توزیع میاه الشرب، وبعد عام من الحرب دعا 
وكان العراق ضمن شرویدر لمبادرة أطلسیة ضخمة لتنمیة الرفاه في الشرق األوسط، 

.)١٤٣(هذه المبادرة 
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
وبعد صعود الیمین األلماني إلى الحكم واستالم انجیال میركل سدة 
المستشاریة في ألمانیا، انتقلت ألمانیا بموقفها من اإلستراتیجیة األمریكیة في العراق، 
من المعارضة للتوجهات األمریكیة في العراق إلى المساند تارة، أو المتحفظ تارة 

خرى، ودعت في كثیر من األحیان إلى تحكیم الشرعیة الدولیة في الموضوع العراقي أ
والتسلیم التدریجي للسلطة إلى العراقیین، في سبیل تأمین انسحاب سلس للقوات 

.)١٤٤(األمریكیة من العراق

وأعرب وزیر الخارجیة األلماني فرانك شتاینمایر عن أمله في دمج األطراف 
–احة العراقیة في أي تسویة، ودعا إلى تفعیل توصیات لجنة بیكر اإلقلیمیة في الس

أما . هامیلتون، والسیما ما یتعلق منها بإشراك سوریة وٕایران في حل القضیة العراقیة 
بالنسبة للدعم األلماني للعراق من الجانبین األمني والعسكري، فقد أجمع الكثیر من 

ات عسكریة ألمانیة، على الرغم من التقارب السیاسیین األلمان على استحالة إرسال قو 
األلماني األمریكي، ورأوا أن الدعم الممكن للمساعدة في إحالل األمن في العراق 
یتلخص في تقدیم الجیش األلماني االتحادي المزید من الدورات التدریبیة لقوات األمن 

تفاق مع الحكومة العراقیة ، شریطة أن یكون ذلك خارج األراضي العراقیة، لذك تم اال
.)١٤٥(العراقیة المؤقتة على أن یكون التدریب في اإلمارات 

لقد عادت العالقات الدبلوماسیة الكاملة بین العراق وألمانیا من خالل إعتماد 
و قد كان هنالك . ٢٠٠٤آب ٢٨و ٢٤السفراء في كٍل من بغداد وبرلین بتاریخ 

قطعها بشكل رسمي في حرب الخلیج عالقات دبلوماسیة محدودة بین الجانبین منذ 
.)١٤٦(وأثناء اإلدارة اإلنتقالیة المدنیة ١٩٩١و١٩٩٠عاَمي 

مساعدة إنسانیة ٢٠٠٣لقد قّدمت المانیا للعراق مباشرًة بعد بدء الحرب عام 
. شاملة وهي تدعم البلد منذ ذلك الحین في عملیة إعادة البناء السیاسي واالقتصادي

وحقوق ) السیما في المجال القانوني(بناء دولة النظام والقانون ومن محاور هذا الدعم 
والثقافة وٕاعادة إندماج الالجئین والمهّجرین داخل البلد من ) المهني(اإلنسان والتعلیم 

وقد ناهزت قیمة المساعدات التي . خالل إجراءات تدعم اإلقتصاد وٕاعادة األعمار
وكان من . ملیون یورو٤٠٠مبلغ ٢٠٠٨وحتى عام ٢٠٠٣ُقدَِّمت للعراق منذ عام 
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ضمنها إسهام ألمانیا في المساعدات األوروبیة واألسهامات األلمانیة متعددة األطراف 
ُیضاف إلى ذلك إعفاء العراق من ). عن طریق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(

ر من وقد شارك أكث. ملیار یورو في إطار نادي باریس٤,٧دفع دیون أللمانیا بقیمة 
منهم المهندسون والقضاة والدبلوماسیون والصحفیون (عراقي بدورات تدریبیة ٢٥٠٠

وكذلك تدعم ألمانیا مشاریع تقوم بها األمم المتحدة والمنظمات ). وموظفو الدولة، إلخ
: ٢٠٠٩لذلك قال وزیر الخارجیة العراقي هوشیار زیباري عام .الدولیة داخل العراق

.)١٤٧(" عراق مهمة للغایةإن مساندة المانیا لل"
ستدعم " بأن ألمانیا ٢٠١٥آب ١١صرح وزیر الخارجیة شتاینمایر في 

.)١٤٨("حكومة رئیس الوزراء العبادي في إصالحاتها وفي الحرب ضد داعش 
رسالة الى الشعب العراقي )١٤٩(وكتب السفیر األلماني في بغداد إیكهارد بروزه

حث فیها العراقیین على الوحدة، وقد نشرت في صحیفة بمناسبة یوم الوحدة األلمانیة، 
نحن ندعم المواجهة العراقیة : " ، وجاء فیها ٢٠١٥تشرین االول ٣الصباح یوم 

كذلك فإننا نتعاون بشكل وثیق مع . لداعش عن طریق التجهیزات والتدریبات العسكریة
م باستقرار المناطق الحكومة العراقیة والمحافظین واألمم المتحدة بهدف الدفع لألما

إن شركاتنا تربط بین توفیر التقنیات الحدیثة ونقل المعرفة . المحررة وعودة النازحین
یجب على كل بلد أن یجد الطریق المناسب له بمسؤولیته .ومواصلة تدریب العراقیین

الخاصة، إذا وجد العراق الطریق نحو وحدته الداخلیة سیعود أیضا السالم والرخاء 
العراق من استعادة مكانته التاریخیة، أتمنى هذا من كل قلبي لجمیع وسیتمكن
.)١٥٠("العراقیین 
أكد وزیر خارجیة جمهوریة ألمانیا االتحادیة فرانك فالتر شتاینمایر خالل و 
إن عراق موحد ودیمقراطي ومحرر "٢٠١٥كانون األول ٧الى بغداد في زیارته

وأن ألمانیا ". الحاجة إلیها لالستقرار في المنطقةبإمكانه أن یمثل أداة للنجاة، تشتد 
تدعم الحكومة العراقیة في صراعها العسكري والسیاسي ضد داعش، یشمل ذلك على 

.وجه الخصوص جهود تحقیق االستقرار واإلصالح من قبل الحكومة
وأجرى شتاینمایر محادثات مع الرئیس فؤاد معصوم ورئیس الوزراء حیدر 

لبرلمان سلیم الجبوري، ووزیر الخارجیة إبراهیم الجعفري، أبلغ الوزیر العبادي، ورئیس ا
فضًال عن . من خاللها عن توسیع الجهود العسكریة األلمانیة في مكافحة داعش

التوسیع المقرر للبعثة التدریبیة العسكریة في أربیل، واالستمرار في مساعدة قوات 
ذلك المشاركة في حملة الغارات األمن العراقیة من خالل تجهیزها بالمعدات، وك
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الدعم الموجه لبناء الشرطة وفي إزالة ٢٠١٦الجویة، إذ وفرت ألمانیا في العام 

.األلغام والمجال الطبي
، وفي ٢٠١٦شباط ١١زار رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي برلین في 

كومة اجتماع عقد في مقر المستشاریة في الیوم نفسه أشارت المستشارة أن الح
االتحادیة تدعم جهود العراق من أجل تحقیق االستقرار وأشارت إلى مشاركة ألمانیا، 
التي تشترك في زعامة الفریق التنفیذي العامل لتحقیق االستقرار، في إطار التحالف 

.)١٥١(الدولي لمحاربة داعش
من جهته، شكر العبادي ألمانیا لتعاونها ومساندتها العراق، وكما في العام 

، فقد ربط رئیس الوزراء العبادي زیارته لبرلین مع مشاركته في مؤتمر األمن ٢٠١٥
في میونیخ، والتي هي الثالثة من نوعها في حقبة تولي حیدر العبادي لرئاسة 

.)١٥٢(الوزراء
وفي محاضرة ألقاها میغیل بیرغر المستشار اإلقلیمي للشرق األدنى والشرق 

دور السیاسة الخارجیة "حول)١٥٣(الخارجیة األلمانیةاألوسط والمغرب العربي في وزارة
في مقر جمعیة الصداقة العربیة ٢٠١٦تموز ٢٠في " األلمانیة في العالم العربي

األلمانیة، قال إن منطقة الشرق األوسط تعّد أحد أهم المناطق التي تحظى بإهتمام 
زیز نشاطها ومشاركتها طویل فیما یتعلق بالسیاسیة الخارجیة األلمانیة، إذ قامت بتع

السیاسة في منطقة الشرق األوسط في السنوات األخیرة وهي ملتزمة بشكل أساسي من 
خالل جهودها الدبلوماسیة بإیجاد حلول سیاسیة للمشكالت واألزمات المتعددة، وهذا 
األمر أصبح واضح وجلي من خالل النشاطات السیاسیة األلمانیة في المنطقة، 

من خالل زیادة أعداد الموظفین العاملین في القطاعات المختلفة ویمكن مالحظة ذلك
.في وزراة الخارجیة الخاصة بمنطقة الشرق األوسط 

أشار بیرغر إلى شحنات األسلحة " تنظیم داعش"بمحاربة وفیما یتعلق
األلمانیة إلى قوات البیشمركة في إقلیم كردستان شمال العراق، والتي كانت جزء من 

وأشار كذلك إلى الهجوم العراقي المخطط له على . ألمنیة األلمانیة الخارجیةالسیاسة ا
مدینة الموصل، إذ ستكون المساعدات اإلنسانیة محور السیاسة الخارجیة األلمانیة، 
وأن ألمانیا سوف تعمل بشكل متواصل من خالل الدعم المالي لتحقیق اإلستقرار في 

.)١٥٤(الدولة العراقیة
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:الخاتمة 
:توصل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها 

األلمانیة قدیمة تعود الى نهایات القرن التاسع عشر، أما -إن العالقات العراقیة-١
.١٩٤١بواكیر العالقات العسكریة بین البلدین فتعود إلى أحداث انتفاضة مایس 

ووصلت تطورت العالقات العسكریة والتسلیحیة بین البلدین بشكل كبیر جدًا،-٢
إلى أعلى مراحلها خالل حقبة نهایة السبعینیات وبدایة الثمانینیات من القرن 

.اإلیرانیة -الماضي، والسیما أیام الحرب العراقیة
فضًال عن صفقات األسلحة األلمانیة الكبیرة للعراق، كان هناك تعاون في مجال -٣

.ة في هذا المجال االستخبارات، واإلفادة من الخبرات والتكنولوجیا األلمانی
ضعیفة، ولم ٢٠٠٤-٢٠٠٣بدت العالقات العراقیة األلمانیة في خالل المدة -٢

یكن العراق جادًا بتحسین عالقاته مع ألمانیا، مسنودًا بالموقف األمریكي الصارم إزاء 
٢٠٠٣ألمانیا، بسبب موقفها الرافض للحملة األمریكیة البریطانیة ضد العراق في عام 

مر شمل الجانب العسكري والتسلیحي فضًال عن الجوانب األخرى السیاسیة وهذا األ. 
.واالقتصادیة والثقافیة 

تتمتع ألمانیا بإمكانیات ثقافیة وعلمیة واكادیمیة وعسكریة هائلة یتوجب على -٥
العراق اإلفادة القصوى منها، السیما وأن الجانب األلماني أبدى ولمرات كثیرة 

ضع كامل خبراته هذه في خدمة العراق، والسیما في الجوانب استعداده الكامل لو 
.األمنیة والعسكریة، إال أن الفائدة العراقیة ال زالت ضعیفة من الخبرات األلمانیة 

على الرغم من الجهود الكبیرة التي بذلتها ألمانیا، والرغبة العراقیة المعلنة -٦
ستوى الطموح، وذلك لعدة أسباب، بتطویر العالقات بینهما، إال إنها الزالت دون م

:نذكر منها 
الوضع األمني غیر المستقر في العراق، والذي یحول دون مشاركة فاعلة ) أ(

.لأللمان 
الفساد المستشري في أغلب مؤسسات الدولة العراقیة یشكل أكبر عائق أمام ) ب(

تها بدفع الشركات الكبرى األلمانیة، التي عانت من هذا الموضوع، حیث یتم مطالب
.عموالت لقاء التعاقد معها، مما دفع الكثیر منها للعزوف عن الساحة العراقیة 

شكوى الجانب األلماني أن العراق غیر جاد باإلفادة من الخبرات التكنولوجیة ) ج(
.الهائلة أللمانیا، وتوجهه نحو دول ثانویة 
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والمصادرالهوامش

ة الخلیجیة في عقد التسعینیات، مجلة دراسات ستار جبار الجابري، العالقات األلمانی)١(
.١٢٥، ص ٢٠٠٣، كانون الثاني ١٩دولیة، العدد 

سمعان بطرس فرج اهللا، العالقات السیاسیة الدولیة في القرن العشرین، مكتبة األنجلو ) ٢(
.١٨-١٥، ص ١٩٧٤المصریة، القاهرة، 

قیة، دار الثقافة للطباعة والنشر، محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانیة والمسألة الشر ) ٣(
، ترجمة ١٩١٨-١٨٤٨؛ تایلر، الصراع على السیادة في أوروبا ٣٨٠، ص ١٩٧٩القاهرة، 

.٤٣٩، ص ١٩٨٠كاظم هاشم نعمة ویوئیل یوسف عزیز، بغداد، 
منح : وكانت الغایة األلمانیة من هذا المشروع تتمثل بتحقیق أهداف عدیدة، أهمها ) ٤(

نیة القدرة على إرسال قوات عسكریة إلى حدود الهند البریطانیة، فضًال عن أن الحكومة األلما
هذا المشروع یساهم في توسیع رقعة النشاط التجاري األلماني خارج القارة األووبیة، إذ 

ساعة على األقل، مقارنة بالطریق البحري ) ٧٢(یختصر الطریق من أوروبا إلى الهند بـ 
.المار عبر قناة السویس 

.١٢٦ستار جبار الجابري، المصدر السابق، ص 
برلین صراع النفوذ في الشرق األوسط، ترجمة سعد -بورسي یولیف، سكة حدید بغداد ) ٥(

.٧١، ص ١٩٩٢، تشرین الثاني ١١نفطجي، مجلة آفاق عربیة، العدد 
ت من تلك الوسائل سعیها لتوظیف نشاطها التجاري والصناعي، ففي العام نفسه وصل) ٦(

، وكانت حافزًا للتاجر األلماني المعروف روبرت )أوكونا(إلى الخلیج العربي الباخرة األلمانیة 
بالقرب من میناء بندر ) لنجة(للعمل على إنشاء مخزن ) R. Vonkhous(فونكهاوس 

عباس، بید إنه اصطدم بالنفوذ البریطاني في الخلیج، إذ كانت بریطانیا قد وقعت العدید من 
.الحمایة مع شیوخ مناطق الخلیج العربي اتفاقیات 

، رسالة ١٩١٤- ١٨٧١جواد محمد علي محمد رضا، العالقات العراقیة األلمانیة 
.٦٤-٦٣، ص ١٩٨٢ماجستیر غیر منشورة، الجامعة المستنصریة، 

1 Bernd Lemke, Der Irak und Arabien aus der sicht deutscher
kriegsteilnehmer und orientreisender 1918 bis 1945 :
Aufstandsfantasien, Kriegserfahrungen, Zukunftshoffnungen,
Enttauschungen, Distanz , Frankfurt-New York, 2012, p. 99.
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لوكاز هیرزویز، المانیا الهتلریة والمشرق العربي، ترجمة أحمد عبدالرحیم مصطفى، دار ) ٨(
.٢٩، ص ١٩٦٨المعارف، القاهرة، 

(9)Wolfgang G. Schwanitz, Germany and the Middle East 1871-
1945 , Princeton - Great Britain, 2004, p. 10 .
(10)Bernd Lemke, op.cit, p. 103 .

.٣٠لوكاز هیرزویز، المصدر السابق، ص ) ١١(
(12)Wolfgang G. Schwanitz, op.cit, p. 155 .

، مركز ١٩٤٥- ١٩١٩انیا وٕایطالیا من الوحدة العربیة علي محافظة، موقف فرنسا وألم) ١٣(
.٣٠، ص ١٩٨٥دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

(14)Helmut Mejcher, Die Politik und das Ol im Nahen Osten 1,Kleet-
Cotta, Stuttgart, 1980, p. 102.

، ١٩٣٧-١٩٣٢فؤاد حسین الوكیل، جماعة األهالي في العراق : للتفاصیل ینظر ) ١٥(
.١٩٨٠بغداد، 

.٢٢٥علي محافظة، المصدر السابق، ص ) ١٦(
.٢٢٥المصدر نفسه ، ص ) ١٧(

(18)Elid Podeh and Asher Kaufman, Arab-Jewish relations: from
conflict to reconciliation, Sussex Academic, Brighton, 2006, p. 19 .
1 Mansfield, peter. The Middle East. Apolitical and Economic Survey,
Forth edition, Oxford University press,London, 1973, p.318;

، ٣، دار الشؤون الثقافیة العامة، ج٧عبد الرزاق الحسني ، تاریخ العراق السیاسي، ط 
.٢٠٨، ص ١٩٨٩بغداد، 

ق ، دار الجاحظ في العرا١٩٤١محمد مظفر األدهمي، األبعاد القومیة لثورة مایس )١٩(
-١٩٢١؛ ستار جبار الجابري ، العالقات العراقیة الفرنسیة ١٠، ص١٩٨٠للنشر ، بغداد، 

.٨٨، ص ٢٠٠٩، بیروت ، ١٩٥٦
.١٩٣٩ایلول ٨، ٥٩٩الزمان ، العدد )٢٠(
.٣٥٠علي محافظة، المصدر السابق، ص )٢١(
٣٠- ١٩٤٠اذار ٣١(لثة بدأ الخالف یستفحل في وزارة رشید عالي الكیالني الثا)٢٢(
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
عندما كان وزیر الخارجیة نوري السعید بمعاضدة الوصي یلح على ) ١٩٤١كانون الثاني 

تنفیذ الطلبات البریطانیة، سواء بقطع العالقات مع إیطالیا، أو السماح للقوات البریطانیة 
رأي اآلخر بالمرور عبر العراق واستخدام أراضیه ألغراضها العسكریة وغیرها، بینما كان ال

الذي یقوده رشید عالي رئیس الوزراء ووزیر عدلیته ناجي شوكت والذي یقضي بعدم 
االنصیاع للرغبات البریطانیة والعمل على تحسین العالقات مع دول المحور، وقد آلت هذه 
االزمة الوزاریة وذهاب الوصي إلى الدیوانیة ورفضه التوقیع على ما ترسله إلیه الوزارة من 

، وتألیف وزارة جدیدة برئاسة ١٩٤١كانون الثاني ٣٠لى استقالة وزارة رشید عالي في أوراق إ
كانون الثاني، غیر أن هذه الوزارة لم تلبث في الحكم سوى شهرین، إذ ٣١طه الهاشمي في 

نیسان بعد أن أصر قادة الجیش العراقي على تكلیف رشید عالي برئاسة ١أطیح بها في 
وبعد المناداة بالشریف شرف وصیًا على . ذلك حكومة الدفاع الوطنيالحكومة، فتشكلت إثر 

العرش لیحل محل األمیر عبداالله الذي أقاله مجلس األمة، فقد تشكلت وزارة رشید عالي 
عبدالرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، : ینظر . ١٩٤١نیسان ١٠الكیالني الرابعة في 

؛ ٢٤٥، ٢٢٣ـ ٢٢٢، ص ٥، ج١٩٨٨ة، بغداد، ، دار الشؤون الثقافیة العام٧ط 
، دار ٦، ط١التحرریة، ج١٩٤١عبدالرزاق الحسني، األسرار الخفیة في حركة السنة 

.٨٩ـ٨٣، ص ١٩٩٠الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 
؛ علي محافظة، المصدر السابق، ١٤٨ـ١٤٣لوكاز هیرزویز، المصدر السابق، ص ) ٢٣(

.٣٥٨ـ٣٥٧ص 
في استراتیجیة الدول الكبرى، مجلة اداب ١٩٤١د الحفو، ثورة العراق مایس غانم محم)٢٤(

؛ صالح العقاد، المصدر السابق، ٦٠٤، ص١٩٨٤المستنصریة، العدد التاسع، السنة 
؛ ولید محمد سعید االعظمي، انتفاضة رشید عالي الكیالني والحرب العراقیة ٢٣١ص

.٦٦، ص ١٩٨٧والتوزیع، بغداد، ، دار واسط للدراسات والنشر ١٩٤١البریطانیة 
بونداریفسكي، سیاستان ازاء العالم العربي، ترجمة خیري الضامن، دار التقدم، موسكو، ) ٢٥(

.١٩١، ص١٩٧٥
لوكاز هیرزویز، المصدر السابق، ص ص : حول المفاوضات مع المانیا ینظر) ٢٦(

، ١٩٧٤- ١٨٩٤؛ ناجي شوكت، سیرة وذكریات ثمانین عامًا ١٥٣- ١٤٩، ١٣١- ١١١
؛ عثمان كمال ٤٩٩- ٤٩٦، ٤٣١-٤٢٦، ص ١٩٧٤مطبعة سلمان االعظمي، بغداد، 

٢٥ت، ص .، المكتبة العصریة، صیدا، د١٩٤١حداد، حركة رشید عالي الكیالني سنة 
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، ٢ومابعدها ؛ فریتز غروبا، رجال ومراكز قوى في بالد الشرق، ترجمة فاروق الحریري، ج 
.٣٧٧ـ٣٢٩، ص ١٩٧٩بغداد، 

(27) Khadduri, Majid. Independent Iraq 1932-1958 A study in Iraqi
politics, second edition, oxford University press, London, 1960, p.
174; Mansfield, Peter. The Middle East A political and Economic
survey, Fourth edition, Oxford University press, London, 1973, p.
318.

.١٠٧ستار جبار الجابري، العالقات العراقیة الفرنسیة ، ص ) ٢٨(
، وهو قائد الماني ١٨٩١تشرین الثاني ١٥ثعلب الصحراء، ولد في : إروین رومل) ٢٩(

تشرین ١٤عرف بشجاعته الفائقة وحنكته العسكریة في معارك الصحراء، تجرع السم في 
.بعد تآمره على حیاة هتلر١٩٤٤االول 

Encyclopedia Britannica, William Benton Publisher, U.S.A, 1970, vol.
10, p.165
(30)Aron, Robert.  The Vichy Regime1940-1944 , PUTNAM,
London, 1958,. P.311.

في منطقة ١٨٩٣، ولد عام ١٩٤٥-١٩٣٨وزیر خارجیة المانیا : جواشیم ریبنتروب)٣١(
التمهید لعقد معاهدة عدم االعتداء الموقعة بین هتلر وستالین الراین، مارس دورًا مهمًا في

الموسوعة السیاسیة، : ینظر. حكمت علیه محكمة نورنبورغ باالعدام. ١٩٣٩اب ٢٣في 
، ١٩٧٤إعداد عبدالوهاب الكیالي وكامل زهیري، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،

.٢٩٤ص
لمناسبة لأللمان بهدف نقل السالح الى العراق عدة احتماالت حول الطرق اوضعت) ٣٢(

حول تلك . قبل اللجوء إلى خیار نقلها عن طریق سوریا، إال إنها جمیعًا لم تكن عملیة
.٢٠٦-١٦٠،١٩٧-١٥٦لوكاز هیرزویز، المصدر السابق، ص : الجهود ینظر

(33)Documents on German Foreign policy 1918-1945, Series D
(1937-1945),Vol. Xll, Memorandum by the Foreign Minister to Brief
for the Fuhrer, Vienna, April 27, 1941, Document No. 415,
Washington, 1962, pp. 655-656.
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األلمانیة-العالقات العسكریة العراقیة 
فیلد مارشال ألماني رئیس هیئة اركان الحرب العامة في الحرب العالمیة : فیلهم كایتل) ٣٤(

سلیم المانیا دون قید أو شرط، أدانته محكمة نورنبورغ لمحاكمة الثانیة، وقع في برلین وثیقة ت
.٤٥٢الموسوعة السیاسیة، ص : ینظر. جرائم الحرب وأعدم شنقاً 

؛ ستار جبار الجابري، العالقات ٦٠٨غانم محمد الحفو، المصدر السابق، ص) ٣٥(
.١٠٨العراقیة الفرنسیة، ص 

فریتز غروبا ، المصدر السابق ،ص ؛ ٢٠٢لوكاز هیرزویز، المصدر السابق، ص) ٣٦(
.٣٨٧- ٣٨٦ص

ضابط بحریة وأحد قادة الحرب العالمیة الثانیة، تولى قیادة البحریة في : فرانسوا دارالن) ٣٧(
، أصبح نائبًا لرئیس وزراء حكومة فیشي ووزیرًا للداخلیة، فضًال عن منصبه ١٩٣٩سنة 

دائهم لبریطانیا، بقي في منصبه حتى ، وكان من المعروفین بع١٩٤١وزیرًا للبحریة في شباط 
عندما كان یقود سیارته من داره إلى مكتبه ١٩٤٢كانون االول ٢٤، قتل في ١٩٤٢نیسان 

:ینظر . في القصر الصیفي من قبل شاب یدعى بونیه دي الشابیل

Encyclopedia Britannica, Vol. 3, p. 888;

، مكتبة ٢، ط٢ي حماد، جونستون تشرشل، مذكرات ونستون تشرشل ، ترجمة خیر 
؛ اسماعیل احمد یاغي ، حركة رشید عالي ٧٤٥، ٧٤٠،  ص ١٩٦٥المثنى، بغداد، 

الكیالني دراسة في تطور الحركة الوطنیة العراقیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت 
.٢٣٢، هامش ص ١٩٧٤،

(38) Aron, op. Cit, p.311.
(39) Guedalla, Philip. Middle East 1940-1942, Hodder and
Stoughton Limited, London, 1944, p. 147; Latreill, Andre. La
Seconde guerre mondiale Essai d’analyse , paris, 1960, p. 129.

، تقاریر المفوضیة العراقیة في ٧٥٣/٣١١و، ملفات البالط الملكي ، رقم الملفة .ك.د) ٤٠(
.٤٠، ص ٢٢فرنسا، و 

(41) Bullard, Reader. Britain And The Middle East, Hutchinson
University Library, London, 1964, pp. 132-133.

، تقاریر المفوضیة العراقیة ٧٥٣/٣١١و ، ملفات البالط الملكي ، رقم الملفة .ك.د١-
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في فرنسا، كتاب وزارة الخارجیة إلى رئاسة الدیوان الملكي المرقم 
.٢، ص١، و ١٩٤١نیسان ١٣في ١٢٦٧/١٢٦٧/٥٠٠/٤٧٠٣/خ
، مجلة آفاق عربیة، ١٩٤١صادق األسود، موقف حكومة فیشي من حركة مایس ) ٤٢(

.٥٥، ص١٩٨٦العدد السابع، السنة الحادیة عشرة، تموز 
(43)Abetz, Otto. Histoire dune Politique Franco – Alleman de 1930-
1950, memoires dune ambassadeur, Librairie Stock, Paris, 1953,
p.200.

عدنان الباجه جي، مزاحم الباجه جي سیرة سیاسیة، مركز الوثائق والدراسات التاریخیة ) ٤٤(
.٥٣٩ت ، ص.، لندن ، د

.المصدر نفسه)٤٥(
.١١١ستار جبار الجابري ، العالقات العراقیة الفرنسیة ، ص ) ٤٦(

(47)Al. Jboori, Ali . Les Relations Franco-Iraknnes 1921-1974,
these de doctorat, un published, Universite de paris 1, france, 1987,
Tome 1 , p. 252;

.٣٦٦علي محافظه، المصدر السابق ، ص
(48)Aron, op. Cit, p.312
(49) D.G.F.P. Vol. Xll , Document NO. 459, From the Embassy in
paris (Abetz) to the Foreign Minstry, pp. 718-720.
(50)D.G.F.P. Vol. Xll, Document NO.459, From the Embassy in
paris (Abetz) to the Foreign Minstry, pp. 718-720
(51)Aron, op. Cit, p.313.
(52)AL- Jboori, op. Cit, Tome 1, p.252.
(53)D.G.F.P. Vol. Xll, Document NO.491, Record of the
Conversation  Between the Fuhrer and Admiral Darlan in the
Presence of the Reich foreign Minister at the Berchof on May ll ,
1941, pp. 763-774.
(54)D.G.F.P. Vol. Xll, Document No.520, Telegram from the
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Embassy in paris to the Foreign Ministry, Paris, May 15, 1941, pp.
823-825.

كان البروتوكول الثاني یتعلق بشمال افریقیا، أما البروتوكول الثالث فكان حول افریقیا ) ٥٥(
.االستوائیة

(56)D.G.F.P. Vol. X11, Document No. 546, Telegram from the
Embassy in paris to the Foreign Ministry , paris, may 24, 1941,
pp.867-869.
(57) Duby, Georges. Histoire do La France, Librairie Larousse, paris
, 1970, p.550.
(58) Woodward, Liewellyn. British Foreign policy  in the second world
war, London, 1962, pp. 103-110
(59)Renouvin, p., Histoire Des Relations Internationles, vol. 11,
paris, 1958, p.281; AL. Jboori, op.cit,Tome 1, p.254.
(60)Abetz, op. Cit, pp.204-205

.٦١٢غانم محمد الحفو، المصدر السابق ، ص) ٦١(
.٥٦صادق األسود، المصدر السابق، ص) ٦٢(

(63)London, George. L’Amiral Esteva et le General Dentz devont la
Haute Cour de Justics, Lyon, 1945, p.174; playfair, I. S.O, the
Mediterranean And Middle East, vol. 11,the Germans come to the
help of  their Ally, London 1956, p. 195.
(64) D.G.F.P. vol. X11, Document No. 476, Memorandum by the
Director of the Political Department, Berlin, May 8, 1941, pp. 742 –
743; Khadduri, op. Cit, p. 231; playfaire, op. Cit, p. 195 ;

.١٦٠ـ ١٥٧نجدت فتحي صفوت، المصدر السابق، ص 
(65)D.G.F.P. vol. X111, Document No. 165,  Memorandum by
Minister Rahn. Report on the German mission in Syria From May 9
to July 11, 1941, westfallen, July 30, 1941, washington, 1964, p.
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239.
(66) Ibid.
(67)Ibid.
(68)Ibid, p. 240.

:ینظر كذلك 
Hamdi, Walid M.S., Rashid Ali AL. Gailani and the Nationalist
Movement in Iraq 1939 – 1941, Apolitcal and Military study of the
Britsh Campaign in Iraq and the National Revolution of May 1941,
Darf publishers Limited,  London, 1987, p. 131

.٣٧٢علي محافظة، المصدر السابق، ص)٦٩(
(70)D.G.F.P. Vol. X111, Dcunment No. 165, Memorandum by
Minister Rahn. Report on the German mission in Syria frow May 9
to July 11, 1941, Westfallen, July 30, 1941, p.245.
(71) London, op.cit, pp.212-213; AL. Jboori, op,cit, Tome l,p.255.

.٢١٩- ٢١٨لوكاز هیرزویز، المصدر السابق، ص ص ) ٧٢(
(73) Khadduri, op.cit, pp.232-233.

.١١٨ص ستار جبار الجابري، العالقات العراقیة الفرنسیة ، ) ٧٤(
، ترجمة فاروق الحریري، مدیریة المطابع ١٩٤١بیرند فیلیب شرویدر، حرب العراق ) ٧٥(

.٥٥، ص١٩٨٢العسكریة، بغداد، 
(76) London, op.cit, pp. 206-211.
(77) AL-Jboori, op.cit, Tome l, p.255.

.٣٧٢على محافظة ، المصدر السابق ، ص )٧٨(
(79) Duby, Georges . Histoire de la France , Librairie Larousse ,
paris , 1970, p.550.

، مكتبة االنجلو ٦، مذكرات رومیل، ترجمة فتحي عبداهللا النمر، ج)المعد(لیدل هارت ) ٨٠(
.٧٦٣، ص١٩٦٦المصریة، القاهرة، 

بییر روندو، مستقبل الشرق االوسط، ترجمة نجدة هاجر وسعید الغز، المكتب التجاري ) ٨١(
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؛ عادل غنیم، تطور الحركة الوطنیة ١٣٤، ص ١٩٥٩اعة والتوزیع والنشر، بیروت، للطب

.٣٤، ص١٩٦٠م، .في العراق، الدار القومیة، د
.٢٢٩لوكاز هیرزویز، المصدر السابق، ) ٨٢(
، ترجمة عبد اللطیف شرارة ، ١٩٤٢-١٩٤٠، النفیر ١دیغول، مذكرات الحرب، ج)٨٣(

.٢٢٤، ص١٩٦٨منشورات عبیدات ، بیروت ، 
(84) Catroux, (General). Dans La Bataille de Mediterranee 1940-
1944, Julliard Sequana, Paris, 1949, pp.105-106.

، ص ١٩٦٩جان الكوتیر، دیغول، ترجمة ابراهیم الحلو، دار النهار للنشر، بیروت، ) ٨٥(
٨٨.

.٦٢٣- ٦٢٢غانم محمد الحفو، المصدر السابق، ص )٨٦(
.١٢١ستار جبار الجابري، العالقات العراقیة الفرنسیة ، ص )٨٧(
، ١؛ دیغول، المصدر السابق، ج٩٠-٨٩جان الكوتیر، المصدر السابق، ص ص ) ٨٨(

.٢٢٥-٢٢٤ص 
(89)Le Monde, 5 Mai 1941; Hamdi, op.cit, p.56

دار ، ٦التحرریة، ط ١٩٤١عبدالرزاق الحسني، األسرار الخفیة في حركة : ینظر) ٩٠(
؛ جورج كیرك، موجز تاریخ ١٠٤ـ٩٤، ص ٢، ج١٩٩٠الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

الشرق األوسط من ظهور اإلسالم إلى الوقت الحاضر، ترجمة عمر االسكندري، دار 
؛ نجم الدین السهروردي، التاریخ لم یبدأ ٣١٢- ٣١١، ص ١٩٥٧الطباعة الحدیثة، القاهرة، 

، شركة ٢في العراق، ط٥٨و٤١ورتي رشید عالي الكیالني حقائق وأسرار عن ث–غدًا 
.١٢٦- ١٢٤، ص ١٩٨٩المعرفة للنشر والتوزیع، بغداد، 

(91)London, op.cit, pp. 210-211.
، دار آفاق ٢فرانز فون بابن، مذكرات فرانز فون بابن، ترجمة فاروق الحریري، ج) ٩٢(

.٦٨٠، ص١٩٨٥عربیة للصحافة والنشر، بغداد، 
(93)Helga Haftendorn, Deutsche Aubenpolitik zwischen
selbeschrankung und selbstbehauptung 1945-2000, Dt. Verl. Anst,
Stuttgart-Munchen, 2001, p. 9 .
(94)Katija Engler, Die Deutsche Forge im Nahen Osten: Politische
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Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zum Irak und zu
Jordanien 1951-1965, Munster Lit., Berlin, 2007, p. 27.
(95)Wolfram F. Hanrieder, West German Forgin Policy 1949-1963:
International Pressure and Domestic Response, Stanford University
Press, Stanford, 1967, p. 51 .
(96)Katija Engler, op.cit, p. 62 .
(97)Sven O. Berggotz, Nahostpolitik in Ara Adenauer: Moglichkeiten
und Grezen 1949-1963, Drote, Dusseldorf, 1998, p. 231 .
(98)Bundesregierung (5/29/1953): Entwurf eines Gesetzes uber das
Handelsabkommen vom 7, Oktober 1951 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Konigreich Irak, Bundestag,
4390 ;
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لمزید من التفاصیل حول الموقف األوروبي عمومًا، واأللماني خصوصًا من األزمة )١١٩(
موقف دول االتحاد األوروبي من اإلستراتیجیة ستار جبار الجابري، : العراقیة ، ینظر 

.٢٠٠٨، ٣٦ت دولیة، العدد األمریكیة في العراق، مجلة دراسا
محمد مصطفى كمال وفؤاد نهـرا، صنع القرار في االتحاد االوربي والعالقـات ) ١٢٠(

.١٨٥-١٨٣، ص٢٠٠١األوربیة، مركز دراسات الوحدة العربیـة ، بیروت، –العربیة
یجي الیزابث ستیفنـز، العالقات العسكریـة واالقتصـادیـة بیـن دول مجلس  التعاون الخل)١٢١(

٧٨-٧٦، ص ٢٠٠٤واالتحـاد األوربي، أوراق بحثیة، مركز الخلیج لالبحاث، 
، نیسان ١٠٤نبیه األصفهاني، یومیات حرب الخلیج، مجلة السیاسة الدولیة، العدد ) ١٢٢(

.٨٢، ص ١٩٩١
ناظم عبد الواحد الجاسور، ألمانیا بین إرث الماضي وتحدیات الحاضر، دراسات ) ١٢٣(

.٥٦، ص ٢٠٠١، ٢٢جامعة بغداد ، العدد -كز الدراسات الدولیة إستراتیجیة، مر 
١٢٢معتز محمد سالمة، الدور األلماني في أوروبا، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد ) ١٢٤(

؛ علي الحاج ، سیاسات دول االتحاد األوروبي في المنطقة ١٧٩، ص ١٩٩٥، یولیو 
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٣١٢

.٣١٩، ص ٢٠٠٥لوحدة العربیة، بیروت ، العربیة بعد الحرب الباردة ، مركز دراسات ا
، مجلة ٢٠٠٠- ١٩٩٩وائل بركات، صفقات السالح في منطقة الشرق األوسط من ) ١٢٥(

.٢٢٦، ص ٢٠٠٠، تشرین األول ١٤٠السیاسة الدولیة ، العدد 
تموز العراقیة في السیاسة الدولیة، ١٤بغداد ثورة -برلین : نجم محمود، المقایضة) ١٢٦(

.٤١٢، ص ١٩٩١ات الغد، لندن، منشور 
عبد العظیم حماد ، قضایا السیاسة الخارجیة في االنتخابات األلمانیة ، مجلة ) ١٢٧(

.١٩١، ص ٢٠٠٢، أكتوبر ١٥٠السیاسة الدولیة ، العدد 
طارق محمد طیب ظاهـر القصـار ، السیاسـة الخارجیـة االلمـانیـة تجـاه الشرق ) ١٢٨(

اء الحرب البـاردة وآفاقهـا المستقبـلیـة ، أطروحـة دكتوراره غیر منشورة ، كلیـة االوسـط بعـد انتهـ
.٢٤٤، ص ٢٠٠٧العلوم السیاسیـة ، جامعة بغداد ، 

وعلى الرغم من الروابط بین الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا، إال إن رؤیتهما إلدارة ) ١٢٩(
األحیان كفة الوسائل السلمیة والدبلوماسیة بدًال الصراع تبدو مختلفة، فأوروبا ترجح في أغلب

عن الوسائل العسكریة، وتفضل اتخاذ القرارات الجماعیة عبر المؤسسات الدولیة السیما في 
مجلس األمن ، بینما ترى الوالیات المتحدة إن إدارة الصراع الدولي یتحكم فیه عامل القوة 

.العسكریة التي تتمتع بها 

، االتحاد األوروبي والدروس المستفادة عربیًا ، مركز دراسات الوحدة حسن نافعة ) ١٣٠(
.٥٢٦، ص ٢٠٠٤العربیة ، بیروت ، 

شاركت الدول األوروبیـة بالحرب على العراق من خالل العمل مباشرة في العراق ) ١٣١(
ضمن القوات المتعددة الجنسیـات أو التي تقدم الدعـم من خالل العمل في بعض الدول 

، القوات ١٦٠٠القوات االیطـالیـة ١٢,٤٠٠حیطة بالعراق فبلغ عدد القوات البریطانیـة الم
،النرویج ٤٩٦، الدنمارك ١٥٥، القوات البلغاریـة ١٤٥٠، القوات البولندیـة ٣٤٠الرومانیة 

جریدة : ینظر ١.٧٠٠، بولندا ٨٠٠، القوات الهولندیـة ١١٠، جمهوریة التشیك ١٠
.٢٠٠٣أیلول ١٧، ١٤٧٨٦الحیاة ، العدد

. ١١٤الیزابث ستیفنـز ، المصدر السابق ، ص ) ١٣٢(
:للمزید من التفاصیل ینظر الموقع ) ١٣٣(

http://www.news.bbc.com/uk/hi/arabic/press/newsid_2367000/2367
253.stm
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حدة ، عمرو حمزاوي ، االتحاد األوروبي إعادة تعریف العالقة مع الوالیات المت)١٣٤(

:مقال منشور على الموقع 
http://www.islamonline.net/arabic/in_depth/iraq_maps/2003/artic

le03.shtml
.٤٦٦حسن نافعة ، المصدر السابق ، ص )١٣٥(
.٢٠٠٤حزیران ٢٣، ١٥٠٦٢، العدد ) لندن(صحیفة الحیاة ) ١٣٦(
.٢٠٠٣موز ت١٢، ٤٣٩٩، العدد ) لندن(صحیفة القدس العربي ) ١٣٧(
.٢٠٠٤تموز ١٨، ١٦٩، العدد ) بغداد(صحیفة المشرق ) ١٣٨(
.٢٠٠٣أیلول ٢١، ١٦١٥، العدد ) بغداد(صحیفة الزمان ) ١٣٩(
.٢٠٠٣أیلول ٦، ١٤٧٧٥صحیفة الحیاة ، العدد ) ١٤٠(
.٢٠٠٤شباط ٢٢، ٩٢١٧، العدد ) لندن(صحیفة الشرق األوسط ) ١٤١(
الدبلوماسیة الوقائیة ، مجلة -عثمان، مؤتمر االستقرار في أوروبا فاطمة الزهراء) ١٤٢(

.٢٠٠٤، تموز  ١١٧السیاسة الدولیة ، العدد 
.٢١٤خلود محمد خمیس ، المصدر السابق ، ص ) ١٤٣(
موقف دول االتحاد األوروبي من اإلستراتیجیة األمریكیة في ستار جبار الجابري ، ) ١٤٤(

.٣٥، ص ٢٠٠٨، ٣٦دولیة ، العدد العراق ، مجلة دراسات 
الدور األلماني في العراق مرهون بتغییر اإلستراتیجیة األمریكیة ، مقال منشور على ) ١٤٥(

:الموقع 
http://www.dw-world.de/dw/article/02144226434800

:موقع وزارة الخارجیة األلمانیة على الرابط : ینظر ) ١٤٦(

http://www.auswaertigesamt.de/sid_79EA49741440601D74F7C
66C7797CA55/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Irak/Bilateral_
node.html#top

:ینظر موقع السفارة األلمانیة في بغداد على الرابط )١٤٧(
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/03/Bilaterale__Beziehunge
n/Bilaterale__Beziehungen.html

:ینظر موقع السفارة األلمانیة في بغداد على الرابط )١٤٨(
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/__pr/AbadiReformen2

015.html?archive=4313158
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في ١٩٥٨أیار ٦ولد بتاریخ ) : Ekkehard Brose( السفیر أیكهارد بروزه ) ١٤٩(
، ١٩٧٨- ١٩٧٦، وأكمل الخدمة العسكریة ١٩٧٦إلعدادیة مدینة هامبورغ، أكمل الدراسة ا

، ماجستیر الفلسفة في ١٩٨٣-١٩٧٨ودرس علم اإلقتصاد والفلسفة والعالقات الدولیة 
، دخل في الخدمة التحضیریة للمناصب الدبلوماسیة الرفیعة ١٩٨٣العالقات الدولیة 

وعمل في السفارة ،١٩٨٧- ١٩٨٦، وعمل في مقر وزارة الخارجیة األلمانیة ١٩٨٦-١٩٨٤
-١٩٩٠، وعمل في مقر وزارة الخارجیة األلمانیة ١٩٩٠- ١٩٨٧األلمانیة في موسكو 

، عمل في الممثلیة الدائمة ١٩٩٦- ١٩٩٣، وعمل في السفارة األلمانیة في واشنطن ١٩٩٣
-٢٠٠٢، مدیر قسم في وزارة الخارجیة األلمانیة ٢٠٠٠-١٩٩٦لحلف الناتو في بروكسل 

، مدیر الشؤون االقتصادیة في ٢٠٠٧-٢٠٠٤ل في وزارة الخارجیة ، موظف مسؤو ٢٠٠٤
، الممثل الدائم في الممثلیة الدائمة لدى الناتو ٢٠١٠-٢٠٠٧السفارة األلمانیة في موسكو 

، باحث مستضاف في مؤسسة العلوم والسیاسة قسم السیاسات ٢٠١٣-٢٠١٠في بروكسل 
نیا االتحادیة في جمهوریة العراق منذ ، سفیر جمهوریة ألما٢٠١٤- ٢٠١٣األمنیة في برلین 

.٢٠١٤تموز 

:موقع السفارة األلمانیة في بغداد على الرابط : ینظر 

http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/02/Botschafter__und__Abt
eilungen/Behoerdenleiter_20CV_20Brose.html

:ى الرابط ینظر موقع السفارة األلمانیة في بغداد عل) ١٥٠(
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/02/Botschafter__und_

_Abteilungen/Tag__der__Deutschen__Einheit/BroseTDE2015.html
مقابلة شخصیة مع السید علي هادي البیاتي القنصل العام لجمهوریة العراق في ) ١٥١(

.٢٠١٦مایس٢٥عراقیة في فرانكفورت بتاریخ مدینة فرانكفورت األلمانیة في مقر القنصلیة ال
.٢٠١٦شباط ١٢صحیفة العربي الجدید ، ) ١٥٢(
سوف یبقى میغیل بیرغر على تواصل مع العالم العربي من الناحیة اإلقتصادیة نظرًا )١٥٣(

.لتسلمه منصبه الجدید رئیسًا لقسم الشؤون اإلقتصادیة في وزارة الخارجیة األلمانیة
لمیغیل بیرغر المستشار اإلقلیمي للشرق األدنى والشرق األوسط والمغرب محاضرة) ١٥٤(

العربي في وزارة الخارجیة األلمانیة في جمعیة الصداقة العربییة األلمانیة في برلین بتاریخ 
.، حضرها الباحث ٢٠١٦تموز ٢٠


