
 

 من الصداقة الى الشراكة ةاآلفاق المستقبمية لمعالقات العراقية األوروبي
 

تحت عشؾان  حؾاريةنجوة في محافظ الشجف األشخف  مخكده الخئيذفي عقج مخكد الخافجيؽ لمحؾار 
 91يوم األربعاء الموافق ، "اآلفاق المستقبمية لمعالقات العراقية األوروبي: من الصداقة الى الشراكة "

سفيخ االتحاد األوروبي في جسيؾرية العخاق الديج سعادة حاضخ فييا ، 2222كانون الثاني )يناير( 
شيجت الشجوة  .في السخكد السدتذاريؽأدارىا أ.د. أحسج سامي السعسؾري رئيذ ليأة (، و فيميو فاريوال)

، وبعض مسثمي مؤسدات السجتسع ؽرحفيي، والسثقفيؽ، والؽمجسؾعة مؽ األكاديسيي حزؾر ومذاركة
أن  وما يشبغي بيةو معالقات األور الؾاقع الحالي ل الىتظخق الدفيخ في الشجوة و . ورجال األعسال السجني

نغخًا  ،جدؾر التعاون بيؽ العخاق واالتحاد األوروبي ، وضخورة مج  يكؾن عميو في السدتقبل القخيب والبعيج
الدفيخ أىؼ السمفات التي قجم بيا االتحاد  سعادة. كسا استعخض الى اآلخخلألىسية التي يذكميا أحجىسا 

األوروبي السداعجة لمعخاق وأبخزىا: ممف االنتخابات، والسداعجات الرحية، ومبادرات تظؾيخ الذباب 
 االستثسارات بوإيجاد فخص عسل ليؼ، فزاًل عؽ التظخق الى ضخورة خمق بيئة استثسارية آمشة لجح

 .في مختمف السجاالتلى العخاق، ا األوربية
مع ما طخحو سعادة الدفيخ، وطمب عجدًا مشيؼ الحجيث تفاعل الحزؾر بسختمف مدتؾياتيؼ  وقج

السباشخ معو، وأدلؾا بجسمة مجاخالت وتعميقات قيسة ووجيات نغخ ججيخة باالىتسام. أجاب عمييا الدفيخ 
عمى ىامر الشجوة، حزخه نخبة مؽ الرحفييؽ وناقذيا وأشاد بالكثيخ مشيا. وعقج مؤتسخًا صحفيًا 

واإلعالمييؽ وغظتو عجد مؽ القشؾات الفزائية السيسة. وزخخ السؤتسخ باألسئمة التي تتعمق بالذأن 
وما يسكؽ أن يقجمو االتحاد األوربي ًا، ومدتقبمي اً حالي كاً شخيبؾصفو بي و العخاقي وصمتيا باالتحاد األور 

 لمعخاق.  
 في الندوة النقاشية: وأدناه أبرز ما جاء

 



 

 : االستنتاجات
إال أنو لؼ يبتعج عؽ ، لالتحاد األوروبي تعخقل تؾجيات الدياسة الخارجية التي الغخوفبعض بخوز عمى الخغؼ مؽ  -1

في أكثخ مؽ  لتقجيؼ السداعجة االتحاد. وتجمى ذلػ في سعي عمى نحؾ الخرؾص والعخاقالذخق األوسط بذكل عام 
في إعادة االعسار في السشاطق التي تؼ  واإلسيامفي التحالف الجولي ضج داعر، الفاعمة أبخزىا: السذاركة  ،مجال

العخاق واالتحاد ويتظمع  ، وممف االنتخابات وغيخىا.داعر اإلرىابي ال سيسا مجيشة السؾصلعرابات تحخيخىا مؽ 
ل مؽ عالقة الرجاقة الى الذخاكة الحكيكية.  بالذكل الحي يخجم الظخفيؽ، تظؾيخ ىحه العالقاتإلى  ياألوروب والتحؾ 

التي اكتدبيا  بأحؾال العخاقمؽ واقع خبختو في مشربو الدفيخ الحالي  تؼ اختياروانظالقًا مؽ الحخص عمى ذلػ فقج 
 مؽ خالل عسمو فيو لدشؾات مجيجة.

عمى تؾجيو و بتذجيعإذ قام  ؛ونة األخيخةفي اآل ةالخارجيعالقات العخاق عمى  يجعؼ االتحاد األوروبي التقجم الحي طخأ -2
أن مؽ و استقخار السشظقة وازدىارىا.   فيديؼ ي   بسا ،مع جيخانو نحؾ التحاور مع محيظو اإلقميسي وإقامة عالقات طيبة

 أن يخى العخاق بمجًا مدتقخًا ومددىخًا.  ، بحدب ما أعمؽ سفيخه في الشجف األشخف،مرمحة االتحاد األوربي
ضخسة وىؾ عبارة عؽ مبادرة  (،األوروبي عمى مداعجة العخاق ليكؾن ضسؽ مذخوع )البؾابة العالسية االتحاديعسل  -3

لالستثسار في البشية التحتية عالية الجؾدة، وربط الدمع واألفخاد والخجمات حؾل العالؼ، وخاصة لجى الجول الرجيقة 
لالستثسار في القظاعات الخقسية،  -األوروبية بحدب ما أعمشتو السفؾضية  -وستكؾن األولؾية فيو ومشيا العخاق. 

 .والرحية، والسشاخية، والظاقة، والشقل، فزاًل عؽ التعميؼ والبحث

الجامعات العخاقية، ويتجمى ذلػ  يحاول االتحاد األوروبي السداىسة في تظؾيخ السؤسدات التعميسية في العخاق ال سيسا -4
 . االذخرية مؽ مبجعيي السبادراتتظؾيخ و  يابجعس هووعج، ةمع الجامعات العخاقي لمتؾاصل اهمدع في

بيا االتحاد بدبب تفذي الجائحة، إال أنو سعى الى تؾطيج العالقات مع دول  عمى الخغؼ مؽ الغخوف الرعبة التي مخ   -5
الذخاكة  )اتفاقيةعقج مؽ أبخز اإلنجازات التي حققتيا العالقات العخاقية األوروبية ىي و والعخاق خاصًة؛  عسؾماً  السشظقة

أبخزىا السجال و سجاالت ال أغمبلمعخاق في  اً ميس اً استخاتيجي اً األوربي شخيك دالتي تجعل مؽ االتحا والتعاون(
 االقترادي، والرحي، والثقافي. 

وقجم السداعجة دعؼ إجخاء انتخابات مبكخة،  في ميسةبي جيؾدًا و وفيسا يتعمق بالداحة الجاخمية فقج بحل االتحاد األور  -6
يجعؼ االتحاد األوربي فزاًل عؽ ذلػ، الشيائي بذأنيا.  اتقجيؼ تقخيخىوالبعثة برجد  ،إلنجاحيا وإرسال بعثة لسخاقبتيا



 

يجعؼ استقخار العخاق الحي يتحقق عبخ االبتعاد عؽ الدالح، ، و ؼل الحكؾمة السقبمة وفقًا إلرادة العخاقييؽ أنفدييتذك
  لى العشف لحل الخالفات او ترفية الحدابات. والتجاول الدمسي لمدمظة، وعجم المجؾء ا

بتشفيح مداعجتيا فيسا يتعمق ى الى وسياستيا االقترادية، وسع حكؾمة الديج الكاعسي عسلواكب االتحاد األوروبي  -7
كة ، وتفعيل القظاعات السحخ   األوضاع الساليةالتي وعجت بيا في مجال  االصالحاتالؾرقة البيزاء وتشفيح مزاميؽ 

كسا  .تحجي السشاخودعؼ القظاع الخاص، ومؾاجية  ،والشفط والغاز ،والسرارف األىمية ،لالقتراد، ال سيسا الدراعة
ىي  الفئةأن ىحه  الذباب، وتؾفيخ فخص العسل ليؼ في جسيع القظاعات، ال سيسا بفئةيجعؼ االتحاد األوروبي االىتسام 

يكؾن التشقل بيؽ االتحاد األوربي والعخاق  أنالى  عؽ سعي االتحاد فزالً األكثخ مؽ بيؽ كل شخائح السجتسع العخاقي. 
 عؾائق. لمسؾاطشيؽ العخاقييؽ دون مخيحا 

العخاق لو مرمحة في فإن ، وفي مقابل ذلػ، وازدىاره لجى االتحاد االوروبي مرمحة استخاتيجية في استقخار العخاق -8
م اإلتحاد األور ؛ فعمى الرعيج األمشي، وضسان استسخار السداعجاتاالتحاد  العالقة معاستسخار  بي الكثيخ فيسا و قج 

 اإلجخامية. اوالتعامل مع عسمياتي ةداعر اإلرىابي عراباتيتعمق بالسذؾرة األمشية الى وزارة الجاخمية العخاقية لسؾاجية 

 
 التوصيات:

الجعؼ، و الى مديٍج مؽ الدخؼ  بحاجةإال أنيا  ،متشامية ومتسيدة بيو العخاق مع اإلتحاد األور  عالقاتعمى الخغؼ مؽ كؾن  .1
 . االقترادي الى تفعيل الجانبيشاك حاجة ماسة ؛ فوأن التعاون الدياسي وحجه ال يكفي

وإعادة  ،التعافي بعج الحخبكيفية مؽ بيؽ أبخز الجروس التي يشبغي لمعخاق ان يتعمسيا مؽ تجخبة االتحاد األوروبي ىؾ  .2
وإعادة  بالشيؾضالحخب  الخارج مؽبسا يعؾد عمى البمج  ،كافةالرعج ستثسارات عمى وفتح باب اال ،بشاء السؤسدات

 البشاء والييكمة.  
. وأول خظؾة لحلػ أن يكؾن بمجًا آمشا، ويحتؾي عمى مجتسٍع مجني يحسي الذخاكةعمى العخاق أن يكؾن طخفًا ججيخًا ب .3

 .الكيانات السؾازيةيخاعي حقؾق اإلندان، ويتستع بسؤسدات رصيشة، وأن يبتعج عؽ و 

خمق بيئة استثسارية الستكبال االستثسارات األجشبية، ومشيا االستثسارات األوروبية، يتظمب: تقؾيض حجؼ الفداد، إن  .4
أمؾال السدتثسخيؽ تبحث عؽ فوغيخىا.  ،والخشاوى وتعقيجات الخوتيؽ، ، االحتكارومشع وخمق بيئة آمشة لالستثسار، 

 .عةعائجات مذج   ب عمييا عمى أمؾاليا، وتمػ التي تعؾد والتي تظسئؽ فيياالسشظقة اآلمشة والسالئسة 
 


