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 المحاضر: سعادة السفٌر ستٌفن هٌكً / سفٌر المملكة المتحدة فً العراق. 

 . RCDمدٌر الجلسة: الدكتور أحمد سامً المعموري مدٌر قسم البحث والتطوٌر فً مركز الرافدٌن للحوار 

   0202كانون األول/دٌسمبر  51: األربعاء تارٌخ الندوة

البرٌطانٌة: الواقع وآفاق  -الَعالقات العراقٌة  ندوته الموسومة "RCD عقد مركز الرافدٌن للحوار 

حاضر فٌها سعادة السفٌر )ستٌفن و ة سٌرجٌو دي مٌلو فً مبنى المركز،أُقٌمت على قاعالتً و، "التعاون

فً العالقات بٌن المهمة الملفات والقضاٌا  فٌها استعرضو، سفٌر المملكة المتحدة فً العراق هٌكً(

بشكل  وأبرزها التعاون األمنً بشكل عام وفً إطار التحالف الدولًجمهورٌة العراق والمملكة المتحدة 

حل األزمات ، وتطرق إلى إمكانٌة مساعدة المملكة المتحدة للعراق فً المجال االقتصادي والسٌاسًوخاص، 

العالقة بٌن المركز واإلقلٌم، وأشاد سعادة السفٌر بمدٌنة النجف وبأهمٌتها الثقافٌة والتارٌخٌة، كما أشاد بمركز 

الثقافٌة  اطات الفكرٌة والحوارٌة بٌن النخببالنشالرافدٌن للحوار لما ٌبدٌه من مبادرات فٌما ٌتعلق 

 :ةالندوفً  نقاط الحواروفً ادناه والسٌاسٌة،  واألكادٌمٌة

 االستنتاجات:

الَعالقات بٌن جمهورٌة العراق والمملكة المتحدة عالقات ذات تارٌخ مشترك جمعت البلدٌن فً  ن  إ .1

عدة محطات، كان بعضها سلبً وبعضها اآلخر إٌجابً. والٌوم تتطلع برٌطانٌا إلى إقامة عالقة 

 .التً عصفت به وطٌدة مع العراق ومساندته فً التغلب على األزمات

األمنً، الدعم  للعراق فً إطار التحالف الدولً لمحاربة داعش، وكانت  قدمت برٌطانٌا، فً المجال .2

على  2114، لذا فالتعاون األمنً بعد عام األمٌركٌةثانً دولة فً هذا التحالف بعد الوالٌات المتحدة 

 مستوى جٌد وٌتطلع البلَدان لترسٌخ هذا التعاون. 

بشكل عام وبرٌطانٌا بشكل خاص فً العراق، ترٌد برٌطانٌا محو تارٌخ التدخالت السلبٌة للغرب  .3

 ، وللمساندة، وبناء  على طلب العراق من خالل مؤسساته الرسمٌة.  ا  وتسعى أن ٌكون تدخلها إٌجابٌ
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العالقات بٌن  لتطوٌر مصطفى الكاظمً الى برٌطانٌا كانت مهمةالعراقً زٌارة رئٌس الوزراء  .4

فً برغبته ومسؤولٌته برٌطانً )بورٌس جونسون( رئٌس الوزراء ال بإفصاح وتجلى ذلك  ،البلدٌن

  .دعم العراق

 

الدكتور علً عالوي فً إطار  بوزٌرهاتعاون بٌن الحكومة البرٌطانٌة ووزارة المالٌة متمثلة  ٌوجد .5

ساعدت برٌطانٌا على الوزراء مصطفى الكاظمً. كما  سالتً طرحها رئٌس مجل اإلصالحات

" من أجل مساعدة العراق فٌما ٌتعلق باالستفادة من للعراقتأسٌس "مجموعة االتصال االقتصادي 

 مساعدات صندوق النقد الدولً.  

االتفاق بٌن الحكومة العراقٌة  تنسٌق تسعى برٌطانٌا لمساعدة العراق فً المجال الصحً من خالل .6

لقادمة.  الثالثة ااألشهر لتوفٌر لقاح ضد فاٌروس كورونا فً  أكسفوردوجامعة  وشركة )أسترا زٌنٌكا(

إعمار  إعادةمجال فً  ملٌون جنٌه استرلٌنً لدعم الحكومة العراقٌة 17فضال  عن تقدٌم برٌطانٌا مبلغ 

 . المدن المحررة من تنظٌم داعش االرهابً

ٌكلٌة ك تشكٌل وهلف الدولً من العراق، وستكون هناستشهد انسحابا  تدرٌجٌا  للتحااألشهر القادمة  .7

 تها التنسٌق، وتقدٌم المشورة، وتبادل المعلومات االستخبارٌة.التحالف ، مهمهذا عن بدٌلة جدٌدة 

 : التوصيات

تعاون أن ٌكون وك تطور فً العالقات بٌن المملكة المتحدة وجمهورٌة العراق ٌجب أن ٌكون هنا .1

وبناء دولة قوٌة من والسعً لالستقرار م العراق فً مجال فرض األتقد   علىوهذا ٌعتمد بشتى الٌصعد، 

 االستقرار .  ، وتكُثر معوقاتفبدون األمن ستسمر المشاكل ذات مؤسسات رصٌنة. 

2.   ً وجود اتفاق اقتصادي ضرورة بٌن المركز واالقلٌم هو  اإلٌجابٌةللوساطة البرٌطانٌة  ما ٌعد  مشجعا 

لٌكون مقدمة لالتفاق السٌاسً  كردستان، إقلٌمبٌن الحكومة االتحادٌة وحكومة  )ٌتعلق بتصدٌر النفط(

 حول أكثر من قضٌة عالقة بٌن الحكومتٌن ال سٌما قضٌة سنجار. 

ٌجب أن ال ٌكون استدعاء طرف خارجً هو الخطوة األولى لحل االزمات الداخلٌة، وإنما الحل  .3

 لعراق وبجهود عراقٌة خالصة. األولً لكل األزمات ٌنبغً أن ٌكون من داخل ا
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ضرورة بناء حكومة وجٌش قوٌان، وضرورة السٌطرة على المجامٌع التً تكون خارج إطار الدولة،  .4

ألن ذلك ٌساعد على تدفق الدعم الدولً )ال سٌما البرٌطانً( وبناء بٌئة أمنٌة مستقرة ومن ثم تكون 

 قاعدة لبناء اقتصاد قوي وبٌئة اجتماعٌة جٌدة. 

ٌة العراق والمملكة المتحدة فً المجاالت الثقافٌة والعلمٌة فتح آفاق أخرى فً العالقة بٌن جمهور .5

فً مجاالت  (، واالستفادة من الخبرات البرٌطانٌة ةواللغوٌة )من خالل تعلم اللغة اإلنجلٌزٌ

 االستثماري والتقنً وغٌرها. 


