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*

أحمد محمد الخالد

 إن العالقات الثنائية بين العراق وتشيكيا قد عانت متن الرتابتةل ولته تشت د يتارات متااللتةل صا تة متن:الملخص
 فتي العتام.0222 قال الجانب التشيكيل صالل االعوام الماضية التي تل التغيير الذي حصل في العتراق بعتد عتام
 وان كتان بايعتة االحت ا.الماضي انشغل الجاناان باالنتخابات الارلمانية وتشكيل حكومة جديدة في كلتا الدولتين
السياسية التشيكية وعمر التجربة الديمقرابية قد لعاا لورا ايجابيا في اصتصار فترة تشكيل الحكومة التشيكيةل فتان
الغموض الذي تركه تأصر اعال ن نتائج االنتخابات العراقيتة ومفاوضتات تشتكيل الحكومتة قتد حتمت علت أعضتا
 أالنل وقتد.المجتمع الدوليل ومتن ه تشتيكيال االنترتار والترقتبل لحتين جتال الموقتر واستتقرار الوضتع السياستي
باشر الارلمان العراقي اعماله وته تشكيل الحكومة العراقية الجديدةل فلقد ش دنا سعيا حثيثتا متن كتال الجتاناين نحتو
تطوير العالقات وتع ي هال وتجسد ذلك من صالل ال يارات المتكررة والمتااللة لكاار المسؤولين الت العا تمتين
.بغدال وبراغ

The History of Iraqi-Czech Relationships )1968-2010(
Ahmed M. Khalid
Abstract: Bilateral relations between Iraq and Czech Republic had suffered from
monotony, no exchanged visits had been made, especially from the Czech side,
specially over the years that followed the changes that happened in Iraq after 2003.
Last year, the two sides were busy with parliamentary elections and the formation of
the new government in both countries. And the nature of the political parties, the
Czech and the age of the democratic experiment may have played a positive role in
reducing the time taken to form the Czech government, the ambiguity left by the
delayed announcement of results of the Iraqi elections and negotiations on the
formation has necessitated the members of the international community, including the
Czech republic, to wait and see approach, pending clarification of the situation and
stabilizing of the political situation. Now, the Iraqi parliament has begun its work and
the new government was formatted ,we have seen intensive efforts by both sides to
develop relations and reflected through frequent visits and exchanges of senior
officials to the capitals of Baghdad and Prague.

ahmedkhalid1966@yahoo.com براغل-جامعة االقتصال/  كلية العالقات الدولية/ * بالب لكتوراه

أماراباك -مجلة األكاليمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيال )5( 2ل 0280

11

المقدمة:
يعد هذا البحث مكمال للبحث السابق الذي تناول العالقات منذ نشأتتاا ولغايأ  ،8691كمأا انأ
وبسبب افتقأا ااانأب العقاقأي يأ م أال لأالل العالقأات مأل تشككال ألالفاككا (السأابق  ،،بسأبب
التخقيب الذي طال ا شكف وزا ة اخلا جك واغلب املؤ سات العقاقك اثناء التدخل العسكقي ا مقيكأي
عام  ، 3002تلاول يف هذا البحث تسألك الوأالء علأب ابأقز ا لأداط وايف أات يف تأا يا العالقأات بأ
البلدين يف الفرتة من  ،3080-8691مستنداً بأذل ا وثأا ق ا شأكف وزا ة اخلا جكأ التشأككك وا شأكف
الالطين التشككي.
بالقغم من ان البحث يتتلف من ا بع مبالث وخامت  ،واليت مت اختكا هأا ا أتنالا ا املقالأل
التا خيك اهلام وانعكا اا علب ري تل العالقات ،فان الرتككز األكرب قد ان أب علأب املبحأا ا ول
والااني ،ملا شادت العالقات من ت ال كبري يف تل الفرتتأ  .عسأب ان اكأالن قأد وفتقأ يف مألء فأقا
املعلالمات الكبري يف هذا اجملال،واليت اعتقدها مفكدة للماتم مبتابع تل العالقات.
العالقات للفترة 8696-8691
ان تغري النظام السكا ي يف كل من تشككال لالفاككا والعقاق مأل ناايأ السأتكنكات ويف نفأ
الفأأرتة تققيبأأا ،الى ا تغأأري التالجاأأات السكا أأك يف كأأال البلأأدين تبعأأا لأأذل  .وقأأد لأأب ا أأال
السالفككيت ،الأذي كأان يقأالل لول للأف وا شأال وبوأمناا تشككال أاللفاككا ،بأالتغكري الأذي ل أل يف
العأقاق ،ألنأ كأأان يعأأين بالنسأأب لأ تالجاأا حنأأال الفكأأق واملأأنا الكسأأا ي .ويف عأأام  8696مت يف مال أأكال
التالقكل علب اتفاقك تعاون نف ي ب البلدين ،ويف آذا عام  8690وقل النظام ااديد اتفاقك هدنأ مأل
األكقال ،ويف منت ف عام  8698اطلق قاح عأدل كأبري مأن السأ ناء الشأكالعك (عأدة ماأات مأنام،،
ويف نكسأأان  8693شأأا ا اثنأأان مأأن الشأأكالعك يف ا كالم أ  ،ومسأأل للحأأزش الشأأكالعي بإصأأدا نشأأقت
األ بالعك  ،وهكذا ا تمق النظام بإجقاء اصاللات اجتماعك و كا ك  .علب ال عكد ا قت أالي ،أمأم
العقاق شقك النف عام  ،8693وتد جيكا أمم كاف ال ناعات البرتوككماوي ( .،8ويف نكسأان مأن عأام
 8693عقد العقاق مل ا ال السالفككيت اتفاقك صداق وتعاون .وبعأد  2أنالات مت تالقكأل اتفاقكأ مأل
للف وا شال(.،3
جأاءت القغبأ يف ت أاليق العالقأات الانا كأ بأ العأقاق وتشككال ألالفاككا مأن قبأل ااانأأب
العقاقي ،لكث زا بقا قي خقيف  8691كل من وزيق الاقاف (السامقا ي ،ووزيق اخلا جك (الشأكخلي،،
ثم تكاف الزيا ات ا بقا يف عام  8696من قبأل كأل مأن وزيأق ال أناع وا قت أال وعوأال لأ
قكالة الاال ة (غكدان ،،ونا ب ك الالز اء (عماش ،،وا تمقت أيوأا يف األعأالام التالكأ  ،وكأان أهماأا
زيأأا ة وزيأأق الأأدفاك (التكأأقييت ،عأأام  .8690يف  /80شأأبا  8692 /قأأام وزيأأق اخلا جكأ التشككال أألالفاكي
(خنالب  ،بزيا ة ا بغدال التقب خالهلا ك ااماال ي (أمحد لسن البكق ،واغلب القالة العقاقك ،
ووج لعالة إ نظريه العقاقي (مقتوب عبد الباقي ،،الذي لبب الأدعالة وزا بأقا يف  /8لزيأقان،8692 /
والتقب جبمكل قكاليي ا زش الشكالعي التشككال لالفاكي ،وميكن القأالل ان زيأا ات وزيأقي اخلا جكأ
كان ناجح  ،وقد اعدت علأب لأل املسأاءل اخلالفكأ وماأدت ا ضأك لت أاليق العالقأات الانا كأ
بشأأكل أو أأل .ااديأأأد يف العالقأأات التشككال أألالفاكك العقاقكأأ هأأال ل أأالل أمأأأق هأأام يف بأأأدايات
السبعكنات ،وهال التعاون ب ا زب الشكالعي والبعث ،فوال عن التعاون بأ ا أزب الشأكالعك يف
كأال البلأأدين ،ففأي املأأؤمتق القابأل عشأأق للحأزش الشأأكالعي التشككال ألالفاكي لعأأي وفأد مأأن الل نأ
املقكزي للحزش الشكالعي العقاقي للحوال بقكالة حممد عزيز .وبعد عأام مأن هأذا التأا يا قأام وفأد
من ا زش الشكالعي بزيا ة ا العقاق مبنا ب الذكقى الأ 32لتت أك لأزش البعأث ،وكأان يف قكأالة
الالفأأد عوأأال الل ن أ املقكزي أ ونا أأب أأك الأأالز اء ( ليسأأالآ آلامكأأت  ،وقأأد ا أأتقبلام (صأأدام
لس  ،األمأ العأام للحأزش آنأذاا .والأذي اشأا ت الكأ أفا ة ااماال يأ التشككال ألالفاكك آنأذاا
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كإشا ة إ مقلل جديدة من العالقات ب البلدين ( .،2يف لزيقان  8691أجقى وفد مأن لأزش البعأث
مبالاأأات يف بأأقا  ،ووقأأل مأأل نظأأريه الشأأكالعي وثكقأ تعأأاون ،توأأمن تبأأالل وجاأأات النظأأق ب أأال ة
منتظم أ  ،وتبأأالل الزيأأا ات والنشأأقيات والأأدعالات املتقابل أ إ املأأؤمتقات ،وتنظأأكم أأفقات أأكالك
وتقديم الزما ت ألعواء لزش البعث ( .،1ويف نف الالق  ،مل يتم إغفال العالقأ مأل ا أزش الشأكالعي
العقاقي الذي ا تمق متاليل من قبل بقا  .إذ كان ل ممال يف ل قوايا السلم وا شرتاكك  .والذي
كان يزول قكالة ا زش الشكالعي التشككال لالفاكي باملعلالمأات عأن العأقاق ( .،2كأان العأقاق يف فأرتة
السأأبعكنات يعأأد والأأدا مأأن أهأأم ثأأالط لول مأأن العأأامل الاالأأث يف قا م أ األهمك أ بالنسأأب لالقت أأال
التشككال أأألالفاكي  ،وأصأأأبل والأأأدا مأأأن أهأأأم الشأأأقكاء الت أأأا ي يف العأأأامل الاالأأأث بالنسأأأب
لتشككال لالفاككا خاص فكما يتعلق با تاما وبت أديق اال ت ( .،9وميكأن فاأم هأذه ا همكأ مأن
خالل ا باش التالك  :كان العقاق حي ل علب مداخكل ها ل نظقا تفاك أ عا النف  ،واليت وظفاأا
يف الت نكل والسالح ،ويف هذين اجملال كان لتشككال لالفاككا مالقعاا املتمكأز .والعأقاق خالفأا لبقكأ
الدول مل يكن ي ق علب التالازن يف املكزان الت ا ي ،وبفول ذل ل ل تشككال لالفاككا أناليا علأب
كالل نقدي تقأا ش املا أ ملكأالن لو أناليا( .،9وكانأ األ ألح متاأل ثلأث ال أال ات إ العأقاق.
وصل ل م ت ديق األ لح التشككال لالفاكك إ العقاق بعأد لأقش األيأام السأت أ قامأا خكالكأ  .إذ
لغاي  8690مت تسلكم العقاق  10طا قة تد يب  L-29و 262مد عأ نأالك  TOPASو 892مد عأ SKOT
و 221ق ع موالة لل ا قات مل أعتدة :يف عام  8690مت ا تفاق مأل العأقاق علأب بكأل  90مد عأ نأالك
 TOPASومثانكأ لبابأات  MT-55و 32000ق عأ شأاش ،ويف عأأام  8693مت ا تفأاق مأأل العأقاق علأأب
اتفاقك تقوي ببكل  20طا قة  L-39و 20لباب  ،و 22مد ع  10 ،SKOTق ع مدفل موأال لل أا قات
مل أعتدتاا ،و 2الا ات ،و 90شالن نالك  KOLOSو 90من نالك  TRAPإضاف إ ق ل غكا (.،118ومل
يقت ق األمق علب ت ديق السالح بل تومن أيوا ا تاما ات (خاص  ،فعلب أبكل املاأال يف متأالز 8691
مت التالقكل علب عقد بناء م نل للذخرية بقكم لالالي  12ملكالن لو  ،فوال عن خربات فنك  ،ومنأذ
عأأام  8691كأأان هنأأاا تالاجأأد مأأن قبأأل األ أأاتذة التشككال أألالفاكك يف األكالميكأأ العسأأكقي
اهلند ك العقاقك (.8،1
يعد بناء م فب النف يف الب قة بقكم  92ملكالن لو  ،من اكرب ا تاما ات يف تل الفأرتة،
والذي عمل فك  8300خبري تشككال لالفاكي يف بدايأ السأبعكنات .كأذل ت أال ت العالقأات األمنكأ
ب البلدين بشكل مو قل لكث مت ا تفاق علأب التعأاون املشأرتا بتأا يا  .8693/83/3ثأم يف عأام 8699
زا العقاق وفد مؤلف من عشقة أشخاص من وزا ة الداخلك التشككال لالفاكك لبحأث التعأاون ا مأين
الانا ي  .ويف شأاق آش مأن نفأ العأام وقأل وزيأق الداخلكأ العقاقأي أثنأاء زيا تأ إ بأقا عقأد التعأاون
املشرتا ب الالزا ت  ،وعلب ضالء هأذا ا تفأاق ألم الداخلكأ التشأككك نظريتاأا العقاقكأ معلالمأات
لالل (اإلجقاءات الالزم يف ال قاك ضد األعداء ولالل ااقا م ا قت الي وو ا ل تكناللالجك خاصأ
وأ ل األخ ا كالن إ بغدال ،وحباالا ككفك عالج قكاليي وزا ة الداخلكأ يف بأقا وقأد بلأد عأدلهم
 32من كبا العامل يف الالزا ة ،ويف نف الالق لخلأالا يف لو ات (كال أات ،لال أتفالة مأن ل ا أات
تتعلأأق بال أأاكالنك وا مربيالك أ واملخأأابقات اإل أأقا كلك وطأأقق نشأأاطام .،6( ،ويف آذا  8699زا وزيأأق
الداخلك (يا ومري أوبزينا ،العقاق ( ،80وبعد ثالط نالات لوق ا بقا وزيق الداخلك العقاقي ( عدون
شأأاكق ،نتأأا هأأذه الزيأأا ة كانأ مباأأقة ،كمأأا و ل يف وثكقأ العالقأأات مأأل العأأقاق ( .،88بعأأدها زا
(أوبزينا ،العقاق مقة أخقى عام  .،83( 8618بالقغم من ذل واعتبا ا من منت ف السبعكنات تققيبأا ،بأدأ
النظام العقاقي يظاق عداء شديدا للمعا ض الكقلي والشكالعك  .يف عام  8692صد قأانالن جيكأز أ ن
ال لب  ،ملدة ترتاوح ما ب  80إ  82ن  ،الذين يد الن يف اخلا ج بدون علم ا كالمأ  ،وهأذا األمأق بأدا
واضحا أن مالج ضد ال أالش الأذين يد أالن يف ا أال السأالفككيت والأدول الشأكالعك  ،إذ بأدأ السأفري
 8التق الااحث بعدل من ه (الاروفسور أندري لوجل الاروفسور اوندروشك) اللذان له يخفيا حا ما للعراق واعجاب ما بحركة االعمار
والن ضة التي كان قد ش دها الالد مطلع الثمانيناتل ويتأسفا عل السياسة الحمقا التي اغرق العراق بالحرو .
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العقاقأأي يف بأأقا بأأالتحقي عأأن أمسأأاء ال لبأ الدا أ هنأأاا .وبعأأد أن أظاأأقت بأأقا فوأأاا لتقأأديم
املعلالمأأات كأأان ل فعأأل ا كالمأ العقاقكأ با متنأأاك عأأن التالقكأأل علأأب الربنأأام الاقأأايف السأأنالي (،،82
الالثأأا ق املتالأ الأأيت مل يأأتم تتككأأدها و نفكاأأا والأأالا لة مأأن املخأأابقات السأأالفككتك تتحأأدط عأأن ان
تشككال لالفاككا قد قأدم للحأزش الشأكالعي العقاقأي  8000قذيفأ موأالة للأدبابات وعأدة آ آ مأن
القشاشأأات و أألمتاا إ قاعأأدتام يف كقل أأتان ( .،81ويف الن أأف الاأأاني مأأن أأبعكنات القأأقن املاضأأي
تعقدت العالقات ا قت الي تعقدت السالق العقاقك أمام البوا ل التشككال لالفاكك بفعأل املنافسأ
الكابانك والغقبك الشديدة (.،82
وصأأل العالقأأات بأأ البلأأدين ا ذ وتاأأا بزيأأا ة الأأق ك التشككال أألالفاكي (غال أأتاآ
هال أاا ،علأأب أو وفأأد كأأبري إ بغأأدال يف لزيأأقان مأن عأأام  ،8699ويشأأري التققيأأق املقأأدم إ الل نأ
املقكزي أ للحأأزش الشأأكعي التشككال أألالفاكي املأأؤ يف  8699 /9/1إ أن :املبالاأأات الأأيت ج أقت ب أ
الق كس أظاقت عمق العالق وقالتاا ( .،89وميكن ماللظ ذل من ا طالك علب البكأان املشأرتا الأذي
صد يف ختام الزيا ة املتومن  32فققة ،الذي يشري إ التنسكق املشرتا لالل خمتلأف القوأايا ،وتوأمن
ايوا لعالة ا الق ك العقاقي لزيا ة بقا واليت قبلاا علب ان حيدل مالعدها لقا .وخأالل الزيأا ة مت
ا تفاق علب مواعف ا تاما املتفق علك عام  ،8693أي من  20ملكالن لو إ  800ملكالن .ويف الالق
نفس زيالة ا تريال تشككال لالفككا مأن الأنف العقاقأي مأن  %10إ  ،%60وإناأاء خأ األنابكأب (أل يأا،
إلعالة ت ديق النف العقاقي إ بلدان أخقى( .،89والتقب الق ك (غال تاآ هال اا ،أثناء زيا ت هأذه
جبمكل املسؤول العقاقك عدا (صدام لس  ،الذي كان مقيوأا أثنأاء الزيأا ة( ،،81وقأد تأال عالجأ
إثنان من األطبأاء التشأك  :أك قسأم الع أبك يف املستشأفب العسأكقي يف بأقا الأدكتال (زلينكأ
كالنت  ،واألخ ا ي يف األمأقاا الع أبك ( أفاتالبالل كلكسأنكل ،،بالجأالل طبكبأان مأن ا أال
السالفككيت وطبكبان من املانكا الشققك وطبكبان مأن العأقاق وطبكأب مأن اهلنأد وعأا فقيأق األطبأاء
صأأدام لس أ مأأن  33ا  8699/1/31وتأأب أن أ يعأأاني مأأن تركأأل الغوأأقوآ ب أ الفقأأقات الق نك أ ،
والتااش جذو األع اش م الب بر م كبرية.
بعأأد ذلأ قامأ وفأأالل هامأ مأأن تشككال أألالفاككا بزيأأا ة العأأقاق مناأأا زيأأا ة وزيأأق الأأدفاك
(ما ت لزو  ،إ بغدال وقابل خالل زيا ت وزيق الدفاك عدنان خأري ا طلفأاح ،لكأث حبأث الأالزيقان
التعأأاون بأ ااكشأ وتقأأديم التكناللالجكأأا العسأأكقي التشككال أألالفاكك إ العأأقاق .وقأأد ا أأتقبل
صدام لس الالزيق ( ما ت لزو  ،وأبأدى اهتمامأا كأبريا بت قبأ تشككال ألالفاككا ا زبكأ لاخأل
ااكش ( .،86كمأا زا أك الأالز اء التشككال ألالفاكي (شأرتاوغال ،بغأدال عأام  8691وتبأالل وجاأات
النظق مل الق ك (البكق ،ونا ب (صدام لس  ،ويف تققيقه الذي قدم لألمأ العأام (هال أاا ،أبأدى
ضقو ة تكاكف ا ت ال ب ا زب (.،30
العالقات للفترة ما بين 8616-8696
قق األمق الذي كان تشككال لالفاككا تعتربه أمقا ألبكا،
با تالم (صدام لس  ،السل
وقامأ هكاأ مستشأأا ي وزيأأق اخلا جكأ التشككال أألالفاكي يف يأأالم  ،8610/1/33ببحأأث العالقأأات مأأل
العقاق بعد ا تالم صدام لس للسل  .ويف ضالء التققيق املقدم من الدا قة الاامن يف وزا ة اخلا جكأ
التشككال لالفاكك تب أن صدام لس كان جال عملكا طماللا كما تناول أيوأا أن الت أفكات
اليت كأان يقأالم باأا يف ا كالمأ وااأكش كانأ تأتم بالقتأل وان املاللقأات قأد أصأاب الشأكالعك
والتقأأأدمك بشأأأكل خأأأاص( . ،38وأشأأأا ت اهلكاأ أ يف مبالااتاأأأا إ بأأأقول يف العالقأأأات أأأاه األنظمأ أ
ا شرتاكك  ،ويف نف الالق ظاقت القغب يف زيالة التعاون مأل النظأام العقاقأي .إن تعمكأق العالقأات
مل النظام يساعد علب اقرتاب من األنظم املعالي لالمربيالك فوال عن مزيد من العالقات اإلجيابكأ .
وكانأأ قكأأالة وزا ة اخلا جكأأ تأأد ا أن العالقأأات مأأل العأأقاق هلأأا لسا أأكتاا اخلاصأأ  .و أت أن
لتشككال لالفاككا عالقاتاا اخلاص مل القكالات العقاقك  ،واليت ميكن ا أتاما ها( ،33وأن تلأ العالقأات
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كان بفول زوجات املسؤول  ،فزوج صدام لس واطفاهلا ماال قد قوالا يف صكف نالات (-8691
 ،8610-8696عدلا من األ ابكل يف تشككال ألالفاككا .كمأا افقتاأا يف زيا اتاأا زوجأات بعأو املسأؤول
الالتأأأي قأ أ معاملأ أ لسأأأن مأأأن قبأأأل املسأأأؤول يف بأأأقا ( .،32وخأأأالل ا أأأتقبال صأأأدام للسأأأفري
التشككال لالفاكي يف بغدال (مريو الآ يريا أك  ،بتأا يا  8610/9/88لاللاعأ قأال صأدام :لأك لأدي
وق لزيا ة تشككال لالفاككا  .وعرب عن شكقه علب لفاوة ا تقبال عا لت يف بقا (.،31
كان ا ة السالح هي األ او يف عالقات البلدين خأالل لكأم صأدام لسأ  ،إذ أنأ للفأرتة
من  8699ولتأب بدايأ ا أقش مأل ايأقان يف أيلأالل  8610ل أل شأقك (أومنكبأالل  -التشأككك  ،علأب
صفقات تسلكل بقكم  821ملكالن لو  .فكما يتعلق مبالقف ا ال السالفكيت وللف وا شال من ا قش،
فان ومل اند ك ا قش مل يكن أي من طقيف النزاك حيظب بافوألك لأدى ا أال السأالفككيت ،ومل يكأن
ا ال السالفككيت ينالي تتيكد العقاق بسبب األهمك ااكالباللكتككك إليقان ،وخاص القلق من ديأد
العالقات اإليقانك األمقيكك  .ولذا قام بقفو أمدال العقاق باأل لح يف بداي ا قش وعقا ذلأ علأب
إيأأقان الأأيت فوأأتاا( .،32وقأأد متاشأأ السكا أأ اخلا جكأأ التشككال أألالفاكك مأأل كا أأ ا أأال
السأأأالفككيت أأأاه املن قأأأ  ،وبسأأأبب هأأأذه السكا أأأ أصأأأبل هنأأأاا نأأأالك مأأأن ااأأأدل يف املالقأأأف
التشككال لالفاكي من ا قش العقاقك اإليقانك وأل باش عديدة غأري واضأح املعأامل ،خاصأ وأن هأذا
ال أقاك وأل أباش عديأدة يشأالب الغمأالا .تتأالفق لأدى صأانل القأقا التشككال ألالفاكي معلالمأأات
مالثق لتحلكل أ أباش هأذه ا أقش مأن لكأث األهأداآ والقأالى الأيت تقأف و اء ال أقف املتخاصأم .
كأأان علأأب تشككال أألالفاككا أن تتخأأذ مالقفأأا واضأأحا تسأأت كل أن تقاللأ للمبعأأالط اخلأأاص للأأق ك
العقاقي (نعكم لدال ،الذي وصل إ بقا يف  8610/80/6لكنقل معأ وجاأ نظأق (صأدام لسأ  ،لأالل
املالضأالك .هاال يأات الكتلأ الشأكالعك كأان هأدفاا  -وا الأ هأذه  -أن تكسأب ضأب ال أأقف وان
تتالقف ا قش بكناما من أجل وقف امتدال النفأالذ األمقيكأي يف املن قأ  .و ل هأذا يف جأدول املبالاأات
وكأأأأذل و ل فكأأ أ ان تشككال أأأألالفاككا هلأأأأا غبأأ أ يف ت أأأأاليق العالقأأأأات مأأأأل البلأأأأدين .بأأأأدأت
تشككال أألالفاككا باذأأاذ مالقأأف مأأرتلل مأأن العالقأأات مأأل البلأأدين ،وذل أ بتأأتثري مباشأأق مأأن ا أأال
السالفككيت والت يف النااي إ وقف ا مدالات ،وكان لول فعل العقاقك غاضب علب ذل  ،فما الا
الوغ الكبري من أجل أن تعكأد تشككال ألالفاككا النظأق يف مالقفاأا مأن اإلمأدالات .وأثنأاء ا أالا بأ
البلدين و لت ماللظات صقحي من قبل ااانب العقاقي هدل فك بأتن العالقأات بأ البلأدين أالآ
يتم تقككماا بناء علب هذا املالقف التشككال لالفاكي ( .،39مل ت ال ا قش (يف خقيف عام  ،8610أصأبل
وضل اخلرباء التشككال لالفاكك املالجاللين يف العقاق يف خ ق ،ويف تشقين األول مأن عأام  8610ل أل
إخالء النساء واألطفال من العأقاق اضأاف إ  600مأالاطن تشككال ألالفاكي مأنام  900مأن العأامل يف
م أفب (صأأالح الأدين .،السأأفري التشككال ألالفاكي (يأأان أأرتاكا ،أصأق علأأب ا أتمقا تالاجأأد اخلأأرباء
التشككال ألالفاكك يف أمأاكن عملأام بغأو النظأق عأن املخأاطق ايفك أ باأم .إذا مأا وافأق السأفري
( رتاكا ،وقق خقوج اخلرباء من مالاقل عملام فسكؤلي ا خسا ة تشككال لالفاككا ملالقعاا مأن بأ
الدول اليت كتعامل العقاق معاا بعد ا قش ،واقرتح ( رتاكا ،أن بالقغم من وجالل املخاطق علأب أ واح
اخلأأرباء إ أن أ فوأأل بقأأا ام يف بك أأي ،مأأل تقكأأكم الالضأأل يالمكأأا  .مالقأأف ا كالم أ التشأأككك كأأان
مشالشا (.،39
يف الن ف األول من عأام  8610أناأ الشأقكات التشككال ألالفاكك بعأو املشأا يل الكأربى ،يف
عأأام  8612م أأفب (صأأالح الأأدين ،األول يف بك أي ،وبعأأدها بعأأام م أأفب صأأالح الأأدين الاأأاني .وبقك أ
مشأأأا يل ا أأأتاما الكأأأربى ممالأأ مبشأأأقوك ا واء يف أبأأأال غقيأأأب ومعمأأأل مكأأأل الرتاكتأأأال ات يف
ا كند ي وبالقغم من اخنفاا مستالى الت ديق ا العقاق بسبب ا أقش بقأي العأقاق ألأد أكأرب
الشأأقكاء الت أأا ي خأأا ج املنظالم أ ا شأأرتاكك ( .،31يف كأأانالن الاأأاني مأأن عأأام  8618صأأقح وزيأأق
ال ناع (تالفكق ،الذي كان علب أو الالفد العقاقي يف زيا ة إ تشككال ألالفاككا أن عالقأ العأقاق
مأأل الأأدول األخأأقى أأالآ تبنأأب علأأب ضأأالء مالقفاأأا مأأن ا أأقش العقاقكأأ اإليقانكأأ  .وأن مبقأأدو
تشككال لالفاككا تزويد العقاق باأل لح وهذا هال مفتاح جناح زيا تنا إ تشككال ألالفاككا  .وبسأبب
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املالقف املرتلل من قبل ال قآ التشككال لالفاكي املفاوا طالب (تالفكق ،يف يالم  32كانالن ثاني بلقأاء
خأأأاص مأأأل أأأك الأأأالز اء (شأأأرتاوغال ،و أأأدط معأ أ بلغأ أ غأأأري لبلالما أأأك  :إذا بقأأأي املالقأأأف
التشككال ألالفاكي مأن تزويأد العأقاق باأل ألح  ،فسأالآ تفقأد تشككال ألالفاككا الكأاري مأن عالقأأات
التعاون ب البلأدين ،وعلأب أبكل املاأال أكلغب التعأاون مب أال الرتاكتأال ات /زيتأال  ،و أالآ خيتأا
العق اق شقك فنلنديأ عالضأا عناأا ،والأيت مبسأت اعاا أن تزولنأا بنالعكأ أفوأل مأن تقاكتأال ات/
زيتال  ،هم يعلمالن أننا نبكل األ لح ا لكبكا و ال ي فلماذا نبكل العقاق الذي يأدفل نقأدا  .وطالأب
(تالفكق ،با الل علب قذا ف املأدافل وإطأا ات لل أا قات (مكأد  .،38موأكفا أن هنأاا طلبأات أخأقى
تتتي تباعا وت ل مباشقة ا امللحق العسكقي ،يتالقل من ااانب التشككال لالفاكي أن يقأق بشأتن
ذل خالل  81يالما وهال شخ كا ذاهب ا ال املعقك و الآ لن تتاح ل فقص نقل تفاصكل هأذه
املبالاأأات إ القكأأالة العقاقك أ ( .،36وقف أ وزا ة الت أأا ة اخلا جك أ التشككال أألالفاكك ضأأد ايقأأاآ
تنفكذ ا مدالات اخلاص وبق ت ذل بسبب األ قام املارية بسبب تالقف ا مدالات اخلاص قبل ا أقش
مبا يقد بأ  10ملكالن لو وبسبب إلغاء هذه ا مدالات اخلاص لقا والعقالبات ا قت الي لعأام 8618
فقد ق تشككال لالفاككا خسا ة تقد بأ  390ملكالن لو  .وخالل أعالام  8611-8618وصل اخلسأا ة
إ  8322ملكا لو  ،وإذا أخذ بع ا عتبا الت ديق إ العقاق يف السن املاضك بلأد  30239ملكأالن لو
فسكعين ذل مكد العالق ا قت الي واإل أاءة إ العالقأات السكا أك بأ البلأدين  .واقأرتح وزيأق
الت أأا ة اخلا جكأأ أن يقأأالم (شأأرتاوغال ،بزيأأا ة مال أأكال للتفأأاوا مأأل أأك الأأالز اء السأأالفككيت
(تكخالنالآ ،20(،الذي بق وأن أصد أمقا بإمدال العقاق باأل لح .
ا أت اع تشككال أألالفاككا علأأب ضأأالء تغأأكري مالقفاأأا مأأن أأا ة األ أألح مأأل العأأقاقك أن
ت ل معام ا أ عا جكدة .وخالل الزيا ة القمسك اليت قام باأا نا أب أك ا كالمأ العقاقكأ (طأ
موان ،يف الفرتة من  8618/1/31 - 33مت ا تفاق علب بكل ا لح  ،وعلب إقام صأناع أ ألح يف
يا
العقاق وهأذا أككالن جأزءا مأن اتفاقكأ بعكأدة املأدى يأتم تالقكعاأا لتأب ناايأ عأام  8613وكمكافأتة
لتشككال لالفاككا فقد ل ل علب عقالل ا ي يف أا ت خمتلفأ خأالل شأاق والأد مت التالقكأل
علب عقد م فب صالح الدين للمقلل الاانك بسعق  820ملكالن لو  ،عدا  1200تقاكتال املتفق علكاا
ابقا كشرتي العأقاق ألأف تقاكتأال (زيتأال - 90عأنرت ،بقكمأ  9ملكأالن لو  ،وخأالل أيأام قلكلأ مت
تالقكل عقد حم الوا يف مشأقوك أبأال غقيأب بقكمأ  80ملكأالن لو  .ا طأا املتفأق علكأ للت أديق
( 82132ملكأأأالن لو  ،وا أأأتريال ( 939ملكأأأالن لو  ،يتخأأأذ با سأأأبان مكأأأل املكأأأزان الت أأأا ي ل أأأا
التشككال لالفاا .ووعد العقاق بزيأالة امالالأ املاللعأ يف البنأالا التشككال ألالفاكك ( .،28زيأا ة (طأ
موان ،هذه اعدت شقك (أومنكبالل ،علب التالقكأل علأب عقأالل خاصأ  :منأذ نكسأان 8618
يا
إ آذا  8613مت املالافق علب عقالل بقكم  9133ملكالن لو وهي بغالبكتاا ذخرية بقكمأ  1939ملكأالن
لو (.،23
بعد عام  8612بدأ تسديد العقاق لديالن يرتاجل وقد لاول لأل هأذه املشأكل وزيأق اخلا جكأ
(طأأأا ق عزيأأأز ،أثنأأأاء زيا تأأ إ بأأأقا للفأأأرتة مأأأن  ،8612/1/89-81ويف مبالااتأأ مأأأل أأأك الأأأالز اء
التشككال ألالفاكي قأأال :إن العالقأأات بأ البلأأدين تبقأأب متمكأزة بأأالقغم مأأن ال أعالبات املالكأ الأأيت
يالاجااا العقاق علق ك الالز اء التشكككال لالفاكي قا ال :تلتزم تشككال لالفاككا بالاجباا اه
(،22
تنمك ا قت ال العقاقي مل ضقو ة أن تكالن هناا إ رتاتك ك لغاي عام . 3000
ويف ناايأ عأأام  8612أجأأقى أأك الأأالز اء (شأأرتاوغال ،مبالاأأات مأأل (طأ يأأا أ موأأان،
واشتكب األخأري مأن تزويأد بعأو الأدول ا شأرتاكك باأل ألح لسأال ي ولكبكأا والأيت تق أل تباعأا إ
إيقان ،أجاش (شرتاوغال ،أن األ لح اليت تزول لتل الدولت هي للدفاك عن نفساا فق  .وهنأاا تعاأد
من تلأ الأدول بعأدم إ أاهلا إ لولأ ثالاأ ( .،21ويف تشأقين الاأاني عأام  8619قأام طأ يا أ موأان
بزيا ة إ تشككال لالفاككا ووقل علب اتفاقك تعأاون اقت أالي وعلمأي وتقأين ،والأيت لأدلت شأقو
مأأنل القأأقوا ا أأتاما ي وت أأديق البوأأا ل إ العأأقاق .وقأأد طلأأب املسأأؤول العقاقأأي تزويأأد العأأقاق
با لح خاص وفق ا تفاقك اخلاص اليت وقع ب ا كالمت لقا يف .،22(8619/9/89
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ميكننا القالل أن مل منت ف عقد الامانكنات بدأت العالقات ا جيابك بأ البلأدين بأالرتاجل،
بسبب ت أاعد ا أقش العقاقكأ اإليقانكأ الأيت تسأبب بتأدهال ا قت أال العقاقأي ،وتقاكمأ ليأالن
العأأقاق أأاه تشككال أألالفاككا ولأأاول أأك الأأالز اء التشككال أألالفاكي (آلامكأأت  ،حبأأث املالضأأالك
أكل ليالناأا
خالل زيا ت إ بغدال يف  ،8616/80/82مؤكداً علب ال عالبات اليت تعاني مناا بأالله يف
من لول العامل الاالث مبا فكاأا العأقاق .وعأرب عأن غبأ بأالله يف ا أتمقا ت أاليق العالقأات مأل العأقاق
شأأقي ان يقأأالم العأأقاق بتسأأالي بعأأو ليالنأ  .ا ان تلأ الأأديالن بقكأ لون تسأأديد والأأيت بلغأ يف
آش 8660/لأأالالي ( ،200ملكأأالن لو  ،وبقك أ عالق أ بسأأبب فأأقا ا أأا ا قت أأالي علأأب العأأقاق
مبالجأأأب قأأأقا ات لأأ ا مأأأن ذات ال أأأل ( 998لعأأأام  ،8660بسأأأبب غأأأزوه الكاليأأ  .وعنأأأد انقسأأأام
تشككال أألالفاككا يف  8662/8/8إ لولأأأت (تشأأأكككا و أأألالفاككا ،مت تقسأأكم الأأأديالن بأأ الأأأدولت
ااديدت بنسأب  2/3لتشأكككا و 2/8لسألالفاككا .ثأم مت تسأاليتاا مأل العأقاق بعأد عأام .3002ااأدول
التالي يب ل م التبالل الت ا ي ب البلدين):،29
الجدول ( )8التجارة الخارجية التشيكوسلوفاكية مع العراق
)الف كرون تشيكوسلوفاكي)
السنة
الوارلات
الصالرات
التاالل االجمالي
13875
1075001
1088876
1970
10811
1668184
1678995
1971
4706
1095214
1099920
1972
436871
1569326
2006198
1973
424931
1707206
2132138
1974
345000
2474734
2819734
1975
462574
232424
2694998
1976
352129
1408968
1761097
1977
211605
1138199
1349804
1978
71640
1955681
2027322
1979
321517
2938527
3260043
1980
25360
3008768
3034127
1981
7684
2639262
2646946
1982
5383
2853744
2859127
1983
230735
3314619
3545354
1984
8624
1960141
1968765
1985
13982
2293592
2307574
1986
15768
2888848
2904616
1987
23131
803756
826887
1988
600351
1272285
1872636
1989
21580
1355160
1376741
1990

الموا نة
1061126
1657373
1090508
1132455
1282275
2129734
1769850
1056839
926594
1884041
2617010
2983408
2631578
2848361
3083884
1951517
2279609
2873079
780626
671933
1333580

أماراباك -مجلة األكاليمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيال )5( 2ل 0280

12

العالقات 3002-8668
بعد فقا ا ا ا قت الي علأب العأ قاق مأن قبأل لأ األمأن الأدولي ،بسأبب اجتكالأ
الكالي يف آش  8660مت كم التبالل الت ا ي مل العقاق والذي اصبل ميق فكما بعد عرب بقنام الأنف
مقابل الغذاء.
ا كالم أ التشأأككك بأأدو ها التزم أ بتنفكأأذ قأأقا ات ل أ األمأأن ( -919-998وغريهأأا مأأن
الققا ات .،ويف نف الالق شأعق ت بالالضأل اإلنسأاني ا أقج يف العأقاق ،ولعمأ بقنأام الأنف مقابأل
الغذاء .وقد عقض ا كالمأ التشأككك املسأاعدة اإلنسأانك املباشأقة والأيت مل تلأق قبأال لأدى ااانأب
العقاقي .وبسبب تل العقالبات مدت العالقات الانا ك  .بل مت إيقاآ اي تعامل اقت الي مل تشأكككا
من قبل ااانب العقاقي وذل بعد ت الي الربملان التشككي واملالافق علب أن يكالن مقأق إذاعأ (صأالت
العقاق ا ق ،يف بقا يف تشقين أول  ،8661ثم بعأد ذلأ كانأ العالقأات يف لأدها ا لنأب ومت ذفأكو
التماكل الدبلالما ي إ مستالى قا م بتعمال.
العالقات ما بين 3080-3002
بالقغم من أن ااماال ي التشككك مل تشا ا ب ال ة مباشقة يف ا قش إ أناا لعم التدخل
العسكقي لقالات التحالف الدولك ضد النظام العقاقي .وميكننا القالل أناا قأد شأا ك جز كأا باعتمأال
ققا ل النالاش التشككي قم  310الذي أجاز انومام لالاء عسكقي تشأككي للقكأام بعملكأات لفاعكأ
وإنسانك يف لال ا تخدام أو ا شتباه با تخدام أ لح لما شامل ضد السكان املدنك أو ضأد ولأدات
التحالف ملعاا االثا الكا ثك يف من ق عمل اللالاء( .،29وبعد انتااء العملكات العسأكقي كأان مالضأالك
ا تققا العقاق حيظب باألولالي بالنسب للحقش العاملك ضد اإل هاش ،واليت اخنقط فكاا تشكككا .وقأد
شا ك بشكل فعال يف إعالة اعما العقاق .وقام وزيق اخلا جك (تسرييل أفالباللا ،بزيأا ة إ بغأدال،
وخ أ لكالمتاأأا مبلغأأا قأأد ه ملكأأا و 982ألأأف كأأقون تشأأككي ،إلعأأالة أعمأأا العأأقاق واملسأأاعدات
اإلنسانك  ،وتنازل عن ققوضاا املستحق علب العقاق بنسب  %10وقد مت التالقكل علب هذا ا تفاق مأن
قبل السفري العقاقي يف لندن بتت يا  .3009/8/9ثم مت التالقكل الناا ي يف عمان بتأت يا  3009/2/81وكأان
ل م الديالن التشككك علب العقاق  312ملكالن لو )  ..،21واليت صقف إما بشكل مباشق أو عأن طقيأق
املنظمات ا نسانك  .افتتح السفا ة التشككك دلا يف بغدال يالم .3002/9/32
اذذ الربملان التشككي ققا ا بعمل املستشفب املكداني يف الب قة لتب  ،3002/88/30ثم قق الربملان
يالم  3002/83/81ا تبدال املستشفب بأأ 820عن أقا مأن عناصأق الشأقط العسأكقي مايأ مكأان عمأل
القالات وهكاات املساعدة الدولك  ،كما تقق إ ال  86من اخلرباء التشأك للعمأل مأل هكاأات املسأاعدات
الدولك  ،و لقا اتبع إ قكالة التحأالف املؤقتأ عمأا العأقاق مأا بعأد ا قش.كمأا قامأ بتنظأكم
لو ات لتد يب املالظف العقاقك (القواة والدبلالما ك  ،،وتنظكم أ لو ات لتأد يب قأالى ا مأن
العقاقك  .يف  3002/80/31-32شا ك تشكككا بفعالك يف مؤمتق مد يد عالة إعما العقاق والغأاء قسأم
من ليالناا .ان ا تفاقكات ا قت الي ب الدولت قد تع لأ عملكأاً وخاصأ ا تفاقكأات ا قت أالي
والسكا ك وذل بسبب التغكريات السكا ك الكبرية اليت ل ل يف نظامي البلدين و الهلأا مأن أنظمأ
مشاللك لكتاتال ي ا انظم لميققاطك وا اقت ال السالق ا ق .وقد لوق وفد فكل من ااانأب
العقاقي بق ا الدكتال حممد لاج محالل ،وككل وزا ة اخلا جك خأالل شأاق نكسأان  ،3009/وضأم
خرباء عدل من الالزا ات العقاقك املعنك  ،لكث قام الالفد مبناقشأ كافأ ا تفاقكأات السأابق املعقأاللة
ب البلدين ومت الغأاء بعوأاا وتعأديل الأبعو ا خأق وفأق املأتغريات ااديأدة وامل لالبأ وهأي تنتظأق
مالافق ل النالاش العقاقي علكاا لكي ت بل نافذة وذل بعد ان مت اققا ها من قبل لأ النأالاش
التشككي.
وقد ت ال ت العالقات الت ا ي تد جيكا ب البلدين كما هال مب يف اادول التالي:
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الجدول ( )0التاالل التجاري بين الالدين (الر لوالر امريكي)
الواردات من العراق
الصادرات الى العراق
السنة
3
4 536
2003
3
20 358
2004
3
17 016
2005
1
20 915
2006
112
77 450
2007
27
42 926
2008
6
139 089
2009
273
137 313
2010

التبادل االجمالي
4 539
20 361
17 019
20 916
77 562
42 953
139 095
137 586

الموازنة
4 533
20 355
17 013
20 914
77 338
42 899
139 083
137 040

لقد وقف ااماال ي التشككك ا جانب املعا ض العقاقك ايأام ا كأم الأدكتاتال ي السأابق
وانفقلت من بأ ا كالمأات ا و بكأ يف طأقح قوأايا انتااكأات لقأالق ا نسأان يف العأقاق يف ايفافأل
الدولك أ  ،و أأاهم يف عملك أ تغأأكري النظأأام ويف تأأد يب قأأالات الشأأقط وا مأأن العقاقك أ كمأأا وفأأقت
املؤ سات التشككك بقام عديأدة لتأد يب الكأالال الدبلالما أك والفنكأ العقاقكأ يف خمتلأف اجملأا ت
وقدم العديد من املنل الد ا ك ل لب الد ا أات العلكأا كمأا وقأدم بقنا أًا لعأالج امأقاا القلأب
املستع أأك لالطفأأال العقاقك .تبأأدي ا كالم أ والشأأقكات التشأأككك غب أ اككأأدة يف التعأأاون مأأل
ااانب العقاقي.
بسأأبب التحسأأن ا مأأين النسأأا يف العأأقاق منأأذ عأأام  ،3001بأأدأ التبأأالل الت أأا ي يسأ ل ا قامأأا
قكا كا ،وب بكع ا ال فان املكزان الت ا ي ميكل ل ا تشكككا ،ا مق الذي لفل املسأؤول التشأك ا
اعالة النظق يف طبكع العالقات مل العقاق .شقك وزيأق ال أناع التشأككي (تالشالفسأكي ،بزيأا ة بغأدال
خالل الن ف الاااني من عام  3006ثم أعقب وزيق اخلا جك (كالهالت ،يف ناايأ العأام .وبعأد انشأغال
البلأأدين خأأالل عأأام  3080با نتخابأأات الربملانك أ وتشأأككل ا كالم أ  ،عأأاول مسأأؤولال البلأأدين ا تنفكأأذ
ل النالاش
زيا ات متبالل وقد لظنا خالل الن ف ا ول من هذا العام  3088زيا ة كل من ك
العقاقي ووزيق اخلا جك ا بقا ثأم تالجأ العالقأات بزيأا ة أك الأالز اء التشأككي علأب أو وفأد
كا ي و ا ي كبري ا بغدال ،مت خالهلا التالقكل علب مأذكقتي تفأاهم بأ وزا تأي لفأاك البلأدين
وب وزا ة الت ا ة العقاقك ووزا ة ال ناع والت ا ة التشككك .
الخاتمة:
إن للتعاون الت ا ي وا قت الي ب هاال ي تشككال ألالفاككا السأابق وهاال يأ العأقاق
تا خيا طاليال ،فتشككال لالفاككا ظل ت د البوا ل إ العأقاق لتأب عأام  8660عنأدما قأق لأ
األمن ل ا ا عاما علب العقاق.
ااماال ي التشككك شا ك بفعالك يف إعالة إعمأا العأقاق ،وقأدم لأ مسأاعدات إنسأانك
كبرية إمأا بشأكل مباشأق أو عأن طقيأق املنظمأات اإلن سأانك وكأل ذلأ يسأاعد علأب خلأق الظأقوآ
املال م لت ال العالقات املستقبلك ب تشكككا والعقاق الاء السكا ك مناا أو ا قت الي .
ألد أهم العالامل ا جيابك يف ذل هي امكان ا تمقا بنأاء علأب العالقأات التا خيكأ طاليلأ
األمد ،فالبوا ل املنت وامل د ة من تشكككا إ العأقاق تتمتأل بسأمع لسأن  ،والت أديق ا أالي مأن
تشكككا إ العقاق لدي آفاق لزيالة كبرية فك  ،وكماال علب ذل فإن الزيالة امل قلة يف إنتأاج الأنف
والغاز أمق جيعل من العقاق شقيكا هاما ،والت ديق من لول ا ال األو بي إ العقاق يعترب من أولاليات
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 وذلأ بأالنظق إ أمأن ال اقأ ومأا يتعلأق بأ مأن تناليأل م أال،السكا الت ا ي يف ا ال األو بأي
 ان يف يد تشكككا االن كل املع كات كي ت بل م دّ ا.  وهي الغاز والنف، ا تريال مالال ال اق األولك
 وهي تسعب ا ذل بشكل جال وقد مادت ال قيق ا ذل بتشككل ل جأال اعمأال،هاما للعقاق
. فوال عن التالقكل علب مذكقات تفاهم متاكدا لعقد اتفاقكات تعاون مشرتا،عقاقي تشككي
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