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لرحف في اختلف السؤرخؾف بذكل عاـ في كجيات نغرىؼ حؾؿ دكر ا
ىسية السعلؾمات الؾاردة في ، فيي باإلجساع في أ البحث التاريخي. كمع ذلػ

، جي أك الداخليسدتؾى الخار ، كال تفعل ذلػ بدكف السؤرخ. سؾاء على الالرحف
، ألنو في بعض رادي كالدياسي كالعدكري كالثقافيمثل الؾاقع االجتساعي كاالقت

علؾمات بشفس الدقة مؽ مرادر أخرى، كىي الدراسات يرعب الحرؾؿ على الس
ة التي تشفرد بيا الرحف مؽ جسيع السرادر التاريخية. ليس لدييا السيزة الرئيد

ية؛ ما لؼ يربح الغرض الرئيس كالسحؾر الرئيس التاريخكعيفة نقل السعلؾمات 
، فيسا يتعلق بسؾضؾع بحثشا السؾسؾـ: لعشؾاف أي دراسة معيشة، على سبيل السثاؿ

في  4968يؾليؾ  47ك 4958يؾليؾ  44اتفاقيات العراؽ مع دكؿ العالؼ بيؽ 
 القزايا الرحيفة العراقية / دراسة تاريخية كثائقي. 

 دكؿ العالؼ الجسيؾرية العراقية؛ اتفاقيات العراؽ؛: الكلسات السفتاحية
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       Historians have generally differed in their views on the role 

of newspapers in historical research. However, unanimously, 

these differences come about the importance of the information 

contained in newspapers which cannot be without the historians 

whether on the external or internal level such as the social, 

economic, political, military and cultural situations. Since, in 

some studies, it is difficult to obtain information with the same 

accuracy from other sources, which is the main feature that is 

unique to newspapers from all historical sources. The 

newspapers do not have the function of transmitting historical 

information; unless it becomes the main purpose and the main 

focus of the title of any particular study, for example, regarding 

the subject of our research titled: Iraq's agreements with the 

world's countries between July 14, 1958 - July 17, 1968, in the 

issues of the Official Gazette of Iraq /a historical documentary 

study. 

Keywords: Iraq's agreements, Republic of Iraq, world countries. 
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 مقجمة
تختلف كجيات نغر السؤرخيؽ بذكلٍ عاـ بأىسية الدكر الذي تقؾـ بو الجرائػد 

الؾقػػػػس نفدػػػػو، يجسعػػػػؾف علػػػػى أىسيػػػػة  فػػػػي فػػػػي دعػػػػداد البحػػػػؾث التاريخيػػػػة، دال  دنيػػػػؼ
فيػػي تعػػد مرػػدرا    السعلؾمػػات التػػي تتزػػسشيا الجرائػػد، كعػػدـ اسػػتغشاء السػػؤرخ عشيػػا،

ميسػػا لدراسػػة األحػػداث التاريخيػػة  لتاريخيػػة السظلؾ ػػةة ا، لتزكيػػد الباحػػث بالسػػادكثائقيػػا  
االجتسػاعي كاالقترػادي كالدياسػي  ـ الػداخلي اػالؾاقعسؾاء على السدتؾى الخػارجي أ

كالعدكري كالثقافي، ذلػ أنو كفي بعض الدراسات يرعب الحرؾؿ على السعلؾمػات 
رائػػد عػػؽ بػػشفس الدقػػة مػػؽ السرػػادر األخػػرى، كىػػي الدػػسة الرئيدػػة التػػي تشفػػرد بيػػا الج

علػػى مػػا  مجسػػل السرػػادر التاريخيػػة فزػػك عػػؽ مؾاابتيػػا لخحػػداث التاريخيػػة، ك شػػاء  
ثػػػانؾي  ضػػػسؽ محػػػػؾر  ؿ بػػػأف الجرائػػػد تدػػػػتخدـ اسرػػػدر أكلػػػي أكسػػػبق، يسكػػػؽ القػػػؾ 

دذا أ ػػبحس ىػػي  الدراسػػات التاريخيػػة، كال تقػػـؾ بؾعيفػػة نقػػل السعلؾمػػة التاريخيػػة، دال  
دراسػة معيشػة، مثػاؿ ذلػػ، مػا أخػتص بػو  ةعشؾاف أيالغاية األساسية كالسحؾر الرئيس ل

 مؾضؾع البحث.
الدراسػػػة علػػػى مقدمػػػة كثكثػػػة مباحػػػث كخك ػػػة تزػػػسشس مجسؾعػػػة  اشػػػتسلس

استشتاجات، جاء السبحث األكؿ تحس عشؾاف: اتفاقيات الجسيؾرية العراقيػة مػع الػدكؿ 
 تسػػؾز 30ػػػػ 4958تسػػؾز 49)العيػػد الجسيػػؾري األكؿ  االشػػترااية كمسل ػػة الدػػؾيد فػػي

(، كتشػػػاكؿ السبحػػػث الثػػػاني: اتفاقيػػػات الجسيؾريػػػة العراقيػػػة مػػػع الػػػدكؿ العر يػػػة 4962
 أيػػػػػار 42 ػػػػػػ4964 حزيػػػػػراف 9)  العيػػػػػد الجسيػػػػػؾري الثػػػػػاني كاالتحػػػػػاد الدػػػػػؾفيتي فػػػػػي

مػػع الػػدكؿ االقليسيػػة  يػػةالعراق (، كنػػاقش السبحػػث الثالػػث: اتفاقيػػات الجسيؾريػػة4965
 ثالػػػػػػػث                        فػػػػػػػي العيػػػػػػػد الجسيػػػػػػػؾري الكغيرىػػػػػػػا  ك عػػػػػػػض دكؿ اكرك ػػػػػػػا الذػػػػػػػرقية كالغر يػػػػػػػة

(، كتؾ ػػػػػػػل الباحػػػػػػػث دلػػػػػػػى مجسؾعػػػػػػػة مػػػػػػػؽ 4968تسػػػػػػػؾز  47ػػػػػػػػػػ 4966 تسػػػػػػػؾز 6)
ليا.                                                                 االستشتاجات كعفس لت ؾف الخك ة مؾضعا  
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 املبحث األول
 دول االشرتاكيت ومملكت السىيدالعراق مع ال اتفاقياث

 (95>4 متىز 63ــ ;8>4متىز >4) (4)العهد اجلمهىري األوليف  
 

السجػػاالت   علػػى ،األكر يػػة كالعر يػػة بػػيؽ العػػراؽ كالػػدكؿ االتفاقيػػاتعقػػد  لػػؼ يقترػػر   
األخػرى، كعػدتيا مػؽ بل تعدى ذلػ دلى السجاالت  ،يةجتسا كاالالعدكرية ك الدياسية 

الجديػػػد، لبشػػػاء عكقػػػات جديػػػدة مػػػع دكؿ العػػػالؼ، أساسػػػيا  لدياسػػػيأكلؾيػػػات نغاميػػػا ا
ػا، فعلػػى سػػبيل السثػػاؿ ال الحرػػر، عقػػدت االتفاقيػػة سدػػاكاة كالسشفعػػة الستبادلػػة بيشيسػػال

جػػاء فػػي  4958تذػػريؽ األكؿ/ أاتػػؾ ر  26التجاريػػػػة مػػع  ألسانيػػا الديسقراطيػػػػة  فػػػػػػػػي 
ة فػػػي تظػػػؾير العكقػػػات الستبادلػػػة بيشيسػػػا مقػػػدمتيا: ن دف الجسيػػػؾريتيؽ تحػػػدكىسا الر بػػػ

كالػػركابا االقترػػادية بػػيؽ الػػدكلتيؽ لسػػا فيػػو مشفعػػة بلػػدييسا اتفقتػػا علػػى دقامػػة عكقػػات 
تجاريػػػة اقترػػػادية... كيجػػػري تبػػػادؿ البزػػػائع بيشيسػػػا علػػػى أسػػػاس عقػػػؾد تبػػػـر بػػػيؽ 

 .(2)السؤسدات كالذراات السخؾلة طبقا   لخنغسة السعسؾؿ بيا في البلديؽن

زػػػسشس االتفاقيػػػة دقامػػػة السعػػػارض التجاريػػػة، كتأسػػػيس السسثليػػػات، علػػػى أف ت 
دذا رغػػػب أحػػػد الفػػػريقيؽ دنيػػػاء أحكاميػػػا  فاقيػػػة اػػػل سػػػشة برػػػؾرة تلقائيػػػة، دالتجػػػدد االت

قبػػل ثكثػػة أشػػير مػػؽ تػػاري  دنتيػػاء الع سػػل بيػػا، حػػررت فيبلػػا الظػػرؼ اتخػػر تحريريػػا  
حػػق باالتفػػاؽ جػػدكؿ الدػػلع السعػػدة للترػػدير العر يػػة كاأللسانيػػة، كأل االتفاقيػػة بػػاللغتيؽ

دلػى العػػراؽ ك ركتؾاػػؾؿ خػاي بتأسػػيس مسثليػػة تجاريػة ل ػػل مػػؽ الحكػؾمتيؽ فػػي البلػػد 
اتخػػػر، كقػػػد  ػػػؾدؽ علػػػى قػػػانؾف ترػػػديق االتفػػػاؽ كمكحقيػػػا كالبركتؾاػػػؾؿ بسؾجػػػب 

الحادي كالعذريؽ مؽ شير  كالذي اتب ببغداد في اليؾـ 4958لعاـ  56القانؾف رقؼ 
 . (3)4958الرابع مؽ تذريؽ الثاني/ نؾفسبر  ق السرادؼ لليؾـ4378الثاني ر يع 
العر يػػة الستحػػدة، الؾحػػدة الثقافيػػة بػػيؽ الجسيػػؾريتيؽ العراقيػػة ك كر بػػة فػػي تحقيػػق       

 49 اؼ الخا ػػة بػػذلػ، اتفػػق الظرفػػاف فػػيكتشدػػيق الجيػػؾد فػػي سػػبيل تحقيػػق األىػػد
اػػام 4958تسػػؾز/ يؾليػػؾ  فػػي ميػػاديؽ العلػػؼ كالتر يػػة كالثقافػػة، علػػى التعػػاكف تعاكنػػا   ك  
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كإرسػػاء دعائيسػػا علػػى أسػػاس الت افػػل كالت امػػل، كيعسػػكف برػػفة خا ػػة علػػى تبػػادؿ 
السعلؾمػػػػات كثسػػػػرات البحػػػػؾث العلسيػػػػة كالفشيػػػػة، كتبػػػػادؿ األسػػػػاتذة كالسدرسػػػػيؽ، كقبػػػػؾؿ 

ت الظلبػػػة بػػػػ)السدارس كالسعاىػػػد كالجامعػػػات(، كعقػػػد السػػػؤتسرات كاالجتساعػػػات كالحلقػػػا
الدكريػػػة كالتدريبيػػػة، كتشدػػػيق ألػػػؾاف الشذػػػاي الرياضػػػي كالفشػػػي، كتحقيػػػق التعػػػاكف بػػػيؽ 
الييئات كالسجالس السخترة بيذه الذؤكف حكؾمية كغير حكؾمية، كقػد نػص السيثػاؽ 
علػػػى: نتشغػػػيؼ مراحػػػل ابتدائيػػػة سػػػس سػػػشؾات كإعداديػػػة ثػػػكث سػػػشؾات كثانؾيػػػة ثػػػكث 

ؼ كضػػع العشا ػػر األساسػػية للسشػػاىة السؾحػػدة سػػشؾات كأف تتػػؾلى كزارتػػا التر يػػة كالتعلػػي
للسراحل الثكث كالعسل على الشيػؾض بػالتعليؼ الفشػي كأف تعسػل نقابػات السعلسػيؽ فػي 
اػػػك البلػػػديؽ لتعزيػػػز التعػػػاكف كرفػػػع مدػػػتؾى السيشػػػة كتعبئػػػة الجيػػػؾد لخدمػػػة الشيزػػػة 

عر يػػة القؾميػػة كت ػػؾيؽ ىيئػػة مذػػتراة لتشفيػػذ السيثػػاؽ الػػذي يدػػتيدؼ تحقيػػق الؾحػػدة ال
الثقافية الذاملة كالعسل على تؾحيد التذريعات كاألنغسة الخا ة بالتر ية كالتعليؼ في 

 .(4)الجسيؾريتيؽن
للػػػػػػػػركابا السذػػػػػػػػتراة بػػػػػػػػيؽ البلػػػػػػػػديؽ،   كفػػػػػػػػي الجانػػػػػػػػب االقترػػػػػػػػادي، كتستيشػػػػػػػػا  

للتعػاكف القػؾمي فػي مجػاؿ التجػارة، كإقامػة الت امػل االقترػادي بػيؽ البلػدي ؽ، كتحقيقا  
اتفاقيػػات تجاريػػة جػػاء فػػي مقدمػػة  ثػػكث 4958ذػػريؽ الثػػاني/ نػػؾفسبر ت 45 كقػػع فػػي
ر بػػة مشيسػػا فػػي تشسيػػة العكقػػات االقترػػادية علػػى أسػػس تكئػػؼ الرػػكت  ناألكلػػى: 

السشتجػػات الزرا يػػة  باسػػتيرادالقؾميػة بػػيؽ بلػػدييسا فقػػد اتفقػػا علػػى أف تدػػسح اػػل مشيسػػا 
حدكد اإلمكانيػات االقترػادية  كالحيؾانية كالرشا ية السشتجة لدى الظرؼ اتخر كفي

االسػػتيراد الدػارية فػػي اػل مشيسػػا كأف تعفػى ىػػذه السشتجػات مػػؽ  ألنغسػةللػدكلتيؽ كفقػػا   
لخىػداؼ التػػي رسػسيا االتفػػاؽ  الرسػـؾ ال سرايػة ن، كجػػاء فػي مقدمػػة الثانيػة: ن تحقيقػػا  

للػػػػركابا القؾميػػػة القائسػػػػة بػػػيؽ البلػػػديؽ فقػػػػد اتفقػػػا علػػػػى تؾقيػػػع ىػػػػذه  السذػػػترؾ كتؾثيقػػػا  
يػة للت امػل تاالتفاقية التي نرس على كضع التذريعات الكزمػة لتحقيػق العشا ػر اال

حريػػػػة  حريػػػػة اإلقامػػػػة كالعسػػػػل  انتقػػػػاؿاالقترػػػػادي: أكال   األشػػػػخاي كالرسػػػػائل. ثانيػػػػا  
كسائا الشقل كالسؾانئ  استعساؿحرية الشذاي االقترادي. ثالثا:   كاالستخداـ كمسارسة 
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حرية ؾنػة التسلػػ كاإليرػاء كاإلرث كنرػس أيزػا علػى تبػادؿ السع كالسظارات. كرابعا  
عؽ دنذاء مؤسدات استثسارية مذتراة خا ة كعامة  الفشية في جسيع الحقؾؿ فزك

مػػػػػع جيػػػػػاز مذػػػػػترؾ دائػػػػػؼ لتشدػػػػػيق الدياسػػػػػات التجاريػػػػػة ك ػػػػػرامة التخظػػػػػيا كالتشسيػػػػػة 
قترػادي كتذريعات العسل كالزساف كالزرائب كالرسؾـ فػي سػبيل تحقيػق الت امػل اال

السشذؾد ن، كنرس مقدمػة االتفاقيػة الثالثػة مػا نرػو: ن ر بػة مشيسػا فػي دعػؼ التعػاكف 
الفشػػي فػػي السيػػداف االقترػػادي اتفقػػا علػػى أف يقػػدـ اػػل مػػؽ الظػػرفيؽ الستعاقػػديؽ فػػي 
حػػدكد دمكاناتػػو دلػػى الظػػرؼ اتخػػر بشػػاء علػػى طلػػب معؾنػػة فشيػػة فػػي مختلػػف ميػػاديؽ 

ة كالعساؿ يرة كالخبراء كالبعثات الفشية كالسشح التدريبالشذاي االقترادي مؽ تبادؿ الخب
الفشيػيؽ كالسعلؾمػات العلسيػة كالفشيػة بػيؽ البلػديؽ الذػقيقيؽ كإنذػاء مكتػب دائػؼ للتعػاكف 
الفشػػػي فػػػػي اػػػل مػػػػؽ البلػػػديؽ لذشػػػػراؼ علػػػى تحقيػػػػق ىػػػذه االتفاقيػػػػة علػػػى أف ترػػػػبح 

ي  تبػػػادؿ كثػػػائق االتفاقيػػػة سػػػارية السفعػػػؾؿ بعػػػد انقزػػػاء خسدػػػة عذػػػر يؾمػػػا مػػػؽ تػػػار 
الترديق علييا كالعسل بيا لسدة ثكث سشؾات تجدد تلقائيا للسدة ذاتيػا مػالؼ يبلػا أحػد 
الفػػريقيؽ اتخػػر برغبتػػو اتابػػة فػػي دنيػػاء العسػػل بيػػا قبػػل سػػتة أشػػير مػػؽ انقزػػاء اػػل 

 .(5)أجلن
تؼ تؾقيع االتفاقية التعاكف  االقترادي  4959اانؾف األكؿ/ ديدسبر  4كفي  

الفشي مع  جسيؾرية بؾلؾنيا الذعبية، التي جاء في مقدمتيا ما نرو: نر بة كالعلسي ك 
مػؽ الحكػػؾمتيؽ فػػي الػػدخؾؿ فػػي تعػػاكف اقترػادي كعلسػػي كفشػػي كفػػي مػػشح اػػل مشيسػػا 
األخرى السداعدات في ميداف اإلعسار االقترادي لبلدييسا... كتذسل تدريب كتعلػيؼ 

ر كالشدػية كمػؾاد البشػاء كزراعػة األخرائييؽ كالظػك  فػي بؾلؾنيػا علػى  ػشاعة الدػك
بشجر الدكر كتشغيؼ كإدارة السؾانئ كتخظيا كتذييد السرػانع الجديػدة كعلػؼ السدػاحة 
التظبيقيػػػػػػة كطػػػػػػرؽ رسػػػػػػؼ الخػػػػػػرائا كالتخظػػػػػػيا االقترػػػػػػادي كاسػػػػػػتخداـ األخرػػػػػػائييؽ 
البؾلػػػؾنييؽ فػػػي السعامػػػل كالسذػػػاريع كالسعاىػػػد كدكائػػػر كمؤسدػػػات الدكلػػػة العراقيػػػة كأف 

. كفي اليؾـ نفدو، تؼ تؾقيع اتفاقية أخرى (6)ة دائسة مختلظة لتشفيذ االتفاقيةنتعيؽ لجش
دف حكػػؾمتي الجسيؾريػػة العراقيػػة ت بػػيؽ البلػػديؽ جػػاء فػػي مقػػدمتيا: نللتجػػارة كالسػػدفؾعا
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كجسيؾرية بؾلؾنيا الذعبية ر بة مشيا في تشسية كتؾسيع العكقػات التجاريػة بيشيػا اتفقػا 
خػػر دجػػازات االسػػتيراد كالترػػدير الكزمػػة للدػػلع السشتجػػة علػػى أف يسػػشح اػػل مشيسػػا ات

في بلدييسا كخا ة للدلع السبيشة في القؾائؼ السرفقة باالتفاقية كأف يسشح الفريقػاف اػل 
مشيسا اتخر معاملة أاثر األمؼ حغؾة كخا ػة مػا يتعلػق بػاألجؾر كالرسػـؾ ال سرايػة 

 .(7)دلعنكاإلجراءات الستعلقة بالتجارة كالترانزيس كخزف ال
تػؼ تؾقيػع اتفاقيػة للتجػارة كالسػدفؾعات بػيؽ  4959اانؾف الثاني/ يشػاير  3كفي 

العراؽ كالريؽ الذعبية جاء فػي مقػدمتيا مػا يػأتي: نر بػة مػؽ الحكػؾمتيؽ  يجسيؾريت
فػػػي تعزيػػػز الرػػػداقة بيشيسػػػا كتشسيػػػة العكقػػػات التجاريػػػة علػػػى أسػػػاس مبػػػاد  السدػػػاكاة 

اـ االستيرادات كالرادرات اتفقا على أف يسشح ال بيؽ أقدبادلة كالسؾازنة كالسشافع الست
مشيسػػػػػا اتخػػػػػر معاملػػػػػة أاثػػػػػر األمػػػػػر حغػػػػػؾة كذلػػػػػػ فيسػػػػػا يخػػػػػص الرسػػػػػـؾ ال سرايػػػػػة 
كاإلجػػػػراءات الستعلقػػػػة بالرسػػػػؾـ كالزػػػػرائب كالترانزيػػػػس كخػػػػزف الدػػػػلع كنقليػػػػا كأف يػػػػتؼ 

دة للترػػدير مػػؽ التبػادؿ بيشيسػػا كفػػق الجػػدكليؽ السػػرفقيؽ ا أرفقػس قائستػػاف بالدػػلع السعػػ
 .(8)الريؽ دلى العراؽ ك العكس [ كاتفقا على دقامة السعارض التجاريةن

االتفاقيػة  4959اػانؾف الثػاني/ يشػاير  6كفي الدػياؽ نفدػو، كقػع العػراؽ فػي  
التجاريػػة مػػع جسيؾريػػة ىشغاريػػا الذػػعبية  التػػي نرػػس علػػى: ندف الحكػػؾمتيؽ تحػػدكىا 

قػػات االقترػػادية كالتجاريػػة بػػيؽ البلػػديؽ علػػى الر بػػة فػػي تشسيػػة كتؾسػػيع كتػػد يؼ العك
لتشسيػػػة كتؾسػػػيع التجػػػارة بيشيسػػػا  تدػػػ يا ألفأسػػػاس السدػػػاكاة كالسشفعػػػة الستبادلػػػة اتفقتػػػا 

سػػشح اػػل مشيسػػا األخػػرى معاملػػة مسكشػػة دلػػى الرػػادرات كاالسػػتيرادات دلػػى كمػػؽ بلػػد كت
بالدػػػلع السعػػػدة  الفريػػػق اتخػػػر للدػػػلع السدرجػػػة بالقػػػائستيؽ السػػػرفقتيؽ ا أرفقػػػس قائستػػػاف

للتردير مؽ الريؽ دلى العراؽ ك العكس [ بيذه االتفاقيػة كتسػشح اػل مشيسػا األخػرى 
معاملػػػػة أاثػػػػر حغػػػػؾة فيسػػػػا يخػػػػص السدػػػػائل الستعلقػػػػة بالتجػػػػارة كاإلجػػػػراءات الستعلقػػػػة 

 .(9)بال سارؾ كالرسؾـ كالزرائب كالسركر كالترانزيس كالخزف كالشقلن
الثقػػػػػػافي بػػػػػيؽ العػػػػػػراؽ كدكؿ السعدػػػػػػكر كفػػػػػي مجػػػػػػاؿ التعػػػػػاكف  االقترػػػػػػادي ك  

االشػػترااي، ففػػي السجػػاؿ  االقترػػادي كقعػػس اتفاقيػػة التعػػاكف االقترػػادي كالفشػػي بػػيؽ 



 

 

 
 
 

10 Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (65-98) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

 د. حيجر سعج جواد اإلبخاهيسي اتفاقيات العخاق مع دول العالم

آذار/  46جسيػػػػػػػػؾريتي العػػػػػػػػراؽ كاتحػػػػػػػػاد الجسيؾريػػػػػػػػات االشػػػػػػػػترااية الدػػػػػػػػؾفيتية فػػػػػػػػي 
، كقػد احتػؾت علػى 4959لعاـ  52، كتؼ ترديقيا بسؾجب القانؾف رقؼ 4959مارس
ء في مادتيا األكلى ما نرو: نبغية تذػجيع تقػدـ العػراؽ االقترػادي مادة، دذ جا 42

كاسػػػػتجابة لر بػػػػات حكؾمػػػػة الجسيؾريػػػػة العراقيػػػػة تؾافػػػػق حكؾمػػػػة اتحػػػػاد الجسيؾريػػػػات 
االشػػترااية الدػػؾفيتية علػػى التعػػاكف مػػع حكؾمػػة الجسيؾريػػة العراقيػػة فػػي تشفيػػذ خظػػا 

اعة ال يسيائيػػػػة ك شػػػػاء دنذػػػػاء االقترػػػػاد الػػػػؾطشي العراقػػػػي فػػػػي حقػػػػؾؿ التعػػػػديؽ كالرػػػػش
السكائؽ ك شاعة اللػؾاـز كالعػدد ال ير ائيػة كالشدػية كالسػؾاد الغذائيػة كاألدكيػة ككسػائل 
الشقػػل كالسؾا ػػكت كالزراعػػة كالػػري كاسترػػكح األراضػػي كاػػذلػ فػػي أعسػػاؿ السدػػؾح 

 .(40)االست ذافية الجيؾلؾجية عؽ السعادفن
ف مػػػع السؤسدػػػات الحكؾميػػػة علػػػى القيػػػاـ بالتعػػػاك  42ػػػػػػ  2كاحتػػػؾت مؾادىػػػا   

كالترػاميؼ كالبحػؾث، كتجييػز  أعساؿ السدػح االست ذػافية الجيؾلؾجيػةالعراقية بإجراء 
السعػػػػدات كالسكػػػػائؽ، كتقػػػػديؼ السدػػػػاعدة الفشيػػػػة فػػػػي اختيػػػػار مؾاقػػػػع السشذػػػػ ت، ك شػػػػاء 
السذػػاريع كنرػػػب األجيػػػزة، كتقػػديؼ السدػػػاعدة فػػػي تػػدريب الخبػػػراء العػػػراقييؽ، كتتعيػػػد 

دؾفيتية بتدػليؼ الخػرائا كالسؾا ػفات الخا ػة بالعسليػات الفشيػة الزػركرية الحكؾمة ال
مليػؾف رك ػل، بفائػدة  550بسبلا  تاج السؾاد السظلؾ ة، كتقديؼ قرضلتييئة ما يلـز إلن

سػػػشؾيا   %، علػػػى أف تدػػػدد بػػػ2,5سػػػشؾية قػػػدرىا  متدػػػاكيا   علػػػى أف اثشي عذػػػر قدػػػظا  
 .(44)السعداتجسيع يدتحق القدا األكؿ بعد سشة كاحدة مؽ تدليؼ 

تلػػ السؾقعػة مػع االتحػاد  في السجاؿ الثقافي أما  اانس أكسعيا كأاثرىػا شػسؾال  
التػػي سػػسيس باتفاقيػػة التعػػاكف الثقػػافي كالعلسػػي،  4959أيػػار/ مػػايؾ  5الدػػؾفيتي  فػػي 

كقػػػػد أشػػػػار كزيػػػػر التر يػػػػة كالتعلػػػػيؼ العراقػػػػي بقؾلػػػػو: ندف االتفاقيػػػػة ىػػػػي تأايػػػػد لر بػػػػة 
ظػؾر العكقػات الؾديػة كتعزيػز الدػكـ كاألمػؽ فػي الذػرقيؽ األكسػا الجسيؾريتيؽ في ت

كاألدنػػى كىػػي خظػػؾة فػػي طريػػق تظػػؾير التعػػاكف بػػيؽ بلػػديشا فػػي الحقػػل الدػػلسي الشبيػػل 
 .(42)حقل الثقافةن
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االتفاقيػػػة تؾسػػػيع العكقػػػات الثقافيػػػة علػػػى أسػػػاس االحتػػػراـ الستبػػػادؿ تزػػػسشس  
كالسدرسػػػػػيؽ، لغػػػػػرض الدراسػػػػػة كالتػػػػػدريب  للدػػػػػيادة كالسدػػػػػاكاة التامػػػػػة، كتبػػػػػادؿ الظلبػػػػػة

كاالطػػػػكع كتخرػػػػيص مقاعػػػػد دراسػػػػية كزمػػػػاالت لظلبػػػػة اػػػػل جيػػػػة، كتشسيػػػػة فعاليػػػػات 
السؤسدػػػػػػػات العلسيػػػػػػػة كالثقافيػػػػػػػة، كإقامػػػػػػػة الحفػػػػػػػكت السؾسػػػػػػػيقية كالسدػػػػػػػرحية، كإلقػػػػػػػاء 
السحاضرات، كتشغيؼ السعارض كالزيارات كتبادؿ ال تب كالسظبؾعات كاألفكـ كتػؾفير 

التعػػػػاكف اإلذاعػػػػي  ، لترجسػػػػة كنذػػػػر السؤلفػػػػات العلسيػػػػة كالثقافيػػػػة، كتعزيػػػػزالتدػػػػييكت
حداث ال راسػػػي الجام يػػػة فػػػي الجامعػػػات، لدراسػػػة لغػػػة كآدا  البلػػػد كالتلفزيػػػؾني، كاسػػػت

 .  (43)اتخر
مع سياسة الجسيؾريػة العراقيػة فػي دقامػة عكقػات  كفي الدياؽ نفدو  ، كتساشيا  

ي، تػؼ عقػد اتفاقيػة التعػاكف الثقػافي مػع جسيؾريػة ثقافية مػع أقظػار السعدػكر االشػتراا
، كقد تزسشس مادتيا األكلى: العسل على تؾسيع 4960أيار 5فيتشاـ الديسقراطية في 

التعػػػاكف كتبػػػادؿ الخبػػػرات بػػػيؽ السؤسدػػػات العلسيػػػة كالثقافيػػػة كالتر ؾيػػػة ل ػػػك البلػػػديؽ، 
السػػدارس الثانؾيػػة كالعسػػل علػػى تدػػييل تبػػادؿ الزيػػارات بػػيؽ أسػػاتذة الجامعػػة كمدرسػػي 

كالت شيكية، كتزسشس السؾاد األخرى، مػشح الزمػاالت الدراسػية كتدػييل التحػاؽ الظلبػة 
بالجامعػػػػات كالسػػػػدارس كالسعاىػػػػد، كالعسػػػػل علػػػػى تشغػػػػيؼ الحفػػػػكت السؾسػػػػيقية، كإلقػػػػاء 
السحاضرات كإقامة السعارض الفشية كاتثارية كالعلسية، كتبادؿ زيارات الؾفؾد الثقافية، 

الدػػػػيشسا كالتعػػػػاكف فػػػػي مجػػػػاؿ اإلذاعػػػػة كالتلفزيػػػػؾف، زيػػػػادة عػػػػؽ نذػػػػر كترجسػػػػة كأفػػػػكـ 
 . (44)السؤلفات العلسية كالثقافية كاألدبية، كتبادؿ ال تب كالشذرات الثقافية

كفػػػي دطػػػار تعزيػػػز التعػػػاكف بػػػيؽ العػػػراؽ كالػػػدكؿ االشػػػترااية، عقػػػدت كزارة التجػػػارة    
، التػػي 4959تسػػؾز  27يػػة التجاريػػة فػػي العراقيػػة مػػع جسيؾريػػة ألبانيػػا الذػػعبية االتفاق

زار كفػد  4960أيػار 5، كفػي (45)4959اانؾف األكؿ  47تسس السرادقة علييا في 
، (46)مػػؽ  جسيؾريػػة مشغؾليػػا الذػػعبية بغػػداد، كأجػػرى محادثػػات مػػع كفػػد كزارة السعػػارؼ

لعقد اتفاقية  ثقافية  بيؽ البلديؽ، كقد تسخزػس السباحثػات عػؽ تؾقيػع االتفاقيػة التػي 
جاء في مقدمتيا: نر بة مؽ حكؾمتي الجسيؾريػة العراقيػة كجسيؾريػة مشغؾليػا الذػعبية 
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ألكا ػػر الرػػداقة كالتفػػاىؼ السذػػترؾ  فػػي تحقيػػق التعػػاكف الثقػػافي بػػيؽ بلػػدييسا كدعسػػا  
بػػػيؽ شػػػعبييسا كر بػػػة مشيسػػػا فػػػي عقػػػػد اتفاقيػػػة تتشػػػاكؿ تعزيػػػز أمػػػؾر التر يػػػة كالتعلػػػػيؼ 

 .(47)لؾـ كالفشؾف في بلد ال مؽ الظرفيؽنكالتعرؼ على نؾاحي الثقافة كالع
كقػػػػػد تزػػػػػسشس مادتيػػػػػا األكلػػػػػى علػػػػػى: تبػػػػػادؿ األسػػػػػاتذة الجامعػػػػػات كمدرسػػػػػي  

السػػدارس كأعزػػاء السعاىػػد  العلسيػػة كالثقافيػػة كالتر ؾيػػة، كنرػػس السػػؾاد األخػػرى علػػى 
تبػػػػادؿ الزمػػػػاالت الدراسػػػػية كالبحػػػػؾث كمػػػػؾعفي الحكؾمػػػػة للدراسػػػػة كالتػػػػدريب كالبحػػػػث 

معاىػدىا، كإلقػػاء السحاضػرات كإقامػة السعػػارض الفشيػة كالعلسيػة كالحفػػكت العلسػي فػي 
السؾسيقية كالسدرحية كاألفكـ كزيارات الؾفؾد، كالتعاكف بيؽ الجس يات العلسية كالفشية 
كاألدبيػػػة  كتبػػػادؿ السذػػػؾرة الفشيػػػة كالسعلؾمػػػات كالدراسػػػات، كترجسػػػة كنذػػػر السؤلفػػػات 

كالتعػػػػػاكف فػػػػػي مجػػػػػاؿ الرػػػػػحافة كاإلذاعػػػػػة  كتبػػػػػادؿ ال تػػػػػب كالسجػػػػػكت كالسظبؾعػػػػػات
كالتلفزيػػػػػػؾف، كتػػػػػػؾفير السقاعػػػػػػد الدراسػػػػػػية فػػػػػػي الجامعػػػػػػات كالسرااػػػػػػز الثقافيػػػػػػة كإنذػػػػػػاء 

 . (48)الثقافيةالسؤسدات 
كر بػػػة فػػػي تقؾيػػػة أكا ػػػر الرػػػداقة كتشسيػػػة التعػػػاكف بػػػيؽ جسيػػػؾريتي العػػػراؽ  

عقػد االتفاقيػة الثقافيػة فػي  كفيتشاـ الديسقراطية، في مياديؽ  الثقافة كالعلػؼ كالتر يػة، تػؼ 
كقػػػد احتػػػؾت مادتيػػػا  فػػػي مؾسػػػكؾ عا ػػػسة االتحػػػاد الدػػػؾفيتي، 4960أيػػار/ مػػػايؾ  5

العسػػل علػػى تؾسػػيع التعػػاكف كتبػػادؿ الخبػػرات بػػيؽ السؤسدػػات العلسيػػة األكلػػى علػػى: ن
كالثقافيػػة كالتر ؾيػػة ل ػػك البلػػديؽ كالعسػػل علػػى تدػػييل تبػػادؿ الزيػػارات بػػيؽ ا أسػػاتذة [ 

، كتزػػسشس مؾادىػػا األخػػرى مػػشح (49)كمدرسػػي السػػدارس الثانؾيػػة كالت تيكيػػةنالجامعػػة 
الزمػػاالت الدراسػػػية كتدػػػييل التحػػػاؽ الظلبػػػة بالجامعػػػات كالسػػػدارس كالسعاىػػػد، كالعسػػػل 
علػػى تشغػػيؼ الحفػػكت السؾسػػيقية كالفشيػػة كإلقػػاء السحاضػػرات، كإقامػػة السعػػارض الفشيػػة 

الثقافية كالفشية كالرياضية الظكبية، كالتعاكف  كاتثارية كالعلسية، كتبادؿ زيارات الؾفؾد
بػػيؽ السشغسػػات العلسيػػة الرسػػسية كالجس يػػات الفشيػػة، كتبػػادؿ ال تػػب كالجرائػػد كالشذػػرات  
الثقافية كالعلسية كالفشية كاألدبية، كأفكـ الديشسا كالتعاكف في مجاؿ اإلذاعة كالتلفزيؾف 

 . (20)ة كالثقافية كغيرىاكتبادؿ الخبراء، كنذر كترجسة السؤلفات العلسي
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كضػػػػػػػػسؽ تعزيػػػػػػػػز العكقػػػػػػػػات الثشائيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيؽ جسيػػػػػػػػؾريتي العػػػػػػػػراؽ كجسيؾريػػػػػػػػة 
جيكؾسلؾفاايا االشػترااية، تػؼ تؾقيػع اتفاقيػة التعػاكف االقترػادي كالفشػي بػيؽ الجػانبيؽ 

كتسػػس السرػػادقة علييػػا بسؾجػػب القػػانؾف ، 4960تذػػريؽ األكؿ/ أاتػػؾ ر  23بتػػاري  
مػؾاد جػاء فػي  40احتػؾت علػى  ،4960 / أاتؾ رألكؿتذريؽ ا 29في  434السرقؼ 

مقدمػػػػة مادتيػػػػا األكلػػػػى: نلغػػػػرض السدػػػػاىسة فػػػػي تحقيػػػػق خظػػػػة التشسيػػػػة االقترػػػػادية 
للجسيؾرية العراقية بتعاكف الفريقيؽ على تشفيذ السذاريع في مختلف الفركع الرشا ية 

ة كالحراريػػة اترػػةية الػػشفا كالرػػشاعة البتركايسياكيػػة كمحظػػات تؾليػػد ال ير ػػاء السائيػػ
 .(24)كالسذاريع األخرىن

على التعاكف الؾثيق بػيؽ الجػانبيؽ، إلعػداد  40ػػ2كأادت االتفاقية في مؾادىا  
الدراسػػات الفشيػػة كاالقترػػادية  ال املػػة، كتدػػليؼ  السعامػػل كالسعػػدات الرػػشا ية  بعػػد 

ال يتجػػاكز  تذػػغيليا، كتػػدريب ال ػػؾادر الفشيػػة العراقيػػة علييػػا، مػػع مػػشح العػػراؽ اعتسػػادا  
مليػػؾف بػػاكف دسػػػترليشي، لتغظيػػة ت ػػاليو السعامػػػل، كتدػػديد السرػػاريو الستعلقػػػة  42

بالسذػػػاريع، كتدػػػتثشي مػػػؽ ذلػػػػ السرػػػاريو الستعلقػػػة بدػػػفر كإقامػػػة الفشيػػػيؽ العػػػراقييؽ 
كسػػػػفرىؼ مػػػػؽ كإلػػػػى جسيؾريػػػػة جيكؾسػػػػلؾفاايا االشػػػػترااية، كت ػػػػؾف األر ػػػػدة اليؾميػػػػة 

كتحتدػػب الفائػػدة كتدػػتحق  2,5رىا  لحدػػا  االعتسػػاد خاضػػعة لفائػػدة مقػػدا % سػػشؾيا  
فػػي  اػػانؾف األكؿ مػػؽ اػػل سػػشة كفػػي تػػاري  غلػػق حدػػا  االعتسػػاد كيجػػري  34دائسػػا  

تدديد الفائدة خكؿ مدة ثكثة أشير مؽ تاري  اسػتحقاقيا بالبػاكف اإلسػترليشي أك بأيػة 
عسلػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػرى قابلػػػػػػػػػة للتحؾيػػػػػػػػػل يؾافػػػػػػػػػق علييػػػػػػػػػا البشػػػػػػػػػػ السراػػػػػػػػػزي ك شػػػػػػػػػػ الدكلػػػػػػػػػة 

 . (22)ؾسلؾفاايالجيك
كضسؽ مدػاعي الحكؾمػة العراقيػة فػي االسػتفادة مػؽ خبػرات جسيؾريػة بلغاريػا  

الذػػػػعبية  فػػػػي مجػػػػاالت  اإلذاعػػػػة كالتلفزيػػػػؾف كالدػػػػيشسا كالسدػػػػرح كاألنبػػػػاء، تػػػػؼ تؾقيػػػػع 
، التػػػي تزػػػسشس مقدمػػػة 4964أيػػػار/ مػػػايؾ  7التعػػػاكف  الثقػػػافي بػػػيؽ الػػػدكلتيؽ فػػػي  
لتحقيػػق أنجػػح كاثشتػػي عذػػرة مػػادة، كجػػاء فػػي األسػػ با  السؾجبػػة ليػػا مػػا يػػأتي: نسػػ يا  

الؾسائل للتعريو بالجسيؾرية العراقية في الخارج على مدتؾى تعاكني فشي كر بة في 
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اإلفادة مؽ السشجزات العلسية كالفشية التي تتؼ في الدكؿ األخرى في مجػاالت اإلذاعػػػة 
رفػػع مدػتؾى افػاءة مؤسدػات كالتلفزيػؾف كالديشسا كالسدرح كاألنبػػاء مؽ أجػػل تظػؾير ك 

كمػػؾعفي كزارة اإلرشػػاد كنغػػرا   لسػػا لسدػػو الجانػػب العراقػػي مػػؽ ر بػػة حكؾمػػة بلغاريػػا 
الذػػػػعبية فػػػػي عقػػػػد ىػػػػذه االتفاقيػػػػة، كحيػػػػث أف ىػػػػذه االتفاقيػػػػة تػػػػؼ التؾقيػػػػع علييػػػػا فػػػػي 

بعد مؾافقة مجلس الؾزراء على عقدىا، كلؾضعيا مؾضع التشفيذ نغسس  7/5/4964
 . (23)رديق علييا كتذريعيا بقانؾفنىذه الكئحة للت

 ػػادقس الحكؾمػػة العراقيػػة علػػى اتفػػاؽ  4962كفػػي الدػػابع مػػؽ نيدػػاف/ أبريػػل 
الشقل الجؾي مع جسيؾرية بؾلؾنيػا الذػعبية  التػي جػاء فييػا ن بشػاء علػى ر بػة حكؾمػة 
الجسيؾريػػػة العراقيػػػة كحكؾمػػػة جسيؾريػػػة بؾلؾنيػػػا الذػػػعبية لعقػػػد اتفػػػاؽ بيشيسػػػا يدػػػتيدؼ 

تشسية تظػؾر الشقػل الجػؾي الستبػادؿ كتأسػيس مرػالح جؾيػة بػيؽ دقليسييسػا كمػا تقؾية ك 
كراءىسػػػا كإسػػػياما مشيسػػػا فػػػي السجيػػػؾد الػػػدكلي السذػػػترؾ فػػػي ىػػػذا السزػػػسار، فقػػػد تػػػؼ 

تسػػػػؾز  27التؾقيػػػػع علػػػػى اتفػػػػاؽ الشقػػػػل الجػػػػؾي بػػػػيؽ الجسيػػػػؾريتيؽ فػػػػي بغػػػػداد بتػػػػاري  
 . (24)التفاؽ السذاؾرن[، كقد أعدت الكئحة القانؾنية لغرض ترديق ا4962ا

التؾقيػػع علػػى اتفاقيػػة التجػػارة بػػيؽ   4962أيػػار/ مػػايؾ  42كتػػؼ فػػي بغػػداد فػػي   
العراؽ ك اادتاف كجاء فييا: ن دف حكؾمة الجسيؾريػة العراقيػة كالجسيؾريػة الباادػتانية 
كر بة مشيسا في تشسية العكقات التجارية كتؾسيعيا بيؽ بلدييسا على أسػاس السدػاكاة 

ة الستبادلػػػة... كسػػػائر الت ػػػاليو الستعلقػػػة باسػػػتيراد الدػػػلع كترػػػديرىا كخزنيػػػا كالسشفعػػػ
كمركرىا بظريق الترانزيس... كاإلفادة مؽ السؾانئ كتدييكتيا كأجؾر التحسيل كالتفريا 

، كشػػػػسلس االتفاقيػػػػة ترػػػػدير التسػػػػؾر العراقيػػػػة، دذ (25)كالزػػػػرائب كسػػػػائر التدػػػػييكتن
فقػة الحكؾمػة الباادػتانية علػى د ػدار دجػػازات أاػدت مادتيػا الرابعػة علػى ضػركرة مؾا
ألف باكف  225مكييؽ رك ية أك ما يعادؿ  3الستيراد التسؾر بقيسة الية ال تقل عؽ 

 .    (26)تاليةدسترليشي في ال سشة 
كضػػػسؽ تؾجيػػػات الجسيؾريػػػة العراقيػػػة فػػػي تؾسػػػيع عكقاتيػػػا التجاريػػػة مػػػع دكؿ 

بسؾجب القانؾف   4962تسؾز/ يؾليؾ 30 أكر ا الغر ية،  ادقس الحكؾمة العراقية في
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علػػػػى اتفاقيػػػػة التعػػػػاكف  االقترػػػػادي كالفشػػػػي مػػػػع  السسل ػػػػة  4962لعػػػػاـ  42السػػػػرقؼ 
الدػػؾيدية، لتشسيػػة العكقػػات فػػي الحقػػؾؿ التجاريػػة كالفشيػػة كتؾسػػيع التجػػارة بيشيسػػا علػػى 

مػػؾاد دذ نرػػس مادتيػػا األكلػػى علػػى:  7أسػػاس السشػػافع الستبادلػػة، التػػي احتػػؾت علػػى 
 ندف حكؾمػػػة العػػػراؽ كحكؾمػػػة الدػػػؾيد مػػػع مراعػػػاة القػػػؾانيؽ كاألنغسػػػة الدػػػارية فػػػي اػػػك
البلديؽ مدتعدتاف لدعؼ ال مدعى مؽ شػأنو تدػييل دسػياـ السؤسدػات الدػؾيدية فشيػا 

 .(27)كماليا في خظا التشسية االقترادية العراقية... بسا فييا تخظيا السدفن
ؾيدي بالتعػػاكف الؾثيػػق مػػع الجانػػب علػػى تقػػديؼ الجانػػب الدػػ 7ػػػػ2كراػػزت السػػؾاد 

مؽ السػادة  4العراقي اافة  السداعدات الفشية كالخدمات في الحقؾؿ السبيشة في الفقرة 
األكلػػى مػػؽ ىػػذه االتفاقيػػة كغيرىػػا مػػؽ الحقػػؾؿ، كذلػػػ بإيفػػاد الخبػػراء الدػػؾيدييؽ كمػػشح 

لبلػػػػديؽ الزمػػػػاالت الدراسػػػػية لتػػػػدريب العػػػػراقييؽ كإعػػػػداد الػػػػدكرات الكزمػػػػة فػػػػي أي مػػػػؽ ا
كاػػػذلػ تجييػػػز السعػػػدات ليػػػذه األغػػػراض، كتعسػػػل الحكؾمتػػػاف علػػػى ديجػػػاد الؾسػػػائل 

 4كالظػػػرؽ، لتؾسػػػيع التبػػػادؿ التجػػػاري بيشيسػػػا، كتذػػػكيل لجشػػػة مذػػػتراة تجتسػػػع خػػػكؿ 
أشػػػير مػػػؽ دخػػػؾؿ االتفاقيػػػة حيػػػز التشفيػػػذ، لؾضػػػع االقتراحػػػات حػػػؾؿ مذػػػاريع  التشسيػػػة 

بقػػػى أحكػػػاـ ىػػذه االتفاقيػػػة سػػػارية السفعػػػؾؿ االقترػػادية  كتشػػػؾع السدػػػاعدات الفشيػػة، كت
خل االتفاقيػة حيػز بالشدػبة للعقػؾد السبرمػة خػكؿ مػدة سػريانيا حتػى بعػد انتيائيػا، كتػد

مػػؽ تبػػادؿ السػػذارات الرسػػسية التػػي تؤيػػد السرػػادقة علييػػا، كتبقػػى نافػػذة  التشفيػػذ دبتػػداء
 . (28)اإلنيائيالسفعؾؿ، دال  دذا تقدمس أي مؽ الحكؾمتيؽ بإشعار تحريري 
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 املبحث الثاني
 مع الدول العربيت واالحتاد السىفيتي العراق اتفاقياث

  98>4أيار  45ــ 97>4 حسيران >العهد اجلمهىري الثاني   يف 
    

علػػػػى أبػػػػس الحكؾمػػػػة الجديػػػػدة د، (29)4963 شػػػػباي/ فبرايػػػػر 8بعػػػػد انقػػػػك     
كالدػعي دلػى تحقيقيػا، الترريحات كاألحاديث التي دعس دلػى الؾحػدة العر يػة دطكؽ 

على تلػ نيا غير اافية لتحقيقيا، ك شاء   كاالبتعاد عؽ الذعارات ػػػ على حد قؾليا ػػػػ أل
للترػػديق   4964حزيػػراف  9  بتػػاري 4964لعػػاـ  79 ػػدر القػػانؾف رقػػؼ التؾجيػػات 

 26تفاقيػػة الؾحػػدة السؾقعػػة بػػيؽ جسيػػؾريتي العػػراؽ كالعر يػػة الستحػػدة  بتػػاري   علػػى ا
 اعذػػر مػػادة، كقػػػد اتفػػق الظرفػػاف فػػي مادتيػػػ ، التػػي احتػػؾت علػػػى ثػػكث4964أيػػار 

األكلػػػى علػػػى مػػػا يػػػأتي: نيذػػػكل مجلػػػس رئاسػػػة مذػػػتراة ل ػػػل مػػػؽ الجسيؾريػػػة العر يػػػة 
الستحػػدة كالجسيؾريػػة العراقيػػة مػػؽ رئػػيس العر يػػة الستحػػدة كرئػػيس الجسيؾريػػة العراقيػػة 

 .(30)كعدد مؽ األعزاءن
حديػد مؾعػد اجتسػاع الرئاسػة السذػترؾ مػرة علػى ت 43ػػػ  2كتخررس مؾادىا 

اػػػل ثكثػػػة أشػػػير، اسػػػا يحػػػق لػػػو االجتسػػػاع فػػػي الحػػػاالت الزػػػركرية باتفػػػاؽ رئيدػػػي 
الجسيؾريتيؽ الستعاقدتيؽ، في القاىرة بسقر مجلس الرئاسة السذترؾ، زيادة على جؾاز 
علػػى اتفػػاؽ الرئيدػػيؽ، علػػى أف ت ػػؾف  دعػػؾة السجلػػس لكنعقػػاد فػػي جيػػةٍ  أخػػرى بشػػاء  
قػػرارات مجلػػس الرئاسػػة السذػػترؾ دلزاميػػة كنافػػذة بسجػػرد ترػػديق السجلػػس علييػػا، عػػدا 
القرارات التي تحتاج دلى استردار قانؾف. فيكؾف تشفيذىا بعد السرادقة علييا حدب 

البلػػػديؽ، مػػػع دجػػػراء العسػػػل بسجلػػػس الرئاسػػػة  الػػػشغؼ الدسػػػتؾرية السعسػػػؾؿ بيػػػا فػػػي اػػػك
ي يزعيا السجلس، كترػبح نافػذة السفعػؾؿ بسجػرد السذترؾ طبقا   لكئحة الداخلية الت

دقرارىػػا مػػؽ السجلػػس، كحػػددت اخترا ػػات مجلػػس الرئاسػػة السذػػترؾ بدراسػػة كتشفيػػذ 
الخظػػا الكزمػػة، إلقامػػة الؾحػػدة بػػيؽ البلػػديؽ، كتخظػػيا كتشدػػيق سياسػػة البلػػديؽ فػػي 

ف السجػػػػاالت  الدياسػػػػية كالعدػػػػكرية كاالقترػػػػادية كاالجتسا يػػػػة كالثقافيػػػػة  كفػػػػي ميػػػػدا
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اإلعكـ، كتحقيق الؾحدة الف رية بيؽ شعبي البلديؽ، كتعييؽ ال مؽ الحكؾمتيؽ ثكثة 
يؽ أعزاء الحكؾمة، كيقـؾ أعزاء متفرغيؽ بدرجة كزير، كمثليؼ غير متفرغيؽ مؽ ب

جػػػػػاف لف بستابعػػػػػة تشفيػػػػػذ قػػػػػرارات مجلػػػػػس الرئاسػػػػػة كتشدػػػػػيق اإلعسػػػػػاؿ بػػػػػيؽ الالستفرغػػػػػؾ 
دعؾة خبػراء بات دلى السجلس، كسسحس للسجلس السذتراة، كتقديؼ الدراسات كالتؾ ي

الزػركرة لػذلػ، اسػا تذػكلس  كفشييؽ مؽ اك البلديؽ لحزؾر اجتساعاتيػا دذا اقتزػس
الدياسػػية كالعدػػكرية كاالقترػػادية كالثقافػػة كاإلعػػكـ كالف ػػر االشػػترااي العر ػػي  اللجػػاف

السجلػػػس  كالتشغػػػيؼ الذػػػعبي، كلجػػػاف أخػػػرى تقتزػػػي الزػػػركرة ت ؾيشيػػػا، كأنيظػػػس ددارة
باألمانة العامة كمقرىػا القػاىرة، كيتػؾلى ددارتيػا أمػيؽ عػاـ بدرجػة كزيػر، ميستػو دعػداد 
مؾاضػػيع كتػػدكيؽ محاضػػر الجلدػػات، كتؾجيػػو الػػدعؾة لعقػػد مجلػػس الرئاسػػة، ككضػػع 
ميزانيػػػة للسجلػػػس كاألمانػػػة العامػػػة كاللجػػػاف، علػػػى تػػػدفع مبػػػالا السيزانيػػػة مشا ػػػفة بػػػيؽ 

فػػاؽ نافػػذ السفعػػؾؿ حتػػى اتخػػاذ الترتيبػػات الكزمػػة إلقامػػة الحكػػؾمتيؽ، كيبقػػى ىػػذا االت
بسجػػرد الترػػديق عليػػو بػػالظرؽ الدسػػتؾرية السعسػػؾؿ بيػػا  الؾحػػدة، كعػػدت االتفػػاؽ نافػػذا  

 .  (34)البلديؽ في اك
التفاقيػػة الؾحػػدة، ألحقػػس بيػػ  4964تذػػريؽ األكؿ/ أاتػػؾ ر  46فػػي  اكاسػػت ساال  

لجسيػؾريتيؽ، للعسػل علػى تقؾيتيػا كتؾحيػدىا، اتفاقية دنذاء قيادة سياسية مؾحػدة بػيؽ ا
التي تزسشس ستة مؾاد، جاء في مادتيا األكلى ما نرو:ن تشذأ قيادة سياسية مؾحػدة 
للجسيؾريػػػػة العراقيػػػػة كالجسيؾريػػػػة العر يػػػػة الستحػػػػدة كىػػػػي أعلػػػػى سػػػػلظة سياسػػػػية فػػػػي 

 .(32)البلديؽن
حػػددت باتخػػاذ تحديػػد كاجبػػات القيػػادة الدياسػػية التػػي   6ػػػػػ  2كتزػػسشس السػػؾاد 

ؽ، كاإلشػراؼ حػدة الدسػتؾرية فػي مػدة أقرػاىا سػشتياافة الخظػؾات العسليػة لتحقيػق الؾ 
علػػػػى الدياسػػػػة الخارجيػػػػة كشػػػػؤكف الػػػػدفاع كالتخظػػػػيا االقترػػػػادي كالثقافػػػػة كاإلرشػػػػاد 
القؾمي كالتعليؼ كاألمؽ القؾمي كالتعليؼ كالذؤكف الداخلية، كقػد تسػس السرػادقة علييػا 

تذػػػػػػػػريؽ الثػػػػػػػػاني/نؾفسبر  29بتػػػػػػػػاري    4964لعػػػػػػػػاـ  483بسؾجػػػػػػػػب القػػػػػػػػانؾف رقػػػػػػػػؼ 
4964(33) . 
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كاسػػتجابة لر بػػة الجانػػب العراقػػي فػػي زيػػادة التعػػاكف كلغػػرض تعػػديل التزامػػات 
الجػػػػانبيؽ فيسػػػػا يتعلػػػػق بسفػػػػردات السذػػػػاريع السشرػػػػؾي علييػػػػا فػػػػي اتفاقيػػػػة التعػػػػاكف  

الشػػػترااية االقترػػػادي كالفشػػػي بػػػيؽ حكػػػؾمتي جسيؾريػػػة العػػػراؽ كاتحػػػاد الجسيؾريػػػات ا
مػػادة،  45، ألحػػق باالتفاقيػػة بركتؾاػػؾؿ احتػػؾى علػػى 4959آذار  46الدػػؾفيتية فػػي 

فػػي العا ػػسة الدػػؾفيتية مؾسػػكؾ،  4965آذار/ مػػارس  47كتػػؼ االتفػػاؽ عليػػو بتػػاري  
كقػػد نرػػس مادتػػو األكلػػى علػػى: ن يتعػػاكف الظرفػػاف فػػي دنذػػاء السذػػاريع السشرػػؾي 

اػػؾؿ كتحقيقػػا   لػػذلػ تعػػدؿ السػػادة األكلػػى مػػؽ فػػي السلحػػق السرفػػق بيػػذا البركتؾ  اعلييػػ
 . (34)االتفاقية بسؾجبون

مػؽ فقراتيػػا، فقػػد قػػررت  ابشػؾد االتفاقيػػة كألغػػس بعزػػ  45ػػػػػ  2كعالجػس السػػؾاد 
الحكؾمػػة العراقيػػة دلغػػاء أك تعػػديل أي مػػؽ السذػػاريع السدرجػػة فػػي السلحػػق السرفػػق فػػي 

ابػػل مؾافقتيػػا للحكؾمػػة الدػػؾفيتية ىػػذا البركتؾاػػؾؿ بعػػد استذػػارة الجانػػب الدػػؾفيتي، مق
لخامدػة على دضافة أي مذركع جديػد ضػسؽ مبلػا االعتسػاد السذػار دليػو فػي السػادة ا

أل حكاـ السادة الثالثة مؽ االتفاقية تتحسل السؤسدات الدؾفيتية مؽ االتفاقية، كتظؾيرا  
سلحػق السدؤكلية الفشية لذشػراؼ علػى أعسػاؿ اإلنذػاء كنرػب السذػاريع الػؾاردة فػي ال

 4بيذا البركتؾاؾؿ عشدما تظلب السؤسدات العراقية ذلػ، كألغس ملحق االتفاقية رقؼ 
مػػؽ تػػاري  تشفيػػذ ىػػذا البركتؾاػػؾؿ علػػى أف تدػػتسر الحكؾمػػة العراقيػػة بتشفيػػذ التزاماتيػػا 
بسؾجػػب العقػػؾد الشافػػذة السفعػػؾؿ لسذػػاريع  األسػػسدة ال يسياكيػػة كال بريػػس كالسشدػػؾجات 

اه حؾضي دجلة كالفرات للري كالسكحػة كتؾليػد القػؾة ال ير ائيػة الرؾفية كإستغكؿ مي
الفػػػػػؾالذ  ػػػػػػػػ الدػػػػػليسانية  مقابػػػػػل دلغػػػػػاء عقػػػػػدي مذػػػػػركعيك شػػػػػاء سػػػػػكة حديػػػػػد اراػػػػػؾؾ 

 . (35)ال ير ائيةكالسرابيح 
كنغػػػرا   لتعػػػديل التزامػػػات الظػػػرفيؽ اسػػػا كردت فػػػي السػػػادة األكلػػػى مػػػؽ ىػػػذا    

ػػػػ دذا 4ة مػػؽ االتفاقيػػة، أقػػر الظرفػػاف مػػا يػػأتي: نالبركتؾاػػؾؿ كتعػػديك   للسػػادة الخامدػػ
إلنذػاء السذػاريع تسػدد االسػتفادة مشػو  انتيس مدة االستفادة مػؽ القػرض السثبػس سػابقا  

ػػػ يدػلؼ االتحػاد الدػؾفيتي 2كفقا   لسا يتظلبو تشفيذ مدؤكليات السؤسدات الدػؾفيتية... 
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التػي ال تتػؾفر فػي العػراؽ...  دلى العػراؽ السعػدات كالسكػائؽ الكزمػة إلنذػاء السذػاريع
ػػ تلغى الفقرة جػ مؽ السادة الدادسة مؽ االتفاقية كتحذؼ الجسلة التالية  دلى جانػب 3

مػػؽ كإلػػى العػػراؽ مػػػؽ السػػادة الدادسػػة مػػؽ االتفاقيػػػة.  سنفقػػات سػػفر الخبػػراء الدػػػؾفيي
كتحػػػذؼ اػػػذلػ الجسلػػػة التاليػػػة مػػػؽ السػػػادة التاسػػػعة مػػػؽ االتفاقيػػػة باسػػػتثشاء مرػػػاريو 
للسادة العاشرة مؽ االتفاقية اتفق الظرفاف على مػا  سفرىؼ دلى العراؽ كمشو ن، كتعديك  
يأتي: نتلبي حكؾمة اتحاد الجسيؾريات االشترااية الدػؾفيتية ر بػة حكؾمػة الجسيؾريػة 

أحكػاـ  كفزػك عػؽ العراقية بخرؾي شراء اللؾاـز الزركرية مؽ االتحاد الدػؾفيتين،
الجانبيؽ قبػل بػدء اػل  ااقية اتفق الظرفاف على أف يتفق مسثلؾ السادة الدابعة مؽ االتف

سػػشة مػػؽ سػػشؾات تدػػديد القػػرض كفؾائػػده السدػػتحقة بثكثػػة أشػػير علػػى حجػػؼ كأسػػعار 
اسياتيػا كتػؾاري  تجييزىػا. عشػد تحؾيػل الػديشار  فزػك عػؽالبزائع ل ل سشة تقؾيسية 

اقػي ك شػػ الدكلػة الدػؾفيتي العراقي دلى عسلة قابلة للتحؾيل، يتفق البشػػ السراػزي العر 
 .(36)العسلةعلى نؾع 
كأاػػد الجانبػػاف علػػى الؾثػػائق الخا ػػة بالترػػاميؼ  التقريػػر التفرػػيلي للسذػػركع     

كالخػػرائا التفرػػيلية كالسقدمػػة مػػؽ السؤسدػػات الدػػؾفيتية دلػػى السؤسدػػات العراقيػػة ىػػي 
كالسعػدات  ملػ للجانب العراقي، على أف تزسؽ السؤسدات الدؾفيتية نؾ ية السكػائؽ

شػيرا   مػؽ  42السجيزة للسعامل كحدؽ اشػتغاليا كإنتغػاـ عسليػا كإنتاجيػا كذلػػ لسػدة 
تاري  داساؿ نرب ىذه السعامل، كعدت ىذا البركتؾاؾؿ كملحقو جزءا   ال يتجزأ مػؽ 
االتفاقية كيؤخػذ باالتفاقيػة فػي جسيػع األحكػاـ كالذػركي األخػرى التػي لػؼ يػشص علييػا 

 . (37)في ىذا البركتؾاؾؿ
عقػػػدت الحكؾمػػػة العراقيػػػة مجسؾعػػػة مػػػؽ االتفاقيػػػات مػػػع مجسؾعػػػة مػػػؽ الػػػدكؿ  
األكر ية كالعر ية على حدٍ سؾاء، ااف أكليػا اتفاقيػة التعػاكف الثقػافي مػع دكلػة ال ؾيػس 

للتعػاكف األخػؾي فػي ميػاديؽ مادة، جػاء فػي مقػدمتيا: ن 43على  التي احتؾت تؾطيػدا  
لقػرارات مػؤتسر  ،ؽ الذػقيقيؽ العػراؽ كال ؾيػسالتر ية كالعلؼ كالثقافة بػيؽ القظػري كتشفيػذا  

كتؾ ػياتو، فقػد  4964كزراء التر ية كالتعليؼ الذي عقد ببغداد بتػاري   شػباي/ فبرايػر 
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 4965ػػػػػػػ  5ػػػػػػػ 44اجتسػػػػػع الؾفػػػػػداف العراقػػػػػي كال ػػػػػؾيتي فػػػػػي مديشػػػػػة ال ؾيػػػػػس بتػػػػػاري  
 ؾجػػػػو خػػػػاي ىا ك كاستعرضػػػػا تلػػػػػ القػػػػرارات كالتؾ ػػػػيات كاتفقػػػػا علػػػػى السبػػػػادرة بتشفيػػػػذ

التؾ يات التالية ألىسيتيا السذتراة بالشدػبة لقظرييسػان، كقػد جػاء فػي مادتيػا األكلػى 
ػ تؾحيد أىداؼ مراحل 4نيعسل الجانباف مؽ أجل بلؾغ مدتؾيات تعليسية متساثلة على 

التعليؼ كسلسو على الشحؾ اتتي: نسس سشؾات ابتدائي. ثكث سشؾات دعػدادي. ثػكث 
ػػػػػػ تؾحيػػػػد مدػػػػتؾيات 3ؾحيػػػػد أسػػػػس السشػػػػاىة كخظػػػػا الدراسػػػػة. ػػػػػػ ت2سػػػػشؾات ثػػػػانؾي. 

 . (38)كقؾاعد الشقل كالقبؾؿ، كتعادؿ الذياداتن االمتحانات
علػػػػػػػى: نكضػػػػػػػع األسػػػػػػػس لتبػػػػػػػادؿ السعلسػػػػػػػيؽ   5، 4، 3، 2كراػػػػػػػزت مؾادىػػػػػػػا 

كالسدرسػػيؽ كاألسػػاتذة كالخبػػراء، كحػػددت األسػػبؾع الثالػػث مػػؽ شػػير اػػانؾف الثػػاني مػػؽ 
نرػػف الدػػشة، كتؾحيػػد التذػػكيكت اإلداريػػة الرئيدػػة لػػؾزارتي  اػػل عػػاـ، مؾعػػدا   لعظلػػة

التر يػػة فػػي البلػػديؽ، كتػػؾفير اإلمكانيػػات لتذػػجيع التػػأليو كالترجسػػة كالشذػػرن، كجػػاءت 
بعشؾاف: نتذجيع تبادؿ الخبرات كالؾفؾد الثقافية كالظكبية   40، 9، 8، 7، 6السؾاد  

ستعلقػة بشذػاي  اليؾندػكؾ كمؤتسراتيػا كال ذةية كالرياضية، كتشديق التعػاكف بػاألمؾر ال
العامػػػػة كاإلقليسيػػػػة، كتعريػػػػو أبشائيسػػػػا بػػػػاألحؾاؿ االجتسا يػػػػة كاالقترػػػػادية كالثقافيػػػػة 
كالدياسػػيةن، كذلػػػ عػػؽ طريػػق كسػػائل اإلعػػكـ، زيػػادة علػػى أف يعسػػل الجانبػػاف علػػى 
 نتبػػػادؿ الظػػػك  بػػػيؽ مدارسػػػيسا كمعاىػػػدىسا التعليسيػػػة العاليػػػة كالجام يػػػة، كالػػػدكرات
التدريبيػػة كالسيشيػػة، كتيدػػير قبػػؾليؼ فػػي تلػػػ السؤسدػػات التعليسيػػة مػػع مراعػػاة عػػركؼ 

علػى تشفيػذ بشػؾد  42ػػػ44الدراسة في بلد ال مشيسان، كمؽ جانبيا فقد راػزت السػادتيؽ 
ىػػذا البركتؾاػػؾؿ عػػؽ طريػػق االترػػاالت الرسػػسية أك عقػػد اجتساعػػات مذػػتراة تحػػدد 

ق  البركتؾاػػؾؿ بعػػد الترػػديق عليػػو مػػؽ قبػػل مؾاعيػػدىا فيسػػا بعػػد، كالعسػػل علػػى تظبيػػ
الظػػرفيؽ الستعاقػػديؽ اػػل كفػػق نغامػػو الدسػػتؾري بعػػد دبػػكغ اػػل مػػؽ الظػػرفيؽ الظػػرؼ 

أعلػػػػؽ عػػػػؽ تؾقيػػػػع  43اتخػػػػر بتػػػػاري  الترػػػػديق بػػػػالظرؽ الدبلؾماسػػػػية، كفػػػػي مادتػػػػو 
ق السؾافػق الثػاني عذػر  4385مؽ محػـر عػاـ  44االتفاقية بيؽ الدكلتيؽ في اليؾـ  

 .(39)4965يؾ عاـ مؽ ما
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 املبحث الثالث
مع الدول اإلقليميت وبعض دول أوروبا الشرقيت  العراقاتفاقياث 
  ;9>4 /:/:4 - 99>4/ 46/7ها يف العهد اجلمهىري الثاني والغربيت وغري

 

تؼ ترديق اتفاقيػة التعػاكف الدػياحي بػيؽ  4967لعاـ  27بسؾجب القانؾف رقؼ       
تسػؾز/ يؾليػؾ  6ي عقػدت فػي العا ػسة الترايػة أنقػرة فػي جسيؾريتي العػراؽ كترايػا التػ

مادة، كذار في مقػدمتيا األسػبا  السؾجبػة لعقػدىا مػا  44، التي احتؾت على 4966
نرػو ن دف حكؾمػة الجسيؾريػػة العراقيػة كحكؾمػػة الجسيؾريػة الترايػة ديسانػػا   مشيسػا بػػأف 

مجػػاالت التبػػادؿ مرػػلحة الظػػرفيؽ الستبادلػػة تدػػتؾجب ديجػػاد تعػػاكف كثيػػق كدائػػؼ فػػي 
مػا اسػتظعشا دلػى ذلػػ سػػبيك...  الدػياحي فقػد قررتػا أف تجعػك التعػاكف السػذاؾر مثسػرا  
كتأييػػدا   لركحيػػة تؾ ػػيات مػػؤتسر األمػػؼ الستحػػدة بخرػػؾي الدػػياحة كالدػػفر السشعقػػد 

             علػػػى.ن، كقػػػد اتفقػػػا فػػػي مادتيػػػا األكلػػػى 4963أيلػػػؾؿ  5آ  دلػػػى  24فػػػي ركمػػػا مػػػؽ 
ف حكؾمػػػة الجسيؾريػػػة العراقيػػػة كحكؾمػػػة الجسيؾريػػػة الترايػػػة تيػػػدفاف دلػػػى مػػػا نرػػػو: ند

اتخػػاذ اافػػة اإلجػػراءات الكزمػػة لغػػرض تحدػػيؽ عػػركؼ الدػػياحة كالزيػػادة فػػي التبػػادؿ 
تؾحيػػػد  فزػػػك عػػػؽالدػػػياحي بػػػيؽ البلػػػديؽ كاػػػذلػ زيػػػارات سػػػؾاح البلػػػداف األخػػػرى... 

احية كاػذلػ تبػادؿ السعلؾمػات األنغسة الستعلقة بالدياحة ك السؤسدات كالسشذ ت الدي
 .(40)بخرؾي الخبرات السكتدبة في علؼ الدياحةن

علػى: تذػكيل لجشػة مختلظػة، يعيػد دلييػا   40ػػػػ  2كاتفق الظرفاف في مؾادىا  
دراسػػػػػة كتظبيػػػػػق اإلجػػػػػراءات التػػػػػي مػػػػػؽ شػػػػػأنيا أف تدػػػػػاىؼ بالؾ ػػػػػؾؿ دلػػػػػى األىػػػػػداؼ 

لػػػدكلتيؽ كمػػػؽ شخرػػػيات الستؾخػػاة، علػػػى أف تتػػػألف مػػػؽ عػػػدد مػػػؽ السسثلػػػيؽ تعيػػػشيؼ ا
كطشية، يكؾف اجتساعيا مرة ال عاـ، كيسكؽ االتفاؽ علػى عقػد اجتسػاع  فػؾؽ العػادة  
دذا دعس الحاجػة لػذلػ، كتعقػد االجتساعػات بالتشػاك  فػي البلػديؽ كت ػؾف الرئاسػة فػي 

لجشػة، كتقػـؾ االجتساع لرئيس كفد البلد السزيو، كت ؾف اللغة اإلن ليزية لغة عسػل ال
عساليػػا مدػػبقا   قبػػل مػػدة ال تقػػل عػػؽ الذػػير، كتعيػػيؽ أسػػبقية ضػػع مشيػػاج ألاللجشػػة بؾ 
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ذات أىسيػػػة  دالسؾاضػػػيع كاجبػػػة السعالجػػػة كالحػػػل، اسػػػا يسكػػػؽ دضػػػافة أي مؾضػػػؾع يعػػػ
تتخػذىا اللجشػة دلػى خا ة، على أف تترجؼ  السقترحات كالسقػررات كالتؾ ػيات  التػي 

لعكقػة، كت ػؾف خاضػعة للترػديق العر ية كالتراية، الستعساؿ الجيتػيؽ ذات ا اللغتيؽ
كالتشفيػػػػػذ حػػػػػاؿ السرػػػػػادقة علييػػػػػا، كيعلػػػػػؼ اػػػػػل مػػػػػؽ الظػػػػػرفيؽ الظػػػػػرؼ اتخػػػػػر بكافػػػػػة 
اإلجراءات الستخذة لتشفيػذىا، كقبلػس انزػساـ دكؿ أخػرى دلػى اللجشػة دذا رغبػس ػػػػ ىػذه 
الػػػػدكؿ ػػػػػػػ فػػػػي ذلػػػػػ، دذا اػػػػاف ليػػػػا نفػػػػس السرػػػػالح الؾطشيػػػػة كاإلقليسيػػػػة بذػػػػري مؾافقػػػػة 

لستعاقػػدتيؽ، كعػػدت ىػػذا االتفػػاؽ سػػاري السفعػػؾؿ لسػػدة خسدػػة أعػػؾاـ اعتبػػارا   الػػدكلتيؽ ا
مػػؽ تػػاري  دخؾلػػو حيػػز التشفيػػذ، ك اسػػتثشاء دلغائػػو مػػؽ دحػػدى الحكػػؾمتيؽ بإشػػعار لسػػدة 
سػػتة أشػػير، فػػإف االتفػػاؽ الحػػالي يتجػػدد تلقائيػػا   اػػل خسػػس سػػشؾات، كاختتسػػس مادتيػػا 

لقؾاعػػد التذػػري ية السر يػػة فػػي اػػك البلػػديؽ، بػػالفقرة: ن يرػػدؽ ىػػذا االتفػػاؽ كفقػػا   ل 44
بتػػاري  تبػػادؿ السػػذارات السؤيػػدة لتلػػػ السرػػادقة مػػؽ قبػػل الحكػػؾمتيؽ.  كيرػػبح نافػػذا  

بشدػػػػختيؽ أ ػػػػليتيؽ باللغػػػػات العر يػػػػة  4966تسؾز/يؾليػػػػؾ  6اتػػػػب فػػػػي أنقػػػػرة بتػػػػاري  
رػػار كالترايػػة كاإلن ليزيػػة كتعتبػػر الشرػػؾي الثكثػػة متدػػاكية كفػػي حالػػة االخػػتكؼ ي

خػػػاي بالسذػػػاال التػػػي يقتزػػػي  ، كأرفػػػق باالتفاقيػػػة ملحػػػق(44)دلػػػى الػػػشص اإلن ليػػػزين
 . (42)بسعالجتياعرضيا على اللجشة السختلظة، التخاذ القرارات ال فيلة 

بأحكػػػاـ السػػػادة  مػػػؽ دسػػػتؾر  مشغسػػػة العسػػػل الدكليػػػة التابعػػػة لخمػػػؼ  49كعسػػػك  
دكؿ األعزػػاء فػػي السشغسػػة الستحػػدة كمقرىػػا جشيػػو، كالقاضػػية بػػأف تتعيػػد اػػل مػػؽ الػػ

بػأف تعػػرض االتفاقيػػات التػي يقرىػػا السػػؤتسر العػػاـ للسشغسػة علػػى سػػلظاتيا السخترػػة، 
كلسا اانػس الجسيؾريػة العراقيػة بحكػؼ انزػساميا دلػى السشغسػة ملزمػة بالترػديق علػى 

 4926لعػػاـ  23االتفاقيػػات التػػي ال تتعػػارض كمرػػلحتيا، كلسػػا اانػػس االتفاقيػػة رقػػؼ 
لعػػػػاـ  4ة البحػػػػارة دلػػػػى كطػػػػشيؼ ال تخػػػػالف أحكػػػػاـ قػػػػانؾف العسػػػػل رقػػػػؼ الخا ػػػػة بإعػػػػاد

ػػػػػ كردت بػالشص تسذػيا ػػػػ  مػع 4958 ، كلزركرة األخذ بالسباد  الؾاردة فييا كتساشيا  
دعػػػادة  ، لترػػديق اتفاقيػػة4967لعػػاـ  29أحكػػاـ دسػػتؾر السشغسػػة شػػرع القػػانؾف رقػػؼ 

، التػػي احتػػؾت علػػى 4967 شػػباي/ فبرايػػر 22فػػي  4926البحػػارة دلػػى كطػػشيؼ لدػػشة 
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مػػادة، كقػػد نرػػس مادتيػػػا األكلػػى: ن تدػػري أحكػػاـ ىػػػذه االتفاقيػػة علػػى أػػػ الدػػػفؽ  44
الحر ية.   ػػ الدفؽ الحكؾمية غير السخررػة للتجػارة. جػػ ػػػ الدػفؽ العاملػة بالتجػارة 

 الشزىة. ق ػػ الدفؽ الذرا ية السحلية. كػػػ سػفؽ الرػيد. زػػػ يخؾت الترفيو الداحلية. دػػ
الدػفؽ التػػي تقػل حسؾلتيػػا اإلجساليػة السدػػجلة عػػؽ مائػة طػػؽ أك ثكثسائػة متػػر مكعػػب 

كاػػػػػذا سػػػػػفؽ التجػػػػػارة الداخليػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػل حسؾلتيػػػػػا الظشيػػػػػة عػػػػػؽ الحػػػػػد الػػػػػذي يعيشػػػػػو   
 .(43)التذريع... الداري كقس السؾافقة على ىذه االتفاقيةن

اقيػة السعشػى الػؾارد دزاء                   على: السراعػاة فػي تظبيػق االتف  44ػػػػ  2كاحتؾت مؾادىا     
ال مرظلح مؽ السرظلحات اتتية:  سفيشة، بحار، ر اف، سػفؽ، كعػدت اػل بحػار 
يشػػزؿ دلػػى البػػر خػػكؿ مػػدة عقػػده عشػػد اسػػتخدامو أك عشػػد نيايتػػو يكػػؾف لػػو حػػق دعادتػػو 

مشػو  دلى كطشو أك دلى السيشاء الذي تؼ فيو عقد اسػتخدامو أك دلػى السيشػاء الػذي بػدأت
الرحلػػة، كيجػػب أال  يتحسػػل البحػػار نفقػػات عؾدتػػو دلػػى كطشػػو دذا اػػاف دنزالػػو علػػى البػػر 
ألسبا   اإل ػابة، غػرؽ الدػفيشة، مػرض غيػر راجػع لفعػل متعسػد مػؽ جانبػو، فرػلو 

عشيا، كتذسل الشفقات  مرركفات الدفر كاإلقامة  مؽ الخدمة ألسبا  ال يعد مدؤكال  
، كت ؾف الدػلظة العامػة فػي الدكلػة التػي سػجلس فييػا دلى الؾقس السحدد لدفره كالغذاء

بغػػض الشغػػر عػػؽ جشدػػية البحػػارة،  الدػػفيشة مدػػؤكلة عػػؽ مراقبػػة دعػػادة البحػػارة جسيعػػا  
حكػػاـ دسػػػتؾر سػػػسية علػػى ىػػػذه االتفاقيػػة كفقػػػا   ألكأكجبػػس درسػػاؿ كثػػػائق الترػػديق الر 

تػػؾلى تدػػجيلو، مشغسػػة العسػػل الدكليػػة دلػػى السػػدير العػػاـ لسكتػػب العسػػل الػػدكلي الػػذي ي
مديرىا العاـ أف يخظر جسيع أعزاء  9لتدخل االتفاقية حيز التشفيذ، كأكجبس مادتيا 

مػؽ أعزػائيا، كيتعػيؽ علػى  جيل أية ترديقات ترد دليو تباعاالسشغسة بسا يخص تد
ستل اتػػػػو اػػػػل عزػػػػؾ الترػػػػديق علػػػػى ىػػػػذه االتفاقيػػػػة أف يظبقيػػػػا علػػػػى مدػػػػتعسراتو كم

أل ي عزػؾ مػؽ دسػتؾر السشغسػة، كأجػازت أل 35ة السػاد حكػاـكمحسياتو، كذلػ طبقػا  
ؾؿ االتفاقية قيد التشفيذ، أعؾاـ مؽ تاري  دخ 40 ادؽ علييا أف يشقزيا بعد مزي 

أعؾاـ، كأف يقرر ما  40مرة على األقل ال  جلس ددارة السشغسة تقديؼ تقريرم كأكجب
ليا فػػي جػػدكؿ دذا اػػاف ىشػػاؾ مػػا يػػدعؾ دلػػى ددراج مؾضػػؾع دعػػادة الشغػػر فييػػا أك تعػػدي
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 د. حيجر سعج جواد اإلبخاهيسي اتفاقيات العخاق مع دول العالم

مؽ الشريؽ الفرندي كاإلن ليزي ليذه االتفاقية  اك 44أعساؿ السؤتسر، كعدت السادة 
رسسيا    .(44)نرا  

كسػػػعس الجسيؾريػػػة العراقيػػػة دلػػػى تظػػػؾير كاقػػػع الشقػػػل الجػػػؾي مػػػؽ خػػػكؿ عقػػػد  
تذريؽ األكؿ/  20اتفاقية الشقل الجؾي بيؽ جسيؾريتي العراؽ كألسانيا الديسقراطية في 

التػػي جػػاء فػػي مقػػػدمتيا: ندف حكؾمػػة الجسيؾريػػة كحكؾمػػة جسيؾريػػػة   4966 أاتػػؾ ر
ألسانيػػػا الديسقراطيػػػة السذػػػار دلييسػػػا فيسػػػا يلػػػي بػػػالظرفيؽ الستعاقػػػديؽ ر بػػػة مشيسػػػا فػػػي 
تظػػؾير كتقؾيػػة العكقػػات الستبادلػػة بػػيؽ البلػػديؽ فػػي حقػػل الظيػػراف السػػدني فقػػد عيشتػػا 

 .(45)مشدك ييسا السفؾضيؽن
 4967لعػػػاـ  33تفاقيػػػة السرػػػادؽ علييػػػا بسؾجػػػب القػػػانؾف السػػػرقؼ احتػػػؾت اال       
مػػػادة، كقػػػد اتفقػػػا فػػػي مادتيػػػا األكلػػػى علػػػى تعريػػػو مرػػػظلحات:  سػػػلظات  47علػػػى 

الظيػػػػراف، اإلقلػػػػيؼ، السرػػػػلحة الجؾيػػػػة الدكليػػػػة، السؤسدػػػػة الجؾيػػػػة السعيشػػػػة، السرػػػػالح 
ظػرؼ اتخػر على: مػشح اػل طػرؼ متعاقػد ال 47ػػ  2الستفق علييا، كعالجس مؾادىا 

على الظيراف كالتؾقف ألغراض فشيػة، كيعػيؽ اػل طػرؼ متعاقػد مؤسدػة جؾيػة كاحػدة 
لتذغيل الدبل الستفق علييا، كتقؾـ السؤسدة الجؾية ل ل مؽ الظرفيؽ بتزكيد سلظات 
الظيػػراف الظػػرؼ اتخػػر بجػػداكؿ مؾاعيػػد الدػػفر كاألجػػؾر كجسيػػع السعلؾمػػات األخػػرى 

األنغسة كالتعليسػات الشافػذة بػدخؾؿ الراػا  كمكحييػا  الستعلقة بأعساليا، كتظبق اافة
كأمتعتيػا دلػػى دقلػػيؼ ىػػذا الظػػرؼ علػػى راػػا  طػػائرة السؤسدػػة الجؾيػػة السعيشػػة مػػؽ قبػػل 

مػػػػؽ الظػػػػرفيؽ الستعاقػػػػديؽ بتػػػػؾفير الخػػػػدمات  الظػػػػرؼ الستعاقػػػػد اتخػػػػر، كأكجبػػػػس اػػػػك
ا  كالسظػػػػارات الزػػػػركرية  اػػػػػ  الكسػػػػل ي كاإلنػػػػارة كخػػػػدمات األنػػػػؾاء الجؾيػػػػة كمراقبتيػػػػ

الرئيدػػة كالبديلػػة حيػػث يسكػػؽ اليبػػؾي ضػػسؽ حػػدكد دقليسػػو، كإعفػػاء طػػائرات السؤسدػػة 
الجؾيػػة السعيشػػة مػػؽ قبػػل أحػػد الظػػرفيؽ الستعاقػػديؽ كالؾقػػؾد كزيػػؾت التذػػحيؼ كالسعػػدات 
االعتيادية للظائرة كالقظع االحتياطية، كمدخرات الظائرة السحفؾعة في داخػل الظػائرة 

الظائرات السذاؾرة مؽ الرسـؾ ال سرايػة كأجػؾر الفحػص كالرسػـؾ  السحفؾعة في داخل
 . (46)كاألجؾر السساثلة
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لظػػػػرفيؽ الستعاقػػػػديؽ فػػػػي تعػػػػديل نرػػػػؾي ىػػػػذا االتفػػػػاؽ لكسػػػػسحس االتفاقيػػػػة  
بػػالظرؽ الدبلؾماسػػية، كتثبػػس التعػػديكت التػػي يػػتؼ االتفػػاؽ علييػػا بشتيجػػة السفاكضػػات 

لسرػػالح الستفػػق علييػػا برػػؾرة تحريريػػة، بتبػػادؿ مػػذارات دبلؾماسػػية، كيسكػػؽ تعػػديل ا
علػػى أف يدػػتسر العسػػل بيػػػذا االتفػػاؽ مػػالؼ يقػػؼ أحػػػد الظػػرفيؽ بػػإعكـ الظػػرؼ اتخػػػر 

بػػاتتي: ن  47بػػالظرؽ الدبلؾماسػػية عػػؽ رغبتػػو فػػي دنيائػػو، كختسػػس االتفاقيػػة السػػادة 
ؽ يربح ىذا االتفاؽ نافذ السفعؾؿ مؽ التاري  الػذي يثبػس فػي مػذارات دبلؾماسػية يبػي

فييػػػا اإلجػػػراءات الكزمػػػة كفقػػػا للقػػػؾانيؽ السر يػػػة للظػػػرفيؽ الستعاقػػػديؽ قػػػد اسػػػت سلس. 
كشػػيادة علػػى ذلػػػ فقػػد كقػػع السشػػدك اف السفؾضػػاف مػػؽ قبػػل حكؾمتييسػػا السعشيتػػيؽ ىػػذا 

 .(47)االتفاؽ كختساه بختسييسان
أجريػػػس مباحثػػػات اقترػػػادية بػػػيؽ حكػػػؾمتي   4967نيدػػػاف/ أبريػػػل  30كفػػػي  

قيػػة كالذاىشذػػااية اإليرانيػػة فػػػي العا ػػسة اإليرانيػػة طيػػراف، تسخػػػض الجسيؾريػػة العرا
 7ت علػػػى عشيػػػا السرػػػادقة علػػػى اتفاقيػػػة التعػػػاكف التجػػػاري بػػػيؽ الػػػدكلتيؽ التػػػي احتػػػؾ 

دف حكؾمػػػػة الجسيؾريػػػػة العراقيػػػػة كالحكؾمػػػػة الذاىشذػػػػااية مػػػػؾاد، جػػػػاء فػػػػي مقػػػػدمتيا: ن
قػػات االقترػػادية كالتجاريػػة اإليرانيػػة تحػػدكىا الر بػػة فػػي تظػػؾير كتؾسػػيع كتعزيػػز العك

ي: مع مراعػاة أتي بيؽ البلديؽ على أساس السداكاة كالسشافع الستبادلة فقد اتفقا على ما
كترػػدير  اسػتيرادالقػؾانيؽ كاألنغسػة السر يػػة فػي بلػػدييسا يؾافػق الظرفػػاف علػى تدػػييل 

ت الرادرامػػؽ ديػراف دلػػى العػراؽ  كالجػػدكؿ بػػػالدػلع السدرجػػة فػي الجػػدكؿ أ الرػادرات 
مػػؽ العػػراؽ دلػػى ديػػراف السلحقػػيؽ بيػػذه االتفاقيػػة كاػػذلػ اإلتجػػار بالدػػلع األخػػرى غيػػر 

 . (48)السدرجة في الجدكليؽ السذاؾريؽن
علػػى أف ت ػػؾف الدػػلع السرػػدرة مػػؽ أي مػػؽ الظػػرفيؽ  7ػػػػػ  2كاشػػترطس السػػؾاد 

عشػػد دخؾليػػا دلػػى بلػػد الظػػرؼ اتخػػر مرػػحؾ ة بذػػيادة مشذػػأ  ػػادرة عػػؽ الدػػلظات 
ي البلػػػد السرػػػدر، مرػػػحؾ ة بػػػاإلجراءات الزػػػركرية لتػػػأميؽ عػػػدـ دعػػػادة السخترػػػة فػػػ

مػػؽ بلػػد  ترػػدير الدػػلع السدػػتؾردة مػػؽ بلػػد أحػػد الظػػرفيؽ دلػػى بلػػد ثالػػث بػػدكف مؾافقػػة
ؽ على تأليو لجشة مذتراة للشغػر فػي السذػاال التػي تػشجؼ السشذأ، مع مؾافقة الظرفي
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لسؤديػػػة دلػػػى تؾسػػػيع التبػػػادؿ عػػػؽ تظبيػػػق ىػػػذه االتفاقيػػػة، كإليجػػػاد الظػػػرؽ كالؾسػػػائل ا
لظرفيؽ حق دقامة السعارض التجارية كتسشح ي بيؽ البلديؽ، كسسحس االتفاقية لالتجار 

للقػؾانيؽ الدػائدة فػي البلػد الػذي تقػاـ فيػو مثػل ىػذه  ليا جسيع التدييكت الكزمة طبقا  
يؽ السعػػارض، زيػػادة عػػؽ دجػػراء التدػػؾية لجسيػػع السػػدفؾعات الستعلقػػة بالدػػلع بػػيؽ البلػػد

بأيػػة عسلػػة قابلػػة للتحؾيػػل يتفػػق علييػػا الظرفػػاف، علػػى أف تػػدخل ىػػذه االتفاقيػػة حيػػز 
التشفيػػذ مػػؽ تػػاري  تبػػادؿ مػػذارات تؤيػػد مرػػادقة حكػػؾمتي البلػػديؽ علييػػا، كتبقػػى نافػػذة 
لسػػدة مساثلػػة مػػالؼ يتقػػدـ أحػػد الظػػرفيؽ بإشػػعار  لسػػدة سػػشة كاحػػدة تتجػػدد بعػػدىا تلقائيػػا  

 . (49)أشير مؽ انتياء العسل باالتفاقية تحريري بإنيائيا قبل ثكثة
رى االتفػػػػاؽ فػػػػي بػػػػاريس بػػػػيؽ حكػػػػؾمتي جػػػػ 4967أيلػػػػؾؿ/ سػػػػبتسبر  25كفػػػػي  

مػػؾاد، جػػػاء فػػػي  8علػػػى عقػػد االتفاقيػػػة التجاريػػػة التػػي تسخزػػػس عػػػؽ  العػػراؽ كفرندػػػا
مقدمػة السػادة األكلػػى نيسػشح الفريقػػاف اػل مشيسػػا اتخػر معاملػػة أاثػر األمػػؼ حغػؾة فػػي 

اريػػػػة فيسػػػػا يخػػػػص اافػػػػة اإلجػػػػراءات كالرسػػػػـؾ ال سرايػػػػة كغيرىػػػػا مػػػػؽ عكقتيسػػػػا التج
الزػػػرائب كاػػػذلػ خػػػزف البزػػػائع كمركرىػػػا بالترانزيػػػس مػػػع مراعػػػاة القػػػؾانيؽ كاألنغسػػػة 
السر ية فييسا. كال تدري ىذه السعاملة على ما يأتي: أػػػ االمتيازات السسشؾحة أك التي 

اسراػي أك دقامػة ديجػاد اتحػاد  الفػريقيؽ لػدكؿ أخػرى لغػرض مػؽ قد تسػشح مػؽ قبػل أي
معيػػػا.   ػػػػػػ االمتيػػػازات السسشؾحػػػة أك التػػػي قػػػد تسػػػشح مػػػؽ قبػػػل أي مشظقػػػة تجػػػارة حػػػرة 

الفػػػػريقيؽ الستعاقػػػػديؽ لخقظػػػػار السجػػػػاكرة لغػػػػرض تدػػػػييل تجػػػػارة الحػػػػدكد معيػػػػا. جػػػػػ ػػػػػػ 
االمتيػػػػازات التػػػػي مشحتيػػػػا أك قػػػػد تسشحيػػػػا الجسيؾريػػػػة الفرندػػػػية لػػػػدكؿ أخػػػػرى بدػػػػبب 

الخا ة بيا. د ػػػ االمتيازات التي مشحتيػا أكقػد تسشحيػا الجسيؾريػة دلػى أي ارتباطاتيا 
 .(50)بلد عر ين

فػػػي مزػػػسؾنيا علػػػى مراعػػػاة القػػػؾانيؽ السر يػػػة فػػػي اػػػك  8ػػػػػػػ  2كاحتػػػؾت السػػػؾاد      
يؤمؽ اػل مػؽ الفػريقيؽ الستعاقػديؽ للبػؾاخر التجاريػة، كلبػؾاخر الشزىػة التابعػة  .البلديؽ

الػػة كجؾدىػػا فػػي مؾانئػػو نفػػس السعاملػػة فيسػػا يخػػص جبايػػة رسػػـؾ للفريػػق اتخػػر فػػي ح
ضػػػرائب السػػػؾانئ كغيرىػػػا، كيحػػػتفن اػػػك الفػػػريقيؽ لشفدػػػو بحػػػق تقػػػدير مشذػػػأ البزػػػائع 
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السدتؾردة مؽ الفريق اتخر، كيدسح الفريقاف الستعاقداف على مػشح اػل مشيسػا اتخػر 
األخػػػرى، كتجػػػري  جسيػػػع التدػػػييكت الكزمػػػة إلقامػػػة السعػػػارض التجاريػػػة كالسعػػػارض

كتردير الدلع بػيؽ البلػديؽ بأيػة  باستيرادتدؾية جسيع السدفؾعات كالت اليو الستعلقة 
عسلة قابلة للتحؾيل، كتذكيل لجشة مؽ مسثليؽ عؽ الدكلتيؽ ميستيا استعراض تظػؾر 
العكقػػػات التجاريػػػة برػػػؾرة دكريػػػة كتقػػػديؼ السقترحػػػات، لتشسيػػػة ىػػػذه العكقػػػات كإيجػػػاد 

ه االتفاقيػػة حيػػػز ل الشاشػػئة خػػكؿ تشفيػػذ االتفاقيػػػة، علػػى أف تػػدخل ىػػذالحلػػؾؿ للسذػػاا
مػػػؽ تػػػاري  تبػػػادؿ مػػػذارات تؤيػػػد مرػػػادقة الحكػػػؾمتيؽ علييػػػا، باسػػػتثشاء  التشفيػػػذ دبتػػػداء

يػا، نتيػاء مفعؾللتشفيػذ بعػد سػتة أشػير مػؽ انرؾي السػادة األكلػى التػي تػدخل حيػز ا
يػذىا، كتتجػدد تلقائيػا   لسػدد مساثلػة بتػداء مػؽ تػاري  تشفكت ؾف سارية لسدة سشة كاحدة ا
 .  (54)نتياء مفعؾلياعار إلنيائيا قبل ثكثة أشير مؽ ادال  دذا تقدـ أحد الظرفيؽ بإش

علػػى السلحػػق  4968لعػػاـ  48ك ػادقس الحكؾمػػة العراقيػػة فػػي القػانؾف السػػرقؼ 
الخػػاي بتشغػػيؼ بعػػض أحكػػاـ اتفاقيػػة مزايػػا كحرػػانات جامعػػة الػػدكؿ العر يػػة، الػػذي 

بسػػػا دف الحكؾمػػػة األسػػػبا  السؾجبػػػة لػػػذلػ  بػػػالقؾؿ: نمػػػؾاد، كذاػػػرت  9ؾى علػػػى احتػػػ
العراقية مشزسة دلى اتفاقية مزايا كحرانات جامعة الدكؿ العر يػة كقػد أكدعػس كثيقػة 

كحيػث أف مجلػس جامعػة الػدكؿ العر يػة قػد أقػر  4955ػػػ  2ػػ 20انزساميا دلييا في 
كالسػػؤرخ فػػي  4757لثكثػػؾف بقػػراره السػػرقؼ ىػػذا السلحػػق فػػي دكرتػػو العاديػػة الخامدػػة كا

كلغػرض ترػديقو فقػد شػرع ىػذا القػانؾفن، كقػد جػاء فػي مادتػو األكلػى مػا  4964ػػ4ػػ4
نرػػو: نيقرػػد بدكلػػة السقػػر أيشسػػا كردت فػػي ىػػذا السلحػػق اػػل بلػػد عزػػؾ فػػي جامعػػة 
الػػدكؿ العر يػػة يعقػػد فيػػو مجلػػس الجامعػػة جلدػػاتو أك لجانػػو أك مؤتسراتػػو أك تؾجػػد بػػو 

 . (52)اتب للجامعةنمك
علػػػى: حرمػػػة السبػػػاني التػػػي تذػػػغليا الجامعػػػة كال  9ػػػػػ2كأاػػػدت فقراتيػػػا األخػػػرى 

يجػػػػؾز ألي مؾعػػػػف أك شػػػػخص يتػػػػؾلى أيػػػػة سػػػػلظة عامػػػػة فػػػػي دكلػػػػة السقػػػػر دخؾليػػػػا، 
لسباشػػرة أيػػة ميسػػة تتعلػػق بؾعيفتػػو دال  بػػإذف األمػػيؽ العػػاـ، كعلػػى حكؾمػػة دكلػػة السقػػر 

الجامعػػة كمبانييػػا، كتتعيػػد حكؾمػػة دكلػػة السقػػر أال   تػػؾفير األمػػؽ الكزمػػة لحسايػػة مقػػر
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تعؾؽ مركر مؾعفي الجامعة العر ية كعػائكتيؼ، كاألشػخاي الػذيؽ تػدعؾىؼ الجامعػة 
دساءة مؽ ىؤالء األشػخاي  ةدلى مقرىا إلعساؿ رسسية كأسرىؼ، كفي حالة  دكر أي

مػػػع مرػػػالحيا  اسػػػتعساؿ مزايػػػا اإلقامػػػة أك مػػػارس فػػػي دكلػػػة السقػػػر نذػػػاطا   متعارضػػػا  
كخارجػػا   عػػؽ حػػدكد  ػػفتو الرسػػسية فػػك تعةيػػو ىػػذه السزايػػا مػػؽ دبعػػاده بذػػري مؾافقػػة 
كزير خارجية دكلة السقر بعد تذاكره مع األميؽ العاـ، كيحق لجامعة الدكؿ العر ية ػػػػ 
باالتفاؽ مع حكؾمة دكلة السقرػػػػ دنذاء كتذغيل محظة السل ية لذرسػاؿ كاالسػتقباؿ، 

ؿ العر يػػة الحػػق فػػي د ػػدار كتؾزيػػع نذػػرات كمظبؾعػػات كأفػػكـ متعلقػػة كلجامعػػة الػػدك 
ألغراضيا  .   (53)بذتى نؾاحي نذاطيا كتحقيقا  

 الصةالخ
بعد بحث مؾضؾع اتفاقيات الجسيؾرية العراقية مع دكؿ العالؼ مؽ خكؿ        

تؾ ل الباحث دلى أعداد جريدة الؾقائع العراقية خكؿ السدة مؾضؾع البحث 
 استشتاجات يسكؽ أف ندتعرضيا باتتي: مجسؾعة

عقػػد مجسؾعػػة  4968تسػػؾز  47ػػػػ  4958تسػػؾز 44شػػيدت الجسيؾريػػة العراقيػػة بػػيؽ  .4
ذػػػرقية، دكؿ مػػػؽ أكر ػػػا ال دية كالثقافيػػػة كاألخػػػرى، مػػػع ثسػػػانيمػػػؽ االتفاقيػػػات االقترػػػا

ؽ أكرك ػػػا دكؿ مػػػ لغػػػة العر يػػػة كغيػػػر العر يػػػة، كثػػػكثناطقػػػة بال كخسػػػس دكؿ آسػػػيؾية
حرػػػة األسػػػد  ، ك ػػػذلػ حرػػػدت دكؿ أكرك ػػػا الذػػػرقيةكاحػػػدة ، كدكلػػػة أفريقيػػػةالغر يػػػة

%، 48الػػدكؿ اتسػػيؾية بالسرتبػػة الثانيػػة فبلغػػس ندػػبتيا  ت%، كجػػاء30فبلغػػس ندػػبة 
 %. 4%، أما حرة  أفريقيا  فبلغس ندبتيا 44كسجلس دكؿ أكر ا الغر ية ندبة 

اتفاقيػة                 48عقػد  (4963شػباي  8ػػػ  4958تسػؾز  44)ري األكؿ ؾ شيد العيد الجسيػ .2
تجارية كثقافية كاقترادية كفشية مع دكؿ ألسانيا الديسقراطية كالعر ية الستحدة ك ؾلؾنيػا 

لدؾفيتي كفيتشػاـ الذػعبية كألبانيػا الذػعبية اتحاد االكالريؽ الذعبية كىشغاريا الذعبية ك 
 بية كالباادتاف كالدؾيد. كمشغؾليا الذعبية كجيكؾسلؾفاايا االشترااية ك لغاريا الذع

نيدػاف  44ػػػػ  4963شباي  8)ة العراقية في العيد الجسيؾري الثاني جسيؾريعقدت ال .3
اتفاقيػػة الؾحػػدة الدياسػػية مػػع الجسيؾريػػة العر يػػة الستحػػدة، ك ركتؾاػػؾؿ ملحػػق  (4966
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ؾفيتية، لكتفاقيػػة التػػي عقػػدت فػػي العيػػد الجسيػػؾري األكؿ مػػع دتحػػاد الجسيؾريػػات الدػػ
 ال ؾيس.   ية ثقافية مع دكلةكاتفاق

تسػػػػؾز  47نيدػػػػاف ػػػػػػػ  44)تسكشػػػػس الحكؾمػػػػة العراقيػػػػة فػػػػي العيػػػػد الجسيػػػػؾري الثالػػػػث  .4
اتفاقيػػػػات سػػػػياحية كإعػػػػادة البحػػػػارة دلػػػػى كطػػػػشيؼ كالشقػػػػل الجػػػػؾي  6مػػػػؽ عقػػػػد  (4968

 كاقترادية كمزايا كحرانات جامعة الدكؿ العر ية. 
علػػى ذلػػػ، .5 تسػػؾز  47ػػػػػػ  4958تسػػؾز  44 بػػيؽ فقػػد شػػيدت الجيؾريػػة العراقيػػة ك شػػاء  

% مػػػػؽ 67اتفاقيػػػػة متشؾعػػػػة، اانػػػػس ندػػػػبة العيػػػػد الجسيػػػػؾري األكؿ  27عقػػػػد  4968
% ندػبة العيػد 22% مشيػا، ك44دجسالي االتفاقيات، كحرة العيد الجسيؾري الثاني 

% 37اتفاقيػػات، أي بشدػػبة   40بلػػا مجسػػؾع االتفاقيػػات التجاريػػة  الجسيػػؾري الثالػػث.
اتفاقيػػػػات، شػػػػكلس ندػػػػبة  7ل لػػػػي، ك لػػػػا مجسػػػػؾع االتفاقيػػػػات الثقافيػػػػة مػػػػؽ اإلجسػػػػالي ا

%، كاتفاقيتيؽ للشقػل 45اتفاقيات، أي بشدبة  4%، ك لغس االتفاقيات االقترادية 26
 %.  45اتفاقيات شكلس ندبة  4%، ك لغس االتفاقيات األخرى 7الجؾي، بشدبة 
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 والسرادر الهوامر

                                                 

فـــي الســـجة السستـــجة بـــي  ) ( إعتـــاد مورتـــو تـــاريخ العـــخاق السعاصـــخ4) ــــ4804آب03وتحجيـــجا    32ـ
( ، 4869تسوز 41( ، التسييد بي  مخحلتي  فرلت بيشهسا وحجدت معالسهسا ثورة )4859تسوز

الحكم الفاسج( ، البائج ،  : ) العهج السلكي، العهجثلالسخحلة األولى تدسياتٍ عجة م إذ أطلق على
، إلـخ مـ  (: )العهج الجسهـور  األول والثـاني والثالـثالسخحلة الثانية، وسسيت إلخ م  التدسيات

)وطشيــة ، قيخيــة( مش لقــة  اتجاهــاتبــي   التدــسيات األتــخو ، وقــج تسرجحــت سياســتها العامــة مــا
 ، آتـخ إ إال أنهـا تسيـدت ردـييخة اشـتخايية، قومية )وحجوية ، واتجاهاتعلى نفدها حيشا   ( حيشـا  

ــة  ــاجالن ، طبيع ــادر ر ــج مــ  التفاصــيل يش ــخ : عــامخ ق ــم . للسدي ــى شــوون الحك العدــكخيي  عل
األن سة الدياسية في الجولة العخاقية / دراسة سياسية مقارنة ، رسالة ماجدـتيخ ، ) األيادمسيـة 

إ  50وص 18( ، ص 0244لقـــانون والدياســـة ، العخبيـــة السفتوحـــة فـــي الـــجنسارك : كليـــة ا
فـــــي العـــــخاق للفتـــــخة  واالجتساعيـــــة االقترـــــادمةغرـــــون مدهـــــخ ي السحســـــجاو  ، التيـــــورات 

( ، ص  0226( ، أطخوحـة دكتـورا، ، ) جامعـة ر ـجاد : كليـة التخبيـة للبشـات ، 4859ــ4869)
 . 16ــ42ص

ع  الجانب األلساني  إبخاهيم كبة ( ، ووقعها العخاقي ) االقترادوقعها ع  الجانب العخاقي وزيخ ( 0)
تذــخي   46( ، فــي ) 11) جيــخ هــارد وامــذ ( . الوقــائع العخاقيــة ) جخيــجة ( ، ر ــجاد ، العــجد )

 ( . 4869الثاني 
( 4869( لعـام )65ومالحقها والبخوتوكول رسوجب القـانون رقـم ) االتفاقية( تست السرادقة على 3)

 ( . يش خ: السرجر نفده . 4869تذخي  الثاني  1ه/ 4319ربيع الثاني  04في )
( وقعهــا عــ  الجانــب العخاقــي وزيــخ التخبيــة والتعلــيم العخاقــي ) هــجيب الحــاج حســود ( وعــ  جانــب 1)

)الجسهوريــة العخبيــة الستحــجة( وقعهــا وزيــخ التخبيــة والتعلــيم ) كســال الــجي  حدــي  ( ، وقــج تســت 
( 4868ر آذا 45( فـي ) 4869( لعـام ) 11ن رقم )ومالحقها رالقانو االتفاقيةالسرادقة على 

 ( . 4868آذار 01( ، في )416العجد ). يش خ: السرجر نفده ، 
) إبــخاهيم كبــة ( وعــ  جانــب ) الجسهوريــة العخبيــة  االقترــاد( وقعهــا عــ  الجانــب العخاقــي وزيــخ 6)

ا رالقـانون رقـم ومالحقهـ االتفاقيـةالستحجة ( وقعها  ) سيج فهسي ( ، وقـج تسـت السرـادقة علـى 
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( . يش ـــخ : السرـــجر نفدـــه ، العـــجد  4869تذـــخي  الثـــاني  01( فـــي ) 4869( لعـــام ) 16)
 ( . 4869كانون األول  4( ، في ) 95)

العخاقي ) إبخاهيم كبة ( ، وع  الجانب البولوني وقعهـا  االقتراد( وقعها ع  الجانب العخاقي وزيخ 5)
الخارجية ، وقج تست السرادقة عليها رسوجب القـانون ) جانوش بورايشفر ( نائب وزيخ التجارة 

( 09نفده ، العجد ) ( . يش خ : السرجر 4868كانون الثاني  48( في )4868( لعام )5رقم )
 ( . 4868شباط  0، في ) 

ــام )41تســت السرــادقة عليهــا رسوجــب القــانون الســخقم )( 1) كــانون الثــاني  02( فــي )4868( لع
 ( . 4868شباط  1( ، في ) 08ده ، العجد )( . يش خ: السرجر نف4868

العخاقـي ) إبـخاهيم كبـة ( وعـ  الجانـب الرـيشي وقعهـا  االقترـادوقعها ع  الجانب العخاقي وزيخ ( 9)
)لوشوشانغ ( نائب وزيخ التجارة الخارجية ، وقـج تسـت السرـادقة عليهـا رسوجـب القـانون السـخقم 

 ( . يش خ: السرجر نفده . 4868كانون الثاني  02( في )4868( لعام )46)
( وقعهــا عــ  الجانــب العخاقــي  ) رارــا علــي ( ، وعــ  الجانــب الهش ــار  وقعهــا ) فــانتخل هــاز  ( . 8)

 يش خ: السرجر نفده .
 ( .4868آذار  08( ، في )411السرجر نفده ، العجد )(  42)
 السرجر نفده .( 44)
) محـي الـجي  عبـج الحسيـج ( ، وعـ  الجانـب وقعها ع  الجانب العخاقـي وزيـخ التخبيـة والتعلـيم ( 40)

الدـوفيتي فـي ر ـجاد ) غخي ـور  زايتدـي  ( . يش ـخ: السرـجر نفدـه ،  الدوفيتي وقعها الدـفيخ
 ( . 4868تسوز  04( ، في ) 481العجد )

  السرجر نفده .( 43)
( . 4852تذخي  الثاني  48( في ) 435( تست السرادقة عليها رسوجب القانون رقم )41)

 ( .4852تذخي  الثاني  32( ، في ) 118رجر نفده ، العجد )الس
( . 4852تذخي  الثاني  48( في ) 435( تست السرادقة عليها رسوجب القانون رقم )41)

 ( .4852تذخي  الثاني  32( ، في ) 118السرجر نفده ، العجد )
ــ 4869رف بي  عـامي )( وم  الججيخ رالحكخ هشا , فقج جخت عجة ت ييخات على اسم وزارة السعا45)

( عشجما أستبجل اسـسها مـ  وزارة السعـارف 4869اب  41( , حرل الت ييخ االول في ) 4859
( وفـي )  4868تسـوز  43الى وزارة التخبية والتعليم , ثم اعيج اسسها الى وزارة السعارف فـي ) 

ــم اســتبجل اســسها4853شــباط  49 ــيم( , ث ــة والتعل ــى وزارة )التخبي ــج اســسها ال ــى )وزارة  ( اعي ال
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( وزارة )التخبيـة والتعلـيم( ، 4859( , ثـم اصـبا اسـسها عـام ) 4851حديخان  41التخبية( في )
( وجـجت الحكومـة العخاقيـة أن موسدـات التعلـيم العـالي قـج زاد عـجدها ، 4812في بجامة عام )و 

 حجاثاســتوأصــبحت مــ  الزــخور  فرــلها عــ  وزارة التخبيــة والتعلــيم ،  وبشــا    علــى ذلــ  ، تــم 
ـــيم العـــالي ( ـــانون األول  34( فـــي ) 192رسوجـــب القـــخار الســـخقم ) وزارة ) التعل . م ( 4858ك

م( إ نـور  عبـج الحسيـج 4812كـانون الثـاني  9( ، فـي )4905)يش خ: السرـجر نفدـه ، العـجد 
ــــ 4869العـــاني وعـــال  جاســـم ي الحـــخب , تـــاريخ الـــوزارات العخاقيـــة فـــي العهـــج الجسهـــور  ) ـ

إ رحـيم حدـ  ي  13( , ص 0226, ) ر جاد : مشذورات بيت الحكسـة ,  0ط ,4( ,ج4859
( , اطخوحــة دكتــورا، , ) جامعــة الكوفــة : 4818ــــ4859التعلــيم فــي العــخاق ) الذــامي , تيــور

 .  02( , ص 0241, اآلدابيلية 
لسرـادقة ( وقعها ع  الجانب العخاقي وزيخ السعارف وكالة الجكتور ) فيرـل الدـامخ ( ، وتسـت ا41)

( . يش ـخ : الوقـائع  4852حديـخان  41( فـي ) 4852( لعـام )11عليها رسوجب القانون رقـم )
 ( . 4852حديخان  00( ، في ) 353العخاقية ، العجد )

 ( السرجر نفده .49)
( وقعهـا عــ  الجانـب العخاقــي سـفيخ العــخاق فـي موســكو ) عبـج الوهــاب محسـود ( ، ووقعهــا عــ  48)

( ، 118سفيخهم فـي موسـكو ) ون ـوي  وان كـي  ( . السرـجر نفدـه ، العـجد )الجانب الفيتشامي 
 ( . 4852تذخي  الثاني  32في ) 

(  4852تذـخي  الثـاني  48( فـي ) 435( وقج تست السرادقة عليها رسوجب القـانون السـخقم )02)
 . يش خ : السرجر نفده . 

 ( . 4852لثاني تذخي  ا 8( ، في ) 138( يش خ : السرجر نفده ، العجد )04)
 ( السرجر نفده .00)
( وقعها ع  الجانـب العخاقـي وزيـخ اإلرشـاد الـجكتور ) فيرـل الدـامخ ( ، وعـ  الجانـب البل ـار  03)

 42( ، فــي ) 619وقعهـا الدــفيخ فـوق العــادة ) سـتخبدوف ( . يش ــخ: السرـجر نفدــه ، العـجد )
 ( . 4854تسوز 

 ( . 4850نيدان  01( ، في )541( السرجر نفده ، العجد )01)
( ، وقج وقعها ع  الجانب العخاقي وزيخ التجـارة  4850تسوز  9( وتست السرادقة عليها في ) 06)

) ناظم الدهـاو  ( ، فيسـا وقعهـا عـ  الجانـب البايدـتاني وزيـخ التجـارة ) ي حمـي( الـخحس  ( . 
 ( .4850تسوز 49( في )583يش خ : السرجر نفده ، العجد )
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 ه . ( السرجر نفد05)
 ( .  4850آب  41( ، في ) 123( يش خ: السرجر نفده ، العجد)01)
( وقعها ع  الجانب العخاقي وزيخ السالية الجكتور ) م فخ حدي  جسيل ( ووقعها ع  الجانب 09)

 اآلتخ الدفيخ الدويج  في ر جاد ) بي.آر هيجشذ رايخستخوم ( . يش خ : السرجر نفده .
راح تــحيته رئــيذ الــوزرا  ) عبــج الكــخيم    انقالرــا(  4853شــباط  9( شــهج العــخاق فــي )08) دمويــا  

قاسم ( ، زيادة ع  كثيخ م  الذخرـيات الدياسـية ، وكـان الحـدب الذـيوعي العخاقـي مـ  أيثـخ 
. للسديـج  واالعتقـاالت، الح  أدو إلى كثيخ م  الزحاما  االنقالبالجهات الدياسية تزخرا   م  
ق ) سول حدي  العامخ  ، التيورات الدياسـية الجاتليـة فـي العـخام  التفاصيل يش خ : إبخاهيم ر 

 .  5ــ6، ص ص( 0241ة كخبال  : كلية اآلداب ، ، )جامع( ، رسالة ماجدتيخ4813ــ4859
 ( . 4851حديخان  04( في ) 856( الوقائع العخاقية ، العجد )32)
 ( السرجر نفده . 34)
 ( . 4851تذخي  الثاني  08( ، في )4231( السرجر نفده ، العجد )30)
 ( السرجر نفده .33)
( وقعها ع  الجانـب العخاقـي وزيـخ الرـشاعة ) أديـب الجـادر ( ، ووقعهـا عـ  الجانـب الدـوفيتي 31)

) أ.ف.أرتيبـوف ( . يش ــخ : السرــجر  االقترــادمةالشائـب األول لــخئيذ اللجشــة الجوليـة للعالقــات 
 . ( 4856حديخان  0( ، في ) 4400نفده ، العجد )

 ( السرجر نفده .36)
 ( السرجر نفده .35)
 ( السرجر نفده .31)
ــم )39) ــانون رق ــج تســت السرــادقة عليهــا رسوجــب الق ( . يش ــخ : السرــجر 4856( لعــام )428( وق

 ( . 4856آب  4( ، في )4416نفده ، العجد )
 ( السرجر نفده .38)
( وزيخاإلصـالح الدراعـي ، وعـ   ( وقج وقعها ع  الجانب العخاقي الجكتور) محسود حدـ  جسعـة12) 

الجانــب التخكــي وقعهــا وزيــخ الجولــة ) جهـــاد بليجــة تــان ( . يش ــخ : السرــجر نفدــه ، العـــجد 
 ( . 4851آذار  48( ، في ) 4382)

 ( السرجر نفده .14)
 ( .4( يش خ السلحق رقم )10)
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 ( . 4851آذار  48( ، في ) 4382( الوقائع العخاقية ، العجد )13)
 جر نفده .( السر11)
( وقعها ع  الجانب العخاقي مجيخ الييخان السجني العام ) عبج الحق ي السجيلي ( ، وع  16)

( 4380الجانب األلساني وقعها نائب وزيخالشقل  )بول ولبخت( . يش خ : السرجر نفده ، العجد )
 ( .  4851آذار  01، في ) 

 ( السرجر نفده .15)
 ( . 0اإلتفاقية ملحقا   تاصا   بها . يش خ السلحق رقم )إرفق ر( السرجر نفده . وقج 11)
 ( . 4851تسوز  42( في ) 4136( السرجر نفده ، العجد )19)
 ( السرجر نفده .18)
 ( . 4851تذخي  األول  01( ، في ) 4195( السرجر نفده ، العجد )62)
 السرجر نفده ( . يش خ:  4851تذخي  األول  8( وقج تم ترجيق هح، اإلتفاقية في ) 64)
 ( . 4859آمار 05( ، في ) 4613( السرجر نفده ، العجد )60)
 ( السرجر نفده .63)


