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 المقدمة
، لتسليط  1591ــ  1591تأتي دراستنا للعالقات العراقية ـ المصرية خالل السنوات 

الضوء على أهميتها في رسم طبيعة التفاعالت في المنطقة العربية كونها رافقت تغيرات سياسية 
يعيشها البلدين حتى يومنا هذا ، لذلك تم تقسيم هذا البحث الى مقدمة وثالثة  كبيرة وعميقة ال زال

 :مباحث وخاتمة وكما يأتي 
لمحة تاريخية للعالقات العراقية المصرية والعوامل : المبحث االول تناول المبحث األول 

ـ المصرية قبل  مقدمة تأريخيه في العالقات العراقية :اوالوتم تقسيمه الى مطالب . المساعدة فيها
دور االحزاب : ثالثا  ، و طبيعة التحالفات وأثرها في العالقات بين البلدين: ثانيا و . 1591عام 

  .المصرية  ـــالعراقية في تطوير العراقية ـ
، وتم اهم المشاكل في العالقات العراقية ـ المصرية:  اما المبحث الثاني فكان يتناول

اما .1596تأميم قناة السويس وحرب عام : ثانيا ، و1599بغداد حلف : اوالتقسيمه كذلك الى ،
 .تنظيم الضباط االحرار: ثالثا

العالقات مع الدول العربية واثرها في العالقات : المبحث الثالثاما المبحث الثالث 
 السورية وموقف العراق منهاـ -الوحدة المصرية   :اوالوأيضا تم تقسيمه الى . المصرية –العراقية 

 .االتحاد الهاشمي وموقف جمهورية مصر منه: ثانيا   و
 .ومن ثم الخاتمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخاتمة
المرحلة التي أعقبت ثورة ـ المصرية خالل ـــعلى الرغم من تدهور العالقات العراقية 

في مصر بسبب التباين الكبير بين صانعي القرار السياسي بين الدولتين  1592تموز /يوليو
ومواقفهم ومعتقداتهم الفكرية والسياسية ، إال أن ذلك لم يمنع من قيام توجهات شعبية على 
مستوى البلدين ، وال سيما في العراق ، إذ شهد تناميا  واضحا  وكبيرا  في عمل األحزاب 

ية والقومية المؤيدة لتوجهات ثورة مصر ، والرافضة لكل أنواع التبعية السياسية والتجمعات الوطن
 .للدول األجنبية ، وكذلك مواقفها من اإلصالح الداخلي في المجاالت المختلفة 

لقد كان لألحزاب الوطنية في العراق الدور اإليجابي والفعال في بناء أواصر عالقات 
،  1592ثمنة لمنجزات الشعب المصري وحكومته بعد ثورة جديدة مع مصر رسميا  وشعبيا ، م

وبعد قرار الحكومة المصرية بتقوية إقتصادها القومي وبناء السد العالي وقرار تأميم قناة السويس 
، على الرغم من الموقف السلبي للحكومة العراقية للمنجزات المصرية وسياسة ثورة تموز ، كما 

غضب الشعب العراقي وحفز األحزاب السياسية على التعاون  وأشار العدوان الثالثي على مصر
فيما بينها إلسقاط النظام الملكي، ورسم سياسة تنسجم ومصالح الشعب ، وهذا ما دفع السلطة 
عالن األحكام العرفية والتصدي لكل األحزاب والقوى الوطنية  ضطهاد وا  الى شن حمالت قمع وا 

 .التي أعلنت تأييدها للثورة المصرية
بإنتهاء العدوان الثالثي على مصر ، وتراجع المكانة البريطانية في الشرق األوسط ، و 

بادرت الواليات المتحدة األمريكية الى مليء الفراغ ومحاولة إمتصاص النقمة العربية ، ، فقدم 
 1591/ كانون الثاني ـ يناير/  9مشروعا  الى الكونغرس في ( آيزنهاور)الرئيس األمريكي حينها 

بعد أن خرجت كل من بريطانيا وفرنسا من المنطقة (كما ذكرنا)ليء الفراغ في الشرق األوسط لم
، وخشية وقوع األخيرة تحت السيطرة السوفييتية ، بعد فرض اإلتحاد السوفييتي سيطرته على 

قامة حلف وارشو   .شرق أوروبا وا 
دت الحكومة العراقية لقد أيد العراق مبدأ آيزنهاور ، وعدة ضد الخط الشيوعي ، كما وع

حينها هذا المشروع تعزيز للموقف السياسي العراقي في الشرق األوسط ، وبموجب ذلك فقد 
تعهدت الواليات المتحدة للعراق مقابل انضمامه لمشروع آيزنهاور بتقديم المساعدات العسكرية 

ت مصر الى اضافية وتجهيزه بمساعدات لقوات األمن الداخلي ، وبإزاء هذه التطورات سارع



شجب الموقف العراقي وحرضت الدول العربية األخرى على رفضه، وأصرت على تمسكها بعدم 
 .اإلرتباط بأي معسكر ومن ضمنها المعسكر الغربي 

ولقد ازداد العداء بين الحكومتين بعد إعالن مصر الوحدة مع سوريا وتكوين الجمهورية 
حينه تهديدا للعراق وحكومته ، مما دفع بنوري ، وهذا ما أعتبر في 1591العربية المتحدة عام 

السعيد في حينها الى تحريض دول حلف بغداد لمحاولة عرقلة مشروع الوحدة ، ونتيجة لألوضاع 
العربية واألوضاع الداخلية في العراق إستوجب وجود شخصية سياسية قوية على رأس الحكومة ، 

لمواجهة الضغط الشعبي   1591/ آذار /  1وبذلك شكل نوري السعيد وزارته الرابع عشرة في 
دارة الصراع مع عبد الناصر والدولة العربية المتحدة ، ومقاومة األفكار القومية  المؤيد للوحدة وا 
ستطاع نوري السعيد النجاح في مهامه بعد حملة إعتقاالت  المناهضة لسياسة الغرب، وا 

ستمر في موقفة السلبي من ا  .لوحدة العربيةوالتضييق على الحريات ، وا 
واستمرت العالقات العراقية المصرية بالتردي شيئا  فشيئا  على المسد ثورة تويات كافة ، 
ستمر األخير بالسعي في انتهاج السياسة نفسها أزاء مصر والتصدي لمناصريها في العراق ـ  وا 

، وما  في مصر 1592غير أن الوعي الوطني والقومي الذي شهدة العراق بعد ثورة تموز عام 
حققته هذه الثورة من إنجازات على المستويين الداخلي والخارجي كان ذلك حافزا لقيام ثورة 

عالن الجمهورية العراقية ، وبهذه الثورة انتقلت 1591/تموز/11 نهاء الحكم الملكي وا  ، وا 
  .العالقات العراقية ـ المصرية الى مرحلة جديدة ومستوى جديد من العالقات 

 


