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مستخلص:

هلزات  اخلليجي  االقتصاد  تعّرض  احتماالت  بشأن  مقاربة  رؤية  بلورة  إىل  الدراسة  هتدف 
واضطراابت إقليمية مفاجئة، يرتتب عليها انكماشه وتقوقعه بعيداً عن التعاطي اإلجيايب مع دول 
اجلوار -والسيما مع العراق-، ورصد أهم البدائل واخليارات املتاحة أمام االقتصاد العراقي ملواجهة 

تلك اهلزات احملتملة حال حدوثها.  

مقدمة:

ومتّثل  الدويل،  املستوى  على  االقتصادية  املنافسة  بركب  يلحق  أن  جاهداً  العراق  حياول 
حتقيق  سبيل  يف  أوىل  وخطوة  أمهية كربى،  اإلقليمي،  بعدها  يف  اخلارجية  االقتصادية  العالقات 
السياسي  املستوى  على  متعددة  اضطراابت  من  اإلقليمية  األبعاد  تشهده  ما  لكن  اهلدف؛  هذا 
العراق يف منطقة اخلليج- عادة ما تؤدي إىل إرابك  واالقتصادي واألمين -والسيما لدى جريان 
احلركة االقتصادية القائمة واملتبادلة بني العراق ودول هذه املنطقة، بل إىل إرابك األوضاع العراقية 

عموماً؛ إذ "أدى جريان العراق دوراً كبرياً -إجيابياً وسلبيًا- يف استقراره وإعادة بنائه")1(.

)الدويل واإلقليمي( عن احتماالت تؤكد دخول منطقة اخلليج  املشهدين  وتنبئ معطيات 
من  اخلليجي  الداخل  ابستقرار  خاّص  واقتصادي  سياسي  هو  ما  مع كل  مزدوج  صراع  حالة 
جهة، وابلتقاطعات اإلقليمية والدولية املرتبطة ابحلالة اإليرانية من جهة أخرى؛ األمر الذي يعين 

1- انظر: سكوت السنسكي، سلسلة تقارير معهد السالم األمريكي عن العراق )العراق وجريانه(، تقرير )األردن والعراق: بني 
التعاون واألزمة(، ص: 1، متاح على:

  https://www.usip.org/sites/default/files/sr178_arabic.pdf )بتصرف يسري(.

خيارات العراق االقتصادية في مواجهة االضطرابات 
اإلقليمية في منطقة الخليج )اآلفاق واالحتماالت(

محسن حسن *

*   ابحث واكادميي – مصر.

https://www.usip.org/sites/default/files/sr178_arabic.pdf (بتصرف
https://www.usip.org/sites/default/files/sr178_arabic.pdf (بتصرف
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-ابلضرورة- أن يكون العراق -ابعتباره مكوانً جغرافياً أصياًل ضمن املنطقة اخلليجية؛ حيث ميثل 
املشار  اخلليجية  الصراع  حلالة  الرئيسة  احملاور  أحد  كيلومرتًا-   58 ابمتداد  الشمايل  اخلليج  رأس 
إليها، والسيما يف ظل ما ميثله من ركيزة اهتمام اثبتة من قبل الوالايت املتحدة األمريكية )احلليف 
اخلليجي( من جهة، ومن قبل الالعبني اإلقليميني املتنافسني على الساحة العراقية -وعلى رأسهم 

تركيا وإيران- من جهة أخرى)2(.

ويعزز من تلك االحتماالت معاانة الداخل اخلليجي الراهن من مجلة تداعيات طارئة كاألزمة 
اخلليجية وأزمة خاشقجي؛ مما يعين جمماًل إمكانية ظهور حتفظ اقتصادي مفاجئ ومضطرب يف هذه 
املنطقة؛ "ففي خضم انكماش أسعار النفط، والتوقعات بضعف السوق اخلليجية لسنوات مقبلة، 
مل تعد دول جملس التعاون اخلليجي قادرة على حتّمل ضماانت املساعدات االجتماعية واالقتصادية 

املرهقة اليت كانت تقدمها ملواطنيها على مدى عقود ماضية")3(.

وانطالقاً من مجلة االعتبارات السابقة، فقد رأت هذه الدراسة -عرب منهج حتليلي وصفي- 
مع  االقتصادي  التعاطي  اخلليجية، على حجم  احلالة  تداعيات  واملتوقع من  احملتمل  التقييم  أمهية 
العراق، وكذلك رصد أهم اخليارات والبدائل العراقية املتاحة، ملواجهة اضطراب اقتصادي حمتمل 
ومستقبلي يف منطقة اخلليج، وهو ما استغرقته الدراسة يف مدخل وثالثة حماور، على وفق نقاط 

العرض التالية: 

2- جتدر اإلشارة هنا إىل عدة تقاطعات دولية وإقليمية جتعل من العراق ساحة تنافس واستقطاب شديدين على املستوى اإلقليمي 
والدويل؛ فالوالايت املتحدة األمريكية تُعدُّ العراق بوابتها الـُمثلى لكبح مجاح التمدد اإليراين، ودول اخلليج تنظر إىل العراق حالياً كونه 
القطر األجدر ابالستقطاب واالحتواء والدعم ألهداف مقاربة، بينما إيران تعمل بنحٍو متأن على االحتفاظ بدورها املؤثر والفاعل 

يف توجيه املشهد العراقي العام على كل املستوايت.
3- انظر: جاسنت غنغلر، االقتصاد السياسي للطائفية يف اخلليج، دراسة مركز كارنيغي للشرق األوسط، بتاريخ 29 آب/أغسطس 

2016، أتريخ الزايرة هلذا املوقع وللمواقع التالية فرباير/مارس 2019، متاح على:
https://carnegie-mec.org/2016/08/29/ar-pub-64408، )بتصرف يف العبارة(.

https://carnegie-mec.org/2016/08/29/ar-pub-64408
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مدخل:

حمفزات التقارب االقتصادي بني العراق ودول اخلليج ودوافعه:

حني أتمُّل العالقات الراهنة بني العراق واخلليج، فإنه ميكن التأكيد على أن هذه العالقات 
فيما بعد العام 2003، وحىت اآلن ابتت "تتسم ابلتقارب واالنفتاح انطالقاً من طبيعة املصاحل 

املتبادلة بني الطرفني")4(.

وميكننا رصد خنبة من احملفزات الدافعة إىل تطوير تلك العالقة، وهي على النحو التايل: 

قصوى 1 )) وإقليمية  أمنية  أمهية  العراق  حيتل  إذ  اإلقليمي:  والتوازن  واإلرهاب  األمن  حمفزات 
من املنظور اخلليجي، مما يقتضي "خلق توافق عراقي-خليجي عن متطلبات األمن اإلقليمي 
تعقد  ويفرض  مستقباًل")5(.  اخلليجي  األمن  معادالت  يف  ابلعراق كطرف  والقبول  وشروطه 
املشهد األمين احلدودي بني العراق ودول املنطقة تعاطياً حتمياً حلفظ االستقرار؛ فمثاًل تفرض 
احلدود الصحراوية املشرتكة بني العراق والسعودية -بطول 812 كيلومرتًا- تنسيقاً أمنياً بني 
البلدين، وقد اقتضى قيام األخرية بتمويل وبناء حاجز أمين على طول هذه احلدود بكلفة 2 
مليار دوالر ملنع تسلل العناصر اإلرهابية، وغريها)6(، وبدافع حتقيق توازن إقليمي فاعل، تسعى 
دول اخلليج لدعم العراق واستقطابه حىت ال يؤدي ضعفه إىل "اإلخالل ابلتوازانت العسكرية 

واألمنية يف منطقة اخلليج، مقابل القوة العسكرية إليران")7(.
العريب  الدميقراطي  املركز  تقرير  مستقبلية،  اسرتاتيجية  حنو  اخلليجي:  التعاون  جملس  ودول  العراق  قاطع،  سليم  علي،  انظر:   -4

للدراسات االسرتاتيجية، االقتصادية والسياسية، برلني/أملانيا، بتأريخ 2017/12/6، متاح على:
.https://democraticac.de/?p=50859 

5- انظر: علي، سليم قاطع، )مصدر سابق(، )بتصرف(.
6- انظر: كاظم، ظالل جواد، وعبد عون، مرزوق أمحد، احلدود السياسية لبعض دول جوار العراق وأثرها يف منو ظاهرة اإلرهاب 

بعد عام2003، جملة البحوث اجلغرافية، جامعة الكوفة، العدد 27، 2018،  ص: 304، و312، متاح على:
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=147009، )بتصرف(.

7- انظر: كاظم، حممد كرمي، دول اخلليج العريب واالستقرار األمين يف العراق، جملة دراسات دولية، مركز الدراسات االسرتاتيجية 
والدولية، جامعة بغداد، العدد 42 /2009، ص: 75، متاح على:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60805، )بتصرف يسري(.

https://democraticac.de/?p=50859
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=147009
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60805


5

خيارات العراق االقتصادية يف مواجهة االضطراابت اإلقليمية يف منطقة اخلليج

متطلبات 1 )) متبادلة، الستيفاء  ودوافعها: هي حمفزات  الطرفني  لدى  احمللية  السوق  حمفزات 
فالعراق -مثاًل- يف حاجة  املالية والتجارية يف كلٍّ؛  االقتصادي ودعم حركة األسواق  النمو 
ماسة لنقل عدوى التحسن اإلجيايب الكبري الذي تشهده أسواق املال اخلليجية، اليت "أخذت 
إىل  ارتفعت  دوالر،  مليون   559.682 حنو  بلغت  إذ   2008 عام  منذ  تصاعدايً  مساراً 
993.8484 مليون دوالر عام 2013، وهو ما عزز السيولة النقدية لتلك األسواق وطّور 
األسواق  أجنزته  ما  حتقيق  عن  املماثلة  العراقية  األسواق  والسيما يف ظل عجز  نشاطها")8(، 

اخلليجية من "دفع عملية التنمية االقتصادية، ورفع معدالت إنتاجية االستثمار")9(.

لالنفتاح 1 )) املاسة  العراق  حاجة  تظهر  اإلطار  هذا  ويف  االقتصادي:  والتنويع  التكامل  حمفزات 
التنويع  يف  إجنازات  حتقيق  األخرية  استطاعت  أن  بعد  والسيما  اخلليج،  منطقة  على  االقتصادي 
االقتصادي؛ فقد بلغ متوسط منو القطاعات غري النفطية لدول اخلليج 8.6 % تقريباً يف املدة من 
2000 /2014، وارتفع حجم مشاركة هذه القطاعات يف الناتج احمللي اإلمجايل من 12 % 
النفطية للسلع  عام 2000، إىل 70 % عام 2013، وارتفعت الصادرات اخلليجية غري 
واخلدمات من 13 % /2000، إىل 30 %/2012؛ األمر الذي ساعد يف خلق ما يقرب 

من 70 مليون وظيفة خالل السنوات األخرية)10(.

8- انظر: الربيعي، رجاء خضري عبود، كفاءة أسواق املال يف البلدان اخلليجية مع إشارة خاصة للعراق دراسة حتليلية للمدة من 
2007/ 2014، جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية واملالية، جامعة اببل، اجمللد 9، العدد 1، 2017، 

ص: 151، و152، متاح على:
 http://www.journalofecon.com/papers/jch_paper_2018_102330590.pdf، )بتصرف يسري(.

9- املصدر السابق نفسه، ص: 159)بتصرف(.
10- انظر: أمين، عمرية، التجارب احلديثة السرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف الدول النامية الغنية بالموارد الطبيعية..دراسة 
جتربة دول جملس التعاون اخلليجي، اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية، املركز الدميقراطي العريب، أملانيا، برلني، العدد 1، مارس/أبريل 

2018، ص: 139، متاح على: https://democraticac.de/?page_id=50832، )بتصرف(. 

http://www.journalofecon.com/papers/jch_paper_2018_102330590.pdf
https://democraticac.de/?page_id=50832
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ومما سبق، يتضح ارتباط كلٍّ من العراق والدول اخلليجية حباجات ماسة ومشرتكة للتعاون، 
على وفق مقتضيات السياسة واالقتصاد يف احمليطني اإلقليمي والدويل. 

احملور األول: أبعاد العالقات االقتصادية بني العراق ومنطقة اخلليج ومؤشراته

أّدى ظهور تنظيم داعش منذ العام 2014 إىل اإلضرار الواضح ابالقتصاد العراقي، وكذلك 
بروز  إىل  آَل  الذي  األمر  اخلليجية؛  للدول  واالسرتاتيجية  واالقتصادية  األمنية  املصاحل  هتديد  إىل 
احلاجة املتبادلة للتعاون الشامل بني العراق ودول جملس التعاون اخلليجي؛ وميكن رصد مؤشرات 

العالقات االقتصادية املشار إليها من طريق اآليت:  

وإن 1 ) إجيابياً،  تطوراً  املؤشرات  عامة تسجل  بصفة  التجاري واالقتصادي:  التبادل  حجم 
كان بطيئ التسارع؛ فحجم الصادرات الُعمانية للعراق -مثاًل- قفز من 57.5 مليون دوالر عام 
2004، إىل 260.3 مليون دوالر عام 2012)11(، وحيتل العراق املرتبة الثالثة عربياً واخلامسة عاملياً 
شريكاً جتارايً لإلمارات؛ إذ تبلغ حصة سلع إعادة التصدير بني البلدين مخسة مليارات دوالر تقريباً، 
بينما بلغ حجم التجارة البينية 15 مليون دوالر على وفق تقديرات العام 2012)12(، وأما اململكة 
العربية السعودية فهي تستحوذ على واردات العراق؛ إذ "بلغت الصادرات السعودية إىل العراق يف 
عام )2016( )2.3( مليار ريـال سعودي، حوايل )613.3( مليون دوالر")13(. وعلى الرغم من 
اتصاف املؤشرات التجارية بني العراق ودول اخلليج عموماً ابلتواضع بعد العام 2003)14( بيَد أن 
11- انظر: عبيد، سايل عدانن، إمكاانت التعاون االقتصادي بني العراق ودول جملس التعاون اخلليجي املدة )1991/2013( 

دراسة حتليلية، حبث مقدم لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، 2017، ص: 13، و14 متاح على:
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%
D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf، 

12- املصدر السابق نفسه، ص: 14 )بتصرف(.
13- انظر: العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار، تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، بتأريخ: 21 نوفمرب 

.http://rawabetcenter.com/archives/78119 :2018، متاح على
البينية للعراق مع دول اخلليج مستوايت متواضعة تراوحت بني 0.1 %، و0.6 % يف املدة من  14- شكلت نسبة التجارة 

2004 إىل 2013 )راجع: عبيد، سايل عدانن، مصدر سابق، ص: 13(.

http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://rawabetcenter.com/archives/78119
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 % 7.2 بــ  ُقّدرت  للخليج، وبنسبة  العراقية  الصادرات  ارتفاع مؤشر  2013 شهد بداايت  العام 
مقارنة بصادراهتا العربية األخرى، وبنسبة 4.2 % مقارنة ابلصادرات العراقية لدول العامل من غري 
الدول اخلليجية)15(، وقد تركزت العالقات االقتصادية البينية بني العراق ودول اخلليج -ابلعموم- يف 
جمموعة من السلع أمهها: "أجهزة التربيد واملكيفات، وصناعة األملنيوم، واملواد الصحية، والسيارات، 
وقطع غيارها، واملنسوجات، واملالبس القطنية، ومستلزمات الطباعة، والزيوت البرتولية، فضاًل عن 

املواد الغذائية")16(.

للتطوير 1 ) القابلة  االقتصاد  أمناط  العديد من  للتطوير: توجد  القابلة  األمناط االقتصادية 
القابلة  أهم األمناط  الثقيلة من بني  الصناعات  اخلليج، وتعد  العراق ومنطقة  البيين لدى كل من 
للتطوير، والسيما بعد أن "أصبحت دول اخلليج منتجاً رئيسياً للسلع الصناعية الثقيلة )األملنيوم، 
الغذائية،  "املواد  وتعد  النامية")17(،  االقتصادية  األسواق  يف  هلا  ومورداً  واإلمسنت(،  والبالستيك، 
ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، واملعادن الثمينة واجلواهر، والكيماوايت من 
أبرز الصادرات السعودية إىل العراق")18(. وتعد جماالت املال، واألعمال، وإنشاء املناطق الصناعية 
والتجارية، ومتويل تطوير البنية التحتية، وتعزيز األمن، وإعادة اإلعمار، من بني أهم جماالت التعاون 
املشرتك بني العراق والكويت)19(، يف حني يعّد جمال الصناعات واملنتجات املعدنية من بني اجملاالت 

15- انظر: عبيد،سايل عدانن، إمكاانت التعاون االقتصادي، مصدر سابق، ص: 13 )بتصرف(.
16- انظر: العبيدي، حممد عبد الرمحن، اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقية-اخلليجية يف اجملال االقتصادي، جملة دراسات إقليمية، 

جامعة املوصل، العدد 19، 2010، ص: 343، متاح على:
.https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35027 

17- انظر: لوسون، فريد إتش، منطقة اخلليج يف ظل االقتصاد الدويل املعاصر، )االقتصاد السياسي ملنطقة اخلليج .. تقرير موجز(، 
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، كلية الشئؤون الدولية جبامعة جورجتاون، قطر، 2012، تقرير رقم 3، ص: 13، متاح على:
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9
%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%88%D9%84%20-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf، )بتصرف يسري(.

18- انظر: العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار، تقرير مركز الروابط، مصدر سابق )بتصرف(. 
19- املصدر السابق نفسه )بتصرف(.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35027
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
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املشرتكة واملتداولة يف العراق ودول اخلليج؛ حيث حتل السعودية يف املرتبة األوىل يف هذه املنتجات، 
تليها قطر، فالكويت، مث العراق)20(، وتعد جتارة الذهب من اجملاالت القابلة للتطوير أيضاً؛ فقد 
"اعتمدت األسواق العراقية مؤخراً على الذهب اجلاهز والقادم من اإلمارات والسعودية")21(. وتعد 
"قطاعات املوانئ، والغاز، والنقل، واملواصالت يف العراق مشرعة األبواب لالستثمار اخلليجي")22(.

طبيعة االعتمادية العراقية على االقتصاد اخلليجي: كقوة اقتصادية ونفطية كربى، فإن 1 )
احتياطي  أكرب  ميتلك اثين  إذ  املنطقة؛  االقتصادية يف  املعادلة  األصعب يف  الرقم  "يشكل  العراق 
نفطي بعد السعودية، وهو رابع دولة يف اإلنتاج العاملي للنفط، فضاًل عن ثرواته اهلائلة املكتشفة 
وغري املكتشفة كالفوسفات، والكربيت، والزئبق، وغريها")23(، وأترخيياً سنجد أن االعتمادية العراقية 
املالذ  العراق ميثل  النفط، كان  قبل  ما  ففي مرحلة  اخلليجي، ضعيفة ومتواضعة؛  االقتصاد  على 
االقتصادي ألهم الدول اخلليجية "ويف مقدمتها الكويت حيث كان العراق يصدر املنتجات الزراعية 
التماثل يف  نتيجة  االعتمادية ضعفاً؛  هذه  ازدادت  النفطية،  املرحلة  ويف  واإلمسنت")24(،  واجللود 
امتالك النفط، والرغبة التنافسية يف تصديره للدول الصناعية الكربى "وهو ما جعل صورة التعاون 
املتبادلة قليلة يف ضوء هذا التماثل")25(؛ وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اعتمادية العراق على االقتصاد 
اخلليجي، كانت أكثر انفتاحاً وقت األزمات واحلروب، كما كانت احلال إاّبن احلرب العراقية-

اإليرانية مثاًل)26(. وطبقاً ملؤشرات حركة التبادل التجاري املعاصر، فإن العراق "يعتمد على معظم 
20- انظر: التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن )التجارة اخلارجية للدول العربية(، إصدارات صندوق النقد العريب 

2016، ص: 234، متاح على: https://www.amf.org.ae/ar، مع البحث ابلعنوان املذكور )بتصرف(.
21- انظر: العبيدي، حممد عبد الرمحن، اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقية، مصدر سابق، ص: 343 )بتصرف(.

22- املصدر السابق نفسه، ص: 350.
23- انظر: العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار، تقرير مركز الروابط، مصدر سابق )بتصرف يسري(.

24- انظر: عبيد،سايل عدانن، إمكاانت التعاون االقتصادي، مصدر سابق، ص: 6.
25- املصدر السابق نفسه، نفس الصفحة )بتصرف(. 

26- خالل احلرب العراقية اإليرانية يف الثمانينيات، قامت دول اخلليج ببيع النفط العراقي نيابة عن العراق يف األسواق الدولية 
بسبب ظروف احلرب، ومن مث إرسال إيراداته املالية للداخل العراقي، كما قّدرت املنح اخلليجية للعراق يف هذا التوقيت مبا يزيد على 
http:// :مخسني مليار دوالر، وابلطبع ال خيفى هنا سر هذه املساعدات اخلليجية، وهو أن احلرب كانت مع الغرمي اإليراين )راجع

.)www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/09/100922_gulfstatesandiraq_tc2

https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-2016
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استرياداته من السلع والبضائع على دول اجلوار، والسيما إيران وتركيا، وبنسبة أقل على السعودية 
واألردن والكويت")27(.

احملور الثاين: االضطراابت االقتصادية احملتملة يف منطقة اخلليج ومؤثراهتا اإلقليمية

إن "دول جملس التعاون اخلليجي من أقل البلدان يف العامل تضرراً من األزمات االقتصادية 
نتيجة  األغلب-  هنا ستكون -يف  احملتملة  االقتصادية  االضطراابت  نوعية  فإن  لذا  العاملية")28(؛ 
عوامل داخلية خاصة بتطورات العوامل اجليوسياسية يف الداخل اخلليجي أو احمليط اإلقليمي، واليت 
ميكن أن يرتتب عليها تقوقع االقتصاد اخلليجي أو انكماشه بعيداً عن حميطه بشكل عفوي تلقائي 

أو مقصود متعمد، والسيما جتاه العالقات العراقية-اخلليجية.

وعلى وفق هذا اإلطار، فإنه ميكن تناول هذه االضطراابت احملتملة، ومدى مؤثراهتا اإلقليمية 
ابلنسبة لألوضاع االقتصادية يف العراق، عرب نقاط العرض التالية: 

أواًل: مستقبل االقتصاد اخلليجي يف ظل املخاطر:

  على الرغم من قوة االقتصاد اخلليجي وعنفوانه -الذي بلغ الناتج احمللي اإلمجايل لدوله 
جمتمعة 1.6 تريليون دوالر على وفق تقديرات 2014، وبلغت صادراهتا حنو 861 مليار دوالر، 
املخاطر  ظل  -يف  ميكن  ال  أنه  إال  نفسه29-  العام  تقديرات  وفق  دوالر  مليار   476 ووارداهتا 
اإلقليمية والدولية- ضمان بقاء هذه القوة االقتصادية مستمرة ابلوترية نفسها، والسيما مع وجود 
القوة  تلك  زعزعة  شأنه  من  يكون  قد  اخلليجي،  االقتصادي  املكون  يف  راسخة  سلبية  مسات 
االقتصادية احلاضرة على املديني املتوسط والبعيد؛ فمن السمات العامة القتصادايت الدول اخلليجية 

27- انظر: شذى خليل، مكافحة اإلرهاب الزراعي يف العراق، تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، بتاريخ 11 
.http://rawabetcenter.com/archives/79369 :ديسمرب 2018، متاح على

28- انظر: نيفني حسني، املتانة االقتصادية اخلليجية يف مواجهة األزمات العاملية.. املؤشرات والدالالت، منشورات إدارة التخطيط 
ودعم القرار بوزارة االقتصاد اإلماراتية، 2016، ص: 3 )بتصرف يسري(.

29- املصدر السابق، الصفحة نفسها.

http://rawabetcenter.com/archives/79369
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"أهنا اقتصادايت أحادية اجلانب تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، وتعاين من 
ضيق نطاق السوق احمللية، وضآلة املالكات البشرية، وقلة فعالية القطاع الزراعي، وحمدودية مسامهة 
القطاع الصناعي يف الدخل القومي، واالعتماد على العمالة األجنبية، وأخرياً ندرة املوارد املائية")30(.

استبعاد خضوعه  فإنه ال ميكن  اخلليجي،  واحمليطة ابالقتصاد  املتأزمة  البيئة  النظر يف  وبتدقيق 
التقلبات  أو  الضعف  "جتدد  مقدمتها:  يف  أييت  اليت  والكبرية،  السلبية  واملخاطر  العوامل  من  للعديد 
األولية  السلع  أسواق  اجليوسياسية على  للتوترات  املباشرة  التأثريات غري  أو  العاملية،  النفط  أسعار  يف 
واألسواق املالية، أو كلتيهما، وقد يؤثر أي تقييد مفاجئ يف السيولة املالية العاملية، أو اضطراب األسواق 
املالية على تكلفة التمويل ملنطقة جملس التعاون اخلليجي اليت ما تزال احتياجاهتا التمويلية ضخمة")31(.

اثنياً: االضطراابت اخلليجية املؤثرة يف االقتصاد العراقي 

تتعدد أوجه االضطراابت اخلليجية احملتملة اليت ميكن أن يكون هلا أتثري سليب على االقتصاد 
العراقي، حااًل ومستقباًل، وميكن إجيازها يف اآليت: 

االضطراابت املؤدية إىل قيام منطقة اخلليج وعلى رأسها اململكة العربية السعودية ذات النفوذ 	 
الكبري لدى منظمة الدول املصدرة للبرتول )أوبك(، بتخفيض أسعار النفط أو جتميده عند 
أسعار منخفضة، وهنا جيب اإلشارة إىل تباين موقفي العراق والسعودية وتضادمها فيما خيص 
أسعار النفط؛ إذ "تتمثل السياسة النفطية املنطقية للعراق يف حتقيق أعلى اإليرادات املمكنة 
على املدى القصري، للمساعدة يف معاجلة مشكلة الديون، والتعجيل جبلب املوارد الالزمة لرفع 
القدرة اإلنتاجية العراقية، بينما تتمثل السياسة السعودية يف احملافظة على الطلب وعلى حصتها 

30- انظر: املسفر، حممد صاحل، التحدايت األمنية لدول جملس التعاون اخلليجي، اجمللة العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 
قطر، العدد التاسع 1998، ص: 12، متاح على:

http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/colleges/cbe/documents/issuesvol9.pdf.
31- انظر: املرصد االقتصادي ملنطقة اخلليج، العدد األول، يونيو/حزيران 2017، ص: 3، متاح على:

http://documents.worldbank.org/curated/en/919361497357666314/pdf/116205-
v2-replacement-PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf.

http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/colleges/cbe/documents/issuesvol9.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/919361497357666314/pdf/116205-v2-replacement-PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/919361497357666314/pdf/116205-v2-replacement-PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf
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يف السوق على املدى الطويل، وعلى عدم رفع األسعار خشية ظهور تدابري ادخار أو أشكال 
أخرى من ضغط الطلب يف الدول املستهلكة")32(. 

االضطراابت املؤدية إىل تراجع حجم اإلنفاق العام يف الداخل اخلليجي، وليست أسعار النفط 	 
املنخفضة عاملياً ببعيدة عنها؛ حبيث يؤدي تراجع حجم اإلنفاق العام خليجياً إىل "حمدودية 
منو القروض املمنوحة يف الداخل اخلليجي")33(، مما يعين انكفاء القروض اخلليجية على نفسها 
بعيداً عن التمدد اإلقليمي؛ األمر الذي يؤدي إىل ضعف الدعم اخلليجي للعراق بنحٍو إمجايل، 
املنظور، وخاصة يف  املستقبل  يف  الراجحة خليجياً  االضطراابت هي  النوعية من  ولعل هذه 
اململكة العربية السعودية، بفعل وجود أعباء واحتياجات كثرية تثقل كاهل ميزانيتها"، ومعاجلة 
هذه االحتياجات الداخلية يف بلد يشهد ارتفاعاً ملعدل البطالة وزايدة هائلة يف نسبة الشباب 
وأموراً خطرية تتعلق ابالستقرار االجتماعي، تشكل على األرجح ابلنسبة للحكومة السعودية 

أولوية أكرب من بذل خدمات للعراق")34(.

االضطراابت املؤدية إىل تصعيد حدة اخلالف اخلليجي مع إيران، وتوسيع هوة هذا اخلالف؛ إذ إن 	 
هذه النوعية من االضطراابت تصبُّ غالباً يف غري صاحل االقتصاد العراقي بنحٍو غري مباشر على 
األقل؛ حيث يرتتب عليها قيام األطراف اخلليجية الفاعلة بتطويق االقتصاد اإليراين وإضعافه من 
طريق التحكم يف توجيه أسعار النفط، وكذلك ابستنفار احلليف األمريكي يف االجتاه نفسه، ومن 
مث فرض عقوابت اقتصادية على إيران كما هي احلال حالياً، وهو ما يعين اإلضرار االقتصادي 
أبحد أهم الشركاء االقتصاديني والتجاريني للعراق؛ فإيران هي "اثين بلد بعد تركيا من حيث حجم 

32- انظر: مكميالن، جوزيف، اململكة العربية السعودية والعراق.. النفط والدين وتناحر طويل مستمر، التقرير الثالث ضمن 
سلسلة تقارير )العراق وجريانه(، الصادرة عن معهد السالم األمريكي، تقرير خاص رقم 157 يناير/كانون الثاين 2006، ص: 

7-6، متاح على: https://www.usip.org/sites/default/files/sr157_arabic.pdf )بتصرف(.
33- املصدر السابق نفسه، ص: 17 )بتصرف يسري(.

34- انظر: مكميالن، جوزيف، اململكة العربية السعودية والعراق، مصدر سابق، ص: 11.

https://www.usip.org/sites/default/files/sr157_arabic.pdf
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التبادالت التجارية مع العراق )6.7 مليار دوالر/2017( وفق تقديرات رمسية")35(.

اثلثاً: أزمة خاشقجي والسعودية وأبعادها االقتصادية احملتملة:

فاجأت هذه األزمة االقتصاد السعودي يف توقيت حرج ومتأزم يعاين فيه من تراجع كبري؛ 
فبحسب البنك الدويل، فإن مؤشرات النمو االقتصادي للمملكة، عانت مؤخراً من الرتاجع، ففي 
2017 كان النمو متدنياً بنسبة 0.2 %، ويف 2018 كان النمو متواضعاً جداً بنسبة 1.7 
العام من 11.8  الدين  النفطي بنسبةــ 0.6 %، وارتفاع  %، مقابل ضعف منو االقتصاد غري 
مليار دوالر يف 2014، إىل 116.8 مليار دوالر يف 2018، على خلفية تراجع احتياطي النقد 
األجنيب السعودي من 737 مليار دوالر عام 2014، إىل 500.58 مليار دوالر يف 2018، 
أي ما يعادل فقدان 36 % من قيمته، حبيث اضطرت الصناديق السيادية إىل اقرتاض ما يقرب 

من 12 مليار دوالر من البنوك الدولية)36(.

ومن أخطر تداعيات هذه األزمة -ليست العراق منها ببعيد- أهنا تضع االقتصاد السعودي   
ومعه االقتصاد اخلليجي عموماً -بنحو غري مباشر- يف مرمى العقوابت االقتصادية الدولية كتلك 
اليت تتعرض هلا إيران حالياً؛ مما يعين ظهور حالة تشٍظ اقتصادية غري مأمونة العواقب والتداعيات، 
اليت  اجلماعي  االقتصادي  العقاب  حالة  مع  والسيما  اخلليجي،  اإلقليمي  احمليط  مستوى  على 
تعرضت هلا اململكة جراء هذه القضية، يف ظل قيام أغلب املؤسسات االقتصادية العاملية والدولية، 
بسحب أو جتميد استثمارهتا، وهو ما ُقدرت خسائره بنحو 100 مليار دوالر)37(؛ مما يعين جمماًل 

35- انظر: تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية حتت عنوان: )أزمة تضرب السياحة الدينية يف العراق بسبب 
العقوابت على إيران(، نقاًل عن صحيفة العرب اللندنية ، بتاريخ 16/8/2018، متاح على:

 http://rawabetcenter.com/archives/71767 )بتصرف يسري(.
بتأريخ  أونالين،  اخلليج  تقرير موقع  أمام منحدر خطري،  السعودية  اقتصاد  اغتيال خاشقجي..  بعد  انظر: حنني ايسني،   -36

19/10/2018، متاح على: http://khaleej.online/GJW4BX، )بتصرف(.
37-37- انظر: حنني ايسني، بعد اغتيال خاشقجي.. اقتصاد السعودية أمام منحدر خطري، تقرير موقع اخلليج أونالين، بتأريخ 

19/10/2018، متاح على: http://khaleej.online/GJW4BX، )بتصرف(.

http://rawabetcenter.com/archives/71767
http://khaleej.online/GJW4BX
http://khaleej.online/GJW4BX
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"توجه السياسة اخلارجية السعودية لالنكماش، ابلتزامن مع غياب املشروع السياسي واتباع سياسة 
التخندق والتحصن واإلدارة التشغيلية")38(.

رابعاً: عقوابت أمريكا على إيران ومؤثراهتا يف اقتصاد اخلليج:

تتمّثل اآلاثر السلبية النامجة عن العقوابت األمريكية اجلديدة على إيران، يف كوهنا إحدى أدوات 
ترامب يف ابتزاز االقتصاد اخلليجي من جهة، وتقليص النفوذ اإليراين يف العراق من جهة أخرى؛ ويف 
احلالتني، يتضرر االقتصاد العراقي؛ فالتضييق على إيران حيرم العراق من احلصول على السلع احليوية 
كالغذاء، واإللكرتونيات، واألدوية، وغريها أبسعار رخيصة، ويوقف ضخ صادرات إيرانية غري نفطية 
لألسواق العراقية بقيمة 5.5 مليار دوالر سنواًي)39(، وإن ابتزاز االقتصاد اخلليجي -والسيما السعودي- 
نفطياً يهبط أبسعار النفط إىل حدود متدنية، وال يتضرر منها سوى االقتصاد العراقي أيضاً، هذا فضاًل 
عن أن توتر العالقة بني أمريكا واخلليج من جهة، وإيران من جهة اثنية، يرتتب عليه حشر االقتصاد 
العراقي يف الزاوية بفعل حتمية ومقتضيات الشراكة العراقية مع الوالايت املتحدة)40(، وفضاًل عّما ينتج 
عن هذا التوتر من إقحام املنطقة يف صراع يتضرر منه العراق وبقية األطراف املتصارعة سياسياً واقتصادايً 
وأمنياً؛ وهو ما يعين جمماًل أن السياسة األمريكية يف املنطقة ككل، تتمخض عن "حرب اقتصادية مقّنعة 

جترح كربايء العراق، ومتنعه من النهوض االقتصادي، وتشّجع أطراف خليجية لإلضرار به")41(.
38- انظر: التداعيات اإلقليمية ملقتل مجال خاشقجي، حلقة نقاشية مغلقة، كلية اآلداب والعلوم جبامعة قطر، ومركز دراسات 
اخلليج، ملخص سياسي رقم 1، نوفمرب 2018، ص: 2، متاح على: http://www.qu.edu.qa، مع البحث ابلعنوان 

املذكور )بتصرف(.
39- راجع تقرير مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة حتت عنوان:)مسارات العالقات االقتصادية بني إيران والعراق بعد 
البحث ابلعنون  متاح على: https://futureuae.com، مع   ،2018 6 سبتمرب  اخلميس  بتاريخ  األمريكية(،  العقوابت 

املذكور )بتصرف يسري(.
40- ترتبط العراق بشراكة اسرتاتيجية واقتصادية مع الوالايت املتحدة األمريكية؛ حيث تستثمر العراق يف سندات وأذون اخلزانة 
األمريكية مببالغ مالية كبرية تزيد على 20 مليار دوالر، فضاًل عن أن السوق األمريكية تستوعب صادرات عراقية نفطية قيمتها 

10.7 مليار دوالر سنوايً )راجع التقرير السابق نفسه، بتصرف(.
جامعة  منشورات  والقوة،  النفط  جدلية  الباردة:  احلرب  بعد  اخلليج  يف  األمريكية  السياسة  الكرمي،  عبد  ابمساعيل،  انظر:   -41
https://revues. :قاصدي مرابح ورقلة، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد 6 جانفي 2012، ص: 292، متاح على

 ،univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/dafatirimages/DAFN06/D0618.pdf
)بتصرف(.

http://www.qu.edu.qa
https://futureuae.com
https://revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/dafatirimages/DAFN06/D0618.pdf
https://revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/dafatirimages/DAFN06/D0618.pdf
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احملور الثالث: خيارات العراق يف مواجهة االضطراب االقتصادي يف اخلليج 

أشران آنفاً إىل أن االعتمادية االقتصادية العراقية على منطقة اخلليج ال تشّكل دعماً مؤثراً 
وجذرايً يف االقتصاد العراقي املعاصر حىت اآلن؛ فمصاحل العراق النفطية احلالية تتعارض مع مثيالهتا 
اخلليجية، وإن أوجه التبادل التجاري واالقتصادي يف القطاعات غري النفطية مل يرق بعد إىل احلدود 
الفاعلة واملؤثرة أيضاً، ويف ظّل غلبة الريعية النفطية لدى الطرفني، ابلتزامن مع مشكالت مشرتكة يف 

إطار تنويع مصادر الدخل وتعظيم املوارد غري النفطية. 

ولكن االعتبارات السابقة ال تعين حتماً أن العراق ال يتأثر ابضطراابت اخلليج االقتصادية، 
اآلاثر  تطاله  أن  بّد  الشمايل، ال  اخلليج  الذي يشكل رأس  العراق  أن  إذ  بذلك؛  أحد  يقل  فلم 
السلبية اخلليجية على املستوايت كافة وخاصة االقتصادية منها، وهي حقيقة واقعية، جيب أن أتخذ 
والبحث  والتطوير  التخطيط  املعاصرة، عند  العراقية  االقتصادية  الذهنية  االهتمام لدى  حقها من 
عن البدائل واخليارات؛ لذا فإن األسئلة اليت تطرح نفسها هنا: كيف يتجنب العراق اضطراابت 
اخلليج االقتصادية؟ وما خياراته وبدائله املتاحة لتحقيق هذا اهلدف؟ وهو ما حناول البحث له 

عن ردود وإجاابت، من خالل نقاط العرض التالية:  

 1- خيارات االنفتاح اجلزئي خليجياً:

العراق ومنطقة اخلليج، بل ورمبا رجاحة  النفطية بني  التعارض يف املصاحل  يف ظل رجاحة 
االنفتاح  لتفعيل  عراقية  آلية  بناء  يتوجب  فإنه  كثرية،  أحياانً  املصاحل  تلك  يف  التنافسية  عنصر 
االقتصادي اجلزئي -واملتاح حاليًا- على منطقة اخلليج، كبديل متهيدي العتماد وبناء آلية أكثر 

تكاماًل وانفتاحاً يف املستقبل، وهو ما ميكن أن يرتكز إىل مجلة اخليارات والبدائل التالية: 

الديون 	  اخلليج، والسيما  ملنطقة  العراق  ديون  لتحويل  اقتصادية خالقة؛  إجياد طرق ووسائل 
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الكويتية)42(، الستثمارات متبادلة بني الطرفني؛ وميكن هذا من طريق "آلية حتويل القروض إىل 
املالية، وهي اآللية اليت ميكن أن تتيح اسرتداد  حقوق ملكية عرب األنظمة املتطورة للهندسة 
الكويت جزءاً من ديوهنا، وتعزز فرص القطاع اخلاص الكوييت يف االستثمار املباشر يف العراق، 
اخلليج  وبلدان  الكويت  من  املستثمرين  على  العراقي  لالقتصاد  هيكلي  انفتاح  إىل  وتؤدي 

األخرى")43(.

هتيئة األجواء االستثمارية العراقية الستيعاب رغبة القطاع اخلاص االستثماري ابلدول اخلليجية 	 
يف االنفتاح على السوق العراقية، وهو ما يستطيع العراق من خالله تنويع موارده املالية بعيداً 
للمستثمرين  يوفرها  أن  للعراق  ميكن  اليت  االستثمارية  الفرص  حجم  "تقدر  إذ  النفط؛  عن 

اخلليجيني واألجانب أبكثر من 100 مليار دوالر")44(.

التوظيف اجليد الستعادة العراق عضويته يف احتاد غرف دول اخلليج العربية، من أجل استنهاض 	 
والصلب  احلديد  العراق- كصناعة  املتجمدة -والسيما يف جنوب  االسرتاتيجية  الصناعات 
والبرتوكيماوايت واألمسدة، وكذلك من أجل تنشيط قطاع االستثمار العقاري الذي ميتلك فيه 

اخلليجيون خربات واسعة ورؤوس أموال جاهزة)45(.

42- جتدر اإلشارة هنا إىل أن اإلمارات العربية املتحدة من أوائل الدول اخلليجية اليت قدمت إعفاءات وتنازالت عن ديوهنا لدى 
العراق اليت بلغت 5.8 مليار دوالر، يف حني أن الديون الكويتية املتبقية على العراق -منذ الغزو العراقي للكويت عام -1990 
واملستحقة الدفع بقرارات أممية، اليت تصل إىل 4.4 مليار دوالر تقريباً على وفق آخر التصرحيات الرمسية الكويتية، إذ متثل إشكالية 
كبرية للعراق، وإن التنازل عنها حيتاج إىل تشريعات معقدة جداً يصعب اختاذها يف الدوائر الرمسية الكويتية على املديني القريب 

واملتوسط، وهو ما حيتم البحث عن بدائل اقتصادية واعدة جلدولتها والتخلص منها. 
43- راجع: التميمي،عامر ذايب، ديون العراق للكويت: ملاذا ال حتول الستثمارات؟ تقرير صحيفة احلياة السعودية، بتأريخ 11 

أبريل 2012، متاح على: http://www.alhayat.com، مع البحث ابلعنوان املذكور )بتصرف(. 
44- انظر: العبيدي،حممد عبد الرمحن، اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقيةـ، مصدر سابق، ص: 343.

45-انظر: العبيدي،حممد عبد الرمحن، اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقية، ص: 350 )بتصرف(.  

http://www.alhayat.com
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2- خيارات اإلنعاش االقتصادي الداخلي:

ال شك أن العراق ميتلك بدائل وخيارات على مستوى إنعاش اقتصاده الداخلي، وهي خيارات 	 
مرهونة مبجموعة اإلجراءات اآلتية: 

حماربة الفساد املايل واإلداري، وإحكام السيطرة على املوارد املالية للدولة، وهو أمر أفاض فيه 	 
كثريون، كون الفساد أهم األسباب الصارخة وراء ظاهرة الرتاجع االقتصادي يف العراق. 

الرتكيز على استنهاض املعايري االقتصادية والتجارية املؤدية إىل اإلسراع يف انضمام العراق إىل 	 
منظمة التجارة العاملية، وعلى رأس هذه املعايري، انتشال الصادرات العراقية الدولية من أسر 
الريع النفطي املهيمن على إيرادات املوازنة العامة والنقد األجنيب، والسيما أن املنظمة "تستبعد 
النفط اخلام كونه سلعة ضمن جمموعة السلع اليت يتاجر هبا دولياً، وهو األمر الذي ما زال 

يشكل جوهر التناقض يف انضمام العراق إىل تلك املنظمة")46(.

التشوهات يف هيكلية 	  النشطة، وعالج  العراقية غري  الفاعلية االقتصادية للقطاعات  استعادة 
هذه القطاعات؛ فقطاع الصناعة التحويلية مثاًل تراجع إسهامه يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل

GDP من 4.2 % عام 2002 إىل 0.4 % عام 2012، وقطاع الزراعة من 8.6 %، 
تنشيط وإنعاش داخلي، والسيما عرب  للمدة نفسها)47(، وكل هذا حيتاج إىل   % 1.5 إىل 
اقتصادايً واعداً مع  االستثمار؛ فالقطاع الزراعي -على سبيل املثال- ميكن أن يكون خياراً 
امتياز األراضي العراقية ابخلصوبة وارتفاع معدالت اإلنتاج، وقلة تكاليف االستثمار الزراعي، 
قياساً بدول اجلوار، فقط حيتاج األمر إىل توفري تنافسية إجيابية للمنتج الزراعي العراقي، وتعديل 

46- انظر: شذى خليل، االقتصاد العراقي بني سياسة اإلغراق وعوائق االندماج الدويل، تقرير مركز الروابط للدراسات والبحوث 
.https://rawabetcenter.com/archives/76601 :االسرتاتيجية، 27 أكتوبر 2018، متاح على

47- انظر: عجالن، حسني حسن، تنويع قدرات االقتصاد العراقي يف ظل اهليمنة الريعية.. الواقع الراهن واحلساابت املستقبلية، 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=1 :جملة املنصور، العدد 27، 2017، ص: 3، متاح على

23379،)بتصرف يسري(.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=123379،(بتصرف
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=123379،(بتصرف
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=123379،(بتصرف
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"قوانني امللكية وقانون 177 وقانون التأجري")48(.

اإلسراع يف رفع الطاقة اإلنتاجية ملصايف النفط العراقية لتجنب اهلدر املايل؛ إذ "جند أن العراق 	 
طاقتها  بكامل  تعمل  ال  لكنها  يومياً،  برميل  ألف   667 تكرير  بطاقة  مصفاة   12 ميتلك 
اإلنتاجية؛ مما جعل العراق يعتمد على استرياد املشتقات مببالغ تشكل عبئاً كبرياً على ميزانية 
الغاز  استثمار  عدم  نتيجة  املالية كبرية  العراق  خسائر  فإن  أخرى،  جهة  ومن  الدولة")49(، 
الطبيعي؛ ففي املدة من 2006 حىت 2011 قدر متوسط اخلسائر بــ 52.9 مليار دوالر، 
و147 مليار دوالر ملتوسط املدة من 2012 وحىت 2016، وهي خسائر قابلة للزايدة يف 

ظل السياسات االقتصادية احلالية)50(.

احمللي، وتعزيز مفاهيم 	  الزراعي  اإلنتاج  من  انطالقاً  للعراق  الغذائي  اآلمن  العمل على حتقيق 
هيكلة  خالل  العراقي،من  األعمال  قطاع  إطار  يف  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  وفلسفات 
املؤسسات املرتهلة وتكثيفها يف مكوانت اقتصادية صغرية وحُمكمة، إىل جانب خلق مؤسسات 
السوق عرب هذه املكوانت، ودعمها مالياً، مع توفري احلماية االجتماعية هلا عرب أطر تشريعية)51(.

3- خيارات االنفتاح على االقتصاد الرتكي: 

تركيا شريك اقتصادي مركزي ابلنسبة للعراق، ودوماً تظل العالقات االقتصادية والتجارية مع 
هذا الشريك املركزي، قابلة للتطوير وتوسيع دائرة االنفتاح والتعاطي اإلجيايب، خاصة وأن الشراكة 
االقتصادية اليت جتمع بني البلدين، مبنية على روابط سياسية متينة ابلنسبة لرتكيا جتاه العراق؛ حيث 

48- انظر: شذى خليل، مكافحة اإلرهاب الزراعي يف العراق، مصدر سابق.
49- انظر: عدانن،خالد صاحب، التنافس اإليراين الرتكي يف العراق بعد 2003، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم 
http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/ :السياسية، جامعة النهرين، العراق، 2015، ص: 18، متاح على

 files/Combined_5_1.pdf
50- انظر: عجالن، حسني حسن، تنويع قدرات االقتصاد العراقي يف ظل اهليمنة الريعية...، مصدر سابق، ص: 8 )بتصرف(.

والدراسات  للتنمية  الفرات  والتحدايت، مركز  املصمون   :2030 العراقي ورؤية  االقتصاد  السرحان، حسني أمحد،  انظر:   -51
االسرتاتيجية، 28/3/2018، متاح على: http://fcdrs.com/economical/1029 ، )بتصرف(.

http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_5_1.pdf
http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_5_1.pdf
http://fcdrs.com/economical/1029
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تتبىن األوىل سياسات دولية وإقليمية هادفة إىل دعم وتعزيز وحدة األخرية، ورفض أية طروحات 
تؤدي إىل تفتيتها إىل جيوب أو دول على أساس عرقي أو طائفي، إىل جانب التخندق اإلجيايب 

خلف دعم حكومة مركزية قوية وقادرة على إعادة االستقرار السياسي واالقتصادي هبا)52(.

ونسبية  دائمة  إجيابية  تركياً،  على  اقتصادايً  العراقي  االنفتاح  وخيارات  إمكاانت  وتسجل 
-حااًل ومستقباًل- قياساً ببقية اخليارات املماثلة، كاخليار اإليراين مثاًل، وذلك لالعتبارات اآلتية: 

متثل تركيا "بوابة دخول العراق املباشرة األوىل إىل األسواق األوربية؛ فتجارة الشاحنات العراقية 	 
تعرب من مركز هابور احلدودي، يف حني يعرب خطان نفطيان األراضي الرتكية إىل حمطات ضخ 

النفط على البحر املتوسط يف جيهان")53(.

إقراره 	  الواجب  السياسي  البناء  بتوافق إجيايب على شكل  الرتكية - األمريكية  العالقات  متتاز 
أن  على  التأكيد  ميكن  لذا  والبعيدة؛  واملتوسطة  القريبة  املدايت  على كل  العراق  يف  وتثبيته 
عالقات اقتصادية فاعلة بني العراق وتركيا، لن تُقابل بعراقيل أمريكية كتلك اليت يعاين منها 
القوية  تركيا  أن عالقات  واجلدير ابلذكر  إبيران،  والسياسية  االقتصادية  العراق جراء عالقاته 

ابالحتاد األورويب تعد إحدى املسوغات القوية حليوية التقارب العراقي-الرتكي)54(.

حتتاج البلدان إىل بعضهما يف ملفني اقتصاديني من أخطر امللفات لكليهما، مها: ملف النفط ابلنسبة 	 
لرتكيا، وملف املياه ابلنسبة للعراق؛ فرتكيا "بلد غري نفطي وال ميتلك الغاز الطبيعي؛ مما يشكل عبئاً 

ثقياًل على ميزانيته؛ لذا فهو يطمح يف احلصول على أفضلية نفطية مع العراق مقابل املياه")55(.
52- انظر: هنري ج.ابركي، سلسلة تقارير معهد السالم األمريكي عن العراق )العراق وجريانه(، تقرير )تركيا والعراق.. أخطار 

وإمكاانت اجلوار(، ص: 2، متاح على:
 https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr141_arabic.pdf ، )بتصرف(.

53- املصدر نفسه، ص: 11 )بتصرف يسري(.
54- املصدر نفسه، ص: 2 )بتصرف(.

55- انظر: احلسيناوي، جعفر هبلول، األبعاد السياسية واالقتصادية لالحتالل األمريكي للعراق وانعكاساهتا على دول اجلوار، 
دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسة، جامعة النهرين، العراق، 2013، ص: 95، متاح على:

 http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_122.pdf، )بتصرف(.

https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr141_arabic.pdf
http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_122.pdf
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وخاصة 	  للتطوير،  قابلة  آفاق  على  البلدين،  بني  واالقتصادي  التجاري  التبادل  حركة  تنفتح 
يف املرحلة الراهنة؛ فقد "احتل العراق املرتبة الرابعة بني أكثر الدول املستوردة من تركيا خالل 
تشرين األول 2018، وبواقع 852 مليون دوالر")56(، وبلغ إمجايل حجم التبادل التجاري 
بني البلدين يف العام نفسه حنو 16 مليار دوالر، ويتوقع زايدته إىل حدود 20 مليار دوالر 

للعام احلايل 2019.

4- خيارات التعاطي مع العقوابت اإليرانية:

ال ميتلك العراق خيارات قوية للتعاطي مع العقوابت األمريكية على إيران، إال مبقدار قدرته 
على التوظيف اجليد واملثايل لثقله السياسي واالقتصادي واالسرتاتيجي ابلنسبة حللفائه الكبار يف 
والطرق  الوسائل  بعض  عن  فضاًل  األمريكية-،  املتحدة  الوالايت  رأسهم  -وعلى  والعامل  املنطقة 
املراوغة، كما حدث -مثاًل- حينما ابدر العراق مؤخراً إبعالن وقف تعامل البنوك العراقية مع إيران 
ابلعملة األمريكية الدوالر، لكنه يف الوقت نفسه غّض الطرف عن التعامل ابليورو، ولكن على 
الرغم من قلة اخليارات، استطاع العراق احلصول على استثناءات أمريكية تسمح هلا ابحلصول على 
مستلزمات الطاقة والكهرابء من إيران. ويف واقع األمر فإن العقوابت األمريكية لن تستطيع وقف 
العراق وإيران؛ ولعل تفوق الصادرات اإليرانية على الصادرات  القائمة بني  العالقات االقتصادية 
الرتكية للعراق خالل 2019، يثبت هذه احلقيقة؛ فقد بلغ حجم الصادرات اإليرانية للعراق خالل 

2019 ما يقرب من 8 مليارات و750 مليون دوالر)57(.

56- انظر: شذى خليل، مكافحة اإلرهاب الزراعي يف العراق، مصدر سابق )بتصرف يسري(.
.https://ar.rt.com/lfrl ، 2019/2/9 :57- راجع الرابط

https://ar.rt.com/lfrl
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5- خيارات إجياد شراكات اقتصادية جديدة:

من هذه الناحية، ميتلك العراق بدائل وخيارات كثرية ميكنها توفري املصادر الداعمة البديلة 
من  سبب  ألي  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  وبني  بينها  التجاري  التبادل  حركة  توقفت  حال 

األسباب، وميكن إجياز أهم هذه اخليارات يف اآليت)58(: 

املبادرة العراقية بفتح وتفعيل شراكات اقتصادية جديدة مع االقتصادات اآلسيوية املتطورة ( 1)
األسواق  فتح  صعوابت  وتذليل  جتارهبا،  من  واالستفادة  اآلسيوية،  الدول  وبقية  واهلند  كالصني 

املتبادلة مع هذه األطراف.  

البوابة ( 2) عرب  األوروبية  القارة  مع  ومتطورة  جديدة  اقتصادية  شراكات  إجياد  على  العمل 
الرتكية، وقد يكون القيام إبنشاء سوق فورية للنفط اخلام العراقي ومشتقاته فوق األراضي الرتكية 

خطوة فاعلة يف هذا االجتاه.

اجتاه ( 3) يف  العراقي  الطبيعي  الغاز  استثمارات  انطالق  صعوابت  بتذليل  العراقية  املبادرة 
األسواق الدولية والسيما األوروبية واآلسيوية، عرب تفعيل أو استئناف الشراكات االقتصادية املتبادلة 
مع تركيا، وسوراي، واألردن؛ وهذه األخرية حتتاج العراق إىل توسيع دائرة التعاون النفطي معها على 

وجه اخلصوص.

دول ( 4) مع  احملتمل  الرتكي  االندماج  لتوظيف  مسبقة  ووسائل  خطط  إعداد  على  العمل 
االحتاد األورويب؛ مبا يعود على ديناميكية االقتصاد العراقي ابلفائدة واستعادة التعايف والنشاط. 

58- انظر: الشهوان، نوفل قاسم، قراءة يف العالقات االقتصادية للعراق بدول اجلوار وإمكانية تطويرها، منشورات منتدى 
البحث  مع   ،https://ar.rt.com/lfrl على:  متاح   ،2008/9/28 )واات(،  العرب  واللغويني  للمرتمجني  الدولية  اجلمعية 

ابلعنوان املذكور )بتصرف(.

https://ar.rt.com/lfrl
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استنتاجات: 

بناًء على العرض السابق، ميكننا استنتاج اآليت: 

دفة 	  توجيه  يف  جذريًة  اخلليجية  األسواق  على  للعراق  املعاصرة  االقتصادية  االعتمادية  تعّد  ال 
االقتصاد العراقي، لكنها ضرورية يف إطار السعي إىل تعزيز السوق الوطنية احمللية، ونقل اخلربات 
والتجارب التشغيلية، وتشجيع االستثمار، وهي أساسية وحمورية أيضاً يف زمن األزمات والطوارئ.  

الدوافع واحملفزات يف اجتاه تعزيز العالقات العراقية اخلليجية املتبادلة تفوق بكثري دوافع وحمفزات 	 
التقاطع والتباين؛ وهو ما يظهر من تعاظم املصاحل املشرتكة على املستوى األمين واالسرتاتيجي مث 

على املستوى التجاري واالقتصادي من خالل قابلية التكامل السوقي والتبادل االستثماري. 

العراق، 	  املنفتحة خليجياً جتاه  الدوافع االقتصادية  احملور اجليوسياسي يؤدي دوراً كبرياً يف توجيه 
حمددات  وفق  على  الدوافع  تلك  تكييف  يف  األكرب  الدور  خالله  اإليراين  الوجود  يؤدي  الذي 
األخطار اإلقليمية اليت تشكلها طهران على دول جملس التعاون اخلليجي حبسب ما يعتقده اجمللس. 

تشابه البيئة االقتصادية العراقية نظريهتا اخلليجية يف احلاجة املاسة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن 	 
هيمنة الريع النفطي، لكن البيئتني تتعارضان غالباً من حيث توجيه أسعار النفط وخفض حصص 
إنتاجه أو زايدهتا، لكن يبقى العراق هو اخلاسر األكرب يف هذه املعركة اإلنتاجية بفعل غلبة النفط 

اخلليجي يف األسواق العاملية، وتواضع تكاليف استخراجه )4 أو 5 دوالرات لكل برميل(.

للتطوير 	  القابلة  اجملاالت  أهم  والغاز،  واملوانئ  الذهب  وجتارة  واملعدنية  الثقيلة  الصناعات  تعدُّ 
بني العراق ومنطقة اخلليج، فضاًل عن الكيماوايت والصناعات الدوائية، يف حني تعد الكويت 
واإلمارات مها األكثر وجوداً يف األسواق العراقية االستثمارية، مقابل حضور متنام للسعودية، 

ومتطور حديثاً لقطر.
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االقتصاد اخلليجي أكثر متاسكاً أمام األزمات املالية الدولية، لكنه أكثر هشاشة أمام تداعيات 	 
األزمات االقتصادية الداخلية، وكذلك أمام تراجع األسعار العاملية للنفط أو تنامي مؤشر التوترات 
الطارئة اخلاصة  أمام األزمات  املالية، وأيضاً  السلع األولية واألسواق  اجليوسياسية على أسواق 
كاألزمة اخلليجية وأزمة خاشقجي، وهو ما تظهر دالئله احلالية من تراجع القدرات اخلليجية على 

مواكبة املتطلبات االجتماعية واالقتصادية واملعيشية لعموم اخلليجيني، قياساً بقدرات سابقة.

إن تعرض األسواق اخلليجية الضطراابت إقليمية أمر وارد وحمتمل، والعراق ميتلك بدائل متعددة 	 
أمهها  أو آلخر،  لسبب  إغالقها  أو  األسواق، حال جتميدها  على هذه  االعتماد  تغنيه عن 
االقتصاد  استنهاض  عن  فضاًل  اآلسيوي،  االقتصاد  وشراكات  واألوروبية،  الرتكية،  األسواق 

الداخلي، وإمكانية فتح أسواق جديدة.

توصيات:

توظيف الفرص الواعدة احلالية واملتمثلة يف القابلية املثالية لالنفتاح املتبادل بني العراق ودول 	 
جملس التعاون اخلليجي يف تعزيز االقتصاد العراقي، مع أخذ احليطة واحلذر ألي مفاجآت غري 
متوقعة، من طريق أتمني األسواق البديلة، وتعزيز االنفتاح عليها، وإجياد شراكات فاعلة مع 

اجلار الرتكي واألردين جتاه األسواق اآلسيوية واألوروبية. 



23

خيارات العراق االقتصادية يف مواجهة االضطراابت اإلقليمية يف منطقة اخلليج

قائمة املصادر واملراجع
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مركز (  6) والتحدايت،  املضمون  ورؤية 2030:  العراقي  االقتصاد  أمحد،  السرحان، حسني 
الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية، 2018/3/28:

 http://fcdrs.com/economical/1029

https://www.aa.com.tr
https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-2016
http://www.alhayat.com
http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_122.pdf
http://www.journalofecon.com/papers/jch_paper_2018_102330590.pdf
http://www.journalofecon.com/papers/jch_paper_2018_102330590.pdf
http://fcdrs.com/economical/1029
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الشهوان، نوفل قاسم، قراءة يف العالقات االقتصادية للعراق بدول اجلوار وإمكانية تطويرها، (  7)
منشورات منتدى اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب )واات(:

 https://ar.rt.com/lfrl 

اجملال (  8) يف  اخلليجية  العراقيةــ  للعالقات  املستقبلية  اآلفاق  الرمحن،  عبد  حممد  العبيدي، 
االقتصادي، جملة دراسات إقليمية، جامعة املوصل، العدد 19، 2010:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35027 

العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار...، تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات (  9)
االسرتاتيجية: 

http://rawabetcenter.com/archives/78119 

املرصد االقتصادي ملنطقة اخلليج، العدد األول، يونيو/حزيران 2017: (  10)

h t t p : / / d o c u m e n t s . w o r l d b a n k . o r g / c u r a t e d /
en/919361497357666314/pdf/116205-v2-replacement-
PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf

املسفر، حممد صاحل، التحدايت األمنية لدول جملس التعاون اخلليجي، اجمللة العلمية لكلية (  11)
اإلدارة واالقتصاد، جامعة قطر، العدد التاسع 1998:

 http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/colleges/cbe/documents/
issuesvol9.pdf 

https://ar.rt.com/lfrl
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35027
http://rawabetcenter.com/archives/78119
http://documents.worldbank.org/curated/en/919361497357666314/pdf/116205-v2-replacement-PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/919361497357666314/pdf/116205-v2-replacement-PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/919361497357666314/pdf/116205-v2-replacement-PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/colleges/cbe/documents/issuesvol9.pdf
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/colleges/cbe/documents/issuesvol9.pdf
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أمين، عمرية، التجارب احلديثة السرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف الدول النامية الغنية (  12)
ابملوارد الطبيعية..دراسة جتربة دول جملس التعاون اخلليجي، اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية، 

املركز الدميقراطي العريب، أملانيا، برلني، العدد 1، مارس/أبريل 2018:

 https://democraticac.de/?page_id=50832 

النفط (  13) جدلية  الباردة:  احلرب  بعد  اخلليج  يف  األمريكية  السياسة  الكرمي،  ابمساعيل،عبد 
والقوة، منشورات جامعة قاصدي مرابح ورقلة، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد 6 جانفي 

:2012

https://revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/
dafatirimages/DAFN06/D0618.pdf 

للشرق (  14) مركز كارنيغي  دراسة  اخلليج،  يف  للطائفية  السياسي  االقتصاد  غنغلر،  جاسنت 
األوسط، آب/أغسطس 2016:

 https://carnegie-mec.org/2016/08/29/ar-pub-64408

حنني ايسني، بعد اغتيال خاشقجي.. اقتصاد السعودية أمام منحدر خطري، تقرير موقع (  15)
 http://khaleej.online/GJW4BX :اخلليج أونالين

سكوت السنسكي، سلسلة تقارير معهد السالم األمريكي عن العراق) العراق وجريانه(، (  16)
تقرير)األردن والعراق:بني التعاون واألزمة(:

 https://www.usip.org/sites/default/files/sr178_arabic.pdf

https://democraticac.de/?page_id=50832
https://revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/dafatirimages/DAFN06/D0618.pdf
https://revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/dafatirimages/DAFN06/D0618.pdf
https://carnegie-mec.org/2016/08/29/ar-pub-64408
http://khaleej.online/GJW4BX
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شذى خليل، االقتصاد العراقي بني سياسة اإلغراق وعوائق االندماج الدويل، تقرير مركز (  17)
الروابط للدراسات والبحوث االسرتاتيجية:

 https://rawabetcenter.com/archives/76601

شذى خليل، مكافحة اإلرهاب الزراعي يف العراق، تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات (  18)
 http://rawabetcenter.com/archives/79369 :االسرتاتيجية

التعاون (  19) جملس  ودول  العراق  بني  االقتصادي  التعاون  إمكاانت  عدانن،  سايل  عبيد، 
اخلليجي املدة)1991/ 2013( دراسة حتليلية، حبث مقدم لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 

القادسية،2017:

http : / /qu .edu. iq/reposi tory/wp-content/uploads /2
0 1 7 / 0 6 / % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 % D 8 % A D %
D 8 % A B - % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 4 -
%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%
D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf، 

الواقع (  20) الريعية..  العراقي يف ظل اهليمنة  تنويع قدرات االقتصاد  عجالن، حسني حسن، 
الراهن واحلساابت املستقبلية، جملة املنصور، العدد 27، 2017:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=123379

عدانن، خالد صاحب، التنافس اإليراين الرتكي يف العراق بعد 2003، رسالة مقدمة لنيل (  21)
درجة املاجستري يف العلوم السياسية، جامعة النهرين، العراق، 2015:

http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_5_1.pdf  

http://rawabetcenter.com/archives/79369
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_5_1.pdf
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علي، سليم قاطع، العراق ودول جملس التعاون اخلليجي: حنو اسرتاتيجية مستقبلية، تقرير (  22)
املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية، االقتصادية والسياسية، برلني/أملانيا،2017: 

 https://democraticac.de/?p=50859

كاظم، ظالل جواد، وعبد عون،مرزوق أمحد، احلدود السياسية لبعض دول جوار العراق (  23)
وأثرها يف منو ظاهرة اإلرهاب بعد عام2003، جملة البحوث اجلغرافية، جامعة الكوفة، العدد 27، 
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=147009 :2018

كاظم، حممد كرمي، دول اخلليج العريب واالستقرار األمين يف العراق، جملة دراسات دولية، (  24)
مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد 42/2009:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60805

لوسون، فريد إتش، منطقة اخلليج يف ظل االقتصاد الدويل املعاصر،)االقتصاد السياسي (  25)
ملنطقة اخلليج .. تقرير موجز(، مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، كلية الشئؤون الدولية جبامعة 

جورجتاون، قطر، 2012:

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%
D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%
D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8
A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20
%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A
E%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf

https://democraticac.de/?p=50859
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=147009
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60805
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.pdf
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طويل (  26) وتناحر  والدين  النفط  والعراق..  السعودية  العربية  اململكة  جوزيف،  مكميالن، 
السالم  معهد  عن  الصادرة  وجريانه(،  تقارير)العراق  سلسلة  ضمن  الثالث  التقرير  مستمر، 

األمريكي، تقرير خاص رقم 157 يناير/كانون الثاين 2006:

 https://www.usip.org/sites/default/files/sr157_arabic.pdf

املؤشرات (  27) العاملية..  األزمات  مواجهة  يف  اخلليجية  االقتصادية  املتانة  حسني،  نيفني 
والدالالت، منشورات إدارة التخطيط ودعم القرار بوزارة االقتصاد اإلماراتية، 2016

وجريانه(، (  28) العراق  العراق)  عن  األمريكي  السالم  معهد  تقارير  سلسلة  ج.ابركي،  هنري 
تقرير)تركيا والعراق.. أخطار وإمكاانت اجلوار(:

https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr141_
arabic.pdf 

https://www.usip.org/sites/default/files/sr157_arabic.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr141_arabic.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr141_arabic.pdf

