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املقدمة

والسياسية  األمنية  أبعادها  يف  متشابكة  والعراق  اإلسالمية  إيران  مجهورية  بي  العالقات 
واإلقليمية، يف حي أنَّ العالقات االقتصادية والتجارية من اجملاالت اليت جتمع البلدين اجلارين معاً، 
إذ أصبح العراق أهم شريك جتاري إليران بعد اإلطاحة بصدَّام حسي على يد الغزو األمريكي يف 

عام 2003، ومنذ ذلك احلي ازداد حجم التبادل التجاري السنوي بي إيران والعراق. 

حتسَّنِت العالقات التجارية كثرياً يف األعوام األخرية لدرجة أنَّ العراق أعلن يف مارس/آذار 
عام 2010 عن عزمه إنشاء منطقة جتارة حرة ابلقرب من البصرة، اثين أكرب مدينة يف العراق وأكرب 
موانئه، وُتْظِهُر اإلحصاءات االقتصادية أنَّ الصادرات اإليرانية إىل العراق قد زادت ابستمرار على 
ا أقل سعراً من السلع الصينية؛  مدى السنوات العشر املاضية، خصوصاً وأنَّ السلع اإليرانية متتاُز أبنَّ
نظراً الخنفاض تكاليف الشحن الربي من إيران)1(، لقد بلغت صادرات إيران غري النفطية إىل العراق 
يف عام 2008 حوايل 2.8 مليار دوالر، ووصلت يف عام 2019 إىل حوايل 9 مليارات دوالر. 

يف  نسيب  واخنفاض  األمن،  انعدام  من  طويلة  مدَّة  بعد  العراق  أصبح  أخرى  جهة  ومن 
النمو  اخنفض   2017 عام  يف  الدويل  البنك  لتقرير  فَوْفقاً  جديد،  وضع  يف  اإلرهابية  العمليات 
االقتصادي للعراق بنسبة %0.8، وتراجع الناتج احمللي اإلمجايل للعراق من 234 مليار دوالر يف 
عام 2013 إىل 197 مليار دوالر، وتشري هذه اإلحصاءات إىل اخنفاض إنتاج السلع واخلدمات 

يف خمتلف القطاعات االقتصادية.

وقد أتثَّر هذا االجتاه النزويل ابلعديد من احلروب واألضرار اليت حلقت ابلبنية التحتية وتدهور 
الصناعات األم والعقوابت الدولية، إن النمو املستمر للعراق يف حجم اإلنتاج، والتوقعات اإلجيابية 
لنمو صادرات النفط اخلام، والنمو السكاين، واحلاجة املتزايدة ملواد البناء والسلع املختلفة، وجهود 
التصنيع والدعم احلكومي لالستثمار احمللي واألجنيب يف هذا البلد كلها أمور شديدة األمهية ختلق 

ابة للغاية للعراق بوصفه أحد أقطاب الطلب املهمة يف العامل. ظروفاً جذَّ

آفاق العالقات االقتصادية بين إيران والعراق
علي نجات *

*  کاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط.
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يف الواقع يُعَرُف العراق أبنَّه أحد أهم مراكز االستثمار يف العامل، لذلك فإنَّ توسيع العالقات 
الدبلوماسية واالقتصادية مع العراق له أمهية اسرتاتيجية يف سياسات إيران األمنية واإلقليمية والدولية، 
فَوْفقاً لإلحصاءات أنَّ معظم جتارة إيران مع جريانا يف العقد املاضي كانت مع العراق واإلمارات 
العربية املتحدة وأفغانستان وتركيا وابكستان على التوايل، ولتوضيح املوضوع ميكن القول إنَّ حجم 
جتارة إيران مع العراق أكرب من احلجم اإلمجايل لتجارة إيران مع تركيا وأفغانستان وابكستان، كما 

أنَّ قيمة جتارة إيران مع العراق تبلغ عشرة أضعاف جتارة إيران مع دول االحتاد األورويب.

إال أنَّ توسُّع العالقات التجارية بي إيران والعراق يواجه حتدايت مع تزايد املنافسة يف السوق 
العراقية واستمرار العقوابت الدولية ضد إيران، وجهود العراق لربط شبكة الكهرابء عرب دول جملس 

التعاون اخلليجي وتركيا، وحماولة استرياد الغاز من قطر.

لذلك، السؤال الرئيس هلذه الورقة، ما التحدايت والعقبات الرئيسة أمام التقارب االقتصادي 
بي إيران والعراق؟ لإلجابة على هذا السؤال، وبعد دراسة العالقات التجارية اإليرانية العراقية يف 
ويف  املستقبل،  يف  البلدين  بي  االقتصادية  العالقات  تطوير  سُتْدرُس حتدايت  األخرية،  السنوات 

النهاية ستـُْعَرُض السياسات املقرتحة لتوسيع وتطوير العالقات االقتصادية بي إيران والعراق.

إيران والعراق شريكان جتاراين كبريان

اجملموعة  كانت  العراق،  يف  البعث  وحزب  صدَّام حسي  سقوط  بعد  األوىل  األشهر  يف 
األوىل من صغار املستثمرين الذين دخلوا العراق هم اإليرانيي الذين أرادوا ذلك بسبب اخنفاض 
قيمة العملة العراقية بعد احلرب الطويلة، ويف أثناء هتديد احلكومة املركزية العراقية من قبل "داعش"، 
والتأثري املتزايد هلذه التنظيم اإلرهايب، بقي رجال األعمال اإليرانيون والنشطاء االقتصاديون والعمالة 
يف العراق واستمروا يف أنشطتهم، وخالل هذه السنوات، سعت طهران إىل توسيع تنوع عالقاهتا 

االقتصادية مع العراق.

وقد أدَّى استئناف إدارة الرئيس األمريكي السابق "دوانلد ترامب" للعقوابت على طهران إىل 
قيام إيران بتوسيع عالقاهتا مع العراق بداًل من تقليص العالقات االقتصادية بي طهران وبغداد؛ ممَّا 
دفع هتديد احلكومة األمريكية بفرض عقوابت على الشركات والدول اليت تواصل التجارة مع إيران، 
ممَّا حدا بطهران إىل البحث عن طريقة لتقليل التأثري السليب لإلجراءات األمريكية ضد اقتصادها. 
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ويف غضون ذلك كانت إحدى االسرتاتيجيات اليت تبنتها طهران هي توسيع العالقات مع 
العراق بوصفه اثين أكرب سوق تصدير غري نفطي، -ويف الواقع- ترى إيران أنَّ السوق العراقية هي 
أهم فرصة للتنفُّس االقتصادي يف ظل العقوابت، إذ زاد حجم جتارة السلع غري النفطية بي إيران 
والعراق من 2.8 مليار دوالر يف عام 2008 إىل أكثر من 9 مليارات دوالر يف عام 2018، ويف 
عام 2019 بلغت صادرات إيران إىل هذا البلد حنو 8 مليارات و 404 ماليي دوالر، ويف عام 

2020 وصل هذا املبلغ إىل حنو 7.5 مليار دوالر.

وتتصدَّر  دوالر  ماليي  و 205  دوالر  مليار   33 حنو   ،2020 عام  يف  العراق  استورد 
الصي السوق بنحو 11 مليار دوالر أو %33، وجاءت تركيا بـ 9 مليارات دوالر و 143 مليون 
دوالر وحصة %27.5، وإيران بصادرات 7 مليارات و 823 مليون دوالر يف املرتبة الثالثة حبصة 
إىل  اإليرانية  الصادرات  الثالث وحجم  املركز  أمهية  ولفهم  العراقية،  الواردات  %23.6 يف سوق 
العراق يكفي أن نعرف بعد إيران جاءت اهلند وأملانيا وكوراي اجلنوبية والوالايت املتحدة واململكة 
العربية السعودية واألردن وإيطاليا وأوكرانيا والربازيل وهولندا وبريطانيا ومصر وفرنسا والياابن يف املرتبة 

من 4 إىل 17.

إنَّ العراق بوصفه أحد الدول اجملاورة إليران من اجلهة الغربية، كان وما زال يؤدِّي أثراً مهماً 
ن العقوابت املفروضة على البالد، إذ كان العراق  يف الصادرات غري النفطية إليران، ال سيَّما إابَّ
يف عام 2019 اثين أكرب جهة للصادرات غري النفطية اإليرانية، وذلك حبوايل 9 مليارات دوالر، 
ولكن حجم التبادل التجاري بي البلدين يف العام املاضي مع احتساب صادرات اخلدمات الفنية 
واهلندسية والسياحة والكهرابء والغاز، يُقدَّر بنحو 13 مليار دوالر، وبطبيعة احلال هناك مسافة 

كبرية مع تطلعات البلدين لوصول حجم الصادرات إىل 20 مليار دوالر.

الرئيس  التجاري  الشريك  دائماً  الصي  كانت  األخرية،  السنوات  يف  أنَّه  ابلذكر  وجدير 
إليران، سواًء من حيث الواردات أم الصادرات، ولكن يف عام 2019، تفوَّق العراق على الصي، 
ح تقرير منظمة تنمية التجارة لعام 2020 أنَّ العراق كان املستورد الرئيس للبضائع من  إذ يوضِّ
اُْخِترَي  إيران حىت أكتوبر/تشرين األول 2020، وَوْفق املعلومات اليت قدَّمتها هذه املنظمة، فقد 
العراق كوجهة تصدير رئيسة للبضائع اإليرانية، مع استرياد ما قيمته حنو مخسة مليارات دوالر من 
البضائع من إيران، ومن حيث الوزن، جتاوزت صادرات إيران إىل العراق 17 مليوانً و 600 ألف 
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والبطيخ  السرياميك  وبالط  والطماطم  احلديد  قضبان  وتُعدُّ  والكهرابء،  الغاز  عن  فضاًل  طن)2(، 
الطازج ومربدات املياه ومعجون الطماطم وأجزاء التوربينات البخارية واجلنب والبسكويت من بي 

أهم الصادرات اإليرانية إىل العراق. 

لطاملا شدَّد القادة واملسؤولون السياسيون يف طهران وبغداد على احلاجة إىل توسيع العالقات 
السابق حسن  اإليراين  الرئيس  املثال، صرَّح  فعلى سبيل  البلدين،  بي  التجارة  االقتصادية وزايدة 
روحاين بتصرحيات عقب اجتماعه مع الرئيس العراقي برهم صاحل، مفادها أنَّ حجم التجارة الثنائية 
بي إيران والعراق من املتوقَّع أن يرتفع من 12 مليار دوالر إىل 20 مليار دوالر سنوايً، کما أكَّدا 
الرئيس اإليرايّن إبراهيم رئيسي، ورئيس الوزراء العراقّي مصطفى الكاظمّي رغبتهما يف تعزيز العالقات 
هما االجتماع املوسَّع بي الوفدين العراقّي  االقتصادية والتجارية بي بلديهما، وجاء ذلك أثناء ترؤسِّ

واإليرايّن خالل زايرة الكاظمّي إىل طهران.

حتدايت العالقات االقتصادية اإليرانية العراقية

السنوات  االرتفاع يف  آخذة يف  العراقية  اإليرانية  االقتصادية  العالقات  أنَّ  من  الرغم  على 
األخرية، إالَّ أنَّ بعض التحدايت متنع التكامل االقتصادي بي طهران وبغداد يف املنطقة، وفيما يلي 

أهم هذه التحدايت والعقبات.

عالقة اقتصادية أحادية االجتاه وغري كاملة بنی إيران والعراق

أحد املوضوعات يف نظرايت التقارب االقتصادي اليت تعمل بوصفها حمفِّزًة لتسهيل التقارب 
هو حجم التبادالت االقتصادية واالستثمارات املتبادلة وكميتها ونوعيتها بي البلدان اليت تنوي أو 
حتاول التقارب مع بعضها بعضاً، ومن هذا املنظور فإنَّ نظرًة على الوضع يف إيران والعراق ُتْظِهُر أنَّ 
البلديِن وبسبب اعتمادمها على عائدات النفط واقتصاد املنتج الواحد ال ميتلكان عملياً القدرات 
مكمل  دور  لعب  ميكنهما  لذلك ال  ونتيجة  أخرى،  الالزمة يف جماالت  واالستثمارية  التصديرية 
البلدان  التصديرية على إدخال هذه  املنتجات  لبعضهم بعضاً، -وبعبارة أخرى- ال يقتصر شبه 
يف عملية التنسيق والتعاون والتحالف كما هو ضروري للتقارب، بل ميكن أن جيعلهما متنافسي 
ال سيَّما يف الصادرات النفطية، ومن الواضح أنَّ هذا االجتاه سيكون أكثر إاثرة للقلق إذا ُأِخَذْت 

اجتاهات تصدير النفط يف البلدين بنظر االعتبار.
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British Petroleum :Source

العالقة االقتصادية بي إيران والعراق هي عالقة أحادية اجلانب، ويف الوقت احلاضر ال يكمِّل 
البلدان بعضهما بعضاً على مستوى االقتصاد، وهذا يعين أنَّ العراق هو وجهة تصدير إيران، وإيران 
تستورد القليل جداً من العراق، وجدير ابلذكر أنَّ أكرب كمية من البضائع اليت تصدرها إيران إىل 

العراق هي الكهرابء والغاز. 

املصدر: موقع اجلمارك اإليرانية1
1 . التواريخ املذكورة تقديرات تقريبية للعام الفارسّي.
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يُظهر حجم التبادل التجاري بي إيران والعراق أنَّ حجم الواردات اإليرانية من العراق خالل 
األعوام 2010 إىل 2020 مل يكن كبرياً جداً، والسبب يف ذلك واضح، نظراً ألنَّ صادرات العراق 
الرئيسة تتعلَّق ابلنفط ومشتقاته ومنتجاته، وال ميكن إليران عملياً أن تكون قادرة على االسترياد من 

هذا البلد کالصي وتركيا وشركاء عراقيي آخرين.

وتشري اإلحصاءات إىل أنَّ واردات إيران من العراق يف عام 2008 كانت حنو 67 مليون 
دوالر، واليت كانت ترتاوح بي 60 إىل 80 مليون دوالر حىت عام 2018، ولكن يف عام 2019 
بلغ حجم الواردات اإليرانية من العراق 131 دوالر، ويف 2020 بلغت 133 دوالر، ويف األشهر 

اخلمسة األوىل من عام 2021، وصل هذا املبلغ إىل 176 مليون دوالر2.

وعلى الرغم من أنَّ واردات إيران من العراق كانت قليلة جداً، إالَّ أنَّ استرياد 5 أشهر يف 
عام 2021 كان رقماً قياسياً من نوعه، وهو أعلى رقم استرياد يف سنوات ما بعد الثورة اإلسالمية 
اإليرانية، ويبدو أنَّ هذه الزايدة يف الواردات من العراق ترجع إىل األحداث اليت حدثت يف العالقات 
املصرفية بي البلدين بعد العقوابت، إذ إنَّه عن طريق عدم تلقِّي مطالبات الغاز والكهرابء من العراق 

بسبب العقوابت، قرَّرت طهران توريد جزء من وارداهتا من هذا البلد.

زايدة الدول املنافسة إليران يف السوق العراقية

فبعد  املاضيي،  العقدين  مدى  على  إليران  الرئيسة  التصدير  وجهات  أحد  العراق  كان 
اإلطاحة ابلنظام البعثّي، وسَّعت إيران عالقاهتا التجارية مع العراق، ال سيَّما أنَّ دواًل أخرى مل يكن 
عندها عالقات اقتصادية عالية مع العراق؛ ألسباب أمنية منها احلرب، وكانت إيران املصدر الرئيس 
للبضائع إىل العراق. وبعد ظهور تنظيم داعش اإلرهايب، أكدت إيران أيًضا على توسيع العالقات 

االقتصادية وزايدة حجم التجارة مع العراق.

وعلى الرغم من االخنفاض احلاد يف الواردات العراقية من خمتلف الدول يف عام 2015، إال 
ط   منو صادرات  أنَّ واردات البالد من إيران منت منّواً إجيابياً كما يف السنوات السابقة، إذ بلغ متوسِّ
إيران إىل العراق خالل األعوام 2004 إىل 2012 حوايل %43، وخالل عشر سنوات )2005 

- 2015( زادت صادرات إيران من 1.2 إىل 6.2 يف عام 2015.

2. أمساء اخلويل، »20 مليار دوالر حجم التجارة احملتملة بي إيران والعراق«، جريدة الشرق األوسط، 9 سبتمرب/أيلول 2015، 
https://2u.pw/LKDVD :علی الرابط

https://2u.pw/LKDVD
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تدرجيياً  البلدان  دخلِت   ،2017 عام  "داعش"  هزمية  العراقية  احلكومة  إعالن  مع  ولكن 
هزمية  بعد  العراق  يف  واالستقرار  األمن  تنامي  ومع  إيران،  مع  املنافسة  واشتدِت  العراقية  السوق 

"داعش"، تتزايد جاذبية السوق العراقية للدول اإلقليمية وغري اإلقليمية.

بلغت واردات العراق عام 2019 حنو 32 مليار دوالر، واملصدِّرون الرئيسون للسلع للعراق 
هم: )الصي 9 مليارات، و470 مليون دوالر، وإيران 9 مليارات دوالر، وتركيا 8 مليارات و 
970 مليون دوالر، واهلند 2 دوالر مليار دوالر، وكوراي اجلنوبية 1.940 مليار دوالر، والوالايت 
املتحدة أخرياً 1.277 مليار دوالر، وتصدِّر دول أخرى للبضائع للعراق حنو مليار دوالر أو أقل3.

املصدر: موقع اجلمارك اإليرانية

تُعدُّ الصي، وتركيا، واألردن، واهلند، وأملانيا، والسعودية، والوالايت املتحدة من بي أكرب 
الدول املصدِّرة للسلع واخلدمات إىل العراق، وهناك كثري من املنافسة بي هذه الدول؛ للحصول 
على املزيد من الفرص للحضور يف السوق العراقية، ومن انحية أخرى ومع مرور الوقت ال سيَّما 
اجلمركية على بعض  الرسوم  العراقية زايدة  احلكومة  "داعش"، حاولِت  النسبية ألزمة  النهاية  بعد 
السلع، وذلك بدف دعم املنتجات احمللية كما قامت حبظر استرياد البضائع أو جمموعة من البضائع 

3. »چرخش در شريک اصلی جتاری/ عراق جای چي را گرفت«، )التناوب يف الشريك التجاري الرئيسي /حل العراق حمل 
https://2u.pw/HXvtn :الصي(، وكالة أنباء الطلبة اإليرانية: إسنا، 28 نوفمرب/تشرين الثاين 2020، علی الرابط

https://2u.pw/HXvtn
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اليوم  العراقية  السوق  التطورات  هذه  واألخرى، وجعلت جمموعة  الفينة  بي  العراقية  األراضي  إىل 
خمتلفة عن السنوات األوىل اليت تلت سقوط نظام صدَّام، ويبدو أنَّه مع مرور الوقت تصبح هذه 

االختالفات أكرب.

واهلند،  السعودية،  العربية  واململكة  وتركيا،  وروسيا،  الصي،  متكنِت   ،2017 عام  منذ 
واألردن، إىل جانب دول مثل إيطاليا من اكتساب املزيد من النفوذ يف األسواق العراقية عن طريق 
تعريفات تنافسية أدَّى إىل اخنفاض القدرة التنافسية لقطاع خدمات البناء وتصدير البضائع اإليرانية 
مقابل املنافسي يف اجلزء األكرب من السوق العراقّي، کما ساهم نقص املواد اخلام وارتفاع تكلفة 
إيران  بي  املتنامية  والتجارية  االقتصادية  العالقات  وقف  يف  إيران  يف  االقتصادية  واألزمة  اإلنتاج 

والعراق.

فرباير  ومستثمر يف  1000 شركة  من  وأكثر  دولة   74 الذي حضره  الكويت  مؤمتر  ويف 
القائمة املنشورة فإنَّ فنلندا  2018، َوَعَد كثرٌي منهم ابالستثمار وتقدمي القروض للعراق، وَوْفقاً 
10 ماليي دوالر، واالحتاد األورويب 400 مليون دوالر، والبنك اإلسالمي للتنمية 500 مليون 
واململكة  مليار دوالر،   1 وبريطانيا  مليار دوالر،   1 مليون دوالر، وقطر  والياابن 600  دوالر، 
العربية السعودية 1.5 مليار دوالر، وصندوق التنمية العريّب 1.5 مليار دوالر، والكويت 2 مليار 
النقد الدويل 4.7 مليار دوالر، وتركيا 5 مليار دوالر واإلمارات عرضوا حنو ستة  دوالر، وبنك 

مليار دوالر4.

ويف الوقت احلال تُعدُّ الصي، وتركيا، وكوراي اجلنوبية، واهلند، والوالايت املتحدة، واململكة 
اِن تركيا واململكة العربية  العربية السعودية منافسي جلمهورية إيران اإلسالمية يف السوق العراقية، وتُعدَّ
السعودية إيران منافسهما السياسي التقليدي يف العراق، ويف مواجهة هذه الدول تعتمُد إيران يف 

املقام األول على النفوذ السياسي واالجتماعي والثقايف يف جنوب العراق.

العقوابت االقتصادية على إيران

التحدي الرئيس اآلخر يف العالقات االقتصادية بي إيران والعراق هي العقوابت األمريكية 
على طهران بعد االنسحاب من االتفاق النووي، تواجه إيران -الشريك التجاري الرئيس للعراق- 
4. »رشد 430 درصدی واردات ايران از عراق«، )430 ابملائة منو الواردات اإليرانية من العراق(، وکالة تسنيم الدولية لألنباء، 

https://2u.pw/dHpgh :15 سبتمرب/أيلول 2021، علی الرابط

https://2u.pw/dHpgh
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العالقات االقتصادية مع  ماليٍة حادة، ميكن أن تغري طبيعة  اقتصاديٍة شديدٍة، وأزماٍت  عقوابٍت 
فيما  األقل،  على  ثالث سنواٍت  منذ  الرتاجع  من  اإليراين  االقتصاد  يعاين  إذ  استمر،  إذا  العراق 
وارتفع  ذلك،  إىل جانب  األخرية  السنوات  على مدى  اإلمجايل  احمللي  الناتج  منو  معدَّل  اخنفض 
التضخُّم يف إيران ارتفاعاً مطَّرداً منذ انسحاب الرئيس األمريکّي السابق "دوانلد ترامب" من االتفاق 
النووي، فَوْفقاً لتقرير مركز اإلحصاء اإليرايّن، كان متوسط معدل التضخم يف إيران خالل أغسطس/

آب 2021 مبقارنة سنوية %45.2 5، وهو أعلى معدَّل تضخُّم سنوي يف إيران منذ عام 1994، 
يف حي بلغ معدَّل التضخُّم ذروته 49.4%. 

وقد تدهور اقتصاد إيران بعد انسحاب الوالايت املتحدة من خطة العمل الشاملة املشرتكة 
يف عام 2018، وفرض العقوابت األمريكية اليت تسبَّبت يف اخنفاٍض كبرٍي يف الصادرات النفطية، 
واالخنفاض الشديد يف قيمة الرايل اإليراين الذي بلغ أضعف مستًوى له أمام الدوالر، إذ يبلغ الرايل 
اإليرايّن اآلن حنو 300 ألف رايل للدوالر مقارنة بـ 32 ألف رايل مقابل دوالر واحد وقت إبرام 

اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العاملية.

لقد خلقِت العقوابت األمريكية والقيود املشدَّدة على حتويل الدوالرات مشاكل وحتدايت 
الثقيل  الظل  شكَّل  النووي،  االتفاق  من  املتحدة  الوالايت  انسحاب  فبعد  اإليراين.  لالقتصاد 
االقتصادية  العالقات  أمام  خطرية  عقبة  األمريكية  اخلزانة  ووزارة  األمريكية  والعقوابت  للضغوط، 
العراقية اإليرانية، خاصة يف جمال العالقات املصرفية والنقدية، وخالل هذه الفرتة، ضغوط واشنطن 
كان هلا آاثراً سلبيًة خطرًة على هذه العالقات، ولتقليص العالقات االقتصادية بي إيران والعراق، 
حظرِت احلكومة األمريكية التعامالت ابلدوالر وسعت إىل تقييد بغداد تدرجيياً من استرياد الغاز 
والكهرابء من إيران، وبطبيعة احلال يف سياق العقوابت املفروضة على إيران ال ميكنها استعمال موارد 

النقد األجنيّب احملدودة لالستثمار يف البنية التحتية والصناعة العراقية.

قلة التنوع يف البضائع املصدرة 

هي  املاضيي  العقدين  مدى  على  العراق  إىل  إيران  صادرات  من  والثابت  الرئيس  اجلزء 
والغاز  الكهرابء  من  أقل  قدٍر  إىل  العراق  املتوسط   سيحتاج  املدى  على  ولكن  والغاز،  الكهرابء 

5.حممد بورسردار، »ظرفيت های توسعه روابط جتاری ايران و عراق«، )قدرات تطوير العالقات التجارية اإليرانية العراقية(، اکزمي 
https://2u.pw/tIODM :نيوز، 13 مايو/أاير 2020، علی الرابط

https://2u.pw/tIODM
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اإليرايّن، إذ يطمح العراق عن طريق مشروع الربط الكهرابئي مع دول اخلليج لسدِّ جزٍء من حاجته 
من الطاقة الكهرابئية6، وكانت وزارة الكهرابء العراقية قد أبرمت يف سبتمرب/أيلول 2019 اتفاقية 
مع جملس التعاون اخلليجي إلنشاء خطي لنقل الطاقة الكهرابئية بطول 300 كيلومرت، مقسمة 
على مسافتي، 80 كيلومرتا داخل العراق و220 كيلومرتا داخل دولة الكويت، إذ سيزوِّد املشروع 
ا  العراقية أنَّ الطاقة الكهرابئي، أكَّدت وزارة الكهرابء  العراق مبئات امليغاوات من  يف حال إمتامه 
ماضيٌة يف الربط الكهرابئي مع دول اجلوار، متوقعة أن يكون جاهزاً صيف 2022 7، وأعلن وزير 
الكهرابء العراقّي عادل كرمي يف نوفمرب/تشرين الثاين 2021 عن وصول البالد إىل االكتفاء الذايت 
من الطاقة خالل 3 سنوات، وقال كرمي يف مؤمتر صحفي عقده يف حمافظة النجف إنَّ "أمام العراق 
3 سنوات فقط لالكتفاء من الكهرابء" وأضاف وزير الكهرابء أنَّه "بعد االتفاق على اكتمال 24 
ألف ميغاواط الصيف املقبل سُتضاف 5000 ميغاواط"، وأشار إىل أنَّه مل يتبقَّ إال القليل إلكمال 

اخلط الرتكي و السعودي لتجهيز الكهرابء"8.

ويسعى العراق السترياد الكهرابء من تركيا مشااًل اليت وصل املشروع معها إىل نسب إجناز 
كبرية، فضاًل عن الربط الكهرابئي مع األردن من الغرب، وتتوقَّع وزارة الطاقة األردنية أنَّ مشروع 
الكهرابء سيبدأ  بـ "150 ميغاواط" من  العراق  الذي يهدف إىل تزويد  العراقّي  االرتباط األرديّن 

العمليات يف ناية عام 2022، وهناك تصوُّر بتدفُّق الكهرابء املصرية عن طريقِه أيضاً.

وحدَّد العراق أهدافاً عديدًة بشأن دمج الطاقة املتجدِّدة على مر السني، لكنَّه مل حيقِّق إال 
البالد للطاقة الشمسية "216  تقدُّماً طفيفاً جداً، وابتداًء من عام 2020 وصلت سعة توليد 
ميغاواط"، ويف أكتوبر/تشرين األول 2021 أعلن وزير النفط العراقّي إحسان عبداجلبَّار إمساعيل 
عام  حبلول  النظيفة"  "الطاقة  من   33% إلنتاج  خطة  يف  متمثِّاًل  للعراق،  هدف  أحدث  عن 

2030م، إذ سيأيت "12 ميغاواط" منها من الطاقة الشمسية.

6. »املشاركون يف مؤمتر الكويت يتعهدون مبنح 30 مليار دوالر إلعادة إعمار العراق«، فرانس 24، 24 أكتوبر/تشرين األول 
https://2u.pw/xIPrR :2019، علی الرابط

7.»نرخ تورم ساالنه«، )معدل التضخم السنوي(، مركز اإلحصاء اإليراين، أغسطس/آب 2021، علی الرابط:
https://www.amar.org.ir/news/ArticleType/ArticleView/ArticleID/15830

8.Robin Mills, “UAE and Saudi Arabia Cut Renewables Deals to Improve Iraq 
Relations”, Nov 12, 2021, available at: https://agsiw.org/uae-and-saudi-arabia-
cut-renewables-deals-to-improve-iraq-relations/

https://2u.pw/xIPrR
https://www.amar.org.ir/news/ArticleType/ArticleView/ArticleID/15830
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وفضاًل عن الكهرابء، حياول العراق استرياد الغاز من دول أخرى يف املنطقة يف املستقبل، 
الطاقة  إنتاج  حمطات  لتشغيل  الغاز  السترياد  واجلزائر  قطر  من  مع كل  تفامهات  العراق  يدرِّس 
الكهرابئية، بعد احنسار إمدادات الغاز من اجلارة إيران، وانعكاساته السلبية على تشغيل حمطات 
إنتاج الطاقة الكهرابئية يف العراق، ويف هذا الصدد قال املتحدث ابسم وزارة الكهرابء العراقية أمحد 
العبادّي إنَّ مشكلة الغاز اإليرايّن ما تزال مستمرة، إذ تقوم إيران بتجهيز العراق حالياً بكميات تصل 
إىل 8.5 ماليي مرت مكعب يومياً فقط من أصل الكمية املتعاقد عليها والبالغة 50 مليون مرت 
مكعب يومياً يف فصل الشتاء و70 مليون مرت مكعب يومياً يف فصل الصيف، وأوضح أنَّ العراق 
يعتمد حالياً على الغاز اإليرايّن؛ لتشغيل وحدات تصل طاقتها اإلنتاجية إىل 6500 ميغاواط من 
املنظومة الكهرابئية يف البالد، وأنَّ احنسار الغاز اإليراين بذا الشكل تسبَّب يف تراجع معدالت إنتاج 

الطاقة الكهرابئية يف العراق9.

ومن انحية أخرى، تشعُر إيران ابلقلق إزاء تقليص واردات العراق من الكهرابء والغاز، ويف 
"العراق سيستغين  إنَّ  اإليرايّن حسي حسي زادة  الربملان  الطاقة يف  الصدد قال عضو جلنة  هذا 
عن الكهرابء اإليرانية خالل السنوات املقبلة، لذلك جيب التفكري يف تغيري عملية إنتاج الكهرابء 
من  نتمكَّن  قاعدة خاصة حىت  إنشاء  ابلكهرابء عن طريق  البالد  إمداد  واملسامهة يف  البلد  هلذا 
االستفادة"، وتوقَّع حسي زادة أن يتمكَّن العراق خالل السنوات الثماين املقبلة من توسيع قطاع 
النفط وتطويره إىل درجة أنَّه ميكن أن يستغين عن الغاز اإليرايّن، وسيفعل الشيء نفسه يف جمال 

الكهرابء"10.

9.علي كرمي إذهيب،»مشروع ربط كهرابء العراق ابخلليج.. هل يغنيه عن استرياد الكهرابء والغاز من إيران؟«، اجلزيرة نت، 5 
https://2u.pw/7Gz1U :نوفمرب/تشرين الثاين 2021، علی الرابط

10.»وزير الكهرابء: 3 سنوات تفصلنا عن االكتفاء الذايت من الطاقة«، شفق نيوز، 29 نوفمرب/تشرين الثاين 2021، علی 
https://2u.pw/g8hRJ:الرابط

https://2u.pw/7Gz1U
https://2u.pw/g8hRJ
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اسرتاتيجيات لتطوير العالقات االقتصادية بنی إيران والعراق

العالقات  وحتسي  االقتصادي  التقارب  أمام  عديدة  معوقات  هناك  سابقاً  ذكران  كما 
االقتصادية بي طهران وبغداد، وبناًء على ذلك جيب على إيران والعراق مراعاة بعض املتطلبات 

والضرورات، وذلك من أجل التقارب االقتصادي، وتشمل هذه االسرتاتيجيات ما يلي:

االهتمام بتوازن امليزان التجاري

امليزان التجاري بي إيران والعراق إجيايب متاماً لصاحل إيران، وينبغي أن يكون امليزان التجاري 
ل واردات إيران من العراق رقماً كبرياً، وبلغت واردات إيران غري النفطية من  أكثر توازانً، إذ مل تسجِّ
العراق حوايل 67 مليون دوالر يف عام 2008، ويف مجيع السنوات األخرية أُْعِلَن عن هذا الرقم 
على أنَّه أقل من 100 مليون دوالر؛ وبذلك فإنَّ اإلحصاءات تشري إىل جتارة أحادية اجلانب بي 
إيران والعراق، ولكن هنالك ميزان جتاري أفضل بي العراق ودول أخرى کالصي؛ ألنَّ العراق يصدِّر 

النفط ملعظم الدول اليت يتاجر معها، ممَّا يوازن امليزان التجاري بينها.

التجاري بي إيران والعراق يشرُي إىل عالقة أحادية  كما ورد يف القسم السابق أنَّ امليزان 
اجلانب مع هذا البلد، إنَّ جزءاً من هذه العالقات االقتصادية أحادية اجلانب هو طبيعي، ونتيجة 
القتصاد العراق االستهالكي؛ ولذلك يبدو أنَّه من املستحيل أساساً حتقيق التوازن يف امليزان التجاري 
يف العالقات بي الطرفي، وعلى األقل يف املدى القصري أو املتوسط، ولكن األرقام احلالية أيضاً 
ليست جيِّدة مبا يكفي الستمرار هذه العالقة، لذلك ينبغي على مجهورية إيران اإلسالمية أن ختلق 
عوامل جذب للطرف اآلخر؛ من أجل احلفاظ على عالقاهتا االقتصادية مع العراق واستقرارها، 
وميكن توفري بعض هذه احلوافز وعوامل اجلذب عرب تنفيذ مشروع تنموي يف العراق ابلتعاون مع 

القطاع اخلاص العراقي.

وفضاًل عن ذلك يبدو أنَّه يف الوضع احلايل -حيث االقتصاد اإليرايّن يف خضم الضيق الذي 
يلّم به إثر العقوابت- هناك فرصة جيدة لالستفادة من قدرات العراق الذاتية، وعلى الرغم من أنَّ 
االقتصاد العراقي هو اقتصاد استهالكي وال ميكن للبالد توفري معظم السلع اليت حتتاجها إيران، إال 
أنَّه ميكن تلبية جزٍء مهمٍّ وكبرٍي من احتياجات إيران عنطريق عبور البضائع ونقلها ِعرَب العراق، وهذا 
األمر ميكن أن مينح العراقيي جمموعة واسعة من العائدات الناجتة عن رسوم العبور، ويساعد قلياًل 
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على حتقيق التوازن يف امليزان التجاري للطرفي، وميكن للعديد من التجار والشركات العراقية شراء 
البضائع اليت حتتاجها إيران، ومن مث بيعها إىل مستورد إيراين، وأن يتم ذلك عرب استعمال اآلليات 

املناسبة.

إنشاُء مدن صناعية مشرتكة وبناؤها

يُعدُّ استثمار املدن الصناعية املشرتكة بي إيران والعراق وتشييدها مسألًة مهمًة للغاية، إذ 
ميكن عن طريِقها أن توسَّع العالقات التجارية واالقتصادية بي البلدين اجلارين يف املستقبل، إذ 
إنَّ إنشاء شركات مشرتكة إلنتاج األلبان واألغذية مبا يف ذلك البسكويت والسلع املعلبة بي إيران 
والعراق يُلغي حاجة البلدين السترياد العديد من املواد الغذائية، خصوصاً وأنَّ العراق ميتلك أراٍض 
زراعية جّيدة، ولكن بسبب عملية الزراعة التقليدية، ال يوجد حمصول كاٍف، وميكن إليران حل 
هذه املشاكل عن طريق نقل اخلربة، وإرسال مهندسي زراعيي وعمالة ذوي خربة، ومع ذلك فإنِّ 
اإلنتاج يف املشاريع املشرتكة والتصدير إىل دول جامعة الدول العربية عرب العراق سيؤدِّي أيضاً إىل 

تنمية التجارة اإلقليمية.

ميكن أن يلعب إنتاج سيارة مشرتكة ذات نوعية جيِّدة بي إيران والعراق أثراً مهماً يف حتسي 
العالقات االقتصادية بي البلدين، وقد يكون من اجليد أيضاً إنشاء شركات، وورش عمل لألاثث 

والبالستيك واملالبس، واليت تُعدُّ ضروريًة للعراق.

إنتاج سلعة ما بصورٍة  العامل، وميكن  العديد من دول  ويُعدُّ اإلنتاج املشرتك أمراً شائعاً يف 
مشرتكة، وبغضِّ النظر عن انتمائها إىل فئة املواد الغذائية أو السلع الصناعية، وميكن أن يكون هذا 
اإلنتاج املشرتك يف كل من توفري املواد اخلام وعملية التصنيع، ولذلك فإنَّ تنفيذ مشاريع ابستثمارات 
بي  التوازن  حتقيق  عن  فضاًل  معينة،  جتارية  عالمات  وإنتاج  مشرتكة  عمالة  مع  للبلدين  مشرتكة 

العالقات التجارية اإليرانية العراقية، ميكن أن يساعد أيضاً يف استقرار الصادرات اإليرانية.

تعزيز القطاع الزراعي العراقي مبساعدة إيران

ازدهرِت الزراعة العراقية حىت منتصف السبعينيات، وُصدَِّرْت معظم املنتجات الزراعية العراقية 
والتمور خصوصاً إىل دول اجلوار، ولكن التغريات االقتصادية يف العراق على مدى السنوات املاضية 
وحتوُّل العراق من بلٍد يعتمد على الزراعة والصناعة إىل بلٍد يعتمد اعتماداً كلياً على بيع النفط 
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اخلام؛ ممَّا أدَّى إىل اخنفاٍض كبرٍي يف قدرته الزراعية، فضاًل عن احلروب وزايدة التحضُّر وتناقص عدد 
سكَّان الريف، وفضاًل عن االفتقار إىل صنع السياسات املناسبة، إىل إحجام املزارعي عن مواصلة 

العمل يف هذا القطاع.

لقد أحلقت احلروب ضرراً خطرياً ابلزراعة العراقية، وأصبح العراق مستورداً رئيساً للمنتجات 
الغذائية والزراعية، تشري اإلحصاءات إىل أنَّه ميكن زراعة حوايل 9.5 مليون هكتار من األراضي 
العراقية، ولكن اْستـُْعِمَل حوايل 5 ماليي هكتار فقط، واخنفض هذا الرقم إىل 2 إىل 4 ماليي 
هكتار مع صعود ”داعش“ اإلرهايب يف املناطق الغربية من العراق، فضاًل عن ذلك فقد ُحوِّلِت 
العديد من األراضي الزراعية واملاشية عالية اجلودة يف العراق، أو تُرَِكْت وبَِقْت غري مستعملة؛ بسبب 

نقص التمويل11.

السياسي  الوضع  من  الرغم  على  الزراعة  يف  إجيابياً  تقدُّماً  العراق  حقَّق  فقد  ذلك،  ومع 
والتحدايت األمنية اليت واجهها خالل السنوات القليلة املاضية، ومن املتوقَّع أن يزداد إنتاج الشعري 
والقمح مبا يفوق احتياجات االستهالك احمللي للعراق، كما صاحبت زايدة إنتاج التمور واخلضروات 
للمزارعي  الدعم  العراقية  احلكومة  قدَّمِت  األخرية،  السنوات  ويف  البلد،  هذا  الفاكهة يف  وبعض 
العراقيي عن طريِق تقدمِي احلوافز، مبا يف ذلك توفري األمسدة والبذور واحتياجات اإلنتاج األخرى 

أبسعار مدعومة، وشراء املنتجات الزراعية أبسعار أعلى من املتوسط   اإلقليمي.

احلديثة،  واآلالت  واألمسدة،  )البذور،  مثل:  مشاكل،  من  العراقية -حاليًا-  الزراعة  تعاين 
وندرة املياه، وتغيري وظائف املزارعي، والفساد الداخلي( ممَّا وفَّر فرصاً كبريًة لالستثمار يف القطاع 
الزراعّي العراقّي، فقرَّرت احلكومة العراقية استعمال االستثمار األجنيب يف هذا القطاع، ويف غضون 
ذلك، فإنَّ إمكاانت إيران يف القطاع الزراعّي ليست خمفية عن أحد، فضاًل عن تصدير املنتجات 
الزراعية، وتلبية جزء من احتياجات العراق يف هذا اجملال، وميكن إليران الرتكيز على قدرات العراق 
التصديرية ونقل السلع واخلدمات، مبا يف ذلك املعرفة التقنية وتقنيات الري والصرف اجلديدة، فضاًل 
عن اآلالت الزراعية، سيعّزِز ذلك االقتصاد العراقّي، وتوجيه االستثمار، وتطوير التجارة اخلارجية، 
ستكون إيران قادرة على تلبية احتياجاهتا الشاملة يف القطاع الزراعي عرب العراق على املدى املتوسط 
عموماً، يُعدُّ تعزيز القطاع الزراعّي العراقّي مبساعدة إيران مبثابة تفاعل مربح للجانبي، وطويل األمد 
11.»العراق يسعى السترياد الغاز من قطر واجلزائر بعد احنساره من إيران«، اجلزيرة نت، 21 نوفمرب/تشرين الثاين 2021، علی 

https://2u.pw/USLqb :الرابط

https://2u.pw/USLqb


17

آفاق العالقات االقتصادية بني إيران والعراق

يوفِّر الشروط لتصدير اخلدمات واملعدات الزراعية واسترياد بعض املنتجات املطلوبة.

إيران متخصصة ومتقدمة يف جمال الزراعة، وخاصة يف جمال الري والبذور احملسنة، إنَّ دعم 
أنَّ  من  الرغم  وعلى  أكثر كفاءة،  العراقي  الزراعّي  القطاع  سيجعل  الصدد  هذا  للعراق يف  إيران 
االكتفاء الذايت للعراق من املنتجات الزراعية من انحية يقلِّل من تصدير املنتجات اإليرانية إىل هذا 
البلد، ومن انحية أخرى عنده قدرة جيدة للغاية على تصدير البذور واألمسدة واملعدات الزراعية 

واآلالت الزراعية کاجلرَّارات واحلصادات واألدوات الزراعية، ممَّا جيعلها أكثر رحبية.

وميكن إليران أيضاً نقل خربهتا إىل العراق يف جمال تغليف التمور، أنتج العراق حوايل 75%، 
ولكن خالل  التمور،  إنتاج  يف  عاملياً  األوىل  املرتبة  واحتلَّ  السبعينيات،  أوائل  يف  العامل  متور  من 
تلك العقود األربعة بسبب تراجع حصص املياه واألمراض واحلروب منذ 1980، دمَّرت ماليي 
األشجار، وتراجع إىل املرتبة التاسعة، لكن يف عام 2021 احتلَّ املرتبة الرابعة يف العامل، واخنفض 
العالية بي  الرغم من جودهِتا  السنوات األخرية، وعلى  ملحوظاً يف  العراقية اخنفاضاً  التمور  إنتاج 

التمور املنتجة يف دول أخرى من العامل. 

الدعم،  وقلة  احلكومة،  إمهال  هو  العراق  يف  التمور  صناعة  انيار  عوامل  أهم  من  ولعلَّ 
واحلروب، وسوء التسويق، وفضاًل عن ذلك وَوْفقاً للخرباء الزراعيي فإنَّ عدم قدرة الشركات العراقية 
على إنتاج التمور وتسويقها عن طريق تغليف هذا املنتج ملنافسة املنتجات اليت تقدِّمها دول اجلوار 
يف السوق، وهو عامل آخر يف هذا الوضع، ويف غضون ذلك، ميكن إليران مساعدة العراق يف 
تغليف التمور، وبداًل من تصدير التمور العراقية إىل دول من دون تغليف، وجيب تصديرها إىل العامل 

عن  تغليف عايل اجلودة.

تفعيل املصانع املتوقفة وإنشاء الطرق يف العراق مبساعدة إيران

يبلغ العدد الكلِّي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام يف العراق حنو 227، وتبلغ أعداد 
العامل منها 140 فقط َوْفقاً لبياانت وزارة الصناعة واملعادن، َوَوْفقاً لتلك البياانت فإنَّ حنو 18 
ألفاً و167 مشروعاً صناعياً متوقفة عن العمل ألسباب خمتلفة، وكان القطاع الصناعي يشكِّل حنو 

%23 من حجم الناتج احمللي اإلمجايل للعراق قبل عام 122003.
12.عراق به زودی از برق ايران بی نياز می شود«، )العراق سيستغي عن الكهرابء اإليرانية خالل السنوات املقبلة(، وکالة ايلنا، 20 

https://2u.pw/7M3sR :نوفمرب/تشرين الثاين 2021، علی الرابط

https://2u.pw/7M3sR
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ومع ذلك متتلك إيران كثرياً من اخلربات، والتجارب يف جمال الصناعات والشركات، وميكن 
أن تلعب دوراً يف إطالق العديد من هذه الشركات العراقية غري النشطة واملتوقفة، وميكنها أيضاً أن 
تساعَد املشاريع املشرتكة يف جماالت عديدة، مثل: )إعادة بناء املواد الغذائية، والصناعية، وتطوير 
الصادرات، للخدمات الفنية واهلندسية يف توسيع العالقات االقتصادية والتجارة بي إيران والعراق.

إىل جانب ذلك عاىن النقل الربي والسكك احلديدية يف العراق من خسائر فادحة على 
مدار سنوات احلرب األهلية، وبعد عقود من عدم االستقرار، ما يزال العراق يعاين من سوء إنشاء 
أدَّى  الطرق، وقد  يقع على  العراق  لنقل  الرئيس  املتخلفة، والعبء  للنقل  التحتية  الطرق، والبنية 
االعتماد املفرط على النقل الربي إىل زايدة الضغط على جودة وأداء شبكة الطرق، وجعل احلاجة 

إىل إعادة بناء الطرق أكثر وضوحاً. 

ويوجد حالياً أكثر من 300 شركة من القطاع اخلاص يف إيران يف جمال إنشاء الطرق، ومع 
ذلك فإنَّ %80 من هذه الشركات عاطلة عن العمل، أو تعمل أبقل من طاقتها؛ بسبب اخنفاض 
ح هذه اإلحصائية قدرة القطاع اخلاص اإليراين على دخول جمال البنية التحتية  ميزانيات البناء، وتوضِّ

يف العراق.

تنفيذ املشاريع اإلنشائية

إنَّ إحدى االسرتاتيجيات األخرى اليت ميكن أن تؤدِّي إىل توسيع العالقات االقتصادية بي 
إيران والعراق هي تنفيذ املشاريع اإلنشائية، وَوْفقاً لإلحصاءات، يوجد حنو 9000 مشروع إنشائي 
معطَّل، وغري مكتمل يف العراق اليت ميكن أن تكون سوقاً مرحبة للشركات اإليرانية، وعلى الرغم من 
ام  نـُفَِّذْت مشاريع متعددة من قبل الشركات اإليرانية يف  أنَّه يف السنوات اليت أعقبت سقوط صدَّ
العراق، ولكن مع ظهور "داعش" واحتالل أجزاء خمتلفة من العراق، توقَّف تنفيذ هذه املشاريع، 
وعلى الرغم من أنَّ الشركات اإليرانية متكنت من دخول السوق العراقي مرة أخرى يف السنوات 
األخرية، إال أنَّ تعليق املشاريع لسنوات عديدة، والدعاوى القضائية اليت رفعها اجلانب اإليرايّن، 
والعقوابت األمريكية املفروضة على إيران، كانت من أهم التحدايت اليت تواجه الشركات اإليرانية 
يف العراق، إذ إنَّ تصدير اخلدمات الفنية، واهلندسية إىل العراق ترتتب عليه فوائد متعددة إليران، 
ومن وجهة نظر داخلية، ويف الوقت الذي تواجه فيه إيران مشكالت اقتصادية خمتلفة مبا يف ذلك 
البطالة، فإنَّ تنفيذ املشاريع اهلندسية يف العراق ميكن أن ينقذ العديد من املقاولي احملليي الذين هم 
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على وشك اإلفالس، وميكُن للحصول على العملة الصعبة، وتنويع الصادرات أن يكون من فوائد 
هذه املشاريع.

وأبعد من هذه القضااي، فإنَّ العقود املتعلقة ابألنشطة اهلندسية واإلنشائية للشركات اإليرانية 
يف العراق جيب أن تكون مصحوبًة ببعض الضرورات، وإحدى هذه الضرورات هو التعاون والعمل 
مع القوى العاملة احمللية يف املشاريع املمكنة، إذ من املمكن التخطيط للشركات اإليرانية؛ جلذب 
نسبة من القوة العاملة املطلوبة من الشباب العراقي، ممَّا سيجعل هذا اإلجراء الطرف اآلخر على 
استعداد ملواصلة أنشطة الشركات اإليرانية يف العراق، وترتتب عليه العديد من اإلجنازات الثقافية 

واإلعالمية13.

التنويع يف تصدير السلع

إذا أرادت إيران أن يظلَّ العراق وجهة تصدير، فعليها تصدير السلع اليت تتمتع مبيزة نسبية 
ُر إىل  يف اإلنتاج، واليت ختتلف عن صادرات احلكومات اإلقليمية، إذ إنَّ معظم البضائع اليت ُتصدَّ
العراق يف الوقت احلاضر هي منتجات غذائية مثل: )معجون الطماطم، واحللوايت، والشوكوالتة، 
والفستق، ومنتجات األلبان، واملنتجات الزراعية، واملنتجات البالستيكية، ومنتجات الفوالذ والبناء، 
وكذلك املنتجات الصحية(، وفضاًل عن هذه املنتجات وعلى الرغم من أنَّه ميكننا أيضاً أن نشري 
إىل تصدير اآلالت الزراعية، ولكن يبدو أنَّ تصدير البضائع التكنولوجية والصناعية والصيدالنية وما 
شابها ليس هلا مكاانً كبرياً يف سلة الصادرات اإليرانية إىل العراق، إذ ميكن هلذه السلع أن تكون 
أكثر استقراراً، ومتنح البالد دخاًل مرتفعاً، وفضاًل عن ذلك ميكن لتصدير هذه البضائع توفري سوق 
جديد لبيع منتجات املصنع اإليراين، وحتسي جودة البضائع، وزايدة إنتاجية خط اإلنتاج اخلاص 
با؛ ألنَّه يف هذه احلالة، سيتعيَّ على املصدر اإليراين إنتاج سلع تنافسية للبقاء يف السوق العراقي 

التنافسي، وضرورة منافسة البضائع الصينية والرتكية واهلندية وحىت األمريكية.

لذلك يبدو من الضروري التفكري جبدية من قبل املصدِّرين اإليرانيي حول تنويع الصادرات 
إىل العراق، وهذا األمر ميكن أن يقلِّل من أتثري قرارات احلكومة العراقية على الصادرات اإليرانية إىل 
العراق؛ ألنَّه يف السنوات األخرية، انتهجِت احلكومة العراقية سياسة تنظيم السوق، والسيطرة على 

13.“Iraq Economic Monitor, Fall 2019 : Turning the Corner - Sustaining Growth 
and Creating Opportunities for Iraq’s Youth”, The World Bank, 2019, Page: 20.
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الواردات، وكما أشران سلفاً، لقد قامِت احلكومة العراقية بفرض حظٍر على استرياد العديد من السلع 
ملدَّة من الوقت، وذلك خالل أوقات خمتلفة، وبدف دعم املزارعي احملليي، ولكن يف حال تنوُّع 
سلة الصادرات اإليرانية إىل العراق من جهة، ووجود السلع التكنولوجية والصناعية فيها من جهة 

أخرى، لن خُتَفَّض صادرات إيران إىل العراق ختفيضاً كبرياً عند فرض قيود معينة14.

فضاًل عن تصدير السلع واخلدمات، ففي السنوات األخرية ُصدَِّر الغاز والكهرابء من إيران 
إىل العراق أيضاً، وعموماً اُْبرَِم عقدين لستِّ سنوات بي شركة الغاز الوطنية اإليرانية ووزارة الكهرابء 
العراقية يف عامي 2013 و 2015، إذ مبوجبهما نُِقَل الغاز اإليراين إىل حمطات كهرابء "املنصورية" 
و"القدس" و"الصدر" ببغداد وحمطة "شط" يف البصرة، وكان معدل صادرات إيران من الغاز إىل 

العراق خالل عام 2018 أكثر من 13 مليون مرت مكعَّب يومياً.

لقد بدأت عملية تصدير الغاز اإليراين إىل بغداد يف 21 حزيران 2017 بواقع 7 ماليي 
مرت مكعَّب يف اليوم، وحبلول ناية ذلك العام كان قد وصل إىل 14 مليون مرت مكعَّب يف اليوم، 
ومع الغاز كانت صادرات إيران من الكهرابء إىل العراق على جدول أعمال وزارة الطاقة يف السنوات 
 5000 بنحو   2010 عام  يف  العراق  إىل  اإليرانية  الكهرابء  صادرات  وبدأت  أيضاً،  األخرية 
ميغاواط، وُوفَِّر ما جمموعه "2800 ميغاواط" من الكهرابء العراقية عن طريق الغاز اإليراين املستورد، 
وُصدَِّر "1200 ميغاواط" من الكهرابء مباشرة إىل العراق، هذا الرقم خمصَّص ملوسم الصيف، إذ 
يزداد الطلب على الكهرابء يف العراق؛ لذلك يوفِّر العراق ما بي "4000 و4200 ميغاواط" من 
الكهرابء عرب إيران، وفضاًل عن ذلك بدأْت مؤخَّراً عمليات الربط الكهرابئي بي شبكة الكهرابء 

اإليرانية وشبكة الكهرابء العراقية.

توسيع العالقات االقتصادية اليت تتمحور حول اخلدمات

إنَّ إحدى اجملاالت األخرى الذي ميكن أن تؤدِّي إىل توسيع العالقات التجارية بي إيران 
السياحة،  جماال  مها  اجملاالت،  هذه  أهم  ومن  خدمية،  تُعدُّ  اليت  اجملاالت  استعمال  هي  والعراق 
والسياحة  السياحة  جمايل  يف  عالية  بقدرات  إيران  تتمتَّع  أخرى  انحية  ومن  العالجية،  والسياحة 
بة يف مشال إيران، وكذلك املرافق  العالجية، إذ إنَّ وجود األماكن الدينية، واملساحات اخلضراء اخلالَّ

14.علي كرمي إذهيب، »أكثر من ثلث املصانع العراقية متوقفة عن العمل فهل تعيدها اخلصخصة للحياة؟«، اجلزيرة نت، 23 
https://2u.pw/hBSi1 :أكتوبر/تشرين األول 2021، علی الرابط

https://2u.pw/hBSi1
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العالية اليت يتمتع با األطباء اإليرانيي وما إىل ذلك، هي من ضمن  الطبية والقدرات العالجية 
البلدين وتنويعها، وميكن أن يكون لزايدة حصة اخلدمات  التجارية بي  العالقات  قدرات تطوير 
يف سلة الصادرات اإليرانية إىل العراق آاثراً، وتبعات ثقافية جيدة يف العالقات بي البلدين أيضاً، 
وعلى أي حال لقد تسبَّبت بعض امليزات يف أتثر العالقات االقتصادية بي إيران والعراق بنحو 
كبري ابلعالقات السياسية والثقافية بي البلدين؛ ألنَّ بعض التحركات يف الفضاء االفرتاضي العراقي، 
التواصل االجتماعي  رافقتها )هاشتاغات( على شبكات  اليت  إىل جانب االحتجاجات األخرية 
تدعو ملقاطعة البضائع واملنتجات اإليرانية، قد تضر بصادرات إيران، ولكن يف املقابل فإنَّ حضور 
املرضى العراقيي للعالج يف املراكز الطبية اإليرانية، أو إنشاء مراكز طبية على األراضي العراقية عرب 
االستثمارات اليت يقوم با العراقيُّون، وتوفري املعدات واملالكات الطبية من قبل إيران، ميكن أن يكوَن 

له آاثراً ثقافية إجيابية على اجملتمع العراقّي15.

اخلامتة

إن العراق هو أحد الشركاء االقتصاديي الرئيسي للجمهورية اإلسالمية، وهناك جزء مهم من 
الصادرات اإليرانية ُتصدَّر إىل هذا البلد، وتُعدُّ القواسم املشرتكة التارخيية والدينية والثقافية، واحلدود 
املشرتكة الطويلة ذات الكثافة السكانية، وتكاليف النقل األرخص بسبب وجود ستة عشر معرباً 

وأسواقاً رمسية من بي املزااي النسبية إليران على املنافسي التجاريي يف لعراق.

ومع ذلك، فإنَّ عملية فرض العقوابت األمريكية على إيران وأتثُّر العراق سلباً منها، والقدرة 
التنافسية لسوق العراق، ووجود منافسي کالصي وترکيا وكوراي اجلنوبية، وكذلك التجارة األحادية 

بي طهران وبغداد، هي من بي القضااي اليت هتدِّد صادرات إيران إىل هذه الدولة اجملاورة. 

إنَّ املشكلة االقتصادية األساسية لتصدير البضائع اإليرانية إىل العراق هي أنَّ هذه البضائع 
تشبه صادرات دول املنطقة، ال سيَّما أنَّ إيران ُتصدِّر الكهرابء والغاز إىل العراق، ويف املستقبل 
العراق وجهًة  العراق، لذلك إذا أرادت إيران أن يبقى  الغاز والكهرابء إىل  سُتصدِّر دول املنطقة 
للحكومات  التصدير  إنتاجها وخمتلفة عن سلع  نسبية يف  ميزة  هلا  تصدير سلع  فعليها  تصديرية 

املتطلبات  العراقية؛  اإليرانية  التجارية  )العالقات  فرصت ها«،  و  الزامات  عراق؛  و  ايران  جتاری  »روابط  فرد،  وفايي  15.فرهاد 
والفرص(، معهد تبيي للدراسات االسرتاتيجية، 14 نوفمرب/تشرين الثاين 2020، علی الرابط:

http://tabyincenter.ir/39316/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-
%D8%A7%DB%8C/

http://tabyincenter.ir/39316/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
http://tabyincenter.ir/39316/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
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اإلقليمية، وأن خيتار بعض املنتفعي والوسطاء سلعاً منخفضة اجلودة؛ لتصديرها إىل العراق، كما 
أنَّ عدم تناسق وزن البضائع مع الوزن األصلي والرتمجة غري الصحيحة وغري املناسبة لبضائع التصدير 
والتعبئة غري املالئمة هي من بي العوامل اليت جتعل البضائع اإليرانية غري قادرة على منافسة البضائع 

األجنبية األخرى يف السوق العراقية.

وعلى هذا األساس، يبدو أنَّ تبينِّ نٍج جديٍد يف العالقات التجارية مع العراق، وحتسي 
عمليات التصدير ميكن أن يؤدِّاي إىل استقرار العالقات التجارية بي إيران والعراق وتعزيزها، ويف 
غضون ذلك، جيب إنشاء مدن صناعية مشرتكة وبناؤها، والتنويع يف تصدير السلع، ورفع جودة 
البضائع املصدَّرة للعراق، وتسهيل جتارة الشحن، وتسهيل التجارة يف املعامالت املصرفية، وإمكانية 
صة يف احملافظات احلدودية اجملاورة للعراق مبشاركة  النقل ابلسكك احلديدية، وإقامة املعارض املتخصِّ
التجارية  للمنظمات  مشرتك  اجتماع  وعقد  االقتصاديي،  والناشطي  العراقية،  الشركات  وحضور 
للمحافظات احلدودية املتامخة للعراق، ومراجعة جماالت التعاون لكلِّ حمافظة على ِحدة، وتسهيل 
إصدار التأشريات وإلغائها للشركات واملصدِّرين العاملي يف السوق العراقي/ ومنع تصدير البضائع 
دون املستوى املطلوب إىل العراق، وضرورة إرسال سلع ذات جودة عالية، وضرورة مراقبة عملية نقل 
البضائع وتوزعها يف العراق من ضمن اإلجراءات واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تؤدِّي إىل التقارب 

االقتصادي بي إيران والعراق.

ومشاريع  الطرق  وإنشاء  اجلسور  وبناء  األنفاق  وإنشاء  السدود  بناَء  أنَّ  ابلذكر  وجدير 
الصرف الصحي وحمطات الطاقة وخطوط نقل الطاقة واإللكرتونيات ومعدات االتصاالت السلكية 
واخلدمات  املصايف  ومعدات  الصناعية  اآلالت  وتصميم  الصناعية  املنشآت  وتشغيل  والالسلكية 
الفنية وأنواع البناء من املباين، وإنشاء الطرق والسكك احلديدية، واملطارات، وإعادة بناء املصانع 
الصناعية واملعدات املتعلقة ابملستشفيات واجلامعات، واالستشارات اهلندسية واإلنشائية، وإنشاء 
واهلندسية  الفنية  واخلدمات  والكهرابء،  الصناعية،  واهلندسة  الفنية  واخلدمات  ومعداهتا،  السينما 
لصناعة النفط، وبناء املصايف واحلفر واستخراج النفط من بي قدرات إيران يف التصدير إىل العراق، 

واألمر الذي ميكن أن يؤدِّي إىل حتسي العالقات االقتصادية بي إيران والعراق.


