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املقدمة : 

الثقافية،  والدينية،  إقليمية معقَّدة من االختالفات والتقاطعات  بيئة  العراق يف قلب  يقع 
والسياسية، ممَّا جعله يف موضع أن يكون ساحًة للتصفيات السياسية الدولية واإلقليمية على مدى 
عقود كثرية. عاد مشهد الصراع على أراضيه جمدَّداً وبصورة جلية يف الفرتة اليت أعقبت إزاحة النظام 
السياسي بعد 2003، ملا اتسمت به تلك الفرتة من هشاشة يف دور الدولة العراقية يف فرض األمن؛ 
نتيجة االنتقال السياسي، أو اقتصار دور الدولة يف محاية اجملتمع من تعرِّضه لألفكار واملعتقدات 
احملظورة، اليت بدأت تشقُّ طريقها يف اجملتمعات العراقية خملِّفة كثرياً من نزعات اإلرهاب، أو الوالءات 

للخارج على حساب املصاحل الوطنية، فـََقَد فيها العراق مقوِّمات أمنه الداخلي القومّي.

وكما أسلفنا سابقاً ابرتباط الصراعات اإلقليمية ابلتقاطعات الثقافية، والدينية، والسياسية، 
ومن غري املستبعد أن تكون للمصاحل االقتصادية اإلقليمية والدولية وتضاربا دوراً ومسامهًة يف عدم 
الرغبة ابستقرار العراق؛ تلبيًة للمصاحل اإلقليمية اليت ترغب ببقاء العراق عاجزاً اقتصادايً ومستهلكاً 

غري منتج. 

يتناول البحث -إبجياز- إمكانية أن يستخدم العراق أدواته وموارده االقتصادية )القدرات 
واحملدِّدات( يف مدى إمكانية أن ينهَض العراق بدوٍر مؤثٍر يف الساحة اإلقليمية والدولية، ومساهم 
يف برامج تالقي املصاحل اإلقليمية والدولية بل تضاربا،  لتنعكس كمسامهات الستقرار أمنه القومّي 
الداخلي، خصوصاً يف هذه املرحلة التارخيية من العامل املتأثِّرة ابلصراعات الدولية على إثر احلرب 
الروسية- األوكرانية، وتداعياهتا على إمدادات الطاقة والغذاء، وِلما للعراق من أمهية يف إنتاج الطاقة؛ 

بوصفه مصدراً مهماً إلنتاج النفط، ويقارب إنتاجه )%5( من اإلنتاج العاملّي. 

المؤثرات االقتصادية لدور العراق في األمن اإلقليمي
القدرات والمحددات

نبيل جبار العلي التميمي*

*  ابحث.



4
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أواًل: القدرات االقتصادية للعراق 

النفط .  

حيتلُّ العراق املرتبة اخلامسة عاملياً يف االحتياطات النفطية املؤكَّدة1، حبدود )140( مليار 
برميل، وهناك بياانت أخرى ُتشري إىل أنَّ االحتياطات العراقية قد تكون أعلى بكثري، وقد تصل إىل 
)300( مليار برميل، إذا ُأضيفت كثري من الرقع االستكشافية يف مناطق متفرقة من العراق، فضاًل 

عن احتياطات منطقة كردستان. 

تبلغ نسبة االحتياطات النفطية العراقية املؤكَّدة حبدود )%8( من احتياطات النفط العاملي 
يبدو  قد  النفطي  إنتاجه  إنَّ  إذ  األمريكي،  البرتول  معهد  حسب  برميل  مليار   1,779 البالغة 
منخفضاً مقارنًة حبجم االحتياطات، إذ يبلغ إنتاجه التصديري اليوم حبدود )3.35( مليون برميل 
)ما عدا إقليم كردستان(؛ أي: تقارب قدرته السنوية )1.25( مليار برميل سنوايً، وهي ال تتناسب 
املقدَّر  األحفوري  والوقود  النفط  استخدام  وعمر  ميتلكها،  اليت  النفطية  االحتياطات  مع  عملياً 

بـ)30–40( سنة. 

املصدر : موقع االقتصادية 
1.https//:web.archive.org/web/20150110030125/http//:www.opec.org/opec_
web/en/data_graphs.330/htm
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املؤثرات االقتصادية لدور العراق يف األمن اإلقليمي - القدرات واحملددات -

املصدر : موقع CNN عربية 

الغاز الطبيعي.  

حيتلُّ العراق املرتبة السابعة يف امتالكه من احتياطات الغاز الطبيعي بكمية مقدَّرة 2 بـ)3.2( 
ترليون مرت مكعَّب قياسي من الغاز من أصل )187( ترليون مرت مكعَّب من االحتياطات العاملية 
للغاز، إذ حجم إنتاجه الفعلي للغاز قد تكون خجولة، وال تغطِّي نسبة ُتذكر من احتياجاته احمللية، 
إذ ميثِّل الغاز املصاحب للنفط ما نسبة )%70( من احتياطات الغاز العراقية، وميثِّل الغاز احلر ما 
نسبته )%30(، حيرق العراق أغلب الغاز املصاحب لإلنتاج النفطي )الثالث عاملياً يف حرقه للغاز( 
بتقديرات تقدَّر بـ)18( مليار مرت مكعَّب سنوايً، ويستورد الكمية احملروقة نفسها تقريباً غازاً طبيعياً 

من إيران؛ لتغطيه احتياجاته احمللية اخلاصة إبنتاج  الطاقة الكهرابئية. 

2.https://web.archive.org/web/20120705035456/http://www.bp.com/liveassets/
bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_
energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/natural_gas_section_2012.pdf
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تشرتك املنطقة اإلقليمية ابمتالكها جزءاً كبرياً من النفط والغاز، إذ يُقدَّر حجم موارد 
الطاقة يف املنطقة أبكثر من )%30( من موارد الطاقة العاملية، يف عديٍد من البلدان يف إقليم 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وترتبط كّلها إبنتاج النفط والغاز، وقِد اجتمعت غالبية هذه 
الدول؛ لتكوين )كارتل اقتصادي( مرتبط مبنتجي النفط مع دول أخرى حول العامل متمثِّلة 

مبنظمة أوبك. 

الكربيت والفوسفات: .  

يرتبَّع العراق على املركز األول يف احتياطات الكبيت الرسويب حول العامل، إذ تبلغ احتياطاته 
ما تقارب )%60( من احتياطات العامل، إذ تقدَّر احتياطاته بكمية )360( مليون طن يف حي 
تبلغ جمموع االحتياطات العاملية مبقدار )600( مليون طن3، ومل تتطوَّر صناعة الكبيت يف العراق 

يف اإلنتاج والتصدير ما بعد 2003. 

أمَّا الفوسفات فيأيت العراق بثاين احتياطي عاملي من الفوسفات مبقدار )10( مليار طن، 
وإنتاج  الفوسفات  إبنتاج  املتعلِّقة  الصناعة  وتبقى  العاملي،  االحتياطي  من   )9%( ميثِّل  ما  وهو 

األمسدة أو استخراج اليورانيوم املرتبط مع مركبات الفوسفات مقيدة ومتوقفة تقريبًا4. 

املوقع اجليوسياسي .  

اقتصادية  ميزة  له  يوفِّر  قد  دول  بست  االقتصادية-  الناحية  -من  العراق حدودايً  ارتباط 
كبرية، فضاًل عن امتالكه منفذاً ساحلياً مطاًل على اخلليج العريب، قد يساهم يف اتصاله احلدودي 
غري املباشر مع دول أخرى يف اخلليج العريب، فقد أمهل العراق االستفادة من موقعه اجليوسياسي 
ن فرتة التسعينيات  ن العقود املاضية؛ بسبب احلروب يف فرتة الثمانينيات، أو العزل السياسي إابَّ إابَّ

من القرن املنصرم .

ن فرتة االنتقال السياسي على العراق كثرياً    ضيَّعِت األزمات األمنية املتكّرِرة بعد 2003 إابَّ
من الفرص لرسم سياسات خارجية تنعكس إجياابً يف بناء عالقات إقليمية بنَّاءة، أو خلق نقطة 
اتصال اقتصادية لإلقليم، أو توجيه السياسات ليكون العراق ساحة التقاء للمصاحل ال تضاربا، 
3. http://geosurviraq.iq/pages?id=1126  هيئة املسح اجليولوجي العراقية
4. http://geosurviraq.iq/pages?id=1125  هيئة املسح اجليولوجي العراقية
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خصوصاً أنَّ العامل قد شهد توسعاً كبرياً يف فكرة التجارة الدولية، واتساع رقعة العوملة منذ بداية 
التسعينيات. 

خصائص التجارة العراقية.  

يبغ الناتج احمللي اإلمجايل للعراق ما يقارب )180( مليار دوالر )ممثاًل لألنشطة التجارية 
كافة(، إذ ميثِّل النشاط النفطي ما يقارب )%42( منه، يف حي حيتل النشط الزراعي حبدود )-3

%4(، وال يتعدَّى النشاط الصناعي )%3(، ومتثِّل الباقي األنشطة التجارية واخلدمية. 

مليار دوالر سنوايً   )100( يقارب  ما  فيبلغ  العامل  دول  مع  العراقي  التجاري  التبادل  أما 
للنفط  تكون صادرات  واليت  منه،  يقارب )60%(  ما  العراقية  الصادرات  متثِّل  تقرييب.  كمعدل 
اخلام غالباً، وحتتلُّ الصي واهلند من أوائل الدول يف االسترياد النفطي من العراق، يف حي تنقسم 
االستريادات العراقية اليت متثِّل )%40( تقريباً من التبادل التجاري بي جمموعة رئيسة من الدول 
هي الصي حبدود )15-13( مليار دوالر، وتركيا حبدود )10( مليار دوالر، وإيران حبدود )9( 

مليار دوالر َوْفق الرتتيب.

واألردن  والكويت  والسعودية  جهة  من  العراق  بي  التجاري  التبادل  تبلغ حجم  يف حي 
جمتمعة حبدود )3-2( مليار دوالر، وما تبقَّى من التبادل التجاري هو لدول أخرى حول العامل.

حتليل االقتصاد العراقي 

ابلعودة لتحليل البياانت االقتصادية يف أعاله: يظهر أنَّ الناتج احمللي للعراق دون مستوى 
إمكانياته، وحجم سكَّانه خصوصاً إذا ما ُقورَِن بدول اجلوار مثل: )إيران، وتركيا، والسعودية(. إنَّ 
النفط وتصديره،  القادمة من مبيعات  إيراداته  على  أساسياً  اعتماداً  الريعي معتمد  العراق  اقتصاد 
واملرتبطة هي األخرى مبحددات منظمة أوبك، واليت على ما يبدو -بفعل التنافس التجاري- مل 
النفطي وعدد سكانه، وجعلته مبراتب  يناسب مع حجمه وحجم احتياطيه  تضع للعراق موضعاً 

أقرب ما يكون لدولة اإلمارات ودولة الكويت، مع الفارق الكبري بينهم!

أتخَّرِت  فقد  واضحاً،  يبدو  قد  النفطي  القطاع  يف  العراقي  احلكومي  األداء  قصور  أمَّا   
احلكومات كثرياً يف تنمية القطاع النفطي التصديري، فالعراق الذي كان ابستطاعته التصدير مبقدار 
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اليوم من تصدير أكثر من )3.4( مليون  قبيل 2003 جبهود وطنية5، مل يستطع  مليوين برميل 
برميل، مع االستثمارات الكبرية يف القطاع، وتكاليف اإلنتاج املمنوحة للشركات األجنبية.

أمَّا قطاع الغاز الطبيعي املتأخر جداً فمع االحتياطات الغازية اهلائلة؛ فالعراق على ما يبدو 
ما يزال رهينًة بيد إيران؛ العتماده شبه املطلق على الغاز اإليراين املستورد عب األانبيب؛ لتغذية قطاع 

الكهرابء الذي يعاين هو اآلخر من إخفاقات عديدة. 

يف حي تبقى صناعة الكبيت والفوسفات وإنتاجهما مهملًة إمهااًل كبرياً، وما زال العراق 
معتمداً يف استريادات املواد الغذائية واحملاصيل الزراعية بدرجة عالية من دول اجلوار مثل: )تركيا، 
وإيران، وسوراي، واألردن، ومصر، والسعودية(، فهو ينتج ما يقارب )75–%90( من حاجته من 

احملاصيل اإلسرتاتيجية من احلنطة والشعري.  

شركاء االسترياد والتصدير

يعتمد التصدير العراقي ابلدرجة األساس على الصي واهلند؛ لبيع نفطه اخلام، والذي يشكِّل 
الناقلة للنفط عب موانئه اجلنوبية يف البصرة مروراً  غالبية تصديره النفطي اخلارجي، إذ مترُّ السفن 
الدولية،  التوترات  أمنية حمتملة؛ بسبب  الذي ال خيلو من أخطار  العريب، ومضيق هرمز  ابخلليج 
وطبيعة الصراعات يف املنطقة، وهو ميثِّل سكيناً يف خاصرة العراق االقتصادية إذا ما امتنعت الدول، 

لة للنفط العراقي أليِّ سبب كان.  أو ضيَّقت مرور البواخر احملمِّ

فيما تشكِّل تركيا وإيران والصي أبرز شركاء االسترياد للبضائع املتجهة حنو العراق، إذ تصدِّر 
الصي معظم السلع االستهالكية والسلع املعمرة والكمالية إىل العراق أبكثر من )%75( من هذه 
البضائع تستورد استرياداً غري مباشر من دولة اإلمارات، فيما حتتلُّ تركيا املرتبة الثانية يف تصديرها 
جملموعة منوعة من البضائع الغذائية والفاكهة والسلع الزراعية، والسلع االستهالكية، والسلع الدائمة 

اليت تغذي معظمها األسواق العراقية.

 أمَّا إيران فتحتلُّ املرتبة الثالثة كأهم شريك تصديري للعراق، إذ تسوق إيران ما يقارب )6( 
مليار دوالر من البضائع املنوَّعة: )األلبان، واألغذية اجملفَّفة واملعلَّبة، واخلضراوات والفاكهة، والسلع 

5.  http://cosit.gov.iq/AAS2016/OIL_STATISTICS/1.htm
 اجلهاز املركزي لالحصاء / وزارة التخطيط العراقية
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االستهالكية، ومواد بناء وحديد(، فضاًل عن االستريادات لصاحل احلكومة العراقية اليت تضيف ما 
يقارب )3( مليارات دوالر سنوايً،  تستورد حكومات العراق با الغاز الطبيعي، والطاقة الكهرابئية 

املنتجة يف إيران، واملنقولة عب الكابالت إىل العراق. 

لألردن حجم تصديري ضيِّق ال يتجاوز )350( مليون دوالر سنوايً، والتصدير مقتصر على 
السلع الغذاية واملنتوجات الغذائية وبعض الصناعات اخلفيفة، والصناعات االستهالكية، والسعودية 

كذلك، فحجم التبادل التجاري ضيِّق معها، إذ ال يتجاوز )500( مليون دوالر سنوايً. 

ميتاز التبادل التجاري العراقي مع الدول املذكورة أبنَّه أحادي اجلانب، ما عدا الصي واهلند 
اليت من املمكن القول إنَّ ميزان التبادل التجاري يقع لصاحل العراق؛ ألنَّ حجم التصدير العراقي 
يفوق حجم االسترياد، إذا ما أمهلنا نقطة توقُّف البضائع، وإعادة بيعها يف موانئ اإلمارات، وإعادة 

تصديرها للعراق. 

اثنياً: احملدِّدات االقتصادية للعراق:

إنتاج النفط والتنافس اإلقليمي .  

س يف أوبك- اليوم مشكلة حتديد إنتاجه النفطي، فمع  يواجه العراق -البلد العضو واملؤسِّ
اتريخ النزاعات والصراعات يف العراق خصوصاً يف فرتة التسعينات املاضية اليت مل يتمكَّن العراق 
الذين  من  أوبك  يف  األعضاء  فالدول  األممية،  القرارات  َوْفق  دولياً  وُحرَِم  النفطي،  التصدير  من 
ينتمي معظمهم إىل اخلارطة اإلقليمية للعراق مل يفسحوا اجملال للعراقيي لتعويض خسارهتم الكبرية؛ 
نتيجة توقُِّف التصدير النفطي، أو تعمري بالدهم اليت أهنكتها احلروب، والعقوابت الدولية، واآللة 

العسكرية، أو عواصف اإلرهاب. 

مل يتمكَِّن العراق -يف الوقت نفسه- بصورة مبكِّرة من بناء إسرتاتيجية سريعة، واالستجابة 
للوضع السياسي اجلديد للعراق بعد 2003، وقد أتخر العراق كثرياً يف منح تراخيص استخراج 
النفط للشركات األجنبية، وأهلموا يف الوقت نفسه تطوير القدرات الوطنية يف اإلنتاج، أو االستخراج 
النفطي، أو حىت جوانب التصفية اليت على ما يبدو بدأت بفقدان قدرهتا على النمو والتطوير، أو 

حىت احلفاظ على املستوايت نفسها. 
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وجه آخر إجيايب يف وجود منظمة أوبك، إذ هو ضمان املنافسة اإلقليمية يف اإلنتاج النفطي، 
وإن كانت بعضها على حساب العراق مثاًل، فهي قد خفَّفت بدرجة ما وجود أي تصعيد سياسي، 
أو صراعات نتيجة التنافس والتسابق على اإلنتاج النفطي وتصديره، وقد تكون سامهت بعمليات 
محاية املصدِّرين النفطيِّي من خطر املنافسة الشديدة، وتسارع اإلنتاج الذي قد يهوي أبسعار النفط 

أحياانً. 

إنتاج الغاز الطبيعي والتنافس اإلقليمي .  

َوْفق ما بيَّنا أبنَّ العراق الذي أمهل إنتاج الغاز، إذ قد يواجه العراق صعوابت إقليمية، إذا ما 
اِن كأهم مصدري الغاز يف العامل  ذهب إىل إنتاج الغاز الطبيعي، مع وجود إيران وقطر اللذين يُعدَّ

بعد روسيا.

مقر  السافر على  اإليراين  التدخل  طبيعة  أن شاهدان  بعد  األمر مؤخراً  أمهية هذا  ُلِمست 
شركة »كار« يف أربيل-كردستان العراق، تلك الشركة اليت تُعدُّ شريكاً أساسياً حلكومة كردستان 
يف مشاريعها النفطية، واليت تنوي ابلشراكة مع حكومة اإلقليم للتعاقد على مد أانبيب للغاز؛ متتدُّ 
من كردستان حنو األراضي الرتكية، ممَّا قد تشكِّل تضارابً للمصاحل بي كردستان وإيران اليت تُعدُّ من 

أهم مصدِّري الغاز إىل تركيا. 

مل تقتصِر اهلجمات اإليرانية املباشرة على مصاحل كردستان النفطية، فأعقب ذلك استهدافات 
العراق،  داخل  إيران  لصاحل  أعمال  إلدارة  بتورُِّطها  يشتبه  العراق  داخل  حملية  جلماعات  متعاقبة 
استهدفت منشآت نفطية يف كردستان اتبعة للشركة نفسها املرتبطة واملتامخة مع حكومة اإلقليم؛ 
ممَّا يدفعنا للسؤال حول مدى إمكانية العراق من تطوير صناعة الغاز الطبيعي وصواًل ملرحلة تغطية 

احتياجاته من الغاز، أو الوصول إىل مراحل اإلنتاج التصديري.

حركة الرتانزيت الدويل واإلقليمي .  

األمنية  احملدِّدات  أنَّ  إال  األوسط،  الشرق  قلب  يف  للعراق  اإلسرتاتيجي  املوقع  أمهية  مع 
واملعوِّقات السياسية الداخلية وأسباب أخرى لوجستية وتنموية،  قد متنعه من استثمار أوسع يف جمال 
السككي،  والنقل  البي،  النقل  وترانزيت  التجاري،  الطريان  أنواعه، كرتانزيت  الرتانزيت مبختلف 
والنقل الكهرابئي، ونقل النفط والغاز ومشتقاهتما من منطقة اخلليج، وما حوهلا ابجتاه تركيا، وأورواب، 

أو مناطق الغرب اآلسيوي. 
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اإلنتاج الزراعي والصناعي والتعدين .  

ميكن أن تتضارب مصاحل  بعض الدول اإلقليمية املصدِّرة للعراق من تطور الزراعة، أو تطوير 
العراق لبعض صناعاته، فمن غري املعقول أن يبقى العراق مكتوف األيدي جتاه هذه القطاعات 
إنتاج  ما طوَّر صناعته يف  إذا  يذكر  إقليمي  منافس  للعراق  يكون  وقد ال  التنموية،  اإلسرتاتيجية 
الكبيت والفوسفات، أو قد تسمح بتطوير النواتج النهائية ملاديت الكبيت والفوسفات )األمسدة 
واملبيدات واملواد األخرى(، لتساهم يف االستقرار اإلقليمي  خصوصاً مع تلك الدول اليت يورد منها 

العراق حماصيله الزراعية مثل: )تركيا، وسوراي، ومصر، واألردن وإيران(. 

التوصيات العامة: 

أواًل: على الصعيد النفطي: 

العراقي مبا .   النفطي  بناء إسرتاتيجية نفطية متوسطة وبعيدة؛ هدفها توسعة تصدير اإلنتاج 
وعدد  املتوقَّع،  النفطي  االستهالك  بعمر  مقارنًة  العراقية  النفطية  االحتياطات  حجم  مع  يتالءم 
السكان يف العراق ومتطلبات اإلعمار، والتفاوض مع أوبك الستحصال حصص العراق العادلة يف 
اإلنتاج النفطي ضمن حمددات اإلنتاج العاملية واالستهالك العاملي، كما من املمكن أن يستخدم 
العراق دراسة فكرة االنسحاب/التلويح ابالنسحاب من منظمة أوبك كأداة ضغط سياسية؛ لتمكُّنه 
من الوصول إىل أهدافه الرئيسة يف الوصول إىل مدايت إنتاج، وتصدير النفط ضمن حدود إمكانياته 

واحتياطاته. 

توحيد جهود اإلنتاج النفطي العراقي )يف اجلزء االحتادي ويف إقليم كردستان( وصياغة قانون .  
النفط والغاز مبا يتالءم مع اإلسرتاتيجية الوطنية النفطية اليت هتدف لزايدة القدرات العراقية النفطية. 

بناء قدرات العراق ووضع إسرتاتيجية شاملة إلنتاج الغاز وصواًل ملرحلة سد االحتياج احمللي .  
واالكتفاء بصورة عاجلة، وإىل مستوايت التصدير على املدى املتوسط، إذ من املمكن أن حيتلَّ الغاز 

الطبيعي مكانًة اقتصاديًة مهمًة يف العقدين القادميي كبديل عن استخدام النفط. 

السعي إلنشاء املصايف النفطية اليت تسدُّ فجوة العجز الداخلي ابملشتقات النفطية وصواًل .  
للقدرات التصديرية، والرتكيز على الصناعات البيرتوكيمياوية املتقدِّمة. 
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اثنياً: على صعيد التبادل التجاري واالستثمار يف املعادن الطبيعية 

الكبيت .   معدين  من  للعراق  الكبرية  االحتياطات  توفر  من  والعاجلة  القصوى  االستفادة 
النهائية  املنتجات  لتصنيع  واستثماره  اخلام،  املصانع الستخراج  إنشاء  على  والعمل  والفوسفات، 
عقود  طريق  عن  وغريها(  الكبيتيك،  واألمسدة، وحامض  )كاملبيدات،  املواد  هذه  من  املتحصلة 

شراكة متعدِّدة بي احلكومة وشركات استثمارية كبرية ملراحل خمتلفة من التعدين واإلنتاج. 

أن يسعى العراق للرتكيز على أن يكون التبادل التجاري العراقي بينه وبي دول اجلوار املصدِّرة .  
للمحاصيل الزراعية والغذائية السترياد قدر أكب من املبيدات واألمسدة والبرتوكيمياوايت؛ يف حماولة 

إلعادة التوازن مليزان التبادل التجاري وإجياد مصاحل مشرتكة بي العراق ودول جواره. 

الرتكيز على توفري االحتياجات احمللية من زراعة احملاصيل اإلسرتاتيجية )احلنطة، والشعري، .  
والذرة، واألرز( مبا يضمن االكتفاء الذايت أو التصديري، وإمهال الرتكيز على ضمان توفري املياه، 
املنافسة،  الزراعية األخرى؛ ألسباب جتارية تتعلق ابلقدرة احمللية على  املنتجات  الزراعة جلميع  أو 

وألسباب أخرى تتعلَّق ابملياه ووفرهتا. 

  الرتكيز على قضااي محاية املياه املتوفرة عن طريق إسرتاتيجيات التكيُّف مع الوضع املائي  . 
احلايل، وتوفري تقنيات الري احلديثة مبا يضمن زراعة وإنتاج احملاصيل اإلسرتاتيجية بكميات كافية 

لسد االحتياج احمللي وصواًل ملراحل التصدير.

اثلثًا: على صعيد اجليوسياسي 

وضع إسرتاتيجية ليكون العراق معب الرتانزيت اإلقليمي األول عن طريق مبادرة نقل إقليمية .  
ومد  واملركبات،  للشاحنات  البي  النقل  ومعابر  اآلمن،  التجاري  الطريان  معابر  تشمل:  واسعة 
خطوط سكك القطار للحموالت والنقل العام،  لتمتد كشبكة  تضم  مجيع  دول اجلوار، ومعابر 
لتمرير النفط والغاز من اخلليج ابجتاه الشمال والبحر املتوسط عب أانبيب ومنافذ تتجه من العراق 
وأذربيجان  إيران  لدول  الشرق  من  والغاز  النفط  تنقل  أخرى  وأانبيب  واألردن،  تركيا وسوراي  إىل 

والغرب اآلسيوي ابجتاه سوراي واألردن وصواًل للبحر املتوسط والبحر األمحر.

جتنُّب العراق إجراء اتفاقيات سواًء أكانت أحادية جتارية أم غريها من شأهنا إاثرة األطراف .  
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الدولية واإلقليمية. 

العمل على عقد اتفاقيات مجاعية إقليمية مشرتكة يف جمال التكامل االقتصادي. .  

الرتكيز على أن يكون العراق نقطة االتصال اإلقليمي وتالقي املصاحل اإلقليمية اقتصادايً بداًل .  
من أن يكون سوق للمنافسة االقتصادية غري املنضبطة. 

مبادرة عراقية للنقل التجاري جبميع أنواعه على غرار مبادرة النقل الصينية، ومبادرة احلزام .  
آمنة  وممرات  التجارية كافة،  السلع  ألنواع  العبور  تسهيل  على  قادرة  حتتية  بًن  إلنشاء  والطريق؛ 

إلمدادات الطاقة.


