
|1

هيمنة اقتصادية 
ــع  ــن واق ــراق م ــدة للع ــة الجدي ــة الخارجي ــق السياس تنطل
اإليــراين عــى  الصينــي –  املحــور  فيــه  راهــن يســتحوذ 
االقتصاديــة واالجتامعيــة يف  للتنميــة  محــركات محوريــة 
العــراق، وعــى آليــات توفــر الخدمــات العامــة للمواطنــن، 
ــاء،  ــييد والبن ــاء، والتش ــة، والكهرب ــات الطاق ــيام يف ملف ال س
ــة  ــارة الخارجي ــزان التج ــن مي ــك ع ــة، ناهي ــلع الغذائي والس
الــذي يحقــق عجــزاً عراقيــاً لصالــح كل مــن الصــن وإيــران. 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــح ذل ويتض

الرســمية  البيانــات  تشــر  صينــي:  تجــاري  اســتحواذ   -1
العراقيــة الصــادرة مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء إىل أن 
الصــن هــي أكــر ُمصــدر للســلع غــر النفطيــة للعــراق، ومبــا 
نســبته 15.8% مــن إجــاميل الــواردات العراقيــة عــام 2020، 
ثــم كوريــا الجنوبيــة بنســبة 14.3%، وأوكرانيــا بـــــ %11.1، 
بينــام جــاءت إيــران يف املركــز الرابــع بنســبة 9.2%. ويف 
املجمــل، يعتمــد العــراق عــى آســيا يف توفــر احتياجاتــه مــن 

الســلع غــر النفطيــة، وبنســبة كبــرة تصــل إىل حــوايل %52.4 
ــة. ــواردات العراقي ــن إجــاميل ال م

وبالنظــر إىل هيــكل بيانــات التجــارة الخارجيــة ملــا قبــل 
ــر  ــل كأك ــت تح ــران كان ــد أن إي ــة 2020، نج ــام الجائح ع
ــن  ــع 30.1% م ــراق بواق ــة للع ــر النفطي ــلع غ ــدر للس ٌمص
إجــاميل الــواردات العراقيــة يف عــام 2017، ثــم تراجعــت إىل 
ثــاين أكــر مصــدر بواقــع 14.3% عــام 2019. يف حــن تقدمت 
الصــن مــن ثالــث أكــر ُمصــدر للعــراق بواقــع 11.1% مــن 
إجــاميل الــواردات عــام 2017 إىل أكــر مصــدر بواقــع %27.1 

مــن اإلجــاميل عــام 2019.

2- اســتثامرات حيويــة: تلعــب الــركات الصينيــة واإليرانيــة 
ــث تشــارك يف  ــاً أيضــاً يف االقتصــاد العراقــي، حي دوراً محوري
عــدد مــن القطاعــات الحيويــة، مثــل الطاقــة والبنيــة التحتيــة 
والتشــييد وغرهــا. ويبلــغ عــدد الــركات اإليرانيــة بالعــراق، 
طبقــاً للترصيحــات الرســمية اإليرانيــة، 79 رشكــة عــام 2018، 
تعمــل يف قطاعــات الطاقــة والكهربــاء والتشــييد والبنــاء 
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ــى  ــي اتجــاه اســتراتيجي يرتكــز عل ــى تبن ــل عل ــأن العــراق ُمقب يوحــي مؤتمــر “بغــداد للتعــاون والشــراكة” ب
بنــاء شــراكات اقتصاديــة وسياســية إقليميــة جديــدة، بعيــدًا عــن دائــرة نفــوذ “المحــور اإليرانــي – الصينــي”، 
وهــو يبــدو اختبــارًا صعبــًا للحكومــة العراقيــة الراهنــة، حيــث تنتشــر بالعــراق تيــارات سياســية وميليشــيات 
عســكرية والؤهــا األساســي إليــران. وتســعى الحكومــة العراقيــة للتغلــب علــى تلــك العراقيــل مــن خــال 
بنــاء شــراكة ممتــدة مــع القــوى الدوليــة واإلقليميــة الســاعية لكــي يخــرج العــراق مــن فلــك التأثيــر اإليرانــي 

الواســع.

اعتبارات عديدة:
 ملاذا اجته العراق لبناء شراكات اقتصادية خارج احملور الصيني - اإليراين؟

اعتبــارات عديــدة: لمــاذا اتجــه العــراق لبنــاء شــراكات اقتصاديــة خــارج المحــور الصينــي - اإليرانــي؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1329، 
06 ســبتمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وباستثامرات قدرها 8 مليارات دوالر. 

أمــا اســتثامرات الصــن، فقــد شــهدت يف العامــن األخرين 
توســعاً الفتــاً يف الســوق العراقــي. وحتــى عــام 2020، وصلــت 
رؤوس األمــوال الصينيــة بالعــراق إىل نحــو 12.8 مليــار دوالر 
وفــق مــؤرش تعقــب االســتثامرات الصينيــة الصــادر عــن 
معهــد أنرتبرايــز األمريــي، ويرتكــز أغلبهــا يف قطاعــي النفــط 
والغــاز الطبيعــي. كــام تخطــط الصــن لتوســيع اســتثامراتها 
يف العــراق بأنشــطة جديــدة بالعــراق، وقــد أعلنــت يف العــام 
ــة  ــة يف محافظ ــتثامرات صناعي ــخ اس ــا ض ــن نيته ــايض ع امل

املثنــى العراقيــة بقيمــة 20 مليــار دوالر. 

اعتبارات عديدة
تســعى الحكومــة العراقيــة ملجابهــة النفــوذ االقتصــادي 
الصينــي – اإليــراين يف العــراق، مــن خــال االتفتــاح االقتصادي 
االقتصــادي عــى الــدول العربيــة، الســيام مــرص ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، إىل جانــب األردن. وقــد جــاء هــذا التحرك 
مدفوعــاً بعــدد مــن االعتبــارات االقتصاديــة والسياســية، 

وأبرزهــا التــايل:

ــرة  ــاج العــراق ألمــوال كب ــل: يحت ــع مصــادر التموي 1- تنوي
ــامر  ــادة إع ــة، وإع ــة التحتي ــوة البني ــد فج ــاعدته يف س ملس
ــرت نتيجــة ســنوات الحــرب  ــي تأث املحافظــات الشــاملية الت
ــارب  ــا يق ــراق م ــب الع ــم داعــش. ويتطل ــاث ضــد تنظي الث
88.2 مليــار دوالر لدعــم جهــود اإلعــامر وإعــادة تأهيــل 
مرافــق األساســية مــن طــرق وكبــاري ومستشــفيات وغرهــا 

ــاملية. ــدن الش بامل

مــن  الشــعبي  الغضــب   -2
النفــوذ اإليــراين: شــهد العراق 
احتجاجــات شــعبية واســعة 
ــر 2019،  ــذ أكتوب ــاق من النط
ــابيع،  ــدار أس ــى م ــدت ع امت
والتــي ُعرفت بــــ “احتجاجات 
تريــن”، ومتثــل أحــد أســباب 
ــة  ــعبي يف هيمن ــب الش الغض
امليليشــيات العراقيــة املواليــة 
إليــران عــى مفاصل السياســة 
يف  ومبــا  للعــراق،  الداخليــة 
ــة.  ــطة االقتصادي ــك األنش ذل

مصطفــى  فــإن  وعليــه؛ 
الحكومــة  الكاظمــي رئيــس 
يســعى  الحاليــة،  العراقيــة 
الغاضــب  الشــارع  لتهدئــة 
ــد نحــو  ــن خــال إعــاء توجــه جدي ــراين م ــوذ اإلي ــن النف م

عربيــة. اســرتاتيجية  رشاكات  بنــاء 

3- التهديــد اإليــراين إلمــدادت الطاقــة: يعتمــد العــراق عــى 
توليــد نحــو ثلــث الطاقــة الكهربائيــة عــى إمــدادات الغــاز 
القادمــة مــن إيــران، وذلــك مبوجــب العقــد املوقــع بــن رشكة 
الغــاز الوطنيــة اإليرانيــة مــع وزارة الكهربــاء العراقيــة يف 
عامــي 2013 و2015، لنقــل الغــاز اإليــراين إىل أربــع محطــات 
كهربــاء عراقيــة. إىل جانــب ذلــك، يســتورد العــراق الكهربــاء 

مــن إيــران عــر أربعــة خطــوط كهربائيــة.

وقامــت إيــران بتخفيــض صادراتهــا إىل العــراق مــن الغــاز 
ــرت  ــون م ــب إىل 25 ملي ــرت مكع ــون م ــن 47 ملي ــي م الطبيع
مكعــب يف األشــهر املاضيــة، وذلــك بدعــوى عــدم ســداد 
الحكومــة العراقية مســتحقات الــركات اإليرانيــة، ما أدى إىل 
تفاقــم أزمــة الكهربــاء يف العــراق. ونتيجــة تراجــع اإلمــدادات 
اإليرانيــة مــن الغــاز، فقــدت املنظومــة الكهربائيــة العراقيــة 
قرابــة 2600 ميجــاوات. وزاد مــن الخســارة توقــف صــادرات 
الكهربــاء اإليرانيــة للعــراق متامــاً منــذ شــهر مايــو الفائــت. 

4- مواجهــة التهديــد الــريك للميــاه: أدى الســلوك الــرتيك 
الخــاص ببنــاء مزيــد مــن الســدود عــى نهــري الدجلــة 
ــاه  ــوارد مي ــادل مل ــر الع ــتخدام غ ــب االس ــرات، إىل جان والف
النهريــن، إىل تفاقــم أزمــة امليــاه يف العــراق، واشــتداد خطــر 

ــة.  ــات العراقي ــن املحافظ ــد م ــاف يف العدي الجف

وهنــا، تســتخدم تركيــا ملــف امليــاه، إىل جانــب دورهــا يف 
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التوزيع النسبي للواردات العراقية غير النفطية حسب
المناطق الجغرافية في 2020

المصدر: وزارة التخطيط العراقية، الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 لماذا اتجه العراق لبناء شراكات اقتصادية خارج المحور الصيني – اإليراني؟

ــان  نقــل النفــط العراقــي عــر خــط أنابيــب كركــوك – جيه
ــا  ــب تركي ــردي. وتطال ــف الك ــراق يف املل ــى الع ــط ع للضغ
بصفــة متكــررة العــراق بعــدم تقديــم أي دعم لحــزب العامل 
الكردســتاين الــرتيك يف شــامل العــراق، وهــي االتهامــات التــي 
تطلقهــا أنقــرة للتغطيــة عــى وجــود قواعــد تركيــة يف شــامل 
العــراق مخصصــة ملكافحــة الحــزب، ومــن دون موافقــة 

ــة.    الحكومــة العراقي

مصالح عراقية – عربية متصاعدة
يســعى العــراق إىل مواجهــة نفــوذ امليليشــيات والتحالفــات 
ــرؤوس  ــتعانة ب ــال االس ــن خ ــران، م ــة إلي ــة املوالي الداخلي
ــة بالعــراق،  ــة يف املشــاريع الحيوي ــوال والخــرات العربي األم

ــة: ــك مــن خــال املــؤرشات التالي ويتضــح ذل

1- تعزيــز الربــط الكهربــايئ: يســعى العــراق الســتبدال 
إمــدادات الغــاز اإليــراين يف تشــغيل محطــات الكهربــاء، 
ــبكات  ــن ش ــة م ــدرات إضافي ــى ق ــول ع ــق الحص ــن طري ع
ــدأت الحكومــة  ــة املجــاورة. وقــد ب ــدول العربي ــاء بال الكهرب
ــراف  ــدة أط ــع ع ــاور م ــرة التش ــنوات األخ ــة يف الس العراقي
ــط الشــبكات  ــز رب ــج واألردن لتعزي ــل دول الخلي ــة، مث عربي
الكهربائيــة العراقيــة معهــا. وعــى هــذا النحــو، وقعــت 
وزارة الكهربــاء العراقيــة يف عــام 2019 اتفاقيــة مــع مجلــس 
التعــاون الخليجــي إلنشــاء خطــن لنقــل الطاقــة الكهربائيــة 

ــت.  ــراق والكوي ــن الع ــرت ب ــول 300 كيلوم بط

ــرص  ــن م ــاء م ــتراد الكهرب ــى اس ــراق ع ــل الع ــام يعم ك
ــد” عــام 2020،  عــر األردن مبوجــب “مــروع الشــام الجدي
والــذي يجمــع بــن مــرص والعــراق واألردن، ويهــدف لتعزيــز 
التعــاون الثــايث بــن تلــك األطــراف يف عــدة مجــاالت للتعاون 

منهــا التعــاون يف نقــل النفــط والكهربــاء. 

ــة  ــدت الحكوم ــة: أب ــتثامرات العربي ــى االس ــاح ع 2- االنفت
أمــام  العراقــي  الســوق  لفتــح  اســتعدادها  العراقيــة 
االســتثامرات العربيــة، ويتضــح ذلــك جليــاً يف توقيــع الجانــب 
العراقــي مــع نظــره املــرصي نحــو 15 اتفاقيــة ومذكــرة 
تفاهــم يف نوفمــر 2020، عــى نحــو يؤســس لراكــة يف 
األعــامل بــن الجانبــن يف مجــاالت مختلفــة، الســيام يف البنــاء 

والتشــييد. 

االســتعانة  إىل  العــراق  يتطلــع  آخــر،  جانــب  وعــى 
ــاد  ــل االقتص ــة، مث ــاالت مختلف ــة يف مج ــرات اإلماراتي بالخ
الرقمــي ورقمنــة الخدمــات الحكوميــة عــى وجــه الخصــوص، 

ــددة.  ــة املتج ــة للطاق باإلضاف

وســوف تقــوم رشكــة أبوظبــي لطاقــة املســتقبل “مصــدر” 
اإلماراتيــة بتطويــر مشــاريع طاقــة شمســية يف العــراق بقــدرة 
2 جيجــاوات، مبوجــب اتفــاق مــع الحكومــة العراقيــة يف 
يونيــو 2021. ويــأيت ذلــك يف ضــوء تعهــدات إماراتيــة بضــخ 
العــراق يف املســتقبل.  اســتمثارات بقيمــة 3 مليــارات يف 
ــعودية  ــراق والس ــس الع ــد أس ــبق، فق ــا س ــى م ــاوة ع وع
ــارات  ــة 3 ملي ــراق بقيم ــتثامر يف الع ــرتكاً لاس ــاً مش صندوق
ــة يف  ــتثامرات العربي ــدة لاس ــاً جدي ــح آفاق ــام يفت دوالر، م

ــراق. الع

3- املشــاركة يف إعــادة اإلعــامر: خلفــت الحــرب عــى التنظيم 
اإلرهــايب داعــش دمــاراً هائــاً يف العــراق، والــذي يســعى إىل 
ــة  ــتثامرات دولي ــات واس ــع متوي ــال جم ــن خ ــه م مواجهت

وعربيــة إلعــادة إعــامر املــدن الشــاملية. 

ويف عــام 2018، تعهــدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وعــى رأســها اإلمــارات والســعودية بتقديــم مســاعدات 
ــر  ــش مؤمت ــى هام ــراق ع ــامر الع ــادة إع ــرة إلع ــة كب مالي
الكويــت الــدويل إلعــادة إعــامر العــراق. وجــددت دول 
املجلــس رغبتهــا للمشــاركة يف إعــادة إعــامر العــراق وحشــد 
ــر  ــد مؤمت ــرر أن تعق ــن املق ــك، وم ــة لذل ــات الازم التموي
ــتثامر  ــامر واالس ــر اإلع ــوان “مؤمت ــك تحــت عن مخصــص لذل

ــة. ــرتة القادم ــي” يف الف ــي – العراق الخليج

حدود الشراكات
تتوقــف مــؤرشات توجــه العــراق نحــو تفعيــل محــور عراقــي 
– عــريب اقتصــادي عــى عــدد مــن االعتبــارات، وميكــن 

ــايل: ــتعراضها كالت اس

1- مســاندة املؤسســات الرســمية: قــد تســعى التيــارات 
ــراق  ــع الع ــح توس ــران لكب ــة إلي ــة املوالي ــية العراقي السياس
ــة مــع محيطــه العــريب. غــر أن  ــاء رشاكات اقتصادي نحــو بن
القــوى املناهضــة إليــران كذلــك لهــا تأثرهــا عــى السياســة 
العراقيــة، وســوف تعمــل عــى الحــد مــن هــذه التداعيــات 
الســلبية، إذ إن رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي، 
يســعى لتوطــن الراكــة العربيــة – العراقيــة، ملــا ميثلــه ذلــك 

ــن. ــة لاقتصــاد العراقــي واملواطن ــة حيوي مــن أهمي

2- توفــر األمــن: يفــرض انتشــار امليليشــيات العســكرية 
ــدات  ــة تهدي ــلحة املختلف ــات املس ــران، والجامع ــة إلي املوالي
العــراق. وهــذا،  العربيــة يف  للمشــاريع  أمنيــة محتملــة 
ــات  ــك امليليش ــد تل ــال تهدي ــن خ ــتخاصه م ــن اس ــا ميك م
ــركات  ــع ال ــو دف ــى نح ــراق، ع ــة بالع ــح األمريكي للمصال
األمريكيــة للخــروج مــن الســوق العراقــي. ومــن ثــم، ينبغــي 
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عــى الحكومــة العراقيــة تقديــم ضامنــات للــركاء العــرب، 
ــي. ــوق العراق ــاريعهم بالس ــتثامراتهم ومش ــة اس بحامي

يف  االســتثامر  بيئــة  تعــاين  االســتثامر:  بيئــة  تحســن   -3
ــراءات  ــؤ اإلج ــك تباط ــا يف ذل ــة مب ــات مختلف ــراق صعوب الع
الحكوميــة، وانتشــار الفســاد، إىل جانــب عــدم توفــر حوافــز 
ــة أن  ــة العراقي ــى الحكوم ــن ع ــه، يتع ــتثمرين. وعلي للمس
ــتثامرية  ــات االس ــة العقب ــى إزال ــة ع ــرتة املقبل ــل يف الف تعم

ــتقبل.  ــة يف املس ــاريع العربي ــام املش ــة أم كاف

وأخــراً؛ ميكــن القــول إن العــراق يبــدو جــاداً نحــو بنــاء 

ــط اإلقليمــي والعــريب،  ــع املحي ــة واســعة م رشاكات اقتصادي

مبــا يدعــم االقتصــاد العراقــي، ويخــدم مصالــح الشــعب 

ــل يف  ــياً يتمث ــاً رئيس ــب رشط ــك يتطل ــر أن ذل ــي، غ العراق

ــة. ــتثامرات العربي ــة لاس ــة آمن ــر بيئ توف
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