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  إسهام دول اجلوار يف التجارة الدولية

  مثىن عبد الرزاق الدباغ. د
  مستخلص البحث

 اإلنتاجيـة تعتبر التجارة الدولية مؤشـرا جوهريـا لقـدرة الدولـة     
 باإلمكانيـات والتنافسية في السوق الدولي، وذلك الرتباط هذا المؤشـر  

لدخول فيهـا  قدرة الدولة على التصدير ومستويات ا أوالمتاحة  اإلنتاجية
وقدرتها كذلك على االستيراد، وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة مـن  

بقت العالقات .التجاري على الميزان  آثاروما لذلك من  األجنبيةالعمالت 
التجارية بين دول الجوار ضعيفة وتعاني من مشـاكل رغـم تاريخهـا    

دول تعاني المشترك وحضاراتها وأنها دول إسالمية إال إن غالبية تلك ال
من مشاكل اقتصادية وضعف هياكلها اإلنتاجية وإنها تصدر النفط وبنسب 
عالية من صادراتها، بينما تحتاج تلك الدول إلى أنواع متعددة من السلع 

دول المنطقة بل تستوردها من دول أخرى كالسـلع الزراعيـة    اال تنتجه
ـ  دول تنسـيق  والمواد المصنعة والتكنولوجيا الحديثة، لذلك على تلك ال

جهودها ومحاولة كل منها التخصص في مجال يختلف عن الدول األخرى 
حيث أن إنتاج سلع قليلة ومتشابهة في تلك الدول يقود إلى منافسة حادة 

  .دون الحصول على نتائج ايجابية
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  إسهام دول اجلوار يف التجارة الدولية
   *مثىن عبد الرزاق الدباغ. د

حيـث  القطاعات المهمة في اقتصاديات الدول،  احديعد قطاع التجارة 
 يساعد في زيادة القدرات التسويقية عن طريق فتح اسواق جديـدة أمـام  

منتجات الدولة عن توسيع قاعـدة االختيـارات فيمـا يخـص مجـاالت      
عكسـت  و .االستهالك واالستثمار وتخصيص الموارد االنتاجية بشكل عام

التجارة الخارجية  أهمية األمموة كتابه ثر يف) A. Smith( ادم سمث آراء
زيادة الكفاءة االقتصادية التي تنبع من التخصـيص وتقسـيم    ودورها في

حيث أن التجارة الخارجية تكسر قيـد ضـيق حجـم السـوق،     ، )1(العمل
وباتساع األسواق يزداد الدخل القومي ويرتفع معدل تـراكم راس المـال   

ة الالحقـة طـورت هـذه    سـن  نوخالل المائتي. ومعدل النمو االقتصادي
مبـادئ  (في كتابه  )D. Ricardo()2(النظرية فوضحت دراسة ريكاردو 

 Comparative(الميـزة النسـبية    ممن خالل مفهو) االقتصاد السياسي
Advantage (  اثر التجارة الخارجة في زيادة الكفاءة السـاكنة)Static 
Efficiency ( ،إضـافة إلـى   لالقتصاد الناجمة عن إعادة توزيع الموارد

المتعلقة بوفورات الحجـم والتـي   ) Dynamic Gains(العوائد المركبة 
وتوسعت بعد ذلك النظريـة الكالسـيكية   . كانت موضع اهتمام ادم سمث

للتجارة الخارجية في تفضيل أسباب ) Neoclassical Theory(المحدثة 
ـ   ة الكفاءة الساكنة التي كانت في فكر ريكاردو تقتصر على تبـاين إنتاجي

عنصر العمل في األقطار المختلفة اعتمادا علـى نظريـة قيمـة العمـل     
)Labor Theory of Value(    فعزت تباين األسـعار النسـبية للسـلع ،

وهو مصـدر الكسـب   ) Tradable Goods(الداخلة في التجارة الدولية 
للكفاءة الساكنة إلى عوامل عدة منها تباين المسـتوى التقنـي واخـتالف    

ــين ا ــةاألذواق ب ــار المختلف ــال. ألقط ــر راس الم ــال عنص   وبإدخ
  .جامعة الموصل/ مركز الدراسات االقليمية / مدرس *
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  العنصـر ( إلى جانـب عنصـر العمـل    ) بضمنه راس المال البشري (

فان التباين النسبي بين األقطار فـي  ) اإلنتاجي الوحيد في تحليل ريكاردو
الكفـاءة الناجمـة عـن    الموارد المتاحة يكون أيضا من محددات زيـادة  

  . التجارة
إما بالنسبة لنظرية التنمية االقتصادية فترجح افتراض صعوبة إعـادة  
توزيع الموارد بسبب تغير األسعار النسبية الناجم عن التجارة وصـعوبة  
إحالل المنتجات بعضها البعض، لذا من وجهـة نظرهـا يكـون لتغيـر     

واالهم . فوائد ضئيلة) النسبيةفرصة االستفادة من الميزة (األسعار النسبية 
بالنسبة لهذه النظرية هو مستو الطلب الكلي الذي يدعمه الطلب الخارجي 
والذي يمكن أن يسهم في تشغيل الموارد العاطلة، إضافة إلى أن التجـارة  

والـى  ) Vent for Surplus(الخارجية منفذ لتصريف اإلنتاج الفـائض  
استيراد الكثيـر مـن السـلع     جانب ذلك فان عوائد الصادرات تمكن من

إنتاجها محليا لعوائق  نالرأسمالية ونصف المصنعة واألولية والتي ال يمك
  .)3(تقنية أو هيكلية 

ويهدف البحث إلى دراسة التجارة الخارجية لدول الجـوار الجغرافـي   
للعراق ومدى مساهمتها في التجارة الدولية من اجل معرفة مدى إمكانيـة  

بين هذه الدول واالستفادة من مزايا التجارة الخارجية  التكامل االقتصادي
وتنـاول  .والقرب من بعضها البعض في تطوير اقتصادات تلـك الـدول  

البحث في مبحثه األول تطور التجارة الخارجية لدول الجوار الجغرافـي  
بينمـا تنـاول   ). 2003-1980(للفتـرة  ) صادرات واستيرادات(للعراق 

زمني للتجارة الخارجية لدول الجوار الجغرافـي  المبحث الثاني االتجاه ال
واظهـر المبحـث الثالـث    . للفترة ذاتها) صادرات واستيرادات(للعراق 

العالقات االقتصادية التجارية بين دول الجوار الجغرافي للعراق وإمكانية 
  .تطويرها ثم الخاتمة
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  تطور التجارة الخارجية لدول الجوار الجغرافي : المبحث األول
 ور صادرات دول الجوار الجغرافيتط .1

العالمية زيادة ملحوظة خالل التسعينات من القـرن  شهدت الصادرات 
بليون دوالر ) 2792.4(وبداية هذا القرن حيث بلغت ) 1جدول (الماضي 

والـى   1998بليـون دوالر عـام   ) 5450.62(ارتفعت إلى  1988عام 
أن تركيا ) 1( لونالحظ من الجدو .2003بليون دوالر عام ) 7421.89(

شهدت تطوراً كبيراً في نسبة صادراتها من الصادرات العالمية رغم أنها 
إلى  1980بليون دوالر عام ) 2.91(ليست دولة نفطية حيث ارتفعت من 

مـن  %) 0.62(إلـى  %) 0.14(ومن  2003بليون دوالر عام ) 46.58(
ـ   ي التـي  صادرات العالم للسنوات ذاتها، نتيجة لسياسات التكييـف الهيكل

وسياسة تشجيع الصادرات واالنفتاح علـى   1980اتبعتها تركيا بعد عام 
بينما ارتفعت الصادرات اإليرانية في التسـعينات ثـم عـادت    . الخارج

%) 0.55(و%)  0.36(لتنخفض في بداية القرن الحـالي حيـث بلغـت    
 2000و1990و1980من إجمالي صادرات العالم لالعـوام  %) 0.38(و

بليون دوالر لالعوام ) 28.46(و) 19.31(و) 7.11(بقيمة على التوالي و
  .ذاتها
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إما بالنسبة لدول الجوار الجغرافي العربيـة فـان صـادرات األردن        
%) 0.043(ولبنان لم تشكل نسبة كبيرة من صادرات العالم، حيث بلغت 

بليـون دوالر  ) 1.52(و) 2.77(من صادرات العالم وبقيمة %) 0.02(و
إما السعودية فقد تذبذبت . 2002لكل من األردن ولبنان على التوالي عام 

صادراتها نتيجة ألنها الدولة المنتجة األولى للنفط، وقد تغيـرت أسـعار   
%) 5.6(النفط خالل فترة الدراسة بشكل كبير حيث شكلت صادراتها نسبة

بليون دوالر انخفضت ) 109.12(وبقيمة  1980من صادرات العالم عام 
) 72.55(، ثم عادت لترتفع إلـى  1990بليون دوالر عام ) 44.42(إلى 

وكـذلك  . من صادرات العالم%) 1.13(وبنسبة  2002بليون دوالر عام 
تذبذبت صادرات كل من قطر والبحرين واألمارات والكويت حيث أنهـا  

%) 0.18(و%) 0.29(دول نفطية أيضا، حيث بلغت صادراتهما نسـبة  
 1980من صادرات العالم على التـوالي عـام   %) 1.01(و%) 1.06(و

 1999من صادرات العالم بالنسبة إلى قطر عام %) 0.12(انخفضت إلى 
 2000من صادرات العـالم بالنسـبة إلـى البحـرين عـام      %) 0.09(و
 1992من صادرات العالم بالنسـبة إلـى األمـارات عـام     %)0.65(و
إمـا  . 2002لم بالنسبة إلى الكويـت عـام   من صادرات العا%) 0.23(و

عمان فان صادراتها ازدادت خالل فترة الدراسة وكانت نسبة صـادراتها  
بليـون دوالر عـام   ) 2.39(من صـادرات العـالم بقيمـة    %) 0.12(

بليون ) 11.17(من صادرات العالم وبقيمة %) 0.17(ارتفعت إلى 1980
الثمانينات غير أنها  ةروتذبذبت صادرات سوريا في فت. 2002دوالر عام 

ارتفعت في فترة التسعينات من القرن الماضي، كما ازدادت بشكل ملحوظ 
ارتفعـت   1990بليون دوالر عـام  ) 4.21(في القرن الحالي حيث بلغت 

  علــى  2002و 2000بليــون دوالر عــامي ) 28.14(و) 19.26(إلــى 
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بعـد أن   2002من صادرات العالم عـام  %) 0.43(لتشكل نسبة التوالي 
  . 1980من إجمالي صادرات العالم عام %) 0.01(كانت تمثل 

إما الصادرات العراقية فأنها شهدت تذبذبا أيضـا خـالل الثمانينـات    
وانخفضت كثيرا في فترة التسعينات بسبب الحصار االقتصادي وبلغـت  

  .من صادرات العالم) 0.31(وبنسبة  2000بليون دوالر عام ) 19.9(
ن صادرات دول الجوار الجغرافي والعراق متذبذبة مما سبق نالحظ أ

عموما ماعدا تركيا بسبب أن غالبية الدول هي دول نفطية وهـي المـادة   
األساسية للصادرات بل في بعض الدول هي السلعة الوحيدة التي تصـدر  
مما جعل صادرات تلك الدول تتذبذب حسب تذبذب أسعار النفط العالمية، 

هدت انخفاضا كبيـرا فـي فتـرة الثمانينـات     وخاصة أن هذه األسعار ش
والتسعينات من القرن الماضي، بينما الدول األخرى والتي هي غير نفطية 

  .فلم تشكل صادراتها أي أهمية نسبية وكانت قيمتها منخفضة جدا
  

 تطور استيرادات دول الجوار الجغرافي  .2
اسـتيرادات دول الجـوار الجغرافـي، حيـث     ) 2(الجدول يوضح 

االستيرادات العالمية بشكل مضاعف في التسعينات عن الثمانينات ارتفعت 
في القرن الماضي، وبقت ترتفع حتى بداية القرن الحـالي حيـث بلغـت    

بليـون   )5202.13(ارتفعت إلـى   1980بليون دوالر عام ) 2016.35(
  .2003بليون دوالر عام ) 7619.24(ثم إلى  1995دوالر عام 

بليـون  ) 7.48(ات العراق حيث بلغت ويظهر الجدول ذاته استيراد
وفـي  1989بليـون دوالر عـام   ) 11.6(ارتفعت إلى  1980دوالر عام 

التسعينات انخفضت بسبب الحصار االقتصادي الذي فرض على العـراق  
  . بليون دوالر) 12.20(لتصل إلى2000ولكنها ارتفعت عام 
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سبة حيـث  وشهدت االستيرادات التركية ارتفاعا سواء بالقيمة أو كن
) 35.71(ارتفعــت إلــى  1985بليــون دوالر عــام ) 11.34(بلغــت 

على التوالي، وبلغت  2003و 1995بليون دور خالل العامين ) 65.64(و
ارتفعـت   1980عام %) 0.39(نسبتها من إجمالي االستيرادات العالمية 

إال أن . على التـوالي  2003و 2000عامي %) 0.86(و%) 0.83(الى 
يرانية تذبذبت خالل فترة الدراسة حيث ارتفعت في بدايـة  االستيرادات اإل

، بينما انخفضـت  1991بليون دوالر عام ) 27.93(التسعينات لتصل إلى 
وبنسبة  1999بليون دوالر عام ) 12.68(في نهاية التسعينات لتصل إلى 

مـن  %) 0.32(من استيرادات العالم عام انخفضت أيضا إلى %) 0.57(
  . 2002ام استيرادات العالم ع

أما بالنسبة لدول الجوار الجغرافي العربية فان اسـتيرادات قطـر   
مـن  %) 0.61(شكلت نسبة قليلة من استيرادات العـالم حيـث بلغـت    

وجاءت فيما بعدها كل من األردن ولبنـان  .  2002استيرادات العالم عام 
والبحرين وعمان في قيمة االستيرادات ونسبتها من إجمـالي اسـتيرادات   

مـن  %) 0.091(و%) 0.076(و%) 0.098(و%) 0.076(الم وبنسبة الع
  .2002استيرادات العالم على التوالي لعام 

أما الدول العربية األخرى وهي الكويت والسعودية وسوريا فكانت  
) 6.53( ااستيراداتها متذبذبة باالرتفاع واالنخفاض حيث بلغت استيراداتهم

على التوالي، انخفضت إلى 1980بليون دوالر عام ) 4.12(و) 30.17(و
، ثـم  1990بليون دوالر على التوالي عـام  ) 2.4(و) 24.07(و) 3.96(

 2002بليون دوالر على التوالي عـام  ) 21) (32.31(و) 9(ارتفعت إلى 
. 2002على التـوالي عـام   %) 0.31(و%) 0.49(و%) 0.13(وبنسبة 
  .2002على التوالي عام %) 31(و %) 49(و %) 13(وبنسبة 
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  االتجاه الزمني للتجارة الخارجية لدول الجوار الجغرافي : المبحث الثاني

  االتجاه الزمني لصادرات دول الجوار الجغرافي  01

عـن طريـق    يتم تحديد االتجاه الزمني لصادرات دول الجوار الجغراف
  .دا مع الزمنتقدير معادالت االنحدار لصادرات كل دولة على ح

)1  (0000                             u1   +t a1    +E  = a0 

الذي يظهر نتائج المعادالت المقدرة لالتجاه الزمني ) 3(خالل الجدول 
لصادرات دول الجوار الجغرافي، توضح المعادلة األولى أن صـادرات  

ـ %) 0.95(العالم ذات اتجاه معنوي موجب مع الزمن وان  رات من التغي
أن معامـل   ثالتي تحدث في صادرات العالم هي نتيجة لعامل الزمن حي

. مع تحليل تطور صادرات العالم قوهذا ما ينطب)  =0.95R2(التحديد هو
أما المعادلة الثانية فتوضح نتائج انحدار صادرات العـراق والتـي هـي    
ق معنوية إحصائيا ولكن بإشارة سالبة، مما يؤكد ذلك تأثر صادرات العرا

المعادلة التالية هي لصـادرات  . بالحصار االقتصادي في فترة التسعينات
تركيا وتبين التأثير الموجب والمعنوي لصادرات تركيا مع الـزمن، وان  

من التغيرات التي حدثت في صادرات تركيا هي نتيجـة لعامـل   %) 91(
 االتجاه المعنوي إحصائيا والموجب أيضاأما إيران فتظهر نتائجها .الزمن

%). 63(بمعامل تحديد اقـل وهـو   نلتأثيرات الزمن على صادراتها، لك
وجاءت نتائج معادلة انحدار صادرات األردن لتوضح المعنوية اإلحصائية 

من التغيرات في الصـادرات  %) 90(واالتجاه الموجب مع الزمن، وان 
وكذلك سوريا كانت نتائج انحدار معادلة صادراتها مع . هي نتيجة الزمن

من التغيرات في صـادراتها  %) 41(ة وان بمعنوية إحصائيا موج الزمن
أما لبنان فان نتائج معادلة انحدار صادراتها هي . هي نتيجة لعامل الزمن

  .موجبة ولكن غير معنوية إحصائيا بالنسبة للزمن
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واختلفت نتائج انحدار معادلة الصادرات لـدول الجـوار الجغرافـي    
بحرين موجبة ومعنوية إحصـائيا بالنسـبة   النفطية، حيث نتائج عمان وال

من التغيرات التي تحدث في صـادراتهما  %) 48(و%) 76(للزمن وان 
بينما نتائج انحدار معادلة صـادرات  . هي نتيجة عامل الزمن على التوالي

ة ولكن غير معنوية إحصائيا، حيث أنهـا  باألمارات والكويت فكانت موج
ر معادلة صادرات السـعودية وقطـر   وكانت نتائج انحدا. التتاثر بالزمن

أن هذه النتائج تؤكد على أن طبيعـة  . غير معنوية وسالبة بالنسبة للزمن
اقتصاد الدولة وهيكلها والظروف االقتصادية والسياسية التي تمـر بهـا   
الدولة هو الذي يؤثر في الصادرات وليس طبيعة المادة المصدرة، حيـث  

للنفط رغم أن معظمها تعتمد علـى   الحظنا اختالف نتائج الدول المصدرة
  .    تصدير النفط كمادة أساسية
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  االتجاه الزمني الستيرادات دول الجوار الجغرافي. 2

تحديد االتجاه الزمني الستيرادات دول الجوار الجغرافـي عـن   تم 
  .ولة على حدا مع الزمنطريق تقدير معادلة االنحدار الستيرادات كل د

(2) 0000 M = b0  + b1t + u2                                                 

المعادلـة  . نتائج انحدار معادلة االستيراد لكل دولة) 4(يظهر الجدول 
األولى الستيرادات العالم وهي ذات اتجاه موجـب ومعنـوي إحصـائيا    

من التغيرات التي تحـدث  %) 95(بالنسبة للزمن، وان عامل الزمن يحدد 
  ).  =R2 0.95(في استيرادات العالم حيث بلغ معامل التحديد

وتوضح نتائج معادلة استيرادات العراق بأنها معنوية إحصائيا ولكـن  
سالبة وهي نفس نتيجة الصادرات حيث مـر العـراق بحـروب عديـدة     
 وحصار اقتصادي في تلك الفترة أثرت على اقتصـاده وعلـى تجارتـه   

  .الخارجية
وجاءت المعادلة الثالثة لتوضح استيرادات تركيا واالتجـاه الموجـب   

مـن  %) 94(والمعنوي إحصائيا بالنسبة للزمن، وان عامل الزمن يحـدد  
أمـا نتـائج دول الجـوار    . التغيرات التي تحدث في استيرادات تركيـا 

الجغرافي العربية غير النفطية وهي األردن وسوريا ولبنـان فـأظهرت   
%) 64(تجاه الموجب والمعنوي إحصائيا وان عامـل الـزمن يحـدد    اال
من التغيرات التي تحدث فـي اسـتيراداتهما علـى    %) 57(و%) 32(و

بينما اختلفت نتائج انحدار معـادالت اسـتيرادات دول الجـوار    . التوالي
الجغرافي النفطية، حيث أظهرت النتائج االتجـاه الموجـب والمعنـوي    

. ل من قطر وعمان والكويت والبحرين واإلماراتإحصائيا الستيرادات ك
بينما كانت نتائج معادلة انحدار استيرادات إيران موجبة وغير معنويـة،  
ونتائج معادلة انحدار استيرادات السعودية غير معنوية وسالبة حيث كانت 

  .استيراداتها متذبذبة طول فترة الدراسة
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  العالقات االقتصادية التجارية لدول الجوار الجغرافي: ثالمبحث الثال
التعاون االقتصادي التجاري ضرورة ملحة تمليها تحديات النظـام  
. العالمي الجديد المبني على تحرير المبادالت التجارية والتكتالت اإلقليمية

فقد بات من الالزم تقليص ثم إلغاء الرسوم الكمركية والقيود الكمية التـي  
وسعت الدول العربية إلنشاء منطقـة  . في حماية الصناعة المحلية فشلت

للتجارة الحرة ولكن يتوقف نجاح هذه المنطقة على عوامل عديـدة، كمـا   
أصبح من الضروري أن تتطور هذه المنطقة للتجارة الحرة إلـى اتحـاد   

  .كمركي
ويالحظ أن صادرات العراق واستيراداته الكلية هي منخفضة رغم 

لعراق وحاجاته لمختلف المواد المستوردة، ذلك بسبب خضـوعه  إمكانية ا
ولموافقـات لجنـة   ) النفط مقابل الغذاء والـدواء (لقرارات مجلس األمن 

إال أن تجارة العراق البينية شـهدت تطـوراً   . العقوبات في مجلس األمن
بسيطا في بداية القرن الحالي، حيث وقع على اتفاقيات للتجارة الحرة مـع  

ويتمتع العراق بإمكانية اقتصادية هائلة . )4(ر وسوريا واألردنتونس ومص
فلديه ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم والعديد مـن مصـادر الميـاه    
للزراعة وبعض الثروات المعدنيـة وثـروة كبيـرة مـن راس المـال      

لكن هذه اإلمكانيات لم تطبع سماتها على الوضع االقتصـادي  . )5(البشري
الثمانينات مـن   أوائلالل أو بعده، حيث يعاني العراق منذ سواء قبل االحت
مشكالت اقتصادية تفاقمت نتيجة الستمرار الحـروب   نالقرن الماضي م

لكن االحتالل الذي رفع العقوبات رسـميا  . والعقوبات االقتصادية القاسية
  .ووعد بالمساعدات وإلغاء الديون لم ينه هذه المشكالت االقتصادية

  
  



 2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   
  
  

ول مجلس التعاون الخليجي شوطاً كبيـراً نحـو الوحـدة    وقطعت د
االقتصادية والسوق الخليجية المشتركة، وبلغت التجارة البينية الخليجيـة  

من إجمـالي التجـارة   %) 7-%5(بين دول مجلس التعاون الخليجي بين
، أال أن غياب التعريفة الكمركية الموحدة )6(الخليجية طول عقد التسعينات

مكانية زيادة هذه النسـبة وعـدم تشـجيع انتقـال السـلع      أدى إلى عدم إ
والخدمات بين دول المجلس والى تحميل المستهلك أعباء وتكاليف إضافية 
في كل مرة تنتقل فيه السلع بين دولة خليجية وأخرى، وتحـاول تركيـا   
التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج ورفع حجم التجارة معهـا  

وقفـزت  . )7(من حجم التجارة الخارجيـة التركيـة  %) 30( لإلى ما يعاد
مليون دوالر ) 703(الصادرات التركية إلى اإلمارات العربية المتحدة إلى 

ومن الخطوات المهمة التي اتخذتها تركيا من اجـل إبـرام   . 2003عام 
اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج هي تقديم قوانين لتسهيل االسـتثمارات  

ماية حقـوق المسـتهلك وحقـوق المنشـات الفرديـة      األجنبية شملت ح
والمعونات الحكومية باإلضافة إلـى قـانون    ةوالصناعية وقوانين المنافس

  .)8(االستثمار األجنبي الحر المعمول به حاليا
أما إيران فقد شهدت نقطة تحول ايجابية في عالقاتها التجارية مـع  

لخليج الثانية بـالرغم  تركيا والدول العربية المجاورة وخاصة بعد حرب ا
قضـيتي الجـزر الخليجيـة    (من اختالفاتها السياسية مع تلـك الـدول   

، حيث استمرت كل من قطر وعمان وسوريا ولبنان )واضطربات البحرين
  .)9(بعالقات تجارية جيدة مع إيران
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  الخاتمة

بقت العالقات التجارية بين دول الجوار ضعيفة وتعاني مـن مشـاكل   
المشترك وحضاراتها وأنها دول إسالمية إال إن غالبية تلـك   رغم تاريخها

الدول تعاني من مشاكل اقتصادية وضعف هياكلها اإلنتاجية وإنها تصـدر  
النفط وبنسب عالية من صادراتها، بينما تحتاج تلك الـدول إلـى أنـواع    

دول المنطقة بل تستوردها مـن دول أخـرى    امتعددة من السلع ال تنتجه
عية والمواد المصنعة والتكنولوجيا الحديثة، لذلك على تلـك  كالسلع الزرا

الدول تنسيق جهودها ومحاولة كل منها التخصص في مجال يختلف عـن  
الدول األخرى حيث أن إنتاج سلع قليلة ومتشابهة في تلك الدول يقود إلى 
منافسة حادة دون الحصول على نتائج ايجابية، والتخصص المنظم الـذي  

مقدرة اإلنتاجية مما يشجع االستثمارات البينية ويوفر المناخ يكفل تحسين ال
المناسب لالستثمارات األجنبية ويطور القدرة التنافسية للسلع المصدرة إلى 
داخل أو خارج المنطقة، كما يسمح باالستخدام االمثل للعمالـة واألطـر   

صادية عندئذ تنمو الزراعة والصناعة وتزدهر الحياة االقت. العلمية والفنية
  . االجتماعية لدول الجوار الجغرافي مع العراق
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Neighboring States Participation In  
International Trade  

 
 By: Dr. Muthana A.AL- Dabagh 

 
"Abstract" 

                                        
Foreign trade is a vital indicator which shows state 

ability in productivity and competition inside 
international market. This indicator is related to this 
ability in exportation and income levels as well as its 
ability in importation and how is this reflected upon the 
state account from foreign currencies  and the effects 
upon trade balance.  

Trade relations among geographical neighboring states 
have remaimed weak and suffered from problems inspite 
of its joint history and being Islamic states but they still 
suffer from economic problems and the weakness of its 
structural productivity. They export oil and need so many 
types of goods not produced but imported from other 
states like agricultural goods and modern technology. 
Therefore, these states should coordinate its efforts and to 
be specialized in certain field. Producing few goods in 
these states might lead  to severe competition without 
getting positive results. 
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