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 الخليجية –اآلفاق المستقبلية للعالقات العراقية 
 في المجال االقتصادي

 د. محمد عبدالرحمن يونس العبيدي 
 مركز الدراسات اإلقليمية/جامعة الموصل  مدرس/ قسم الدراسات  التاريخية والثقافية/
  

 مستخلص البحث
ا ملحوظاا  تطاور  3003الخليجياة بعاد العاا   –شهدت العالقاات االقتصاادية العراقياة

من خاالل مسااةمة بعال الشاراات الخليجياة فاي مشاارير االعماار واالسات مار  ف اال 
عاان رواا الب اااار والساالر الخليجيااة فااي ااسااواق العراقيااة. وقااد شااجر ةاا ا التطااور 
الجااانبين العراقااي والخليجااي علاا  الاادخول فااي محاد ااات بشااان التجااار  الحاار  بينهمااا  

التي تقف أمامها  وقد استعاد العراق مؤخرا ع اويت  فاي والعمل من اجل إزالة العقبات 
اتحاااد فاارف دول مجلااس التعاااون الخليجااي  ااماار الاا ي يةااتع قفاقااا جديااد  للعالقااات 

 .االقتصادية بين الجانبين
 
 مقدمة ال 

 نالخليجية خالل العقدين المنصرمين العديد م -شهدت العالقات العراقية
علررط يبيعررة مسررارىا وعلررط مجمررل  راشررالمتغيرررات والتررع انعكسررت بشرركل مب

 مجاالتها، بما فيها المجال االقتصادي.
علط خلفية  0991فبعد انقياع فع العالقات استمر لعدة سنوات منذ عام 

بردتت ىرذا العالقرات تشرهد نوعراا مرن االنفترا  بعررد  ،االجتيرا  العراقرع للكويرت
اق لمرررذكرة والسررريما فرررع الجانررري االقتصرررادي، نتيجرررة توقيررر  العرررر  0991عرررام 

وتردر  تحسرن  ،األمم المتحدة )النفي مقابل الغذاء والردواء  منظمة التفاىم م 
فرع الواليرات  1110 العالقات حتط ىجمات الحادي عشر من تيلول/ سبتمبر
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، لتصبح دول الخليج العربيرة تحرت طرغي وتر ثير توجهرات المتحدة األمريكية
ببعض ىرذا الردول إلرط دعرم  األمر الذي دف  ،السياسة األمريكية فع المنيقة

سرلباا علرط العالقرات برين  ممرا انعكرس ،1112عام  العراق علط حريالوت ييد 
 الجانبين.

بررردتت العالقرررات تشرررهد انفتاحررراا تررردريجياا  ،بعرررد االحرررتالل األمريكرررع للعرررراق
 بعررضوتعررزز ىررذا الجانرري بعررد اسررت نا   ،وخاصررة فررع المجررال االقتصررادي

 دورا العربرعفرع محاولرة لتعزيرز  ه،السياسية مع دول الخليج العربية لعالقاتها
عاد   .إلط محييه العربعته وا 

، العربيرة وانيالقاا من األىمية التع تحظط بها ىذا العالقرات فرع المنيقرة
علررررط  التركيررررزودور االقتصرررراد فررررع تعزيزىررررا وتيويرىررررا، يحرررراول ىررررذا البحرررر  

واآلفررراق  1112الخليجيرررة بعرررد عرررام  –يبيعرررة العالقرررات االقتصرررادية العراقيرررة 
 .بين الجانبين ةيالمستقبلية لها فع ظل انفرا  العالقات السياس

ولإلحايرررة بالموطرررروع ترررم تقسرررريم البحررر  الررررط ثالثرررة محرررراور فطرررال عررررن 
تنراول المحرور األول يبيعرة العالقرات االقتصرادية العراقيرة  ،المقدمة والخاتمة

  العالقررررات بينمررررا تنرررراول المحررررور الثررررانع واقرررر ،1112الخليجيررررة قبررررل عررررام  –
فيمرا تنراول المحرور   ،1112االقتصادية بعد االحرتالل األمريكرع للعرراق عرام 

 الخليجية. –الثال  واألخير مستقبل العالقات االقتصادية العراقية 

 3003الخليجية قبل عا   –أوال: العالقات االقتصادية العراقية 
مررررن القرررررن  الخليجيررررة إبرررران فترررررة الثمانينيررررات -كانررررت العالقررررات العراقيررررة

 ،علط المستوى السياسع تو االقتصادي المنصرم علط تفطل ما يكون سواءاا 
حي  وقفت دول الخليج العربية موق  الداعم والمساند للعراق فع حربه طرد 

علرررط اعتبرررار تن ىرررذا  ، 0999 –0991إيرررران والترررع اسرررتمرت ثمانيرررة تعررروام )
يوسياسرررررررية الحرررررررري كانرررررررت بمثابرررررررة الوسررررررريلة لتحجررررررريم يموحرررررررات إيرررررررران الج

 لكررن ىررذا العالقررات تبرردلت كليرراا  . 0)واإليديولوجيررة فررع منيقررة الخلرريج العربررع
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وتسرربي ذلرر   ،0991العراقررع للكويررت فررع غي / تاسرريس عررام   بعررد االجتيررا
فررع فرررض عقوبررات اقتصررادية دوليررة علررط العررراق، وقيرر  العالقررات السياسررية 

ىررذا االنقيرراع عرردة  وقررد اسررتمر ،دول الخلرريج العربيررةبررين و  هواالقتصررادية بينرر
حتررط برردت بعررض االنفرررا  فررع العالقررات االقتصررادية مرر  بعررض ىررذا  ،سررنوات

األمرم  منظمرة نتيجرة لتوقير  العرراق مرذكرة التفراىم مر  ،0991الدول بعرد عرام 
حير  تسرهمت ىرذا  ،المتحدة والتع عرفت بمذكرة "النفي مقابل الغذاء والدواء"

بعررض العررراق االقتصررادية مرر   المررذكرة فررع تحقيررق اسررت نا  جز ررع لعالقررات
دول الخلرريج العربيررة مرررن خررالل الزيرررارات المتبادلررة وتوقيررر  بعررض االتفاقيرررات 

 . 1)االقتصادية فع طوء مذكرة التفاىم
ىرررذا وعلررط الرررام مررن التحسررن واالنفرررا  فررع عالقررات العررراق مرر  بعررض 

فررران ذلررر  لرررم يمنررر  مرررن تن تبقرررط العالقرررات دون المسرررتوى الميلررروي،  ،دولالررر
 رىرررررافطرررررال عرررررن ت ث ،ىونرررررة بتوجهرررررات السياسرررررة األمريكيرررررة فرررررع المنيقرررررةومر 
 ، 2)واخرررررتال  وجهرررررات النظرررررر السياسرررررية برررررين الجرررررانبين ،القرارات الدوليرررررةبررررر

عررام  وتعررززت ىررذا التوجهررات بعررد تحرردا  الحررادي عشررر مررن تيلررول/ سرربتمبر
حي  تعرطت دول الخليج العربية الط طغوي كثيرة وكبيرة مرن قبرل  ،1110
العررراق  علرطحرري الت المتحردة األمريكيرة إلجبارىرا علرط المشراركة فرع الواليرا

دول للميالرررررري ىررررررذا الرررررروقررررررد اسررررررتجابت بعررررررض  ،1112فررررررع غذار / مررررررارس 
، كدولرررررة الكويرررررتففتحرررررت تراطررررريها وتجوا هرررررا للقررررروات األمريكيرررررة  ،األمريكيرررررة

اللوجسرتية وساىمت تخرى فع الجهد العسكري وخاصة فع المجراالت الفنيرة و 
 –وانعكررس ىررذا سررلبا علررط العالقررات العراقيررة  ،ومملكررة البحرررين كدولررة قيررر

لترردخل ىررذا العالقررات    4)منهررا خاصررة واالقتصررادية عامررة الخليجيررة السياسررية
 .1112األمريكع للعراق عام  لمرحلة جديدة بعد االحتال
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الخليجية بعد االحاتالل اامريااي  – انيا: واقر العالقات االقتصادية العراقية
   3003 عا للعراق 

بعرد عرام  ملحوظراا  الخليجية تيروراا  –شهدت العالقات االقتصادية العراقية 
وتمثررل ذلرر  برردخول العديررد مررن الشررركات الخليجيررة بمررا فيهررا القيرراع  ،1112

 ،الخليجرررع الخررراا إلرررط األسرررواق العراقيرررة والسررريما فرررع المحافظرررات الجنوبيرررة
مقدمرررررة الشرررررركات والجررررردير بالرررررذكر ىنرررررا تن الشرررررركات الكويتيرررررة كانرررررت فرررررع 

وكانرت مجموعرة  ،بعد قييعة استمرت ألكثر من ثالثة عشر عاما ،الخليجية
حيررر  فرررازت  ،يليعرررة ىرررذا الشرررركات عالتجاريرررة الكويتيرررة فررر  اكسرررل)شرررركات 

  . 5)بعقود استثمارية فع العراق فع مجاالت الصحة والبي ة واإلعمار
ات تتعلررررق محادثرررر تجرررررى العررررراق، بررررين الجررررانبينتشررررجي  التجررررارة وبهررررد  

بعرررد تن وقررر  علرررط  ،1114بالتجرررارة الحررررة مررر  دول الخلررريج العربيرررة منرررذ عرررام 
يران  وفرع ،فع العرام ذاتره اتفاقيات إلزالة العوا ق التجارية م  كل من تركيا وا 

  علع عالوي وزيرر التجرارة العراقرع السرابق وفرع مقابلرة مر  صر   اإليارىذا 
ت تفرراىم مرر  إيررران وتركيررا وبرردتنا وكالررة فرررانس برررس قررا الق "لقررد وقعنررا مررذكرا

وتطرررررمنت مرررررذكرات  ،ن مفاوطرررررات مررررر  دول مجلرررررس التعررررراون الخليجرررررع"آلا
يران العمل علط اتخاذ خيوات  التفاىم التع وقعها العراق م  كل من تركيا وا 

  . 1)سريعة إلزالة العوا ق التجارية وزيادة تدفق االستثمارات
عمررار العررراق، تقامررت شررركة ولتفعيررل دور الشررركات الخليجيررة فررع إعررادة إ

وبرردعم مررن ارفررة   شررركة الريرراض)وبالتعرراون مرر    معرررض الكويررت الرردولع)
والررذي  ،فررع الكويررت  إعررادة إعمررار العرراق)معررض  ،تجرارة وصررناعة الكويررت

، واكتسري برين البلردينع د اكبر حد  اقتصادي تشرهدا العالقرات االقتصرادية 
 25فيره وقردرت بنحرو  شراركةالمعدد الشرركات حي  ىذا المعرض تىمية من 

  . 7)شركة كويتية
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 الكويتيررة مررن الحصررول علررط عقررد  المخررازن العموميررة)كمررا تمكنررت شررركة 
نقل الوقود من خزانات البتررول الوينيرة الكويتيرة إلرط المسرتودعات الجنوبيرة ل

 ،مليرون دوالر تمريكرع  1،711)لشركة تسويق النفي العراقية )سومو  وبقيمة 
 . 9)د ثالثة تشهروكانت مدة العق

لم يقتصر النشاي التجاري علط الشرركات الكويتيرة فحسري، برل تعرداىا إلرط 
حيرر  وقرر  العررراق والسررعودية فررع تيررار /  ،الشررركات السررعودية واإلماراتيررة تيطررا

  شررركة سررعودية 51علررط اتفرراق يقطررع بقيررام تكثررر مررن ) 1114مررايو مررن عررام 
مصردر مسرلول فرع وزارة الرنفي   حير  صرر   ،بنقل الوقود المصرف ط إلرط العرراق

ناقلة يوميرا   011)الدفعة األولط من الناقالت والبالغ عددىا  إنق "العراقية قا الا 
برردتت بنقررل الوقررود عبررر المنافررذ الحدوديررة مشرريرا إلررط تن عرردد النرراقالت سرريزداد 

" إن ىرذا نفسره ناقلرة يوميرا "وتطرا  المصردر  0111)تدريجيا حتط يصل إلرط 
دفعة األولط من الوقود جهزت للعراق بعد االجتماع األخيرر للجنرة د الالكمية تع  
العراقية وترم خاللره االتفراق علرط تزويرد العرراق بكميرات مرن الوقرود  –السعودية 

 . 9)تصل الط العراق بشكل يومع"
وقررد خيررت دول مجلررس التعرراون الخليجررع خيرروة مهمررة فررع يريررق تعزيررز 

اق، مرن خرالل إعرالن وزراء خارجيرة العالقات السياسية واالقتصادية م  العرر 
 ،1114حزيررران/ يونيررو  7اجتمرراعهم فررع مدينررة جرردة يرروم  فررعدول المجلررس و 

وكان ىذا التيور فع العالقرات    01)وي الملقتةياد عال  تعن ترحيبهم بحكومة 
كفرريال بتبنررع اتحرراد اررر  التجررارة والصررناعة لرردول مجلررس التعرراون الخليجررع 

دعم الشرركات الخليجيرة لالسرتثمار فرع العرراق إستراتيجية تقوم علط تشجي  و 
 وتطمنت ىذا اإلستراتيجيةق اوالمساىمة فع مشاري  إعادة إعمار 

 .تعزيز مساىمة الشركات الخليجية فع عقود مشاري  إعمار العراق -0



 

 
 
 

 [343]   09) 1دراسات إقليمية                                                        اسات اإلقليميةمركز الدر              

تشرررجي  ودعرررم إقامرررة عالقرررات اقتصرررادية متينرررة وقابلرررة للتوسررر  والتيرررور  -1
التنسريق مر  اتحراد الغرر  التجاريرة وخاصة م  القياع العراقع الخاا و 

 العراقية.
تشرركيل لجنررة مشررتركة مررن  ،وتطررمنت خيررة عمررل تنفيررذ ىررذا اإلسررتراتيجية

تعطرراء اتحرراد الغررر  الخليجيررة والعراقيررة تعمررل علررط تفعيررل ودعررم العالقررات 
الخليجيرررررة، مرررررن خرررررالل تكثيررررر  اللقررررراءات والزيرررررارات  –االقتصرررررادية العراقيرررررة

والسررعع  ،ال وممثلررع الشررركات العراقيررة والخليجيررةالمتبادلررة بررين رجررال األعمرر
لتنميرة وتيروير العالقرات االقتصرادية برين   اتفاق تعاون)باتجاا التوقي  علط 

كما تطمنت خية العمرل علرط إقامرة معرارض للمنتجرات الخليجيرة  ،الجانبين
 ،فرررع إحررردى الررردول العربيرررة المجررراورة لزيرررادة وتوسررري  التبرررادل التجررراري بينهمرررا

عقررررد النرررردوات والمررررلتمرات المشررررتركة والتررررع مررررن شررررانها كشرررر   فطررررال عررررن
مكانيرة مشراركة الشرركات  ،وتوطيح مجاالت وفررا االسرتثمار فرع العرراق وا 

إطافة إلط ما سبق تطرمنت الخيرة دعروة الجهرات الحكوميرة  ،الخليجية فيها
الخليجيرررة ذات الصرررلة إلرررط اإلسرررراع فرررع إقامرررة منرررايق كمركيرررة حدوديرررة مررر  

العقبررات التررع تعترررض دخررول رجررال األعمررال العررراقيين إلررط  عخيرروت ،العررراق
 . 00)الخليج العربية دول

وراررم تررردد بعررض الشررركات الخليجيررة فررع دخررول السرراحة العراقيررة نتيجررة 
فررران ذلررر  لرررم يمنررر  شرررركات تخررررى مرررن دخرررول األسرررواق  ،األوطررراع األمنيرررة

هررارة الفنيررة ومسررتغلة القررري الجغرافررع والم ،العراقيررة مسررتثمرة الفرررا المتاحررة
ومرررن ىرررذا المنيلرررق وقعرررت شرررركة االتصررراالت  ،الترررع تمتلكهرررا ىرررذا الشرررركات

المتنقلررررة الكويتيررررة عقرررردا لتغييررررة الشرررربكة الهاتفيررررة مررررن الحرررردود الكويتيررررة الررررط 
 . 01)بغداد

ت الشركة العامة للنقل البرري العراقيرة عقردا مر  شرركتع )الفطريلة كما وقع  
تين بنقرل البطرا   المسرتوردة والمصردرة والثقة  الكويتيتين، تطمن قيام الشررك

 . 02)بما فيها المواد الغذا ية واإلنشا ية ومواد تخرى بين البلدين
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حي  ،لرررم يقتصرررر األمرررر علرررط ذلررر  فحسررري برررل تعرررداا إلرررط تجرررارة الرررذىي
اعتمدت األسواق العراقية خالل الفترة المنصرمة علط الذىي الجراىز والقرادم 

 المملكرة العربيرةدولرة اإلمرارات العربيرة و  من دول الخليج العربية وخاصرة مرن
 ،وراجرت تجرارة الرذىي الخليجيرة بشركل كبيرر فرع األسرواق العراقيرة ،السعودية

فطرررال عرررن  ،لجودتهررا ودقتهرررا واعتمادىرررا علرررط خرررتم شرررركات الرررذىي العالميرررة
وىررو مرا جعلهررا تطراىع صررناعة الررذىي  ،الحرردي  يرازىراتسرعارىا المناسرربة و 

  . 04)األوربية
بررررين العررررراق ودول الخلرررريج العربيررررة علررررط تجهررررزة التبريررررد  ةتجررررار الوتركررررزت 

 االصررررحية والسرررريارات وقيرررر  ايارىرررر وادوالمكيفررررات وصررررناعة األلمنيرررروم والمرررر
والمنسوجات والمالبس القينية ومستلزمات اليباعة والزيوت البتروليرة فطرال 

 .   05)عن المواد الغذا ية
راق تن يوفرىرا للمسرتثمرين وتقدر حجم الفرا االستثمارية التع يمكرن للعر

عررررن مشرررراري   فطررررالا  ،مليررررار دوالر  011)الخليجيررررين واألجانرررري برررر كثر مررررن 
العراق الرذي تعرانع بنيتره التحتيرة مرن التخلر  والردمار منرذ عرام  إعمار إعادة
العربية سليان برن  ماراتوزير القياع الحكومع فع دولة اإل تكد قدو  ،0991

الخلرررريج وفررررع مقرررردمتها اإلمررررارات  دول إنتصررررريح صررررحفعق "سررررعيد وخررررالل 
مكاناتهرررا لخدمرررة االقتصررراد العراقرررع وان الحكومرررة  ،مسرررتعدة لتقرررديم خبراتهرررا وا 

 . 01)تشج  الشركات والمستثمرين اإلماراتيين للعمل فع السوق العراقية"
 ،لقد دف  حجم االسرتثمارات ومشراري  إعرادة إعمرار العرراق الكبيررة والكثيررة

 ،ات االقتصررادية بررين العررراق ودول الخلرريج العربيررةوالرابررة فررع تعزيررز العالقرر
الجهررررات الحكوميررررة ذات الصررررلة فررررع كررررال الجررررانبين إلررررط تنشرررريي الفعاليررررات 
واللقررررراءات االقتصرررررادية بينهمرررررا فرررررع محاولرررررة لتشرررررجي  وجرررررذي االسرررررتثمارات 

ومررن ىررذا المنيلررق شررهدت السررنوات الخمررس الماطررية  ،الخليجيررة إلررط العررراق
سرمية المتبادلرة لكبرار المسرلولين العرراقيين والخليجيرين العديد مرن الزيرارات الر 
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وبرفقرة رجرال تعمرال ووفرود تجاريرة كبيررة، كران ىردفها دعرم وتعزيرز العالقرات 
السياسرررية واالقتصرررادية  والبحررر  فرررع كيفيرررة االسرررتثمار فرررع العرررراق وتنشررريي 

ت كانر العالقات التجارية واالقتصادية بين الجانبين والعودة بالعالقات الط مرا
العربيرة المجراورة إقامرة  دولعردد مرن الر تشهد كما ، 07)0991عليه قبل عام 

  والعربية واألجنبية. معارض للسل  والمنتجات والبطا   الخليجية
تقيمررت العديررد مررن المررلتمرات واللقرراءات االقتصررادية  ،وعلررط الصررعيد ذاترره

العرراق" منها ملتمر "األعمال واالستثمار فرع  ،فع بعض دول الخليج العربية
دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة  فرع غي/ تاسريس بإمارة دبرع  الذي عقد فع

عررن رجررال  وشررار  فيرره العديررد مررن المسررلولين العررراقيين فطررالا  ،1117عررام 
وكرررران ىرررررد  المرررررلتمر  ،األعمررررال العرررررراقيين والخليجيررررين والعرررررري واألجانررررري

 . 09)ار فررع العرراقتشجي  الشركات الخليجية والسيما اإلماراتية علررط االسرتثم
الخليجرررع األول الرررذي عقرررد فرررع العاصرررمة البحرينيرررة  –ويعرررد الملتقرررط العراقرررع
األكبر واالىم طمن نشايات تفعيل االستثمار فع  1117المنامة تواخر عام 

لتشجي  ودعم الشركات الخليجيرة لالسرتثمار  قوياا  وكان الملتقط حافزاا  ،العراق
شخصررية   0111)شررركة تجاريررة و  911)السرريما وان تكثررر مررن  ،فررع العررراق

مررن المسررلولين ورجررال األعمررال العررراقيين والخليجيررين والعررري واألجانرري قررد 
 . 09)شاركوا فيه

لقرررررد تسرررررهمت المسررررراعع والجهرررررود العراقيرررررة فرررررع دعرررررم وتنميرررررة العالقرررررات 
 هررافررع توسرري  عالقات ىررذا الرردولاالقتصررادية مرر  دول الخلرريج العربيررة، ورابررة 

األمررررر الررررذي دفرررر  اتحرررراد اررررر  دول مجلررررس التعرررراون  ،التجاريرررة مرررر  العررررراق
 ،تحرادىرذا االإلط الموافقة علط استعادة العراق لعطرويته فرع  الخليجع ملخراا 

وقرد جرراء ىررذا القرررار فررع ختررام تعمررال المررلتمر الرابرر  والعشرررين بررين مسررلولع 
األمانة العامرة لمجلرس التعراون الخليجرع ورلسراء وتعطراء اتحراد ارر  دول 

عاون الخليجع الذي عقد فرع العاصرمة العمانيرة )مسرقي  فرع شرهر مجلس الت
  . 11)1119غذار/ مارس 
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ورحرري العديررد مررن االقتصرراديين العررراقيين باسررتعادة العررراق عطررويته فررع 
ملكرررردين علررررط تىميررررة توسرررري  دور  ،اتحرررراد اررررر  مجلررررس التعرررراون الخليجررررع

الخليجيرررة وتفعيرررل اللجنرررة  ،القيررراع الخررراا فرررع اتخررراذ القررررارات االقتصرررادية
المشتركة لحل معوقات االستثمار والتبادل التجاري و االقتصادي بين العراق 

وقررال محمررود علررو  نا رري ر رريس ارفررة تجررارة بغرردادق  ،العربيررة ودول الخلرريج
ن ىرذا القررار اإلسرهام فرع تفعيرل عمليرة التبرادل التجراري والتكامرل  "إن من شر

العرراق مرن توا رل  "إن   قتطرا و  االقتصادي بين العراق ودول الخليج مباشررة"
الدول العربية التع تسست ار  التجارة العربية وكان لالقتصاديين المهتمرين 

لرررذل  فررران  ،بالقطرررايا التجاريرررة العربيرررة دور فرررع تشرررجي  تشررركيل ىرررذا الغرررر 
وتوطرح  يبيعيا نظرا لثقل العراق فع المنيقة" اا تمر العودة فع ىذا الوقت تعد 

رة بغرررداد نررردعو إلرررط تعررراون ايرررر مسررربوق مررر  "نحرررن فرررع ارفرررة تجرررا قعلرررو 
األمانررة العامررة لمجلررس التعرراون وفررق إيررار منهجررع يترريح مشرراركتنا كممثلررين 

وان عرررودة العرررراق ستسررراعد  ،الخليجرررع المشرررتر  –للقيررراع الخررراا العراقرررع 
علرررط تسرررهيل انطرررمامه الرررط منظمرررة التجرررارة العالميرررة" وتكرررد علرررط تن العرررراق 

ميالبرررا الجهرررات الدوليرررة  ،فرررع ىرررذا االتجررراا خيررروات مهمرررة سررريتخذ مسرررتقبالا 
ويالررري دول  ،بالتنسررريق والعمرررل مررر  العرررراق وتقرررديم الررردعم الفنرررع والتقنرررع لررره

الخليج العربية بالسعع الط إيجاد الحلول المناسربة وتقرديم المقترحرات الالزمرة 
إلزالة العقبات التع تعترض مسيرة عمل السوق الخليجيرة المشرتركة والتعريفرة 

 . 10)ةالكمركي
لت اسرررتعادة العرررراق لعطرررويته فرررع اتحررراد ارررر  دول الخلررريج العربيرررة شرررك  
للحكومة العراقية للعمل علرط تنشريي وتفعيرل العالقرات االقتصرادية  قوياا  حافزاا 

ومحاولررة جررذي االسررتثمارات الخليجيررة الررط السرروق  ،مرر  دول الخلرريج العربيررة
كبيرررر فرررع "ملتقرررط العراقيرررة، ولررردعم ىرررذا التوجررره شرررار  العرررراق وبوفرررد رسرررمع 

دولررررة اإلمررررارات بإمررررارة الشررررارقة  األعمررررال اإلمرررراراتع العراقررررع" الررررذي تقرررريم فررررع
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برعايرة الشريس سرليان برن محمرد  1119تيرار / مرايو  20العربية المتحدة  فع 
نفري )وشرركتا   ارفة تجارة وصناعة الشارقة)ونظمته  ،مارةاإلالقاسمع حاكم 

وتقريم الملتقرط فرع مقرر   ع التنميرةشرركاء فر)تحرت عنروان   الهالل ودانه اراز
 وقررال رافرر  العيسرراوي نا رري ر رريس الرروزراء العراقررع )ر رريس الوفررد ق . 11)الغرفررة

اإلمرراراتع يعبررر عررن حقيقررة خرررو  العررراق مررن  –"إن ملتقررط األعمررال العراقررع 
تزمة المل  األمنع الط اإلعمار واالسرتثمار والتنميرة" وتطرا  العيسراوي فرع 

"إن وقو  العراق فع اإلعمار العراقرع مر  جهرات  قفتتا كلمته تثناء حفل اال
تخرررى معنيررة باالسررتثمار والتنميررة يعبررر عررن حقيقررة خرررو  العررراق مررن تزمرررة 
المل  األمنع الرط اإلعمرار واالسرتثمار والتنميرة" مشريرا الرط "تن ىنرا  تغييررا 

مبينرا تن ىرذا  ،كبيرا حصل فع المل  األمنع إذا ما قيس بالسرنوات الماطرية
 "ان   ايطررااقوتوطررح  ، 12)ط العررراق"ررررن يريررد االسررتثمار والقرردوم الرم لكررل مررردعرر

ىرررذا الملتقرررط يررر تع طرررمن خيرررة الحكومرررة العراقيرررة الترررع تهرررد  الرررط عررررض 
فرا وغفاق االستثمار المتاحة فع العراق الذي استهلته بالملتقط االقتصادي 

إذ  ،ىرذا الجهرد الذي تقيم فع لندن قبل عدة تسابي  ومرن المتوقر  ان يتواصرل
  . 14)لرجال األعمال اليابانيين" ملتقط مشابهاا  ستشهد بغداد قريباا 

جرررررى خررررالل الملتقرررررط بحرررر  ومناقشرررررة السرررربل الكفيلرررررة بتفعيررررل وتيررررروير و 
عالقات التعاون بين دولة اإلمرارات العربيرة المتحردة والعرراق فرع ظرل سياسرة 

نعرررا  االقتصررراد  وتشرررجي  االسرررتثمار الترررع تبنتهرررا الحكومرررة العراقيرررة لررردعم وا 
عررادة البنررط التحتيررة فيرره، ويعررد الملتقررط ذو بعررد اسررتراتيجع مهمرر  اا العراقررع، وا 

مررن الرردور الررذي تقرروم برره دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة فرررع  انيالقرراا  ،جررداا 
 وشرري  تجراري خليجرع رعرن كونهرا اكبرر مسرتثم إعادة إعمرار العرراق فطرالا 

  مليرار 11الرط ) هلع االستثمارات فيرحي  من المتوق  تن يصل إجما ،للبالد
وتحديدا منها قياعات النفي والغاز  ،دوالر فع مختل  المجاالت االقتصادية

   . 15)والكهرباء والزراعة واإلسكان والموانئ وايرىا
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 ن إقامررة برروتوطررح احمررد محمررد المرردف  ر رريس ارفررة تجررارة إمررارة الشررارقة 
القاسرمع حراكم اإلمرارة الكبيرر الملتقط يعكس اىتمام الشيس سليان بن محمرد 

لرررردعم الجهررررود الحثيثررررة والمبذولررررة إلخرررررا  العررررراق مررررن محنترررره ىررررذا وتجرررراوز 
والتيلررر  لبلررروف تىررردا   ،السرررلبيات والتحرررديات الترررع تفرزتهرررا المرحلرررة السرررابقة

ويموحررات العررراق اإلسررتراتيجية فررع إعررادة اإلعمررار والتنميررة والتيرروير علررط 
د المررردف  علرررط عمرررق العالقرررات الترررع ترررربي وتكررر ،كافرررة األصرررعدة والمسرررتويات

البلرردين الشررقيقين والشررراكة المتناميررة التررع تعززىررا العديررد مررن الفرررا والمزايررا 
 مشريراا  ،االستثمارية فع كل من العرراق واإلمرارات والخلريج العربرع بشركل عرام

 ،الرررط تىميرررة إقامرررة الملتقرررط فرررع تعزيرررز العالقرررات االقتصرررادية برررين الررردولتين
فاعرررل برررين رجرررال األعمرررال والمسرررتثمرين ودورىرررا فرررع تعزيرررز تررردفق وزيرررادة الت

التجررررارة البينيررررة والتكامررررل االقتصررررادي بررررين اليرررررفين وقررررال المرررردف  فررررع ىررررذا 
ق "نتيلرر  الررط ت سرريس شررراكات إسررتراتيجية مرر  مختلرر  الفعاليررات خصررواال

االقتصررادية فررع العررراق بمررا يسررهم فررع إعررادة بنا رره فررع كافررة المجرراالت كمررا 
ط تقرديم كرل مرا مرن شرانه دفر  عمليرة التنميرة االقتصرادية وتحقيرق نحرا عل

األمررن واالسررتقرار فررع العررراق بمشرراركة القيرراعين العررام والخرراا ونسررعط فررع 
ذات الوقررررت الررررط دعررررم وتشررررجي  الشررررركات العراقيررررة لالسررررتفادة مررررن الفرررررا 

عرن  االستثمارية العديدة التع تتمت  بهرا الشرارقة واإلمرارات بشركل عرام فطرالا 
وعررررد العيسرررراوي  ، 11)التنسرررريق والتعرررراون بررررين رجررررال األعمررررال بررررين اليرررررفين"

الملتقط ب نه فرصة لتوقي  االتفاقيات التجارية بين رجال األعمال فع البلردين 
الن العررراق يحتررا  الررط العديررد مررن االسررتثمارات الطررخمة فررع طرروء تحسررن 

 . 17)األوطاع األمنية فع البالد
تصررادي والتجرراري مرر  دول الخلرريج العربيررة تفعيررل النشرراي االق روال يقتصرر

علررط دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة بررل يمتررد الررط بقيررة دول مجلررس التعرراون 
ىنالررر   ان   ،إذ يررررى كثيرررر مرررن الخبرررراء فرررع منيقرررة الخلررريج العربرررع ،الخليجرررع
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ويرجحرررررون مسررررراىمات  ،اسرررررتثمارية للشرررررركات الخليجيرررررة بشررررركل عرررررام فرصررررراا 
وان الفررا  ،بدور كبيرر فرع إعرادة إعمرار العرراقالشركات الكويتية بالتحديد 

 .ستكون متاحة تمام جمي  رجال األعمال والمستثمرين الخليجيين
توق  مستثمرون خليجيون تن توفر فرا تعمال إعرادة  ،من ىذا المنيلق

الداخليرررررة  هإعمرررررار العرررررراق والمشررررراري  االسرررررتثمارية األخررررررى وتغييرررررة حاجاتررررر
السررررريما وان  ،ة تقررررردر بمليرررررارات الررررردوالراتللشرررررركات الخليجيرررررة واردات ربحيررررر

وىرو  ،السوق العراقية بحاجة الط السل  الر يسة الطرورية واألجهزة والتقنيرات
مرررا يمكرررن تن تلبيررره تسرررواق دول مجلرررس التعررراون الخليجرررع الترررع لهرررا مخرررزون 

  . 19)كبير فع شتط القياعات التجارية
 كبر اسررتفادة ويرررى بعررض المحللررين االقتصرراديين برران الكويررت سررتحظط برر

 وينيلقون فع ىذا من العوامل اآلتيةق ،من مشاري  إعادة إعمار العراق
إن مرحلرة السرالم واالسرتقرار فررع العرراق فرع المرحلررة المقبلرة سرتحمل فررع  -0

يياتهررا انفراجرررا فرررع العالقررات االقتصرررادية برررين البلرردين وىرررو مرررا سررريلدي 
 .بدورا الط عودة العالقات الط سابق عهدىا

القيرراع الخرراا الكررويتع وخبرترره فررع مجرراالت اإلعمررار واالسررتثمار قرروة  -1
 .ستمنح الكويت األفطلية فع الفوز بالمشاري 

رجاعهررررا الررررط  -2 قررررري الموقرررر  الجغرافررررع والرابررررة فررررع اسررررتعادة العالقررررات وا 
 .  19)يبيعتها السابقة
السامرا ع ر يس مجلس النرواي العراقرع الرط الكويرت  تيادوال ش  تن زيارة 

 علرط خلفيرة بعرض التروتر والتصرعيد الرذي شرهدته 1119يرران / يونيرو فع حز 
واقتراحررررره إنشررررراء صرررررندوق  ،فرررررع المرحلرررررة األخيررررررة العالقرررررات برررررين الررررردولتين

الكويتع المشتر  لتودع فيه التعويطات العراقية ومن ثم  -لالستثمار العراقع
لمانيرة وكذل  إنشاء لجنرة صرداقة بر  ،استثمارىا فع مشاري  اعمار العراقيتم 

السرررريما وان الجانرررري ،االتجاامشررررتركة بررررين البلرررردين جرررراءت لتصرررري فررررع ىررررذا 
مرن قبرل عرردد  رارم ردود الفعرل المتباينرة ،بهرذا المقترر   الكرويتع رحري مبرد ياا 
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مرن ىررذا  مرن تعطاء مجلس النواي العراقرع والتع كان البعض منهرا ااطرباا 
  . 21)الزيارة والمقترحات التع يرحها السامرا ع

فانره  ،تما فيما يخا العالقرات االقتصرادية مر  المملكرة العربيرة السرعودية
إلمكانيررات الشررركات  نظررراا  ،اآلنمررن المتوقرر  تن تكررون تفطررل ممررا ىررو عليرره 

المملكرة وان  السعودية فع االستثمار فع المشاري  الكبرى فع العراق، خاصةا 
وتعربرت  ،ر العرراقالسعودية كانت من الدول الداعية الط إعرادة إعمراالعربية 

،  20)عرررن اسرررتعدادىا لتنفيرررذ ودعرررم عررردد مرررن المشررراري  االقتصرررادية والخدميرررة
والرذي لرم يتجراوز  1112ورام محدودية التبادل التجاري بين البلدين بعد عام 

بسررررررربي األوطررررررراع األمنيرررررررة والعالقرررررررات  ،1115  مليرررررررون دوالر عرررررررام 521)
ال السرعوديين مرن دخرول وخشية الشركات ورجرال األعمر ،السياسية )الجامدة 

رجررررال  توبررررد ،1111فرررران ىررررذا الوطرررر  برررردا يتغيررررر منررررذ تواخررررر عررررام  ،العررررراق
لالسررتثمار فرررع منيقررة كردسرررتان العرررراق  تتجرررهاألعمررال والشرررركات السررعودية 

  . 21)نظرا لالستقرار األمنع الذي تشهدا ىذا المنيقة
القررات ال شرر  تن المملكررة العربيررة السررعودية ترارري فررع إقامررة وتعزيررز الع

 ،جررانبينالمصررلحة  يصرري فررع االقتصررادية وتوسرري  التعرراون مرر  العررراق كونرره
وىرذا الرليرة تنبر   بين الردولتين رام جمود العالقات السياسية وعدم استقرارىا

 من االعتبارات اآلتية ق 
عرادة بنا ره اقتصراديدعرم المساىمة فرع  -0 بهرد  تقلريا اا اسرتقرار العرراق وا 

ترررنعكس علرررط  تنالعرررراق والترررع مرررن الممكرررن  تعمرررال العنررر  الترررع تجترررا 
انتعررررا  االقتصررراد العراقرررع وتحسرررين الظرررررو   إنكمرررا  ،المملكرررة نفسرررها

 ،االقتصادية للعراقيين تسهم بال ش  فع إعادة االستقرار السياسع للعراق
 .بينها وان تي تقاري اقتصادي سو  يسهم فع تحقيق التقاري السياسع
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واقتصرررادية للشرررركات السرررعودية فرررع سررروق إقامررة اسرررتثمارات صرررناعية  إن -1
إمكانيررات اقتصررادية كبرررى وفررع توطرراع اجتماعيررة وثقافيررة  تواسررعة وذا

 .معاا مشابهة سو  تعود فا دته علط العراق والسعودية 
عالقررات ييبررة إقامررة  تعزيررز العالقررات االقتصررادية سرريقود الررط إمكانيررة إن -2

فرع  ناألخيرر مرسريمكن  وىرذا مرا ،م  النظام السياسع الجديرد فرع العرراق
 . 22)استعادة وطعه اليبيعع كدولة مستقلة وفاعلة فع النظام العربع

وقرررد تشرررارت إحررردى الدراسرررات االقتصرررادية الصرررادرة عرررن مركرررز دراسرررات 
الخلريج العربرع فرع جامعرة البصررةق "انره يمكرن تن يردخل االسرتثمار الخليجررع 

د والصررررررلي فررررررع الحديرررررر ةالررررررط جنرررررروي العررررررراق فررررررع الصررررررناعات اإلسررررررتراتيجي
فهررع صررناعة ظلررت متخلفررة تعتمررد علررط تقنيررات  ،والبتروكيمياويررات واألسررمدة

فيمررا يقتصررر لنتررا  الرربعض اآلخررر علررط  ،وقررد توقرر  قسررم منهررا ،السرربعينيات
فع الوقت الرذي دخلرت فيره مثرل تلر  الصرناعات الرط إنترا   ،المواد األساسية

ه السروق العراقرع السل  المصرنعة ذات االسرتخدامات المتعرددة وىرو مرا يحتاجر
 ىنررررا  فرصررررراا  تنإذ  ،بشرررركل واسرررر  إطرررررافة الررررط قيرررراع االسرررررتثمار العقرررراري

استثمارية ىا لة فع مجال العقار خاصة وان رجال األعمال الخليجيين لديهم 
 الخبرررررة ورلوس األمرررروال فررررع بنرررراء المجمعررررات السرررركنية التررررع تثبتررررت نجاحرررراا 

راقيررة خاليررة مررن تي وان السرروق الع ،ملموسررا فررع جميرر  دول مجلررس التعرراون
منررافس فررع ىررذا المجررال والعراقيررون متعيشررون لشررركات بنرراء المسرراكن علررط 

"تن قياعرررات المررروانئ  قشررركل تقسررراي سرررنوية تو شرررهرية "وتوطرررحت الدراسرررة
والررنفي والغرراز والنقررل والمواصررالت ىررع األخرررى مشرررعة األبررواي لالسررتثمار 

تقبلية لتحردي  الخليجع خاصة وان العرراق قرد تعلرن عرن بعرض خييره المسر
وحاجترره الررط يرررق مواصررالت بريررة وخيرروي السررك  الحديررد وتنفرراق  ،المرروانئ

 . 24)"وعرطه المستمر لتصني  الغاز والنفي
ىنررا   إنوقرد توطررح محمرود صررالح مرردير عرام شررركة المروانئ العراقيررة ق "

 قمشرراري  إسررتراتيجية مهمررة لتعزيررز العالقررة مرر  دول الخلرريج العربيررة" وتطررا 
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مشررررراري  البنرررررط  تىرررررممشرررررروع المينررررراء الكبيرررررر والرررررذي يعرررررد مرررررن تىميرررررة  إن"
سرريمنح العررراق إياللررة جديرردة علررط مينرراء الخلرريج العربررع رفعرره  ةاإلسررتراتيجي

ويسهم عند انجازا فع إخرا  الموانئ  ،البحار تعالعالط الموانئ العالمية فع 
العراقيررررة مررررن خررررانق عنررررق الزجاجررررة المتمثررررل فررررع القنرررروات المالحيررررة الحاليررررة 
الرابية بين الخليج العربع وميناء تم قصر وخور الزبير والرتخلا مرن عقردة 

 . 25)طحالة الغايس الما ع الذي يعيق دخول البواخر الكبيرة"
ر قيمررة مشرراري  إعررادة إعمررار العررراق والمشرراري  االسررتثمارية المزمرر  وتقررد  

حير  توطرح سرامع االعرجرع ر ريس  ،إنشالىا فع العرراق بمليرارات الردوالرات
علررررط ىررررام  تعمررررال ملتقررررط اإلعمررررار   ىي ررررة االسررررتثمار الوينيررررة العراقيررررة)

إن الهي ررررة وطرررعت فررررع إسررررتراتيجيتها إنشررراء عرررردد مررررن  ،اإلمرررراراتع –العراقرررع
مشاري  البنط التحتية والسيما فع قياعات السكن والتعليم والصر  الصرحع 

 و نيةردة سكرررررروحررررر  511والمررررراء والزراعرررررة والصرررررحة والنقرررررل، ومنهرررررا إنشررررراء )
فطال عن االستثمار فرع مجراالت  ،صحياا  مركزاا   0041و) ،  مدرسة4111)

بينمررررا قرررردرت المبررررالغ  ،االتصرررراالت والتررررع تقرررردر قيمتهررررا بحرررردود مليررررار دوالر
المرصدة إلعادة إعمار البنط التحتية فع قياع الماء والمجاري بحدود تربعرة 

   . 21)مليارات دوالر

 الخليجية  –العراقية  ال ا: مستقبل العالقات االقتصادية 
الخليجيررررة فررررع  –مررررن المتوقرررر  تن تكررررون العالقررررات االقتصررررادية العراقيررررة 

المرحلة المقبلة فع حال تفطرل ممرا كانرت عليره إبران السرنوات المنصررمة تو 
رىررا ويعيرردىا الررط المربرر  فررع المرحلررة الراىنررة، إذا لررم يعترطررها تي عررا ق يعك  

سيما وان العوا ق التع كانت تق  ال ،1112األول الذي كانت عليه قبل عام 
دون است نا  وتيوير العالقات السياسرية واالقتصرادية علرط حرد سرواء  حا الا 

وىذا مرا تشرارت  ،قد زال معظمها وان المتبقع منها قد تحسم م  مرور الزمن
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فقرد تكرد شرهاي قرقرا  الخبيرر فرع الشرلون  ،بعض الدراسات االقتصادية إليه
تعررردىا دولرررة اإلمررارات العربيرررة المتحرردة وفرررع دراسررة  الماليررة واالقتصرررادية فررع

"غفرراق العالقررات االقتصررادية بررين دول مجلررس  بهررذا الخصرروا تحررت عنرروانق
التعررراون لررردول الخلررريج العربيرررة والعرررراق بعرررد نهايرررة حرررري الخلررريج الثالثرررة عرررام 

تقررود عالقررات التعررراون  إن" والتررع نشرررتها صررحيفة االتحرراد اإلماراتيررة "1112
ودول مجلرس التعراون فرع مجراالت السروق الحررة الرط عقرد شرراكة  بين العرراق

وقررد  ،حيرر  توجررد صررادرات مباشرررة بررين ىررذا األقيررار والعررراق ،بررين اليرررفين
تنامرررت التجرررارة فيمرررا بينهرررا وبرررين العرررراق والسررريما مررر  دولرررة اإلمرررارات العربيرررة 

 مليررررار دوالر  2 – 1.5)وبلغررررت قيمررررة المبررررادالت التجاريررررة مررررابين  ،المتحرررردة
ىنررا  شرركوكا حررول قرردرة األردن علررط االسررتمرار فررع  تنفطررال عررن  ،سررنويا

وىنا  احتماالت  ،تجارته م  العراق فع بي ة قد يسودىا اقتصاد السوق الحر
مشرررجعة للنمرررو االقتصرررادي فرررع العرررراق ناجمرررة عرررن قررردرة العرررراق علرررط النمرررو 

تاجيرررة فقرررد تحرررد  زيرررادة سرررريعة فرررع إن ،بوصرررفه بلررردا انيرررا برررالموارد اليبيعيرررة
إمكانية استمرار  تنالعراق ودخله نتيجة لرف  العقوبات االقتصادية مما يعنع 

 ،لرررذا فانررره سررريحظط بررردخل تطرررافع ،دفعررره للتعويطرررات سرررتكون موطررر  شررر 
وسيكون ىنا  مكان لصغار التجار فع النشراي التجراري برين العرراق وتقيرار 

 ،العراقيرة لكرن تبقرط ىنرا  مخراو  حرول مردى انفترا  السروق ،الخليج العربع
وقرررد ال يتقبرررل بسرررهولة نمررروذ  السررروق  ،فررالعراق تقليرررديا يعتبرررر سررروقا اشرررتراكية

 . 27)الحرة"
 –مهما يكن من تمر فمن المتوقر  تن تشرهد العالقرات االقتصرادية العراقيرة

 من االعتبارات اآلتيةق انيالقاا  ملحوظاا  الخليجية فع المستقبل المنظور نمواا 
التع بدتت تشهدىا العديد من منايق العراق تدف  حالة األمن واالستقرار  -0

بالشرررررركات الخليجيرررررة باتجررررراا االسرررررتثمار فيررررره، السررررريما وان العديرررررد مرررررن 
 شد من ذل .تالشركات كانت قد دخلت األسواق العراقية فع ظرو  
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االنفترررا  السياسرررع والدبلوماسرررع لررردول الخلررريج العربيرررة علرررط العرررراق مرررن  -1
عن افتتا  عدد  فطالا  ،ن الخليجيين للعراقخالل زيارة عدد من المس ولي

من دول الخلريج العربيرة لسرفاراتها فرع العرراق مثرل دولرة اإلمرارات العربيرة 
مكانيررة فررتح ،المتحرردة ودولررة الكويررت ومملكررة البحرررين المملكررة العربيررة  وا 

السررررررعودية لسررررررفارتها وكررررررذل  بقيررررررة دول الخلرررررريج العربررررررع فررررررع المسررررررتقبل 
 . 29)القريي

راق لقانون االستثمار والرذي تعيرط بموجبره شرركات االسرتثمار تشري  الع -2
العربية واألجنبية العديد من الحوافز االقتصرادية واالسرتثمارية إلرط جانري 

 . 29)طمان امن وحماية ىذا الشركات م  رلوس تموالها
األزمة االقتصادية العالمية والتع انعكست غثارىا تيطاا علط دول مجلرس  -4

ترردفعها باتجرراا تعررويض  ،ا لمليررارات الرردوالرات األمريكيررةالتعرراون وخسررارته
ىذا الخسا ر عن يريق االستثمار فع العراق خاصة وانه لرم يتر ثر كثيرراا 

 . 41)بحكم الظررو  التع شهدىا سرابقاا ويشهدىا حاليا ،بهذا األزمة
استعادة العرراق عطرويته فرع اتحراد ارر  دول مجلرس التعراون الخليجرع  -5

الخليجيررة علررط دخررول األسررواق العراقيررة بهررد  التجررارة  يشررج  الشررركات
 . 40)واالستثمار

اسرررتثمارياا خصرررباا فرررع العديرررد مرررن الجوانررري التجاريرررة  يعرررد  العرررراق مجررراالا  -1
والصررررررناعية والعقاريررررررة وايرىررررررا، فالصررررررناعات اإلنتاجيررررررة اإلسررررررتراتيجية 

واألسرررررمدة والرررررنفي والغررررراز والنقرررررل  تكالحديرررررد والصرررررلي والبتروكيمياويرررررا
والمواصرررالت واالتصررراالت والمررروانئ وايرىرررا، كلهرررا تعرررانع مرررن التخلررر  

وبمرررا تن  ،بسررربي المعررردات والتقنيرررات القديمرررة الترررع تعتمررردىا فرررع اإلنترررا 
الشركات الخليجية وبما تمتلكه من رلوس تمروال كبيررة وخبررات وتقنيرات 

الشررركات العالميررة، يشررجعها علررط االسررتثمار مرر   حديثررة بحكررم االتصررال
مرررن  برررالفوز بهرررذا المشررراري  انيالقررراا  اق ويجعلهرررا األوفرررر حظررراا فرررع العرررر 
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كما تن السوق العراقيرة يمكنهرا  ،األسعار التنافسية م  الشركات األجنبية
دة بما يملكه العرراق مرن مروارد  تن تكون جزءاا  من السوق الخليجية الموح 

مكانياتو   . 41)يبيعية وبشرية ا 
العراقيررة سيسررهم باتجرراا تعزيررز  – ال شرر  إن تعزيررز العالقررات االقتصررادية -7

العالقرررات السياسرررية وبالشررركل الرررذي يشرررج  العرررراق علرررط االنطرررمام إلرررط 
مجلرررررس التعررررراون لررررردول الخلررررريج العربيرررررة، خاصرررررة وان العرررررراق لررررره ثقلررررره 

فكمرا  ،ويمتلر  ثرروات يبيعيرة ىا لرة ،السياسع واالقتصرادي فرع المنيقرة
لعرررالم بعرررد المملكرررة ىرررو معررررو  تن العرررراق يحترررل المرتبرررة الثانيرررة فرررع ا

العربية السعودية من حي  احتياياتره النفييرة، فطرال عرن الحقرول ايرر 
عرررن  ناىيررر  إلرررط جانررري كميرررات الغررراز اليبيعرررع، ،المسرررتثمرة والمكتشرررفة

 ،األراطررع الزراعيررة الخصرربة واأليرردي العاملررة والخبرررات العلميررة األخرررى
مررا إذا كرران بعكررس  ،بمررا ييمرر ن الشررركات الخليجيررة علررط االسررتثمار فيرره

 . 42)دولة فقيرة
بعالقرات اقتصرادية متميرزة مر  دول الخلريج العربيرة حترط العرراق إن تمت   -9

كمجلرس  ،فرع العديرد مرن الملسسرات الخليجيرة اا ، وكان عطو 0991عام 
 ،ومنظمررة الخلرريج لالستشررارات الصررناعية ،وزراء التعلرريم العررالع والصررحة

التعرراون لرردول الخلرريج  واتحرراد اررر  دول مجلررس ،وبنرر  الخلرريج الرردولع
وعليرررره يمكررررن القررررول تن مسرررر لة تفعيررررل العالقررررات االقتصررررادية  ،العربيررررة

وتعزيزىررا برررين العرررراق ودول مجلررس التعررراون الخليجرررع ىررع مسررر لة وقرررت 
حتررررط يررررتمكن العررررراق مررررن تجرررراوز تزمترررره ىررررذا ويسررررتعيد موقعرررره ومكانترررره 

 . 44)العربية واإلقليمية
ليجرررع علرررط قناعرررة تامرررة ب ىميرررة برررال شررر  إن دول مجلرررس التعررراون الخ -01

 ،مهمرررا لهرررا اسرررتراتيجياا  ل عمقررراا العرررراق ودورا فرررع المنيقرررة باعتبرررارا يشرررك  
 برخخروبالتالع فان ىذا الرلية ستسرهم بشركل تو  ،والعكس صحيح تيطا

 . 45)فع دعم وتعزيز العالقات االقتصادية والسياسية بين الجانبين
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العراق ودول الخلريج العربيرة منرذ  إن المتاب  لحركة التبادل التجاري بين -00
ورام تنهرا ايرر مسرتقرة،  يجرد تن ىرذا الحركرة غخرذة بالزيرادة  1112عام 

 –، وبالتررررالع فررران مسررررتقبل العالقرررات االقتصررررادية العراقيررررة  41)واالرتفررراع
تي لررررم يعترطررررها  إذاالخليجيررررة سررررتكون تفطررررل وتكثررررر انفتاحرررراا وتعاونرررراا 

 عا ق.
 
 
 
 

 الخاتمة
الخليجيررة ألكثررر مررن ثالثررة عشررر عامررا منقيعررة  –لعراقيررة كانررت العالقررات ا

وبعررد االحررتالل األمريكرررع  ،0991علررط خلفيررة االجتيرررا  العراقررع للكويررت عرررام 
مرن االنفترا  الحرذر بسربي  بدتت ىذا العالقرات تشرهد نوعراا  ،1112للعراق عام 

 .شتطما ترتي علط االحتالل من تداعيات سياسية وتمنية واقتصادية 
 –ل تن بررررردايات االنفترررررا  التررررردريجع فرررررع العالقرررررات العراقيرررررة يمكرررررن القرررررو 

فررام حالرة التروتر وعردم االسرتقرار  ،تكثر منه سياسيا الخليجية كان اقتصادياا 
فررران ذلررر  لرررم يمنررر  العديرررد مرررن  ،1112األمنرررع الرررذي شرررهدا العرررراق بعرررد عرررام 

الشررررررركات الخليجيررررررة مررررررن الرررررردخول إلررررررط األسررررررواق العراقيررررررة بهررررررد  التجررررررارة 
وشرراركت الكثيررر مررن الشررركات الكويتيررة واإلماراتيررة وبعطرراا منهررا  ،ثمارواالسررت

سرررعودية فررررع عمليررررات اإلعمررررار واالسررررتثمار والسرررريما فررررع محافظررررات جنرررروي 
وتبنررت ىرررذا  ،1112العررراق التررع كانرررت تشررهد نوعررا مرررن االسررتقرار منررذ عرررام 

من خرالل  ،الشركات مشاري  االستثمار فع مجاالت الياقة والنقل واالتصال
قامررة  ،وريررد المشررتقات النفييررة وبنرراء بعررض الملسسررات والمرافررق الخدميررةت وا 

كمرررا شرررهدت األسرررواق العراقيرررة رواجررراا واسرررعاا للسرررل   ،شررربكات الهرررات  النقرررال
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عرن  فطرالا  ،والبطا   الخليجيرة وتحديردا منهرا الكويتيرة واإلماراتيرة والسرعودية
الكويتيرررررة  مررررررور كميرررررات كبيررررررة مرررررن البطرررررا   والسرررررل  عبرررررر منافرررررذ الحررررردود

والسرررعودية والمرررروانئ اإلماراتيررررة، وشررررج  نمررررو وتيررررور الحركررررة التجاريررررة بررررين 
علرط الردخول فرع  1114الحكومرة العراقيرة عرام  ،العراق ودول الخلريج العربيرة

محادثرات مرر  دول مجلرس التعرراون بشرران التجرارة الحرررة يرن الجررانبين، والعمررل 
عررراق قررد وقرر  قبررل ىررذا وكرران ال ،مررن اجررل تررذليل العقبررات التررع تقرر  تمامهررا

يران  .المحادثات علط اتفاقيات إلزالة العوا ق التجارية م  كل من تركيا وا 
وفررررع السررررياق ذاترررره تبنررررط اتحرررراد اررررر  التجررررارة والصررررناعة لرررردول مجلررررس 

إسررررتراتيجية تقرررروم علررررط تشررررجي  ودعررررم  1114التعرررراون الخليجررررع ومنررررذ عررررام 
عادة اإلعمار فع ال  .عراقالشركات الخليجية لالستثمار وا 

لقررد نجحررت الجهررود والمسرراعع االقتصررادية للجررانبين فررع تنشرريي الفعاليرررات 
االقتصرررادية برررين العرررراق ودول مجلرررس التعررراون الخليجرررع والرررذي انعكرررس بررردورا 

حير  شرهدت السرنوات السرت  ،علط تنمية وتيوير العالقات االقتصادية بينهما
ة إعمار العرراق فرع الماطية العديد من ىذا الفعاليات منها إقامة معارض إعاد

 ،عرررردد مررررن دول الخلرررريج العربيررررة وبمشرررراركة العشرررررات مررررن الشررررركات الخليجيررررة
كمرررا  ،فطرررال عرررن إقامرررة عررردة معرررارض للمنتجرررات والسرررل  والبطرررا   الخليجيرررة

شررهدت الفترررة المنصرررمة زيررارات متبادلررة لمسررلولين وبرفقررة رجررال تعمررال ووفررود 
سرررتثمار فرررع العرررراق وتنشررريي تجاريرررة كبيررررة، كررران ىررردفها البحررر  فرررع كيفيرررة اال

 .العالقات التجارية واالقتصادية بين الجانبين
علرررط العالقرررات  لقرررد انعكسرررت الفعاليرررات والنشرررايات االقتصرررادية ايجابيررراا 

الخليجية، وتثمرت تل  الجهود فع نهاية الميرا  عرن  –االقتصادية العراقية 
ون إلرررررط عطررررروية اتحررررراد ارررررر  دول مجلرررررس التعرررررا انطرررررمام العرررررراق مرررررلخراا 

حي  شكل ىذا الحد  نقلة نوعية فع تيور العالقات االقتصرادية  ،الخليجع
رتى فيه بعض االقتصاديين العرراقيين تنره خيروة باتجراا  ،الخليجية –العراقية 

برين العرراق ودول الخلريج  يتفعيل عملية التبرادل التجراري والتكامرل االقتصراد
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لتفعيل اللجران المشرتركة  كما وجد غخرون فع ىذا الخيوة ب نها حافز.العربية
 لمعالجة معوقات وعراقيل االستثمار والتبادل التجاري بين اليرفين

القرول تن علرط الردول العربيرة بمرا فيهرا الخليجيرة تن تتبنرط  من وتخيرا البد
رلية مشتركة وموحدة بش ن العالقات االقتصادية فيما بينها، واالىم من ذل  

تي بمعنط انه إذا كانت ىنرا   ،سياسع تن تن ى ىذا العالقات عن تي ملثر
خالفرررات سياسرررية برررين بعرررض الررردول العربيرررة فيجررري تال  ترررلثر تلررر  الخالفرررات 

وىررذا مررا يمكررن تن نلحظرره فررع الكثيررر  ،علررط العالقررات االقتصررادية فيمررا بينهررا
           .من العالقات الدولية

 
The Future Horizons For Iraqi – Gulf Relations 

 in the Economic Field  

 
Dr. Mohammed Abdul-Rahman Al-Obaeidy. 

Lecturer, Historical and Cultural Studies DeptRegional Studies 
Center, Mosul  University.  

 
Abstract   

The Iraqi-Gulf economic relations have witnessed a remarkable 

development after 2003 through the participation of Gulf companies 

in reconstructing and investing projects, besides the salability of 

Gulf goods in the Iraqi markets. This development encouraged both 

Iraqi and Gulf sides to make talks about free trading and to remove 

obstacles. Iraq recently has restored membership in chambers of 

commerce of Gulf Cooperation Council States, which will open new 

prospects for economic                                                        
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)مركرز  مجرررلة دراسررات دولررية ،متغيرات والمسرتقبل   )) العراق ودول الخليج ق ال ،جاسم يونس الحريري  0)

   .97ا  ،1117نيسان  ،22العدد  ،جامعة بغداد   -الدراسات لدولية 
 .97ا  ،المصدر نفسه  1)
) مركرررز الدراسررررات ،نشررررة تحلررريالت إسرررتراتيجية ،الخليجيرررة –العالقرررات العراقيرررة  ،ميثررراق خيرررر ا  جلرررود  2)

   .2ا  ،1119حزيران  ،44 ،العدد جامعة الموصل  –اإلقليمية 
   .99ا  ،المصدر السابق ،الحريري  4)
 .1112/ كانون االول /  11 ،041صحيفة الصبا  )بغداد   العدد   5)
 .1114/ كانون الثانع /  09 ،4024صحيفة التخخع ) بغداد   العدد   1)
  .1114/ كانون الثانع /  00 ،011العدد  ،صحيفة الصبا   7)
 .1114/ نيسان /  15 ،0799العدد  ،فة الزمان ) لندن  صحي  9)
 .1114/ حزيران /  1 ،127العدد  ،صحيفة الصبا   9)
 .1114/ حزيران /  9 ،179العدد  ،صحيفة الصبا   01)
 ) االلكترونية   علط الموق  ق،صحيفة الصبا  ،إسهام الشركات الخليجية باعمار العراق  00)

com.ALSABAH .www 
بحر  فرع   ،   1112الخليجيرة بعرد حرري الخلريج الثالثرة  –ليد محمود احمرد، )) العالقرات العراقيرة و   01)

مكانية تيويرىا  –جامعرة الموصرل  –) مركز الدراسرات اإلقليميرة  ،كتاي عالقات العراق االقتصادية وا 
 .075ا  ،  1119

 .1115 / تشرين األول / 01 ،9902صحيفة الشرق األوسي )لندن ، العدد   02)
 .المصدر نفسه  04)
   مستقبل ينتظرا العراقيون، صحيفة الصبا  ) االلكترونية   علط الموق ق  05)

com .ALSABAH .www 

 .المصدر نفسه  01)
للمزيرررد مرررن التفاصررريل حرررول زيرررارات بعرررض المسرررلولين العرررراقيين الرررط دول الخلررريج العربيرررة بعرررد عرررام   07)

النشرررات  ،قسررم الرصررد ،المركررز الرروينع لإلعررالم ،جلررس الرروزراءانظررر ق موقرر  األمانررة العامررة لم1112
  www.nmciraq.com متا  علط رابي الموق  ق        .اليومية

 متا  علط رابي الموق  ق  .األعمال واالستثمار فع العراق ردبع تستطي  ملتم  09)
www.bbc arabic.com 

)االلكترونيررة   قررات االقتصررادية ق صررحيفة االتحررادالخليجررع األول يمثررل جسرررا للعال -الملتقررط العراقررع  09)
 com  .AL EATHAD .www                                                                     علرط الموق  ق

 استعادة العراق عطويته فع اتحاد الغر  الخليجية، متا  علط رابي الموق  ق  11)
net .iraqcenter .www 

 .نفسه المصدر  10)
 العراقع بالشارقة، متا  علط رابي الموق ق –افتتا  فعاليات ملتقط األعمال اإلماراتع   11)

     www. Emirates News Agency. com 
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 com .AL EATHAD .www            اإلماراتع بالشارقة ق –بدء تعمال ملتقط األعمار العراقع   12)
 العراقع بالشارقة، المصدر السابق. –ماراتع افتتا  فعاليات ملتقط األعمال اإل  14)
 .المصدر نفسه  15)
 .المصدر نفسه  11)
 .المصدر نفسه  17)
 من المسلول عنها وكي  السبيل الط الخالا منها ؟. متا  علط رابي الموق  ق –ديون العراق   19)

                 www.kululiraq.com /modules.php?name news&file=article&sid=11490 

 .المصدر نفسه  19)
وبرلمررانيون يعتبرررون زيررارة السررامرا ع دون  ،مقتررر  عراقررع لتحويررل تعويطررات الكويررت الررط اسررتثمارات  21)

 مستوى التوقعات ق متا  علط رابي الموق  ق 
 www.alraynews.com/news.aspx?id=211421 

 ،ومالمحهررا المسررتقبلية   1112ية بعررد العررام السررعود –)) العالقرررات العراقرررية  ،قحيرران عرردنان احمررد  20)
 ،1119تشرررين األول  ،29العرردد  ،جامعررة بغررداد   -مجلرة دراسررات دوليررة ) مركررز الدراسررات الدوليرة  

 .95-94ا ا 

 .94ا  ،المصدر نفسه  21)

 .95ا  ،المصدر نفسه  22)
 مستقبل ينتظرا العراقيون، المصدر السابق.  24)
 .المصدر نفسه  25)
 اإلماراتع بالشارقة، المصدر السابق.  –بدء تعمال ملتقط األعمار العراقع   21)
   .072ا  ،احمد، المصدر السابق  27)
 إسهام الشركات الخليجية ب عمار العراق، المصدر السابق.  29)

سرتثمار للمزيد مررن التفاصيل حرول قرانون االستثمار الذي اقرا مجلس النرواي العراقرع انظررق قررانون اال  29)
 العراقع علط موق  العراق لألوراق الماليةق متا  علط رابي الموق ق

                                                                    www.iraqism.com/vb/showthread.php?t= 188 

                        
جامعررة  –) مركررز الدراسررات الدوليررة ،لرر  السياسررعالم ،انعكاسررات األزمررة الماليررة علرررط الخلرريج العربرررع  41)

 .7ا  ،1119غذار  ،51العدد  ،بغداد  

 السابق. راستعادة العراق عطويته فع اتحاد الغر  الخليجية، المصد  40)
 المصدر السابق. ،مستقبل ينتظرا العراقيون  41)
مكانيرررات العرررراق اليبيعيرررة والبشرررر   42) ية، والفوا رررد وااليجابيرررات الترررع للمزيرررد مرررن التفاصررريل حرررول قررردرات وا 

العربيرررة مررن تعزيرررز العالقررات االقتصرررادية والسياسررية مررر  العررراق او فرررع  يمكررن تن تجنيهرررا دول الخلرريج
)) ،انظررق  عبرد الررزاق خلر  محمرد اليرا ع .حالة انطمامه الرط مجلرس التعراون لردول الخلريج العربيرة



 

 
 
 

 [330]   09) 1دراسات إقليمية                                                        اسات اإلقليميةمركز الدر              

                                                                                                              
ج العربيرررررة ق الفررررررا المتاحرررررة والقيرررررود العرررررراق وفكررررررة االنطرررررمام الرررررط مجلرررررس التعررررراون لررررردول الخلررررري

بح  ايرر منشرور طرمن تعمرال المرلتمر العلمرع السرادس  الرذي عقردا مركرز الدراسرات  ،المفروطة  
حررررول " مسررررتقبل عالقررررات العررررراق ودول  19/5/1119-17اإلقليميررررة فررررع جامعررررة الموصررررل بترررراريس 

   .07 -05ا ا  ،الجوار"
 .    070ا  ،المصدر السابق ،احمد  44)

   .071ا  ،المصدر نفسه  45)

حرررراول الباحرررر  اعتمرررراد بعررررض الجررررداول واإلحصررررا يات الررررواردة طررررمن التقررررارير االقتصررررادية العربيررررة   41)
الصادرة عن صندوق النقرد العربرع والترع تبرين اتجاىرات الصررادرات ومصرادر الرواردات السرلعية البينيرة 

كمرا لرم تتروفر إحصرا يات تخررى  ،عتمادىراللدول العربية، لكنها بدت اير واطحة ودقيقة فتعذر عليره ا
     يمكن اعتمادىا بهذا الش ن.


