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  المستخمص
 الصينية، العراقية العالقات في التعاكف  لتفعيل اتباعيا الكاجب االليات البحث تناكؿ

 عالقات الى كالمقايضة االستيراد عمى قائمة عادؼ تعاكف  عالقات مف بيا لالنتقاؿ
. المختمفة الجكانب في لبعضيما حميفيف يفكالص العراؽ مف تجعل استراتيجي بعد ذات
 التكصيف الى العالقات تمؾ لتحكيل الميمة الدكافع االكلى فقرتو في البحث تناكؿ كقد

 .االليات الى تطرقنا ثـ المذككر
 التعاكف  اليات الصيف، العراؽ، الكممات المفتاحية:

Abstract 

 The discussion dealt with activating the mechanisms of Iraqi- 

Chinese cooperation, based on the many motives that push the two 

parties to adopt cooperative relations at the strategic level.China 

always welcomes Iraq to establish long-term relations with it, and 

this interacts positively with China's project or strategy for the 

current century called the Belt and Road, and also greatly serves 

Iraqi interests, if we take into account the great international 

standing that China has acquired in the current century and is 

nominated because Leading the world after two decades or more. 

However, one of the things that will continue to hinder this is the 

American attempts to abort that, and we have in the late 

completion of the construction of the Grand Port of Faw a clear 
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indication that there are those who do not want Iraq to develop or 

develop its international relations with parties that the United 

States considers competitors. 

The Iraqi decision-maker is greatly required to go to China to 

activate the Strategic Framework Agreement that he signed with 

him, and when I was present at the Security Conference in the 

Middle East that was held by the Chinese Institute for Studies in 

cooperation with the Chinese Ministry of Foreign Affairs for the 

period November 27-28, 2019, the reasons for the delay in the 

transformation were presented. To the joint cooperation strategy, 

the Chinese said that we have done so constantly and we hope the 

Iraqi side will take this decision, and others should understand that 

we do not compete with them as much as we have development 

plans directed to friendly countries and that China does not have 

any ambitions for global domination, as it is still a country that 

wants growth. 

So,If the economic side has achieved excellent leaps in the size of 

the financial return, then we urgently need to expand other forms 

of cooperation, so we need to open larger commercial attachés, 

and we also need to strengthen the role of the cultural attaché, 

which I found very weak during my presence there in 2015, as 

well as expanding all areas of cooperation. 
Keywords: Key words: Iraq, China, mechanisms of cooperation 

 المقدمة
تبعث الحاجة المتبادلة لكال مف الصيف كالعراؽ لبعضيما نحك التعاكف سبيال  نحك 

فالعراؽ اضحى بامس الحاجة لفتح ، المضي بتحقيق االىداؼ المرسكمة مف قبميما
فيو، كلـ تنجز كامل االىداؼ التي  مسارات جديدة لمتعاكف بعد اف تعثرت مسيرة التنمية

(، 0200-0203، 0203-0202، 0202-0202رسمتيا الخطط التنمكية الثالث ) 
بل اسيـ الفشل المتكرر عمى مستكػ االداء ككذلؾ االعتماد الريعي عمى النفط 
كاالستيراد الخارجي فضال عف افة الفساد، اسيمت جميعا في تراجع العراؽ ليصبح مف 

تقف عمى راس الدكؿ الفاشمة في مؤشرات المنظمات الدكلية. كلذلؾ الدكؿ التي 
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فالتعاكف الفعاؿ مع الصيف ىك كاحدا مف السبل الناجحة التي تحقق لمعراؽ تحسنا في 
 ادائو اذا ماترافق ذلؾ مع قيادة كطنية تمسؾ بقكة بزماـ االمكر.

ية، كىذا كعمى الجانب االخر فاف الصيف تعيش مرحمة االنطالؽ نحك العالم
االنطالؽ يتطمب منيا التكاجد بقكة في مناطق العالـ المختمفة، كىك تكاجد تعمد الصيف 
الى اف يككف عبر القكة الناعمة اقتصاديا كسياسيا كثقافيا، كاف كاحدة مف ابرز ساحات 
ذلؾ التكاجد تبقي الساحة العراقية التي اليمكف لمصيف اف تتحاشى اخذىا بالحسباف اذا 

 لتكسيع دكرىا العالمي.ماعمدت 
كادراكا مف الطرفيف ) العراؽ كالصيف ( لتمؾ المقدمات، فقد ازداد التعاكف العراقي 
الصيني، كلكنو تعاكف لـ يزؿ اقل مف مرحمة التعاكف االستراتيجي، فيك تعاكف قائـ 
عمى المبادلة، النفط مقابل السمع االخرػ، كال يزاؿ الدكر الصيني بحاجة الى جيد 

، كلذلؾ كاف عنكاف بحثنا ىك اليات تفعيل التعاكف، ذلؾ اننا نعمـ اف التعاكف اكبر
مكجكد، لكف التزاؿ ثمة اليات اكبر كاكسع تاثيرا يجب تفعيميا لما يخدـ مصمحة كال 

 الطرفيف.
كانطالقا مف ادراؾ العراؽ الىمية التعاكف مع الصيف، فقد زار الرئيس العراقي 

، ثـ ُأنشئت آلية لمتشاكر السياسي 0222صيف في حزيراف الراحل جالؿ الطالباني لم
، قاـ رئيس الكزراء العراقي 0200بيف كزارتي الخارجية العراقية كالصينية. كفي تمكز 

، أعادت 0200السابق نكرؼ المالكي بزيارة رسمية إلى الصيف، كفي كانكف األكؿ 
ثـ جاءت زيارة  تأشيرات.السفارة الصينية في العراؽ فتح خدماتيا القنصمية كمنح ال

رئيس الكزراء االسبق حيدر العبادؼ الييا لتفتح افاقا ارحب لمتعاكف، اثمرت بعدىا عف 
زيارة ميمة لمغاية قاـ بيا السيد رئيس الكزراء السابق عادؿ عبد الميدؼ الذؼ كصميا 

عضكًا، كقد صف زيارة الصيف بأنيا  55عمى رأس كفد مف  0204أيمكؿ  04في 
في العالقات الثنائية. كتكجت ىذه الزيارة التي استمرت خمسة أياـ ” بنقمة نكعية“كاعدة 

طار عمل، كصدكر بياف  بتكقيع ثماني مذكرات تفاىـ كاسعة النطاؽ، كاتفاقية ائتماف، كا 
ف مذكرة التفاىـ ىذه  عف خطط العراؽ لالنضماـ إلى خطة الحزاـ كالطريق الصينية. كا 

ر الشامل، كتنمية قطاع االتصاالت، كتطكير تقنيات ىي تعاكف حكؿ إعادة اإلعما
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نشاء مكتبة  األمف الداخمي، كتخصيص أرض لبعثتيف دبمكماسيتيف بيف البمديف، كا 
 .صينية في جامعة بغداد، كا عداد خطة تنفيذية لمتعاكف الثقافي

 0222كرغـ اف تجارة الصيف في العراؽ تعطمت بشدة خالؿ الفترة ما بيف عامي 
. كانسحبت الشركات الصينية أساسًا مف إعادة إعمار العراؽ بعد الحرب 0222كحتى 

بسبب شبو احتكار الكاليات المتحدة كالشركات الغربية األخرػ لممشاريع في العراؽ، 
اال اف الصيف مالبثت اف عادت الى ككذلؾ المستكيات العالية مف أعماؿ العنف، 

 تصبح الشريؾ التجارؼ االكؿ لمعراؽ.العراؽ كارتفع حجـ التبادؿ التجارؼ بينيما ل
رغـ اف التعاكف العراقي الصيني يتصاعد اال اف مؤشر ذلؾ  اشكالية البحث:

التعاكف ال يزاؿ يعاني مف امريف: االكؿ اف صادرات العراؽ لمصيف تكاد تنحصر في 
النفط فقط، كالثاني اف التعاكف لـ يصل لمرحمة الشراكة االستراتيجية رغـ الحديث عف 
ذلؾ في المقاءات الرسمية، كعميو فاف العراؽ اماـ مشكمة القدرة عمى اتخاذ القرار 
 الشجاع بتفعيل كل اليات التعاكف كالدخكؿ في مرحمة الشراكة االستراتيجية مع الصيف.

تبعا لما تقد كلغرض التصدؼ لالشكالية سيعمد البحث الثبات : فرضية البحث
ة كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية تفضي الى ضركرة فرضية مؤداىا اف الدكافع التاريخي

تفعيل االليات المختمفة لرفع مستكػ التعاكف بيف البمديف كانو كمما بحث العراؽ بكاقعية 
 عف مصمحتو الذاتية كمما كاف ذلؾ ادعى لرفع مستكػ التعاكف االستراتيجي مع الصيف.

تناكؿ االكلى دكافع التحكؿ في ستنقسـ فقرات البحث الى اثنتيف، ست هيكمية البحث:
التعاكف العراقي الصيني الى التعاكف االستراتيجي، كتتناكؿ الثانية االليات الكاجب 

 اتباعيا لتفعيل ذلؾ التعاكف نحك االفضل.
 المبحث االول

 دوافع التحول في التعاون العراقي الصيني الى التعاون االستراتيجي
 تيةسنتناكؿ في ىذا المبحث الدكافع اال

 الدافع التاريخي -
 الدافع السياسي -
 الدافع االقتصادؼ -
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 االمني –الدافع العسكرؼ  -
 الدافع الثقافي -

يخبرنا تطكر التاريخ كامتداه اف االستمرارية في العالقات  :اوال: الدوافع التاريخية
العراقية الصينية كقدميا كسمميتيا امر يدفع كال الجابيف النطالؽ منيا نحك بناء 

يخي راػلتاىا ػدادلصينية بامتا –قية رالعت العالقاز اتتمياذ . راتيجية ميمةعالقة است
ػر لعصاية في ػماسكبمدلػكد افكلاؿ داػتبػرػ جػززت عبر التاريخ كتعػرت كىػد ازدقك
ف يػػبػػراؽ كلعاي ػػية فػػلعباساة ػػلخالفف ايػػبػزا كرمػراؽ لعف ااػكػث ي حيػلعباسا
ة ػكرلحر ااػىازدعمى داد ة بغػػيندمء اػػبند اعػػا سػػمينية . كػػلصاة ػػيراطكرإلمبا
 .0فيػلصاع ػة مػيرلتجاا

الى قركف ، كالعراؽ بشكل خاص، كيعكد اىتماـ الصيف بمنطقة الخميج العربي
مبعكث االمبراطكر بزيارة العراؽ في القرف ( ( جانج تشياف ) ) عند قياـ ، مضت

طرؽ التجارية فيو كالمناطق المحيطة بو الثاني قبل الميالد لجمع المعمكمات عف ال
سنة قبل  ۰۲۲۲كتشير الدراسات التاريخية أف عالقة الصيف بالمنطقة تعكد الى . 

كتمت ، مكارد طبيعية كفيرة ككنيا منطقة حضارات عريقة كمزدىرة كذات ، الميالد
 0( ( طريق العطكر ) ) ك ( طريق الحرير ) ) العالقات بينيما عف 

                                                           
1
فٟ اٌزبس٠خ رّزذ ِٓ عّشلٕذ فٟ ٚعظ اع١ب اٌٝ اٌّغشة وبٔذ ثغذاد ػبصّخ أٚعغ اِجشاط٠ٛخ   - 

ػٍٝ اٌّؾ١ظ األطٍغٟ ٚرضد٘ش ثبٌجضبئغ اٌص١ٕ١خ ٚخصٛصب االٔغغخ اٌؾش٠ش٠خ اٌشائؼخ ٚصٕبػبد 

اٌخضف اٌغ١ٍّخ ٚاٌٝ ثغذاد أزمٍذ صٕبػخ اٌٛسق اٌص١ٕ١خ ٚوبٔذ ثغذاد ثٛاثخ اٌص١ٓ إٌٝ األلطبس 

ِٕطمخ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ وّب ظٍذ ثغذاد طش٠ك اٌؾغبط اٌص١١ٕ١ٓ اٌؼشث١خ ثّب فٟ رٌه ثالد اٌشبَ ِٚصش ٚ

ٚلذ ٚصً اٌزغبس ٚاٌّالؽْٛ ِٓ اٌؼشاق ٚعٍطٕخ ػّبْ ٚا١ٌّٓ لجً . اٌٝ االساضٟ االعال١ِخ اٌّمذعخ 

فزشح ط٠ٍٛخ إٌٝ اٌص١ٓ ٚارغؼذ رغبسرُٙ فٟ اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش ٚوبْ سئ١ظ اٌزغبس فٟ وبٔزْٛ ػّب١ٔب 

خ اٌؼشث١خ أوجش اٌغب١ٌبد األعٕج١خ فٟ وبٔزْٛ وّب وبٔذ أعٛاق اٌص١ٓ رشؽت ٚوبٔذ اٌغب١ٌخ اٌزغبس٠

اٌص١ٕ١خ ٟ٘  -أروش ٘زٖ اٌؾم١مخ ألٚوذ أْ اٌؼاللبد اٌؼشث١خ . ثبٌؼطٛس ٚاٌجخٛس ٚاٌزٛاثً اٌؼّب١ٔخ 

ِؾّٛد ػٍٟ اٌذاٚد، ِجبدسح ِششٚع . أظش د. ػاللبد ؽضبس٠خ رغبس٠خ ٚالزصبد٠خ ِٚالؽ١خ ٚصمبف١خ

ثٕبء اٌؾضاَ ٚاٌطش٠ك ٚدٚس اٌذٚي اٌؼشث١خ، ِغٍخ دساعبد ع١بع١خ ٚاعزشار١غ١خ، ث١ذ  اٌص١ٓ فٟ

 11، ص ٨١1٢، 1، ن٧٣اٌؾىّخ،  ثغذاد، اٌؼذد 
٨
، ص ٨١1٢، ث١ذ اٌؾىّخ، ثغذاد، ٨١١٧دمحم اٌؾبط ؽّٛد، ع١بعخ اٌؼشاق اٌخبسع١خ ِٕز ػبَ . د - 

 1٧١ -1٧١ص 

اٌص١ٕ١خ ِٓ اال٠ذٌٚٛع١خ اٌٝ اٌجشاغّب١ٔخ ، اٌّٛلف ِٓ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ : ٚوزٌه: دمحم ثٓ ٠ٛ٘ذْ 

،  ١1اصِخ اٌؼشاق أّٛرعب ، ِغٍخ شؤْٚ اعزّبػ١خ ، االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ، اٌشبسلخ ، اٌؼذد 

 .11٣: ، ص  ٨١١٣
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 02ػػػكرة ثـ اػػػقيػػػد ال بعإعبية ػػػلشف ايػػػلصاع ػية مػسياست اػعالقػراؽ لمعػف تكػـ لك  
ػػراؽ لعاي ػػفػػد يدلجـ ااظػػعبية بالنػػلشف ايػػػلصاة ػػػيكرجميػػػت فرعتػػػد ا. فق0453ػػػكز تم
ي ػػػػف عبيةػػػػلشف ايػػػػلصاة ػػػػيكربجميػػراؽ لعػػرؼ اعتػػد او فقػػجانبػػف مك 0453/2/01ي ػػف

را عتبااماسية بينيما كبمدلت ااػػػػلعالقاة ػػػػقامإى ػػػػعمػػػػداف لبمػػػػق اتفكا 0453/2/02
ف مد يدلعاقيع كتـ ا تػكمف فيطرلف ابيرات يازلاؿ دتبارػ جد قك 0453/3/01

 .  0لثنائية بينيمات االتفاقياا
لجمعية قدـ العراؽ طمبا رسميا الى ا ۸۱1۳أكتكبر / تشريف األكؿ  ۸۱كفي 

العامة لألمـ المتحدة لدعـ حصكؿ الصيف عمى مقعدىا الشرعي في االمـ المتحدة كاكد 
اف الصيف الشعبية ىي مف حقائق الحياة الدكلية كال يمكف تجاىميا كأف سياساتيا 

كفي كقت مبكر طالب العراؽ . كمكاقفيا تؤثر تأثيرا كبيرا في أجزاء كاسعة مف العالـ
الشعبية في المؤتمرات الدكلية الرئيسية بما في المؤتمر الدكلي  بأشراؾ جميكرية الصيف

 0لنزع السالح كمنظمات التعاكف االقتصادؼ كاالجتماعي
لقد سعت الصيف الى عد العراؽ محطة انطالؽ الى العالـ العربي كمنو الى افريقيا 

يشكل البداية ل، بعد الثكرة في العراؽ مباشرة، لذا جاء اعتراؼ العراؽ بالصيف الشعبية. 
أخذت العالقات  0432في إقامة العالقات الدبمكماسية بينيما بشكل رسمي، كمنذ عاـ 

كخالؿ فترة .  2الصينية تتعزز بفضل الدكر الشخصي لمدبمكماسية العراقية –العراقية 
 :2األيرانية كاف المكقف الصيني يتمحكر حكؿ نقطتيف اساسيتيف –الحرب العراقية 

                                                           
1
غ١ش عفبػ اٌشث١ؼٟ، رطٛس اٌؼاللبد اٌؼشال١خ اٌص١ٕ١خ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،   - 

 ٧١3-٧١١، ص ٨١1١، 11ِؼخ ثغذاد، اٌؼذد عب
٨
 1٨ِؾّٛد ػٍٟ  اٌذاٚد، ِصذس عجك روشٖ،  ص  - 

ٚافبلٙب  ٨١١٧ٚا٠ضب: ػّش ٘بشُ رْٔٛ اٌؾ١بٌٟ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌص١ٕ١خ رغبٖ اٌؼشاق ِٕز عٕخ 

ّبْ ، اٌّغزمج١ٍخ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ عبِؼخ اٌّٛصً ، األوبد١ّ٠ْٛ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، األسدْ ، ػ

 1٧: ، ص  ٨١11
٧
اٌؼشاق ٚاٌمٜٛ : اٌؼشال١خ ٔؾٛ دٚس ص١ٕٟ اوضش فؼب١ٌخ، فٟ -وبظُ ٘بشُ ٔؼّخ، اٌؼاللبد اٌص١ٕ١خ - 

، دساعبد اعزشار١غ١خ، 1١٣٣-1١١3ٚلبئغ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌّشوض اٌذساعبد اٌذ١ٌٚخ  -اٌىجشٜ

 .1٨، ص 1١١٢
1
، ِغٍخ دساعبد ع١بع١خ ٨١١٧اٌؼشاق ثؼذ ػبَ  ٔغُ ٔز٠ش شىش، االعزشار١غ١خ اٌص١ٕ١خ ارغبٖ - 

 11١، ص ٨١1٢، ؽض٠شاْ ٧3ٚاعزشار١غ١خ، ث١ذ اٌؾىّخ، اٌؼذد 
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مرتبطة بالتخكؼ الصيني مف التكغل السكفيتي في منطقة  :النقطة االكلى  -
كالنقطة الثانية مرتبطة بالتخكؼ الصيني مف . الخميج عبر طرؼ مف أطراؼ الحرب 

لذلؾ . أف الحرب قد تتكسع لتطاؿ الدكؿ الخميجية االخرػ القريبة مف ايراف كالعراؽ 
الطرفيف المتحاربيف، سعت الصيف الى اتباع سياسة خارجية قائمة عمى الحياد بيف 

حتى التفقد تكاصميما مع كل مف العراؽ كايراف، كتفتح المجاؿ لالتحاد السكفيتي كي 
االيرانية مف  –كفي الكقت ذاتو، أستفادت الصيف مف الحرب العراقية . يتكغل فييما

خالؿ بيعيا لمسالح الى كل مف الطرفيف المتحاربيف حيث انو خالؿ فترة الحرب، 
 المصدر االساس لمسالح الى كل مف العراؽ كايراف أصبحت الصيف

بيد اف ىذه العالقات تعرضت لمتغيرات نتيجة التطكرات العنيفة التي مرت في 
ثـ االحتالؿ األمريكي ، كالحرب العراقية اإليرانية كدخكؿ العراؽ لمككيت، المنطقة

التدخل في  اذ تتمسؾ الصيف بسياسة عدـ. لمعراؽ تحت غطاء قكات التحالف الدكلي 
الشؤكف الداخمية لمدكؿ كالى حل المنازعات بالطرؽ السممية كانطالقا مف حرصيا عمى 

لذا . آثرت عدـ التدخل المباشرفي ىذه األحداث ، مصالحيا االستراتيجية في المنطقة
كتدعك الفصائل السياسية المتنازعة الى اتباع ، فإنيا ترفض التدخل في سيادة الدكؿ

كىي ترفض ، ناء التي تؤدؼ الى خدمة المصالح الكطنية الطرؼ النزاعسبل الحكار الب
كانطالقا مف ىذه . ككل سبل العنف التي تزيد التكتر ، التدخل العسكرؼ كاستخداـ القكة

استمرت الصيف في عالقاتيا االقتصادية مع العراؽ في فترة الحصار الدكلي ، السياسة
كأعمنت تأييدىا لمشعب ، نيا عمى العراؽكدعت الكاليات المتحدة لكقف عدكا، عميو

 0كأكدت عمى ضركرة احتراـ العراؽ كسيادتو عمى أراضيو، العراقي
تعد الصيف قكة سياسية كبرػ باعتبارىا عضكًا دائمًا في  :ثانيا : الدافع السياسي

مجمس األمف، كقد أستطاعت إبراز بعض معالـ ىذه القكة في مكاقفيا الرافضة 
ضد العراؽ بصدد التفتيش عف أسمحة الدمار الشامل كعرقمة العديد مف ألستخداـ القكة 

القرارات التي كاف يريد المجمس أتخاذىا بيذا الصدد تحت تأثير الضغكط األمريكية 

                                                           
1
 1٧٣دمحم اٌؾبط ؽّٛد، ِصذس عجك روشٖ،  ص  - 
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، 0222كقد رفضت الصيف استخداـ القكة العسكرية الحتالؿ العراؽ عاـ ، 0البريطانية
ة، لـ يكف عمى خط كاحد في مرحمة كرغـ أف المكقف الصيني تجاه القضية العراقي

ماقبل االحتالؿ عما بعدىا، اال انو يسجل لمصيف استمراريتيا بتبني النيج السممي 
كالرفض الحقيقي لمتدخل في شؤكف الدكؿ االخرػ، كىذا البعد السياسي ىك مايسجل 
 ليذا الدافع اىميتو في ضركرة تصعيد حدة التعاكف العراقي الصيني. كفي ىذا ترػ 

صيف أف آفاؽ كجكد نظاـ متعدد األقطاب في الشرؽ األكسط تعتمد عمى عدـ التدخل ال
ذا سارعت الكاليات المتحدة بخركجيا الكاضح مف الشرؽ  كالتعاكف مع الدكؿ األخرػ. كا 

بداًل مف المفيكـ الغربي ” السالـ التنمكؼ “األكسط، فسكؼ يستقر العراؽ مف خالؿ 
ي عممية مف المرجح أف تجبر الصيف عمى حماية ، كى”السالـ الديمقراطي“المسمى 

مصالحيا في ىذا البمد. ربما ال ترغب الصيف في تعزيز كجكدىا السياسي كاألمني في 
منطقة الشرؽ األكسط، لكنيا قد تشعر أنو ليس لدييا خيار آخر، كفي الكقت نفسو، 

 .0كثفاً فإف تعميق انخراط الصيف مع كل مف الكاليات المتحدة كالعراؽ سيككف م
كتسعى الصيف الى كسب العراؽ كحميف استراتيجي كالى الحفاظ عمى مصادر 

أصبحت بكيف أكثر ، كتمشيا مع ىذه السياسة. امدادات النفط كالمشاريع االستثمارية 
اذ قدمت الحككمة الصينية اقتراحة إلى األمـ المتحدة . حسما بشأف القضايا العراقية 

يقية لمحككمة العراقية المؤقتة كبتحديد مكعد انسحاب لتعزيز السمطة الحق ۰۲۲2عاـ 
 2.القكات األمريكية مف العراؽ 

اف مف يعتمد عمى التعامل مع طرؼ دكلي لكحده كيترؾ مبدأ التكازف في 
السياسة الخارجية، مف خالؿ التعامل مع اطراؼ مختمفة، سيعاني خمال في نجاح 

ىنا يرتبط  بمكضكع التعامل مع عمل السياسة الخارجية، كالف مكضكع الدراسة 
القكة المؤثرة  بشكل كضح في تكجيات السياسة الخارجية  –الكاليات المتحدة االمريكية 

                                                           
1
ٔضاس اعّبػ١ً اٌؾ١بٌٟ، دٚس ؽٍف شّبي االطٍغٟ ثؼذ أزٙبء اٌؾشة اٌجبسدح، ِشوض االِبساد  - 

 . 1٧٨، ص ٨١١٧، 1أثٛ ظجٟ، طٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس االعزشار١غ١خ، 
٨
اٌّشوض اٌذٌٟٚ ٌذساعبد  ص٘شاء شش٠ف صادح، لفضح ٚاعؼخ فٟ اٌؼاللبد اٌؼشال١خ اٌص١ٕ١خ، اٌّشوض  - 

 IPCC  https://b2n.ir/189913  اٌغالَ
٧
 1٧٣دمحم اٌؾبط ؽّٛد،  ِصذس عجك روشٖ، . د - 

https://b2n.ir/189913
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فإننا نقكؿ اف الكاليات  -0222العراقية بحكـ انيا مف سبب التغيير الجديد ما بعد 
عداد المتحدة االمريكية ال يكجد لدييا حميف دائـ سكػ ) اسرائيل( كانيا عمى است

لمتخمي عف حمفائيا متى ما اقتضت مصمحتيا ذلؾ دكف النظر لمصمحة الحميف 
االخر انطالقا مف رؤية امريكية مفادىا اف االخريف ىـ ادكات مرحمية في طريق 
النجاح االمريكي كاف االداة متى ما انتيت الحاجة الييا اك متى ما تكفر البديل اك 

اخرػ. كلنتذكر تخمييا عف حميفيا الشاه عاـ  متى اصبحت تشكل عبئا، استبدلت بأداة
، كتخمي 0425بعد اف اعتبرتو تجاكزىا بتكقيعو اتفاقية الجزائر مع العراؽ عاـ  0424

ادارة اكباما عف دعـ حميفتيا التقميدية ) السعكدية( عندما قررت االدارة التكجو نحك 
فيا الرئيس  المصرؼ ، كتخمييا عف دعـ حمي0الباسيفيكي ليككف محط االىتماـ االكؿ

مبارؾ حينما عممت اف االخكاف المسمميف سيككف حمفاءىا الجدد كسيحققكف ليا ما 
 .0عجز مبارؾ عف تحقيقو قبل اف تقمب المؤسسة العسكرية المكازيف مف جديد

اف المدخل  السابق ضركرؼ مف اجل فيـ طبيعة التعامل االمريكي مع 
أتي في المرتبة االكلى كاالىـ كاف الكاليات االخريف، ذلؾ اف المصمحة االمريكية ت

المتحدة االمريكية لدييا استعداد لمتخمي عف اقرب الحمفاء اذا اقتضت مصمحتيا ذلؾ 
دكف االىتماـ لمصمحة الحميف. كىذا يعني انو ال مبدأية كال مثالية في السياسة 

مت الكاقعية ىي الخارجية االمريكية، كاف ما يحرؾ ىذه السياسة ىك الكاقعية. كما دا
التي تحرؾ السياسة الخارجية االمريكية، لماذا ال تككف الكاقعية ىي المحرؾ لسياسة 
خارجية دكلة مثل العراؽ، كالكاقعية تفترض االتجاه نحك التكازف في السياسة الخارجية 
كاالتجاه نحك قكػ اخرػ فاعمة في النظاـ الدكلي كليا تاثيرىا كمركزىا، كمف ىذه القكػ: 

لصيف. كفي ىذا االطار فاننا مف الميـ اف نستخمص الدركس مف تجارب االخريف ا
الناجحة، مف ابرز تمؾ التجارب التجربة االيرانية التي اسيـ التكازف فييا بافشاؿ نجاح 
المشركع االمريكي ضدىا، فالصيف كركسيا ىما مف كقفا الى جانب ايراف بالضد مف 

                                                           
1
اٌغ١بعخ اٌّصش٠خ رغبٖ االصِبد اٌؼشث١خ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد : ُ ِزصذع٘بٟٔ خالف، ال١ٍ - 

 .٣١، ص ٨١11، ١ٌٛ٠ٛ 1١٣
٨
اعبِخ ِؾّٛد دمحم، االس٘بة فٟ اٌؼاللبد االِش٠ى١خ اٌّصش٠خ، ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس  - 

 .١٢، ص ٨١1٧االفش٠م١خ، عبِؼخ اٌمب٘شح، 
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مييا، كرغـ اف العقكبات االمريكية اثرت سمبا في الضغط االمريكي الكبير الممارس ع
االقتصاد االيراني، اال اف ايراف ال تزاؿ تحقق نجاحات متراكمة عمى صعيد الفاعمية 
السياسية الخارجية. كمف االمثمة االخرػ عمى نجاح التكازف في السياسة الخارجية ماقاـ 

لثقة في الكاليات المتحدة بو الرئيس التركي رجب طيب اردكغاف عندما استشعر عدـ ا
االمريكية اتجو نحك ركسيا المنافس االكؿ لمكاليات المتحدة ليكقع معيا صفقة سالح 

(. كمف االمثمة االخرػ ايضا 222متطكرة لمغاية كىي منظكة الدفاع الصاركخي ) اس 
رفض المجمس العسكرؼ المصرؼ الضغكط االمريكية التي مارستيا ادارة اكباما لتغيير 

يا تجاه االخكاف المسمميف كاعادة الرئيس المخمكع دمحم مرسي الى منصبو، كبدؿ نيج
ذلؾ تكجيت الى السعكدية لمتعكيض عف النقص المالي المؤثر الذؼ تسببت بو االدارة 

. اف 0االمريكية بحجبيا المساعدات كالمعكنات المقرة ككسيمة ضغط عمى المصرييف 
ئدة، االكؿ اف الكاليات المتحدة مستعدة دكما لمتخمي ىذه التجارب ترفدنا بنمطيف مف الفا

عف اصدقاءىا كما سبق القكؿ، كالفائدة الثانية اف الطرؼ االخر يجب اف يكازف في 
 .0سياستو الخارجية كال يعتمد عمى طرؼ كاحد فقط

، اخرىا كانت 0400ثكرات بدءا منذ عاـ  2لقد شيد تاريخ الصيف الحديث 
عاما قفزت الصيف  22صاتيا في الكقت الحاضر، ففي غضكف الثكرة التي نعيش ارىا

الى ىذه المكانة، كمف الميـ القكؿ اف ىذا االرتقاء يمكنؾ مشاىدتو منذ كصكلؾ الرض 
الصيف في المطار، اذ كل شيء يكحي بالتكجو لمركز القكة الفاعمة كالمؤثرة، كىناؾ 

ء، تجد ىذا العنصر يعمل تشاىد العنصر البشرؼ الصيني الذؼ ىك اىـ مقكـ لالرتقا
 بكل تفاف لخدمة مشركع القكة الصينية الفاعمة.

                                                           
1
اشًّ ٌّٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد اٌخبسع١خ ٌّصش، ِغٍخ اٌغ١بعخ  ِٕظٛس: ِؼزض عالِخ، اٌذاخً ٚاٌخبسط - 

 .٣٧، ص ٨١11، ١ٌٛ٠ٛ 1١٣اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد 
٨
ثب٘ش ِشداْ ِضخٛس ، رٛظ١ف آ١ٌخ اٌؾٛاس االعزشار١غٟ اٌشبًِ ث١ٓ . ػبِش ٘بشُ ػٛاد ، د. د   - 

ٚسلخ ثؾض١خ  اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚاٌص١ٓ ٌخذِخ رؾم١ك ِجذأ اٌزٛاصْ فٟ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌؼشال١خ،

 ٨١1١ِشبسوخ فٟ اٌّؤرّش اٌغٕٛٞ ٌّشوض اٌذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ 
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كناىيؾ عف التطكر االقتصادؼ الذؼ خدـ التطكر العسكرؼ، فاف الصيف في 
الكقت الحاضر تكظف القكة الناعمة ايضا لتحقيق اىدافيا منطمقة مف مبدا دستكرؼ 

تكف األلعاب األكلمبية، التى اساسو الالحرب كتحقيق االىداؼ بالطرؽ السممية، ك لـ 
احتضنتيا بكيف مجرد محطة رياضية عابرة، بل لحظة استراتيجية راىف عمييا قادة 

مف خالؿ المستكػ اليندسى لممنشآت الرياضية، « مبير»الصيف لتسكيق صكرة نمكذج 
ثـ أيضا مف خالؿ الحفل االفتتاحى، الذػ أشرؼ عميو المخرج الصينى العالمى زىانغ 

كفعال ظل الحفل حديث العالـ مدة طكيمة، بل طرحت فى الدكرة األكلمبية  ييمك..
المكالية، التى احتضنتيا العاصمة البريطانية لندف مقارنة صبت فى صالح اإلبداع 

. كرغـ اف كثير مف الخبراء المراقبيف لتطكر القكة الصينية 0الصينى البشرػ كالتكنكلكجى
الصينية، كمنيـ جكزيف ناػ الذػ قدر أف الصيف ال استصغركا ىذا الكجو الناعـ لمقكة 

تستثمر كثيرا فى ىذا البعد الثقافى العابر لمحدكد، كالحاؿ أف ىذا التشخيص لـ يصمد 
طكيال، بل بات مفيكـ القكة الناعمة يحضر بقكة خالؿ العقد األخير فى أدبيات 

 السياسييف كقادة الحزب الشيكعى.
ر المؤشرات االقتصادية العالمية الرتقاء الصيف تشي: ثالثا: الدافع االقتصادي

اقتصاديا لمصاؼ القكة االكلى اك الثانية، اذ بمغ الناتج المحمي اإلجمالي لمصيف في 
%  01.20تريميكف دكالر، تمثل نحك  02.102، كفقا ليذا التقدير، نحك 0202عاـ 

تقدير ذاتيا، بينما بمغ مف حجـ الناتج العالمي اإلجمالي في ىذا العاـ، كفقا لمنيجية ال
الناتج المحمي اإلجمالي لمكاليات المتحدة األمريكية، في ىذا العاـ، كفقا لمتقدير ذاتو، 

% مف الناتج العالمي اإلجمالي. كأكدت 01.02تريميكف دكالر، تمثل  02.203نحك 
الصيف أرقاـ العاميف الالحقيف، كفقا لمتقدير ذاتو، ىذا االتجاه نحك ترسيخ مكقع اقتصاد 

بعّده أكبر اقتصادات العالـ، مقياسا بمنيجية تعادؿ القكة الشرائية. كبمغ حجـ الناتج 
المحمي اإلجمالي لمصيف، كفقا لتقديرات البنؾ الدكلي، بحسب ىذه المنيجية، نحك 

                                                           
1
 -  Amer H.Awad and Ayad al-Kareem,   wswru sfisruvfs nt gvwrss gnisi 

mrt wfs wagmif nt fvs trans tniamfwnr nt gvwrss lobal role, inosw  sewsi nt 

gsrfimo mrt nsmsf naingsmr omi, vol 12, no 1, sep 2020,  
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% مف الناتج العالمي 02.25، تمثل نحك 0205تريميكف دكالر في عاـ  04.302
كبيف االقتصاد األمريكي، الذؼ بمغ حجـ ناتجو المحمي  اإلجمالي، ليزيد الفارؽ بينو

% مف الناتج العالمي 05.24تريميكف دكالر، بما يمثل نحك  03.221اإلجمالي نحك 
، فإف تقرير آفاؽ االقتصاد العالمي، 0201اإلجمالي في ىذا العاـ. أما بالنسبة لعاـ 

ؽ النقد الدكلي حجـ ، قدر صندك 0201الصادر عف صندكؽ النقد الدكلي في أكتكبر 
تريميكف دكالر،  00.014الناتج المحمي اإلجمالي لمصيف، كفقا لممنيجية ذاتيا، بنحك 

تريميكف دكالر لالقتصاد  03.510% مف حجـ الناتج العالمي، مقابل 02.4تمثل نحك 
 .0%. مف الناتج العالمي  05 1األمريكي، تمثل نحك

ر لمسمع في العالـ، منذ عاـ فضال عف ذلؾ، باتت الصيف أكبر بمد مصد  
، بعدما تجاكزت ألمانيا في ىذا الصدد. كما أضحت أكبر بمد مف حيث إجمالي 0224

، بعدما تجاكزت الكاليات المتحدة، في ىذا 0202حجـ التجارة الخارجية، منذ عاـ 
الصدد. كيقمل بعض االقتصادييف مف قيمة تقدـ الصيف صناعيا كتجاريا الذؼ يشير 

التطكراف، استنادا إلى أف حجـ القيمة المضافة لممككف المحمي الصيني في  إليو ىذاف
 35دكالرا، مقابل نحك  12نحك  0200السمع، التي تصدرىا الصيف، بمغ في عاـ 

دكالرا أللمانيا، كفقا آلخر البيانات المتاحة، في إطار  22دكالرا لمكاليات المتحدة، ك
لقيمة المضافة التي يديرىا كل مف منظمة التعاكف مبادرة قياس التجارة الدكلية، بحسب ا

 .0( WTO(، كمنظمة التجارة العالمية )OECDاالقتصادؼ كالتنمية )
يعد اقتصاد جميكرية الصيف الشعبية  ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد 

تريميكف دكالر أمريكي كجاء  2.40الكاليات المتحدة، فقد بمغ الناتج  المحمي االجمالي  
تريميكف دكالر، كتعد  الصيف  3.3بعد اقتصاد الكاليات المتحدة بناتج إجمالي يقدر ب 

بذلؾ أسرع اقتصاد كبير نامي  في العقكد الثالثة السابقة بمعدؿ نمك سنكؼ تخطى اؿ 
% سنكيا , كما عدت الصيف أكبر 3% مما اسيـ في تقميص نسبة الفقر بمعدؿ  02

                                                           
1
، ٨١1٣، ٠ٕب٠ش ٨١٣ِبٌه ػٟٛٔ، اٌصؼٛد اٌص١ٕٟ اٌٝ اٌاللطج١خ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ،  اٌؼذد  - 

 ٧ص 
٨
 1اٌّصذس ٔفغٗ، ص - 
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 0223كبر مستكرد في العالـ. كحسب ارقاـ العاـ دكلة تجارية كأكبر مصدر كثاني أ
تريميكف دكالر ككصل معدؿ نمك اإلنتاج  0.2بمغ حجـ االحتياطات النقدية لمصيف 

تريميكف دكالر كحجـ الكاردات  0.215%، بينما بمغ حجـ الصادرات 02.2الصناعي 
 .0تريميكف دكالر 0.051

لـ كثافة لمسكاف , كما تعد ثاني كتعد جميكرية الصيف الشعبية مف أكثر بمداف العا
أكبر مستيمؾ لمطاقة في العالـ بعد الكاليات المتحدة األمريكية، ألف حجـ السكاف 
كمعدؿ نمكىـ يؤثر في الطمب عمى الطاقة بشكل ينسجـ مع أعدادىـ  المتزايدة 
كمتطمباتيـ.  كقد تحكلت مف مصدر إلى مستكرد بسبب استمرار التطكر في االقتصاد 

ثاني اكبر مستيمؾ لمنفط   0222تفكؽ اإلنتاج كاالحتياط. كأصبحت منذ عاـ بنسب 
 في العالـ بعد الكاليات المتحدة األمريكية.

اف المؤشرات اعاله تسجل دافعا ميما نحك االرتقاء بالتعاكف مع الصيف، فدكلة 
اعاله بيذه االمكانيات البد مف التعامل معيا كعمى اعمى المستكيات، ذلؾ اف المؤشرات 

 تدفعنا لمقكؿ اف القرف الحالي سيككف قرنا صينيا
لقد تزايد  نشاط الصيف لتكسعة نفكذىا في مناطق مختمفة مف العالـ مف أجل تأميف 
إمداداتيا مف المكارد الطبيعية , كمف أجل مكاجية النفكذ السياسي كاالقتصادؼ الغربي , 

كبما أف  الصيف إحدػ القكػ   كتكسعة نفكذىا عمى الصعيد العالمي في الكقت نفسو.
االقتصادية الفاعمة عمى الساحة الدكلية بعد عقد التسعينيات، فقد اخذ نفكذىا يتسع في 
جميع مناطق كدكؿ العالـ  ،أذ أسيـ االرتقاء االقتصادؼ الصيني  في دفعيا لمتكجو 

النفط خارج حدكدىا الكطنية بحثا عف المكاد الخاـ كاألكلية السيما مصادر الطاقة )
كمف اجل اف تحافع الصيف عمى كتيرة عمل ، كالغاز( التي تحتاجيا صناعتيا المتطكرة

اقتصادية فأنيا ستحتاج إلى اف تككف ليا مصادر آمنو مف الطاقة الى جانب مكارد 
 .0كمصادر أساسية أخرػ 

                                                           
1
ٚٚعٟ وٍٗ، اٌز١ّٕخ اٌغ١ٍّخ رز١ؼ ِض٠ذا ِٓ اٌفشص ٌٍؼبٌُ، ِغٍخ اٌص١ٓ ا١ٌَٛ، ثى١ٓ، ػذد وبْٔٛ  - 

 .11-1٧، ص ص ٨١1٢اٌضب١ٔٓ 
٨
ؽبصَ ػّش، اٌمٛح إٌبػّخ اٌص١ٕ١خ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، ِغٍخ شؤْٚ ػشث١خ، عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ،  - 

 .13١ ، ص٨١1٣، وبْٔٛ االٚي 1٣٨اٌؼذد 
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مف بيف الدكؿ التي تشترؼ  0222كانت الصيف تحتل المرتبة االكلى قبل العاـ  
عراقي عمى كفق برنامج النفط مقابل الغذاء، أذ بمغت كارداتيا مف العراؽ نحك النفط ال

كمارافقو مف احداث تمثمت  0222( ألف طف مف النفط الخاـ، كبعد العاـ 222)
بإحتالؿ العراؽ، استطاعت الكاليات المتحدة االمريكية السيطرة عمى ثالث اكبر دكلة 

ر برميل، في حيف إّف الصيف لـ تعارض ( مميا012تحتكؼ احتياطي نفطي يصل الى )
بشدة االحتالؿ االمريكي لمعراؽ، بل كانت مستعدة لمتضحية بالنفط العراقي مقابل 
الحصكؿ عمى فكائد كمصالح اخرػ مف الكاليات المتحدة االمريكية السيما عمى الصعيد 

ات النككية السياسي، مثل تأكيدات الكاليات المتحدة االمريكية بإّنيا لف تياجـ المنش
 .0لككريا الشمالية

التي تمثل االستراتيجية الصينية القادمة « الحزاـ كالطريق»كمع التركيز عمى مبادرة 
لمنفكذ السياسي كاالقتصادؼ، فإف الصينيف يفكركف بأىداؼ كاقعية ليذه المبادرة؛ ألنيا 

الجيراف أكثر  أكاًل تعد بدمج األسكاؽ الداخمية لمصيف مع أسكاؽ جيرانيا، كعبرىا تقرب
إلى المفيكـ الجيكسياسي لمصيف، كتجمب استقرارًا لممنطقة. كمف خالؿ زيادة النشاط 

الحزاـ »االقتصادؼ في المناطق الحدكدية لمصيف مثل شينجيانغ كالتيبت، فإف مبادرة 
ستقمل مف الجاذبية التي تقدميا اآليديكلكجيا االنفصالية لمسكاف. ثـ ىناؾ « كالطريق
ػ متكقعة كىي أمف الطاقة الذؼ سيأتي مف خالؿ بناء طرؽ النقل الممكلة مف فائدة أخر 
، ثـ إف ىذه المبادرة تؤدؼ إلى تنمية مشتركة تتفكؽ عمى «الحزاـ كالطريق»مبادرة 

سياسات القكة. كيرػ محممكف صينيكف أف مجتمع المصير المشترؾ يفيد الصيف بشكل 
 كبير.

بشكل  0222راؽ بعد االحتالؿ االمريكي عاـ لقد تكسعت المصالح الصينية في الع
محمكظ، فقد فازت الصيف بثالثة عقكد مف أصل احد عشر عقدًا مف النفط التي تقدميا 
الحككمة العراقية، ككانت الشركات النفطية الصينية عمى استعداد لتحمل مسئكليات 

اؽ، كما عالية مف المخاطر مف أجل الكصكؿ الى بعض عقكد النفط المربحة في العر 

                                                           
1
 .1٧، ص ٨١13، ١ٔغبْ 1١3ػٍٟ اٌذ٠ٓ ٘الي، اٌؼشة ٚاٌص١ٓ، ِغٍخ اساء ؽٛي اٌخ١ٍظ، اٌؼذد  - 
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إّف الحككمة العراقية كانت راغبة لتكقيع صفقات مع الشركات الصينية نظرًا إلّنيا 
تحظى بدعـ قكؼ مف الحككمة الصينية، فضاًل عف خبرتيـ الكاسعة بالعمل في البيئات 
األمنية الصعبة، أذ كانت الشركات مف البمداف أالخرػ تخشى االستثمار في العراؽ 

بات االمنية كالسياسية كعدـ استقرار الكضع االقتصادؼ، مما بسبب إستمرار االضطرا
أعاؽ إلى حد كبير االنتعاش االقتصادؼ في العراؽ، كقد أثبت المستثمركف الصينيكف 

كفي قطاع الطاقة عمى كجو الخصكص،  ،استعدادىـ لمتغاضي عف ىذه الصعكبات
االئتالفات التجارية التي  فإف شركات النفط الكطنية الصينية، التي أدت دكرًا رائدًا في

تدير حقكؿ النفط العراقية الرئيسة، استغمت المخاكؼ األمنية لشركات النفط الغربية 
كىاجس الفساد المحمي الذؼ جعميا مترددة في االستثمار أك المشاركة  IOCsالدكلية 

في العراؽ. كأبدت الشركات التجارية الصينية أيضًا مياًل لقبكؿ شركط مالية أكثر 
صرامة مف قبل المنافسيف، كحققت مكاسب مف جيكدىا الرامية لبناء عالقات مع 

 .0أصحاب المصمحة المحمييف كأداءىا في تنفيذ مشاريعيا
ككذلؾ اتخذت الصيف خطكات أخرػ لتأميف عركض إضافية في العراؽ، ففي 

 %( مف ديكف العراؽ لمصيف البالغة32، قامت الصيف بألغاء )0202شباط مف العاـ 
( مميار دكالر، ككانت تيدؼ الصيف مف كراء ىذه الخطكة إلى المزيد مف 5,3)

المصالح التجارية الصينية في البالد، كجاء ىذا التنازؿ في المدة مابيف العاميف 
( التي كقعت خالليا الصيف كالعراؽ صفقات تجارية تبمغ قيمتيا نحك 0202ك0224)
 .0( مميار دكالر3,2)

ة بيف العراؽ كالصيف تتطكر بشكل غير مسبكؽ كعمى نحك قد أف العالقات النفطي
يحقق لمطرفيف مكاسب اقتصادية مشتركة. كمف ناحية بكيف، فإف صفقاتيا السابقة مع 
العراؽ تسمح بالكصكؿ إلى إمدادات آمنة كمكثكقة مف الخاـ العراقي، إضافة إلى تعزيز 

ت تبتعد فيو الشركات الغربية عف شراكاتيا االستراتيجية كاالقتصادية مع بغداد، في كق

                                                           
1
 .ص٘شاء شش٠ف صادح، ِصذس عجك روشٖ - 
٨
، ص ص ٨١1٢٘ٛ ثٟ ١ٌبٔغ، اٌزغبسة اٌص١ٕ١خ إٌبعؾخ، ِغٍخ اٌص١ٓ ا١ٌَٛ، اٌؼذد وبْٔٛ اٌضبٟٔ  - 

1٨١-٢. 
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السكؽ العراقية. بينما قد تستفيد العراؽ مف عدة جكانب تتمثل في الكصكؿ لرؤكس 
األمكاؿ الصينية كاستقطاب خبرات الشركات في عمميات إعادة اإلعمار، باإلضافة 
لمحصكؿ عمى السيكلة النقدية في أسرع كقت ممكف في كقت تكاجو الحككمة العراقية 

ًا مالية بسبب جائحة ككركنا، كما يبدك الدعـ المالي الصيني أقل كمفة نسبيًا مف ضغكط
 .0االقتراض مف مؤسسات التمكيل الدكلية

كمف الدكافع االخرػ لمتعاكف العراقي الصيني، االستفادة مف تجربة الصيف في 
ميما  مكافحة الفساد، كرغـ اف تمؾ التجربة لكف ناجحة بالكامل اال انيا حققت نجاحا

سيما كاف البعض يعد اف الفساد في الصيف اصبح ثقافة لدػ بعض المسؤكليف كما ىك 
لدرجة اف  0222حاؿ العراؽ. كقد عانى العراؽ كثيرا مف مكضكع الفساد بعد عاـ 

 0الحككمة اخذت تقارف خطره بخطر االرىاب 
شارة الى كقد عاني في العراؽ مف معكقات عديدة في كجو محاربة الفساد كيمكف اال

 2عناكينيا الرئيسة باالتي 
المعكقات السياسية، المعكقات االدارية، المعكقات االمنية، المعكقات االقتصادية، ) 

كال يتكقف اسباب انتشار الفساد اك ضعف اجراءات التعامل معو  المعكقات الثقافية(

                                                           
1
و١ف رطٛسد اٌؼاللبد إٌفط١خ ث١ٓ اٌؼشاق ٚاٌص١ٓ؟، ِشوض اٌّغزمجً ٌٍذساعبد ، ثغذاد،  - 

1١/٨/٨١٨1 

vffgs://tafaisams.ina/mi-

/n/tmwrgmus/afsa/3١٢١%/D٢%B1%D٢%B1%D٣/%٢%D٢٧%١%D١/%٢

- 
٨
) ٠بعش ػٍٟ اثشا١ُ٘ ، ػذٔبْ ػجذ اال١ِش ِٙذٞ، دٚس ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ِىبفؾخ اٌفغبد  - 

، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ ١١، ِغٍخ لضب٠ب ع١بع١خ ، اٌؼذد ( ٨١١٧فٟ اٌؼشاق ثؼذ اٌؼبَ 

 .1١٣-1١١، ص ص٨١1٢، 
٧
 :ٌزفص١ً اوضش ٠ٕظش اٌّصبدس االر١خ  - 

ذ ػجذ هللا ٔبٟ٘ ، ػٍٟ دمحم ػٍٛاْ، االصالػ اٌغ١بعٟ فٟ اٌؼشاق لشاءح فٟ اُ٘ اٌزؾذ٠بد اٌذاخ١ٍخ، اؽّ

 .13٨-1١١،  ص ص ٨١1٢، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ ، ١1ِغٍخ لضب٠ب ع١بع١خ ، اٌؼذد 

دساعخ الزصبد٠خ، ِغٍخ اٌّغزمجً : ١٘ضُ وش٠ُ ص١ٛاْ، فغبد اٌطجمخ اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق :ٚا٠ضب 

 .33 -31، ص٨١11، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ، ث١شٚد ، رّٛص  ٧٢١ؼذد اٌؼشثٟ ، اٌ

سػذ ػجذهللا اٌطبئٟ، رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ اٌفغبد ٚ ص١بغخ اعزشار١غ١خ ٚط١ٕخ ٌّىبفؾزٗ : ٚا٠ضب

، و١ٍخ 3فٟ اٌغٙبص االداسٞ اٌؾىِٟٛ فٟ اٌؼشاق، ِغٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزصبد٠خ اٌغبِؼخ ، اٌؼذد 

 .1١-11،  ص ص٨١1١غذاد ٌٍؼٍَٛ االلزصبد٠خ اٌغبِؼخ ، ث
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كمنيا عمى عمى االسباب المتقدمة فقط، انما ىنالؾ في احياف اخرػ اسباب متداخمة، 
 :(0)سبيل المثاؿ 

مكانية المحاسبة  - أ ضعف مؤسسات الدكلة كتفككيا كغياب التنسيق كاالدارة كا 
 فييا.

 اختراؽ تمؾ المؤسسات مف قبل جيات أك مصالح خاصة . - ب
، غياب أك ضعف الثقافة المؤسساتية كالبنى االجتماعية الحديثة المؤاتية ليا - ت

يدية مع كل ما تتطمبو مف تضامف عشائرؼ أك مناطقي أك كسيادة كىيمنة البنى التقم
 كمف شخصنة العمل السياسي كالمؤسساتي.، طائفي
ضعف اداء أك كفاءة آليات الضبط كالمكازنة, السيما عندما يخترؽ الفساد  - ث

السياسي تمؾ المؤسسات التي يشكل كجكدىا كفاعميتيا شرطًا اساسيًا لمحيمكلة دكف 
 استشرائو.

الشعكر الكطني كغياب اليكية الكطنية كسيكلة انقياد السياسييف لخدمة  ضعف - ج
 مصالح قكػ كجيات خارجية مف دكف امتالؾ حصانة لمقاكمة إغراء تمؾ الجيات.

فضال عما تقدـ مف العكامل الثالثة التي سبق : رابعا: الدافعين االمني والثقافي
كال مف العراؽ كالصيف لالنتقاؿ ذكرىا، فاف ىناؾ عامميف اخريف ميميف جدا يدفعاف 

 بعالقتيما نحك التعاكف االستراتيجي.
مف المعركؼ التاثير السمبي لالرىاب الذؼ ضرب العراؽ منذ االحتالؿ االمريكي 
كاليزاؿ عدـ االستقرارؿ يؤدؼ دكرا سمبيا في تاخر عممية التنمية كىذا كاضح جدا مف 

درسة ركبرت كاىاف اك جكزيف ناؼ حيث االرتباط بيف االستقرار كالتنمية حسب م
المذاف يربطاف بشكل كبير بيف االستقرار كالتنمية. بالتالي فنحف بحاجة لمدعـ العسكرؼ 
الصيني، اذ ليس مف الصحيح اف يعتمد العراؽ في دعمو العسكرؼ عمى الكاليات 
 المتحدة فقط، ال سيما اذا ماعممنا اف الصيف اخذة في تطكير نتاجيا العسكرؼ بشكل

 متزايد.
                                                           

1
، اٌّؼٙذ اٌؼشالٟ ٌؾٛاس اٌفىش ، ثغذاد، ٨١١٧عزبس عجبس ػالٞ، ِشىٍخ اٌفغبد فٟ اٌؼشاق ثؼذ ػبَ  - 

 ، %vffg://vsimiwim..ina/%D١ :، ِٕشٛس ػٍٝ اٌشاثظ ٨١1٢ا٠ٍٛي  1٣
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كنتيجة لبزكغ الصيف كقكة اقتصادية  صاعدة في العقكد األخيرة، فإف الميزانية 
العسكرية لمصيف انعكس عمييا ىذا التقدـ االقتصادؼ، ظير ىذا كاضًحا في عمميات 

، كفًقا لممعيد 0202التحديث الضخمة التي يخضع ليا جيش التحرير الشعبي. في 
مميار دكالر.  000أصبح اإلنفاؽ العسكرؼ الصيني  الدكلي لمدراسات االستراتيجية،

( 021،  زاد إنفاؽ الحككمة الرسمي عمى ميزانية الدفاع ككصل الى )0201كفي عاـ 
ك التي كانت  0202% عف ميزانية عاـ 00مميار دكالر، أؼ اف ىنالؾ ازدياد بنسبة 

ينية ثاني أكبر ( مميار دكالر. ىذا األمر جعل الميزانية العسكرية الص020بمقدار )
ميزانية في العالـ بعد الكاليات المتحدة األميريكة. ك استنادا إلى ) معيد ستككيكلـ 
لدراسات السالـ العالمي (, فاف الصيف أصبحت ثالث أكبر مصدر لمسالح ما بيف 

.  كما 0 0224-0225% عف فترة 022، بازدياد بمغت نسبتو 0202-0202عامي 
.  0202-0202( دكلة في األعكاـ ما بيف  25رئيسية لػ ) اف الصيف زكدت االسمحة ال

كاف نسبة كبيرة مف االسمحة المصدرة كانت لمدكؿ الثالثة : باكستاف، بنغالدش، 
( % مف المستكرديف لمسالح الصيني. كذلؾ تحتكؼ 13ميانمار، مشكميف بذلؾ نسبة )

 0دكلة أفريقية.  03قائمة المستكرديف عمى 
حمميف أف جميكرية الصيف الشعبية تنفق في المجاؿ العسكرؼ كيرػ الكثير مف الم

أكثر مما تصرح بو. ففي تقرير صادر عف البنتاجكف مكجو إلى الككنجرس يذكر أف 
الصيف تنفق أكثر مما تصرح بو، كأنيا ال تنتيج سياسة الشفافية فيما يخص قدراتيا 

قرير أف الصيف أصبحت ذات العسكرية كتنامي قدراتيا الدفاعية، كأيضا جاء في ىذا الت
قدرة أكبر عمى تنفيذ ضربات كقائية أك ىجمات استباقية، مشيرًا إلى امتالؾ الصيف 

. ككفقًا لتقرير صادر 2غكاصات جديدة كطائرات بدكف طيار كصكاريخ بعيدة المدػ 
                                                           

1
) ٌص١ٓ اٌمٛح ا٠ٌٕٚٛخ إٌّغ١خ، ضّٓ وزبة ثشاد سٚثشرظ ٚسٚثشرظ ِب١ٕٔغ ٚسٚٔبٌذ ِٛ ٔزب٠شٚ، ا - 

، رشعّخ ع١ّشح اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشؽّٓ، عٍغٍخ دساعبد اعزشار١غ١خ، ِشوض ( اٌص١ٓ اٌمٛح إٌب٘ضخ

 .٢١-٢٢، ص ص ٨١1١، ا٠ٍٛي 1٧اٌذساعبد اٌذ١ٌٚخ، عبِؼخ ثغذاد، اٌؼذد 
٨
ِٓ فٟ عٕٛة ٚعٕٛة االٔمالة اٌزذس٠غٟ ٌّؼبدالد اال: دالي ِؾّٛد اٌغ١ذ، اٌمشْ اٌص١ٕٟ. د - 

 11، ص ٨١١ششق اع١ب،  ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ، ِشوض اال٘شاَ ٌٍذساعبد، اٌمب٘شح، اٌؼذد 
٧
، (، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح٨١1٨-٨١١١شٙذ ١ٌٚذ خبٌذ، اٌؼاللبد االِش٠ى١خ اٌص١ٕ١خ ٌٍّذح  - 

 .1١-13، ص ص٨١11و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ، 
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عف معيد ستككيكلـ لدراسات السمـ الدكلي، فأف الصيف كانت ثاني أىـ مصدر لمسالح 
 0% مف كاردات العراؽ مف السالح 03بما نسبتو  0220اؽ حتى عاـ الى العر 

كنتيجة لذلؾ بدأت الكاليات المتحدة االمريكية تدرؾ إّف الصيف اصبحت تزاحميا 
عمى مصادر الطاقة في المنطقة، إاّل إّف الصيف ترغب في ضماف بيئة آمنة كمستقرة 

التكرط بالنزاعات في في الشرؽ االكسط لضماف كجكد مصدر ثابت لمنفط كتجنب 
المنطقة، لذا فإّف الصيف تركز في التجارة كالتنمية االقتصادية كال تنكؼ تقكيض 
المصالح األمريكية في المنطقة، كمف ناحية أخرػ، فأف الصيف التريد أف تتخمى عف 
عالقاتيا المربحة مع العراؽ  كترفض في الكقت نفسو الييمنة االمريكية عمى المنطقة 

بح لمصيف أؼ فرصة لمعب دكر اقتصادؼ أك دبمكماسي، كما إّف ىذه أذ ال يص
المصالح كالسياسات تسيـ في تعقيد كزيادة المنافسة في العالقات بيف الكاليات المتحدة 

االىداؼ االقتصادية  االمريكية كالصيف في منطقة الشرؽ األكسط، عمى الرغـ مف اف
اًل مف الطمكحات السياسية، كتحركيا ىي الدافع ألنشطة الصيف في الشرؽ األكسط بد

 .0لتمبية احتياجاتيا في النمك االقتصادؼ نحك مصادر الطاقة بكضكح
كفضال عف العامل العسكرؼ، فالعامل الثقافي لو اىمية كبيره في ادامة زخـ   

التعاكف كزيادتو، فقد اخذت الصيف بالتكجو نحك تفعيل القكة الناعمة بكل ادكاتيا ككذلؾ 
تسعى الصيف في الجانب المعمكماتي كالمعرفي. فعمى صعيد الجانب الثقافي، التفكؽ 

مركز 0222لنشر ثقافتيا عالميا، كلنذكر ىذا المثاؿ:  أنشأت الصيف  عاـ 
نمكذجى باكزبكستاف، ثـ عرجت عمى مركز ثاف فى سيئكؿ. بعد سبع « ككنفكشيكس»

 33مركز مكزعة عمى  222سنكات، كانت شبكة ىذه المراكز الثقافية الصينية تعد 
اقتصادػ الحيكػ  -دكلة، ضمنيا أكثر مف عشريف فى القارة األفريقية، المجاؿ الجيك

بالنسبة لبكيف، مما يؤكد قناعة القادة بأف االنخراط الثقافى يكاكب تكطيد الحضكر 

                                                           
1
، ١٨اؽّذ، دالالد ٚص١مخ ع١بعخ اٌص١ٓ رغبٖ اٌؼشة، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌغٕخ  عؼفش وشاس - 

 .1٧1، ص ٨١13، ١ٔغبْ ٨١١اٌؼذد 
٨
ٍّ٘ٛد ِبد، ؽش٠خ ثؼ١ذح اٌّذٜ ٚاصد٘ب ِزضا٠ذ، ِغٍخ اٌص١ٓ ا١ٌَٛ، ثى١ٓ، ػذد وبْٔٛ اٌضبٟٔ  - 

 .٨١، ص ٨١1٢
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. كيبدك أف المخرجات التى تنبعث مف ىذه المراكز التى تقدـ مختمف أكجو 0االقتصادػ
فة الصينية العريقة كتكفر دركس تمقيف المغة الصينية، التى يزداد الطمب عمييا، إما الثقا

فى إطار مشاريع دراسية لمتابعة التعميـ بالجامعات الصينية أك أساسا لتسييل العمميات 
التجارية لفائدة النخب االقتصادية المحمية، يشجع الصيف عمى النظر أبعد: اليدؼ 

 .0202ألف مركز ككنفكشيكس فى أفق  المنظكر ىك التكفر عمى
كعمى الصعيد الثقافي ايضا، تريد بكيف أف تكظف دبمكماسيتيا الثقافية لتبدك 
كنمكذج لتنمية بديمة، بيكية خاصة كدكف تبعية لقكة مييمنة أك تقميد لقصة نجاح 

تستثمر فى دعـ صناعة السينما كلك فى نطاؽ حرية مراقبة ، سابقة. كما اخذت الصيف
، كما تستغل قكتيا االختراقية االقتصادية لتصحيح صكر 0بط بخدمة صكرة الدكلة ترت

نمطية حكؿ ىذا المارد )القادـ اللتياـ الجميع( كما يسميو االمريكاف، ك يذكر فى ىذا 
السياؽ إقداـ الصيف عمى شراء الديف العمكمى اإلسبانى إلثبات أنيا فعمت ما لـ تفعمو 

قدمت مساعدتيا لمبرتغاؿ كاليكناف لمتأثير عمى الصكرة النمطية أكركبا كال كاشنطف. كما 
المساعدات الصينية تبقى تثير قمق الكاليات .  كالكاقع اف 2لدػ األكركبييف تجاىيا 

المتحدة بسبب التسييالت المرافقة ليا كالتي تعدىا الصيف قكة ناعمة تتحرؾ بيا عمى 
 .2المحيط الخارجي

لذؼ يمثل الرىاف الحقيقي لضماف استدامة نمكىا أما في المجاؿ المعرفي، ا
االقتصادؼ، كتصاعد مكانتيا الدكلية، كتحقيق درجة أعمى مف االستقاللية في مقكمات 

                                                           
1
فىبس فٝ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ، ِشوض ثشق ٌالثؾبس ؽشٚة أ.. ٔضاس اٌفشاٚٞ ، اٌضمبفخ ٚاٌمٛح إٌبػّخ - 

   ١١-٨، ص ص ٨١١1ٚاٌذساعبد، 
٨
 - Amy Qin and Audery Carelson, How China is Rewriting its own script, 

The New York Times, Nov 18,2018. 
٧
 - Javier C. Hernandes and Quoctrung Bui, The American dream is alive in 

China, The New York Times, Nov 18,2018. 
1
د. ع١ٍُ وبطغ ػٍٟ، اٌزٕبفظ االِش٠ىٟ اٌص١ٕٟ رغبٖ لبسح افش٠م١ب ثؼذ اٌؾشة اٌجبسدح، اطشٚؽخ  - 

. ٚأظش ا٠ضب: عٛص٠ف 131، ص ٨١1٨دوزٛساٖ ) ِٕشٛسح( ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، عبِؼخ ثغذاد، 

خ اٌّب١ٌخ، ضّٓ وزبة ) اٌص١ٓ اٌمٛح إٌب٘ضخ( ، . ط. ٔبٞ، اٌمِٛخ االِش٠ى١خ ٚاٌص١ٕ١خ ثؼذ االصِ

رشعّخ ع١ّشح اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشؽّٓ، عٍغٍخ دساعبد اعزشار١غ١خ، ِشوض اٌذساعبد اٌذ١ٌٚخ، عبِؼخ 

 3١، ص ٨١1١، ا٠ٍٛي 1٧ثغذاد، اٌؼذد 
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قكتيا، باتت الصيف ثاني أكبر مستثمر عمى مستكػ العالـ في مجاؿ البحث كالتطكير، 
%. مف 02 2حك ، تمثل ن0201مميار دكالر في عاـ  241.2مع تقدير بإنفاقيا نحك 

إجمالي اإلنفاؽ العالمي عمى البحث كالتطكير. في المقابل، فإف التقديرات تشير إلى أف 
 502الكاليات المتحدة األمريكية، التي تعد أكبر مستثمر في ىذا المجاؿ، أنفقت نحك 

 0% مف اإلنفاؽ العالمي 03.2مميار دكالر، تمثل نحك 
لقائي بمالؾ السفارة العراقية ىناؾ، ك  0204ك 0202كعند زيارتي لمصيف عامي 

تحدثكا لي عف المميزات التي تعطييا الصيف لمطمبة العراقييف، بل انيا تشجع العراقييف 
لمذاب الييا كالدراسة فييا باعداد كبيرة، كىذا االمر ترافق مع تزايد اعداد الطمبة الراقييف، 

قل العراقي عمى المزاكجة لكف العدد ال يزاؿ اقل مف طمكحات الصيف التي تشجع الع
 بينو كبيف العقل الصيني.

 المبحث الثاني
 اليات تدعيم التعاون واالرتقاء به

سنتناكؿ في ىذا المبحث االليات االقتصادية كاالليات السياسية كبعض االليات 
االخرػ التي نراىا ضركرية لتحكؿ التعاكف العراقي الصيني الى تعاكف استراتيجي بعيد 

 المدػ.
العالقات العراقية الصينية في مرحمة متقدمة مف  تمر:  : االليات االقتصاديةاوال

كتساىـ الصيف في العديد مف مشاريع االستثمار كا عادة بناء . التعاكف كالعالقات الكدية 
كال بد أف نشير الى التعاكف العراقي . المناطق المتضررة نتيجة الحرب ضد داعش 

خاصة بعد زيارة ، د تطكرا كبيرا خالؿ المرحمة المقبمةالصيني الذؼ مف الميـ اف يشي
السيد رئيس مجمس الكزراء السابق عادؿ عبد الميدؼ الى الصيف كالتي نتج عنيا 
اإلعالف في بياف مشترؾ عف إقامة الشراكة االستراتيجية بيف البمديف كتكقيع عدة 

ي إعادة اعمار مذكرات تفاىـ ك اتفاقيات كقد سبق لمصيف أف تعيدت بالمساعدة ف
كتخفيض ديكف ، كساىمت بالغاء الديكف الحككمية المترتبة عمى العراؽ، العراؽ

                                                           
1
 - Quoctrrng Buland; Sui- Lee.Wee, How China took over your TV, The 

New York Times, Nov 18,2018. 
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الشركات الصينية كتعتبر الصيف أكبر شريؾ تجارؼ لمعراؽ ك أكبر مستثمر في قطعي 
فقد سبق . كال بد مف أف نشير إلى مشركع طريق الحرير البحرؼ . النفط كالكيرباء 

بحث ىذا المشركع مع كزير خارجية العراؽ في زيارتو لبغداد  الكزير خارجية الصيف اف
كبيف لو اف الصيف تخطط الف يمر طريق الحرير البحرؼ بميناء ، 02/0/0202في

) الفاك ك عبر األراضي العراقية الى اكربا ىذا المشركع الذؼ تطمق عميو الصيف تسمية 
بدػ الكزير الصيني استعداد كقد ا( (طريق الحرير البحرؼ القرف الحادؼ كالعشريف ) 

بالده لممساىمة في بناء ميناء الفاك كالطريق البرؼ كسكؾ الحديد عبر العراؽ كتعكد 
الذؼ كرد في خطاب ( ( الحمـ الصيني ) ) انطالقة فكرة طريق الحرير مف جديد إلى 

الذؼ القاه في منتدػ العمل الذؼ عقده الحزب الشيكعي ( الرئيس الصيني شي جينبنغ 
كتنسجـ فكرة طريق الحرير مع مبادغ . ۰۲۸۳تشريف األكؿ  ۰2لصيني في بكيف في ا

كىي االحتراـ المتبادؿ لسيادة األراضي كسالمتيا ك عدـ ، ميثاؽ األمـ المتحدة الخمسة
 0التدخل في الشؤكف الداخمية كالمنفعة المتبادلة كالمتساكية كالتعايش السممي

اعة النفط ككذلؾ تنكيع المنتجات النفطية تخطط الحككمة العراقية لتكسيع صن 
عمى المدػ الطكيل، كىي تطمح لمحصكؿ عمى دعـ الصيف ليذه الجيكد. كيحتل 

بعد ركسيا،  0203العراؽ المرتبة الرابعة في صادرات النفط إلى الصيف في عاـ 
 كأنغكال، كالسعكدية، كىذا البمد يحتاج إلى األمكاؿ الصينية لتطكير البنية التحتية

كمنحت . الحيكية، كيمكف أف يككف ليذه المساعدات تبعات بعيدة المدػ عمى البالد
الصيف العراؽ خطكط ائتماف منخفضة الفائدة، كاستثمارات ضخمة في البنية التحتية 

، سددت 0202المحمية، كفي بعض الحاالت قركضًا بمميارات الدكالرات. كفي عاـ 
راؽ. كتقكـ الصيف بشراء ما يعادؿ نصف في المئة مف ديكف الع 32الصيف حكالي 

رائدة في  NOCإنتاج العراؽ مف النفط. ككانت شركة البتركؿ الكطنية الصينية 
االستثمار في شركات الطاقة المحمية في الشرؽ األكسط، كفي العراؽ تمتمؾ ىذه 
الشركات الصينية حصصًا كبيرة في حقكؿ األحدب، كحمفاية كالرميمة. كمف ناحية 
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رػ، أعرب الرئيس الصيني شي جيف بينغ عف رغبتو بتنمية عالقات بالده مع أخ
العراؽ، كيرػ العراؽ شريكًا استراتيجيًا كأساسيًا في الشرؽ األكسط، كعّبر عف رغبة 
بالده في االستثمار في العراؽ لتطكير كتنشيط الصناعات المحمية، كحقكؿ النفط 

نشاء شبكة  الجديدة، كبناء المدف الحديثة كالمكانئ كالسكؾ الحديدية كالسدكد، كا 
 0اتصاالت مف الجيل الخامس

كالف الصيف تعد مشاركتيا في الشرؽ األكسط عنصرًا ميمًا في شبكتيا الخاصة 
، فاف السفير الدكتكر دمحم الحاج حمكد ككيل كزارة الخارجية العراقي 0بالتعاكف الدكلي

ة إلى ىذا المشركع االستراتيجي كتستغل السياسة العراقي  السابق يرػ ضركرة اف تنتبو
كبالتأكيد اف . عالقاتيا الطيبة مع الصيف لممضي في بناءه لما فيو خير العراقييف 

الفكرة تبدأ مع مشركع بناء ميناء الفاك الكبير الذؼ تمكأ بناءه منذ سنكات بسبب الفساد 
كفا مف المستشرؼ في مؤسسات الدكلة كبسبب الضغكط مف بعض دكؿ المنطقة خ

أما فكرة ربط . تأثيرات ىذا المشركع في المستقبل عمى مكانئيا كطرقيا البرية كالبحرية 
طريق الحرير البرؼ عبر إيراف كالى العراؽ فأنيا فكرة ال تخدـ مستقبل االقتصاد 

أف عمى ، العراقي كتقتل األىمية االقتصادية كاالستراتيجية لميناء الفاك كالخالصة
، ة العراقية اف تيتـ بتطكير كتنمية العالقات الصيف عمى كافة األصعدةالسياسة الخارجي

لما في ذلؾ مف خير لمعراؽ كما يمكنو في المستقبل مف التحرر مف الييمنة الغربية 
كما تجربة العراؽ في السنكات األخيرة اال الفكر االستعمارؼ برىاف عمى . ذات المخرب 

و تنكيع العالقات العراؽ الكبير الخارجية كرقف أف تطكير العالقة مع الصيف في. ذلؾ 
أكيد لالقتصاد العراقي الذؼ دمرتو احداث النظاـ السابق كما جره االحتالؿ األجنبي مف 

 2.تدمير في بناه االقتصادية كاالجتماعية كالعممية كالخمقية 
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 :0يمتد التعاكف النفطي بيف العراؽ كالصيف إلى جكانب مختمفة يتمثل أبرزىا في 
تحل العراؽ ضمف أكبر خمس مصدريف لمنفط لمصيف، حيث  تصدير الخاـ: -0

مميكف برميل يكميًا في عاـ  0.0بمغت صادراتيا مف الخاـ لمسكؽ الصينية نحك 
، كذلؾ عمى الرغـ مف جائحة ككركنا 0204% مقارنة بعاـ 01.0، كبزيادة 0202

منتجات النفطية المكررة. التي خفضت مف طمب األنشطة االستيالكية بالصيف عمى ال
إال أف نمك الصادرات العراقية لمصيف يعكس رغبة المصافي النفطية الصينية في 
استيراد كميات إضافية مف الخاـ العراقي كتخزينو في ظل األسعار المنخفضة بالعاـ 

  الماضي.
سعت شركات النفط الصينية لملء الفراغ الذؼ  استثمارات نفطية كاسعة: -0

قطاع النفط العراقي في أعقاب انسحاب العديد مف الشركات الغربية منو تعرض لو 
. كاستحكذت الشركات 0222عقب التكترات األمنية كالسياسية في البالد منذ عاـ 

الصينية، مثل المؤسسة الكطنية الصينية لمنفط البحرؼ كشركة البتركؿ الكطنية الصينية 
طية بالعراؽ في السنكات الماضية. كمف ك"بتركتشاينا" عمى العديد مف األصكؿ النف

المرجح أف يستمر دكرىا في التصاعد مع رغبة مزيد مف الشركات األمريكية كاألكركبية 
في الخركج مف العراؽ. كبحسب ترجيحات مختمفة، فإف مؤسسة البتركؿ الكطنية 
 الصينية كالمؤسسة الكطنية الصينية لمنفط البحرؼ بصدد االستحكاذ عمى حصة شركة

 %.20.2كالبالغة  0-"إكسكف مكبيل" األمريكية المتبقية في حقل غرب القرنة
دشنت بغداد كبكيف آلية ثنائية تستيدؼ تعزيز  برنامج النفط مقابل اإلعمار: -2

مشاركة الشركات الصينية في عمميات إعادة العراؽ كتعرؼ بػ"النفط مقابل إعادة 
يارة رئيس الكزراء العراقي األسبق عادؿ اإلعمار"، كقد تـ التكصل إلييا عمى ىامش ز 

، كىي تشابو صفقة مماثمة أخرػ تـ إبراميا بيف 0204عبد الميدؼ لبكيف في سبتمبر 
أثناء حككمة حيدر العبادؼ، كانطكت عمى تنفيذ الشركات  0205الجانبيف في عاـ 
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كنيا لـ مشركع في البنية التحتية بالعراؽ مقابل إمدادات النفط، كل 022الصينية نحك 
 تدخل حيز التنفيذ.

اختارت الحككمة العراقية، في ديسمبر الماضي،  الدفع الُمسبق مقابل النفط: -2
َ  مف  ZhenhuaOilشركة "تشينخكا أكيل" ) ( الصينية في إطار عطاء شمل عددًا

الشركات الغربية كاآلسيكية، لكي تكفر ليا دفعة مسبقة مف األمكاؿ بما ال يقل عف 
مميكف برميل مف الخاـ بيف األكؿ مف يكليك  23، نظير إمدادىا بنحك مميارػ دكالر

، عمى أف تمتد اإلمدادات ألربع سنكات أخرػ. كجدير بالذكر أف 0200كيكنيك  0200
الشركة الصينية لدييا مشاريع نفطية خارجية عديدة، كشاركت في السابق في تسكيق 

 النفط العراقي.
جرؼ بغداد مباحثات حاليًا مع شركات حككمية ت تخزيف النفط بمرافق صينية: -5

صينية لبحث إقامة مرافق لتخزيف الخاـ العراقي ىناؾ، كيأتي ذلؾ ضمف خطة عراقية 
لبناء خزانات نفط خاـ في باكستاف كدكؿ أخرػ، كعمى نحك سكؼ يساىـ في تعزيز 

ة في النمك المبيعات العراقية مف النفط الخاـ في آسيا كالسيما بالسكؽ الصينية اآلخذ
 بشكل سريع.

مالييف   4كيمتمؾ العراؽ القدرة عمى تحقيق أىداؼ إنتاج النفط الجديدة البالغة 
، كتتكقف السيطرة عمى فائض الغاز المصاحب مف 0202برميل يكميًا بنياية عاـ 

الحقكؿ في محافظة البصرة الغنية بالنفط عمى تكفير المياه الكافية إلعادة حقف مكامف 
مف ىذا المنطمق، فإف العراؽ لديو خطط طمكحة لبناء مشركع متكامل في النفط. ك 

جنكب العراؽ. كمع ذلؾ، فقد كاجو مشركع البنية التحتية الميـ ىذا العديد مف التأخيرات 
الذؼ لـ يتمكف حتى اآلف مف -كتـ تقميص نطاؽ العمل بنحك كبير. كبإمكاف العراؽ 

ناء شبكة أكسع كمشاركة ىذا المشركع ب -ExxonMobilالتعاكف مع إكسكف مكبيل 
الكبير مع الشركات األجنبية األخرػ. كيمكف أف تككف اآلفاؽ المشرقة ليذا المشركع 

بالمئة مف صادرات العراؽ مف النفط الخاـ إلى آسيا. في  12ىي كجية أكثر مف 
، جمب شركات صينية PetroChinaالكاقع، يحاكؿ مشركع إكسكف، كبترك تشاينا 

ممشاركة في أعماؿ البنية التحتية، كيمكف أف تككف ىذه العممية )سيناريك( مقبكاًل أخرػ ل
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بالنظر إلى طبيعة كاتجاه العالقات الصينية العراقية. كتعمل الشركات الصينية حاليًا 
عمى مشاريع البناء الرئيسة كالضخمة في العراؽ، بما في ذلؾ شركة شنغياؼ الكتريؾ 

Shanghai Electricة إنتاج مكاد البناء الصينية ، كشركChina Building 
Materials كشركة الصيف الكيركمائية لتكليد الطاقة ،China Hydroelectric 

Power Plantف شركة سيتيؾ لإلنشاءات كمكرد ائتماني كمقاكؿ ىندسي، CITIC  . كا 
 ( تعمالف عمى بناء محطة تكليد كيرباء ذات دكرةEPCكشركة المشتريات كالبناء )

مركبة في محافظة ميساف. كيمكف اعتبار نجاح الصيف في العراؽ عمى أنو مزيج مف 
 .    0المخاطرة كالمقاكمة كالحع السعيد كالسياسات الدبمكماسية الماىرة كالمحّنكة

الصينية بضركرة  -اف ىنالؾ مبررات كمؤشرات استراتيجية تدفع العالقات العراقية 
صيني رفيع المستكػ، كتمؾ المؤشرات  –عراقي  اقامة حكار اقتصادؼ كاستراتيجي

تتمحكر في حجـ االقتصاد الصيني بكصفو الثاني عالميًا، كحاجة الصيف الممحة لمنفط 
العراقي اذ مف المتكقع اف تصبح الصيف اكبر مستيمؾ لمطاقة في العالـ خالؿ السنكات 

مميار دكالر امريكي  22القميمة المقبمة، كحجـ التبادؿ التجارؼ بيف البمديف الذؼ بمغ 
% مف مجمكع 22، كحجـ االستثمارات الصينية التي احتمت اكثر مف 0203عاـ 

 .      االستثمار االجنبي في العراؽ
كفي تطكر داعـ لما نطرح، أعمنت السفارة الصينية في بغداد، أف اتفاقيتيا مع  

كقاؿ  .متعمقة باالتفاقيةالعراؽ ستفعل قريبا، فيما أشارت إلى حل بعض القضايا الفنية ال
المستشار التجارؼ في السفارة الصينية، تشك شكف، خالؿ مؤتمر صحفي افتراضي، إف 
 .""العراؽ يتكاصل مع الصيف حكؿ كيفية تنفيذ االتفاقية بأسرع كقت ممكف

كأضاؼ، أف "مؤسسة التأميف الصينية، ساينك شكر، ككزارة المالية العراقية كمجمس 
  ."اصمكا إليجاد حمكؿ لبعض القضايا الفنية العالقة في االتفاقيةإعمار العراؽ، تك 

كأشار شكف إلى أف "مشاريع البنية التحتية تعتبر مف األمكر الميمة لمتعاكف بيف 
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البمديف، كالشركات الصينية عمى اتصاؿ بشكل كثيق مع العراؽ بشأف إنشاء مشاريع 
مداد المياه كالمطارات، با  0إلضافة إلى محطات الكيرباءلممدارس كالكيرباء كا 

تتمتع الصيف بمركز سياسي عالمي ميـ، ففضال عف مقعدىا : ثانيا: االليات السياسية
الدائـ في مجمس االمف كتكجييا في االكنة االخيرة الستخداـ صكتيا بما يدؿ عمى تغير 
، في تكجيات السككف كالخجل التي رافقتيا حتى مطمع العقد الثاني مف القرف الحالي

فاننا كجدناىا في االزمة السكرية تصكت اما برفض المشاريع االمريكية اك االمتناع عف 
التصكيت ليا، كىي داللة كاضحة عمى انيا بدات تاخذ مركزىا التصكيتي الفعاؿ في 
مجمس االمف كىذا مايحتاجو العراؽ لصالح قضاياه، اؼ التعددية كالتعامل الكاقعي مع 

 كل االطراؼ الفاعمة.
ي ىذا الصدد فاف الصيف كالكاليات المتحدة عمدتا الى تبني الية الحكار كف

االستراتيجي سبيال لحل القضايا المشتركة كادارة االزمات التي تنشا، كىي الية اثبتت 
نجاحيا الى حد كبير في تقريب كجيات النظر اك تجاكز االزمات التي تنشأ بيف الحيف 

راؽ لديو امكانية لتكظيف ىذه االلية بما يخدـ كاالخر. كفي ىذا الصدد نرػ اف الع
 مصالحو. 

كيمكف لمعراؽ اف يكظف تكجو كال مف الصيف كالكاليات المتحدة نحك الحكار 
االستراتيجي الشامل لصالح خدمة المصالح العراقية انطالقا مف مدخميف، االكؿ تكظيف 

حاكر ىذا الحكار. كالثاني االلية االمريكية  الصينية في الحكار باف يصبح العراؽ احد م
الشركع بالية حكار استراتيجي بيف العراؽ كالصيف ترتقي بالعالقات لمستكػ العالقات 

 .0االستراتيجية
ففيما يخص المخل االكؿ، فاف احدػ قضايا الحكار في كل جكلة ىي التعاكف 

عاكف المشترؾ في القضايا الدكلية كاالقميمية المؤثرة في االمف الدكلي ككذلؾ الت
المشترؾ فيما يخدـ مصالح كال مف الصيف كالكاليات المتحدة، كمف ىنا فقد ناقشت 
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 .ػبِش ٘بشُ ػٛاد ٚثب٘ش ِشداْ ِضخٛس، ِصذس عجك روشٖ 
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جكالت الحكار اكثر مف مرة مكاضيع مثل البرنامج النككؼ االيراني كامف الخميج كقضية 
الصراع العربي االسرائيمي، كقضية سكريا كاليمف كليبيا كغيرىا، كعميو فاف مجمل 

كالتكصل الراء مشتركة حكليا، اذف لـ ال يككف العراؽ محكر  القضايا تمت مناقشتيا بل
مف المحاكر التي تناقش كيتـ التعاكف حكليا فالعراؽ ينبغي اف يككف قضية تخدـ 
التعاكف االمريكي الصيني كتسيـ في انجاح الحكار االستراتيجي. ىنا تاتي ميمة 

 جيد يجب اف يبذؿ مع كلال، الدبمكماسية العراقية، نحف بحاجة لجيد دبمكماسي كاعد
ك فيما يخص المدخل الثاني، فاف نجاح السياسة  مف الصيف كالكاليات المتحدة

 الخارجية تدعكه لمذىاب نحك الحكار االستراتيجي، كمف ىذا المنطمق فاننا نرػ االتي:
آلية الحكار االقتصادؼ كاالستراتيجي يمكف اف تككف استراتيجية براغماتية يتبناىا  -0

، ي سياستو الخارجية كعالقاتو الدكلية مف اجل تحقيق المصالح المشتركةالعراؽ ف
 " نحك استراتيجية حكار اقتصادؼ كاستراتيجي عربيًا كاقميميًا كدكليًا " . كتحت شعار 

اف اىمية تبني العراؽ استراتيجية الحكار االقتصادؼ كاالستراتيجي تنطمق اساسًا  -0
دبمكماسية كالسياسية كاالقتصادية كاالمنية مف حاجة العراؽ في تعميق عالقاتو ال

كالثقافية في سبيل الجمكس كجيًا لكجو لتحجيـ المشاكل كالخالفات كحميا بصكرة 
جذرية خاصة مع محيطو العربي كاالقميمي، كاعتبار اف المصالح كالمنفعة المتبادلة 

الدكلية في ىي المعيار الحقيقي كاالساس الذؼ تعتمد عميو الدكؿ في بناء عالقاتيا 
 المرحمة الراىنة  .

اما مف ناحية المسار االستراتيجي، فاف طبيعة الداخل العراقي الذؼ عانى كيعاني مف   -2
الجماعات المتطرفة كاالرىاب االقميمي كالدكلي، كالبيئة االقميمية الذؼ تشيد التكتر 

ات االمف ٌيحتـ عمى العراؽ اف يتبنى ىذا المسار في سبيل تحقيق متطمب، كالصراعات
كاالستقرار الداخمي كبناء العالقات السياسية كالدبمكماسية المستقرة مف خالؿ تبادؿ 
الرؤػ ككجيات النظر السياسية كتبادؿ المعمكمات االستخباراتية كاالمنية كالتعاكف 

 المشترؾ في مكافحة االرىاب كالجريمة كالتطرؼ كتجارة المخدرات.
لحكار االقتصادؼ كاالستراتيجي في سياستو اذا ما تبنى العراؽ استراتيجية ا -2

الخارجية، ينبغي اف يضع في ٌسمـ اكلكياتو الدكؿ التي سكؼ ينطمق معيا في تأسيس 
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ىذا الحكار، لذا فاف العراؽ كبعد اتخاذ القرار بتبني استراتيجية الحكار االقتصادؼ 
الدكؿ كالمجمكعات كاالستراتيجي ينبغي اف يحدد في حساباتو االقتصادية كاالستراتيجية 

الدكلية المؤثرة السيما الصيف، اذ اف ىنالؾ مبررات كمؤشرات استراتيجية تدفع العالقات 
صيني رفيع  –الصينية بضركرة اقامة حكار اقتصادؼ كاستراتيجي عراقي  -العراقية 

المستكػ، كتمؾ المؤشرات تتمحكر في حجـ االقتصاد الصيني بكصفو الثاني عالميًا، 
صيف الممحة لمنفط العراقي اذ مف المتكقع اف تصبح الصيف اكبر مستيمؾ كحاجة ال

لمطاقة في العالـ خالؿ السنكات القميمة المقبمة، كحجـ التبادؿ التجارؼ بيف البمديف الذؼ 
، كحجـ االستثمارات الصينية التي احتمت اكثر 0203مميار دكالر امريكي عاـ  22بمغ 
جنبي في العراؽ، اضافة الى ككنيا دكلة دائمة % مف مجمكع االستثمار اال22مف 

العضكية في مجمس االمف، كما تتمتع بو مف ثقل استراتيجي كسياسي عمى الساحتيف 
 االقميمية كالدكلية.

كمف االليات االخرػ التي يمكف مف خالليا تعميق الركابط السياسية ىك دكر 
د عمي الداكد في حديثو عف السفراء العراقييف ذكؼ الخبرة، فكما يرػ الدكتكر محمك 

الدبمكماسية الصينية بالقكؿ " تمكنت جميكرية الصيف الشعبية مف تأسيس جياز 
دبمكماسي كفكء كالغالبية الساحقة مف السفراء الذيف قابمتيـ في البالد العربية يتقنكف 
المغة العربية باالضافة الى الدبمكماسييف مف مختمف الدرجات كىك تطكر ممتاز كاذا 

مكنت كزارات خارجية الدكؿ العربية مف تأىيل جياز دبمكماسي عربي لمخدمة في ت
السفارات العربية في الصيف فيذا تطكر جيد مع دعـ إتقاف المغة الصينية كتستفيد كزارة 

اقكؿ ، "0الخارجية الصينية مف السفراء الصينييف السابقيف الذيف عممكا في البالد العربية
ايضا مف الممكف اف تستفيد مف ىذه التجربة كتكظف السفراء اف الحككمة العراقية 

العراقييف السابقيف في الصيف لخدمة التعاكف، كلدينا االف في السفارة العراقية ببكيف 
اشخاص مؤىميف فعال لمقياـ باعباء ىذا الدكر لما لمستو انا منيـ شخصيا مف كفاءة 

 لتعميق ركابط التعاكف.عالية في فيـ الصيف كالقدرة عمى تكظيف خبراتيـ 

                                                           
1
 11ِؾّٛد  ػٍٟ اٌذاٚد، ِصذس عجك روشٖ، ص  - 
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مف االليات االخرػ التي نرػ عمى الحككمة العراقية اتباعيا : ثالثا: االليات االخرى 
لتعميق ركابط التعاكف في العالقات الصينية العراقية ىي االليات العسكرية كالثقافية 

فاف فعمى صعيد االليات العسكرية , الفساد كاالستفادة مف التجربة الصينية في مكافحة
العراؽ مطالب بتفعيل دكر الممحق العسكرؼ العراقي في الصيف، كاف العراؽ مطالب 

ككذلؾ  222اس اس   ايضا بعقد صفقات سالح متطكرة مع الصيف ال سيما صكاريخ 
انكاع االسمحة الصينية االخرػ، اذ اف معظـ الدكؿ االف تتجو لتنكيع مصادر التسميح، 

ي ترتبط مع الكاليات المتحدة بركابط التحالف حتى دكؿ المنظكمة الخميجية الت
 االستراتيجي.

كمف االليات االخرػ االليات الثقافية كالعممية، كفي ىذا الصدد نتفق مع تمؾ الرؤية 
 : 0عقد مؤتمر ثقافي عربي صيني يدرس التعاكف في اطارالتي ترػ ضركرة 

 بية الصينية جمع كدراسة الكثائق التاريخية التي تخص العالقات العر  -أ  
دراسة امكانية تكسيع تعمـ المغة الصينية لمطمبة العرب ككذلؾ تكسيع تعمـ المغة -ب

 العربية الطمبة الصينيف
تأسيس جامعة عربية صينية في مجاؿ العمكـ االجتماعية كجامعة أخرػ في  -ج 

 حقل العمـك الصرفة كالتكنمكجيا
يمة العربية كالصينية إلفساح تشجيع حركة ترجمة كاسعة بيف اإلصدارات الم -د 

 المجاؿ أماـ الشعبيف العربي كالصيني لتبادؿ األفكار كاآلراء.
دراسة امكانية تكسيع العالقات في مجاؿ الرياضة كالفنكف كاالعالـ كتبادؿ  -ق 

األساتذة كالشباب ككضع برامج عمل لتنفيذ خطط طمكحة لمتعاكف في اطار الدبمكماسية 
 العامة كالشعبية.

ي المجاؿ الثالث، فاف العراؽ لمطالب باالستفادة مف تجربة مكافحة الفساد في كف
كالصينية، كمف ثـ فاف  اف الكاقع يظير تباينات بيف الحالتيف العراقيةالصيف، كرغـ 

القكؿ بامكانية نقل التجربة الصينية في مجاؿ مكافحة الفساد الى العراؽ امر ليس 

                                                           
1
 1٢-1٣ِؾّٛد ػٍٟ اٌذاٚد ، ِصذس عجك روشٖ، ص ص  - 
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اف ىناؾ تجربة يمكف نقميا بحذافيرىا مف بيئة الى بيئة بالسيل، بيد انو ال يمكف القكؿ 
اال انو يمكف ، اخرػ كيتكقع نجاحيا كاستمرارىا، فكل تجربة تعكس خصكصية بيئتيا

 : 0االستفادة مف اجراءات الصيف في مجاؿ محاربة الفساد في
عمى الرغـ مف اف ىذه ، تكحيد مركز القرار المتعمق بانشطة مكافحة الفساد (0
شيدت اخفاقًا عبر عدـ تناسب اداء المجمس االعمى لمكافحة الفساد الذؼ اطمق النقطة 
 .مع حجـ الفساد كال مع احتياجات العراؽ في ىذا الجانب، 0204عاـ 
فما زاؿ العامل السياسي ىك اكثر العكامل التي ، الدعـ السياسي لمكافحة الفساد (0

القاعدة الجماىيرية لالحزاب تدعـ استمرار الفساد، النو يكفر الدعـ المالي كدعـ 
كالجماعات السياسية مف خالؿ نظـ المحاباة في التعييف كفي الحصكؿ عمى العطاءات 

 .مف مشاريع الدكلة 
كىذه النقطة لـ تشيد تفعيل ، التعاكف مع المجتمع الدكلي لمحد مف الفساد (2

كاؿ ىربت الى حقيقيًا في العراؽ، فاغمب انشطة الفساد الكبرػ في العراؽ تحكلت الى ام
، نتيجة تعاكف مع عدد مف الدكؿ، لـ يستطع العراؽ اال استعادة مبالغ بسيطة، الخارج
اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد في :الرغـ مف اف العراؽ اصبح عضكا فيعمى 
 . 0222العاـ 
 .انفاذ قكة القانكف، فكثير مف العقكبات ال تستكؼ كنكع الفساد الذ اصدرت بحقو (2
، اما ما يتعمق بكيفية تطكيع التجربة الصينية لمكافحة الفساد في العراؽ ؟   

لتطكيع التجربة الصينية في ، التي نراىا ممكنة، فالكاقع يشير الى اف المجاالت الكحيدة
 :0ىي المرتبطة بالنقاط الثالث السابق االشارة الييا ، ىذا المجاؿ

ية بمكافحة الفساد، كاعادة ربطيا اف العراؽ يحتاج اعادة نظر باالجيزة المعن .0
يتفرع عنو جياز مالي كاخر ادارؼ كاخر ، بجياز كاحد ليككف اقرب الى جياز مستقل

كيككف ىنالؾ كحدة قرار في كل تمؾ ، يتحرػ ما يحدث مف عمميات فساد، قانكني

                                                           
1
ِشىٛس ِؾغٓ ص١ٙٛد، عٙٛد ِؾبسثخ اٌفغبد االداسٞ ٚاٌّبٌٟ فٟ اٌص١ٓ، ثؾش ٌّشرجخ ِغزشبس،  - 

 1١١-1١٣، ص ص ٨١٨١ٚصاسح اٌخبسع١خ، 
٨
 1١١اٌّصذس ٔفغٗ، ص  - 
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كدمجيما بجياز ، االجيزة، اؼ اعادة ربط جيازؼ  ىيئة النزاىة كديكاف الرقابة المالية
كاحد، كيعاد تبعية اك عائدية كحدات اك اقساـ الرقابة كالتدقيق الداخمي في المؤسسات 
، الحككمية لترتبط بيذا الجياز الجديد، لتككف عممية مراقبة االنشطة المختمفة يسيرا

كيحدث االمر بتنسيق، مع البحث عف كل ما يعظـ استقاللية تمؾ المؤسسة كيحمييا 
 سيةعف االبعاد كالضغكط السيا

اف يتحمى القادة السياسيكف بالمسؤكلية في مجاؿ ابعاد الفساد عف مؤسسات  .0
كتقميص ، كانشطتيا  اؼ اف تحظى عمميات مكافحة الفساد بالدعـ السياسي، الدكلة

الف العراؽ يخسر الكثير بسبب ، الضغط السياسي الذؼ يمنع محاسبة حاالت الفساد
، برػ  تيريب العممة كمكارد العراؽخاصة عمى صعيد االنشطة الك، تمؾ االنشطة

كالتالعب بالعطاءات كالمشاريع كاالحاالت فييا لصالح جماعات مرتبطة باالحزاب، 
 .كالتعيينات في المؤسسات الحككمية عمى اساس عامل المحسكبية كليس الكفاءة 

كجكب التعاكف مع المجتمع الدكلي لمحد مف الفساد، سكاء باستعادة االمكاؿ اك  .2
عمى الرغـ ، ة االفراد، فما تـ تيريبو مف امكاؿ ناجمة عف انشطة فاسدة كبير جدااستعاد

كال يمكف التحقق مف ذلؾ اال ، عدـ كجكد ارقاـ نيائية اك ارقاـ يمكف االعتماد عمييا مف
 .بتعاكف دكلي كبير يرجع مف خاللو العراؽ تمؾ االمكاؿ 

ؾ لتعاكف العراقي الصيني، تمنستنتج مما تقدـ اف العراؽ مطالب بتفعيل اليات ا 
كااليات الثقافية  االليات التي تتراكح بيف االليات االقتصادية، االليات السياسية

كالعسكرية، فمف الخطا في رأينا اف تبقي العالقات العراقية الصينية رغـ تطكرىا الحالي 
اكؿ اف اف الكاليات المتحدة ستبقى تح,ستراتيجيدكف مستكػ التحالف اال -اف تبقى –

تثني العراؽ عف الذىاب بقكة الى الصيف لعمميا اف ذلؾ ليس في مصمحتيا، كلكف 
القادة العراقيكف مطالبكف باف يككنكا عمى قدر المسؤكلية كاف ينظركا لمصمحة العراؽ 
اكال كىذه المصمحة تقتضي التعامل مع الجميع كل حسب مايقدمو لمعراؽ مف 

 امكانيات.
 الخاتمة
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انطالقا مف الدكافع العديدة ، فعيل اليات التعاكف العراقي الصينيتناكؿ البحث ت
اف الصيف ترحب , تعاكنية عمى الصعيد االستراتيجي التي تدفع الطرفيف لتبني عالقات

كبشكل دائـ باف يقيـ العراؽ معيا عالقات بعيدة المدػ، كىذا يتفاعل ايجابا مع مشركع 
ماة الحزاـ كالطريق، كايضا يخدـ المصالح اك استراتيجية الصيف لمقرف الحالي المس

العراقية بشكل كبير، اذا مااخذنا بالحسباف المكانة الدكلية الكبيرة التي اخذت تتمتع بيا 
 الصيف في القرف الحالي كترشحيا الف تقكد العالـ بعد عقديف اك نيف.

ذلؾ، بيد انو مف االمكر التي ستبقى تعكؽ ذلؾ ىك المحاكالت االمريكية الجياض 
كلنا في تاخر انجاز بناء ميناء الفاك الكبير داللة كاضحة عمى اف ىناؾ مف ال يرغب 

اىا الكاليات المتحدة منافسة في اف يتطكر العراؽ اك يطكر عالقاتو الدكلية مع اطراؼ تر 
اف صانع القرار العراقي مطالب بشكل كبير باف يتكجو لمصيف لتفعيل اتفاقية ,ليا

ي التي كقعيا معو، كعندما كنت حاضرا في مؤتمر االمف في الشرؽ االطار االستراتيج
االكسط الذؼ اقامو المعيد الصيني لمدراسات بالتعاكف مع كزارة الخارجية الصينية لممدة 

كتـ طرح اسباب التاخر في التحكؿ الى استراتيجية  0204تشريف الثاني  02-03
لؾ باستمرار كنتمنى عمى الجانب التعاكف المشترؾ، قاؿ الصينيكف نحف دابنا عمى ذ

العراقي اف يتخذ ىذا القرار، كعمى االخريف اف يفيمكا اننا الننافسيـ بقدر مالدينا خطط 
تنمكية تكجو لمبمداف الصديقة كاف الصيف ليست لدييا اؼ طمكحات لمييمنة العالمية 

تازة في حجـ اذا كاف الجانب االقتصادؼ قد حقق قفزات مم,فيي ماتزاؿ دكلة تريد النمك
المردكد المالي، فاننا بحاجة ماسة لمتكسع في اشكاؿ التعاكف االخرػ، فنحتاج الفتتاح 
ممحقيات تجارية اكبر كما اننا بحاجة لتقكية دكر الممحقية الثقافية الذؼ كجدتو ضعيفا 

           ، فضال عف تكسيع كل مجاالت التعاكف االخرػ.0205لمغاية اثناء تكاجدؼ ىناؾ عاـ 
 قائمة المصادر

 اٚال: اٌىزت اٌؼشث١خ ٚاٌّزشعّخ

ع١ّشح اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشؽّٓ )اٌص١ٓ اٌمٛح إٌب٘ضخ(، عٍغٍخ دساعبد اعزشار١غ١خ، ِشوض   -1

 .٨١1١اٌذساعبد اٌذ١ٌٚخ، عبِؼخ ثغذاد، 

ٚافبلٙب  ٨١١٧ػّش ٘بشُ رْٔٛ اٌؾ١بٌٟ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌص١ٕ١خ رغبٖ اٌؼشاق ِٕز عٕخ  -٨

 . ١٨١11خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ عبِؼخ اٌّٛصً، األوبد١ّ٠ْٛ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، األسدْ، اٌّغزمجٍ

 .٨١1٢، ث١ذ اٌؾىّخ، ثغذاد، ٨١١٧دمحم اٌؾبط ؽّٛد، ع١بعخ اٌؼشاق اٌخبسع١خ ِٕز ػبَ  -٧
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ٔضاس اعّبػ١ً اٌؾ١بٌٟ، دٚس ؽٍف شّبي االطٍغٟ ثؼذ أزٙبء اٌؾشة اٌجبسدح، ِشوض  -1

 .٨١١٧، 1د ٚاٌجؾٛس االعزشار١غ١خ، أثٛ ظجٟ، طاالِبساد ٌٍذساعب

ٔضاس اٌفشاٚٞ، اٌضمبفخ ٚاٌمٛح إٌبػّخ.. ؽشٚة أفىبس فٝ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ، ِشوض ثشق  -١

 .٨١١1ٌالثؾبس ٚاٌذساعبد، 

 صب١ٔب: االطبس٠ؼ ٚاٌشعبئً اٌغبِؼ١خ

ٌجبسدح، اطشٚؽخ ع١ٍُ وبطغ ػٍٟ، اٌزٕبفظ االِش٠ىٟ اٌص١ٕٟ رغبٖ لبسح افش٠م١ب ثؼذ اٌؾشة ا -1

 ٨١1٨دوزٛساٖ ) ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ ثغذاد، 

، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ٨١1٨-٨١١١شٙذ ١ٌٚذ خبٌذ، اٌؼاللبد االِش٠ى١خ اٌص١ٕ١خ ٌٍّذح  -٨

 ٨١11ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ، 

 صبٌضب: اٌجؾٛس ٚاالٚساق اٌجؾض١خ

ٟ، ػٍٟ دمحم ػٍٛاْ، االصالػ اٌغ١بعٟ فٟ اٌؼشاق لشاءح فٟ اُ٘ اٌزؾذ٠بد اؽّذ ػجذ هللا ٔب٘ -1

 ٨١1٢، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ، ١1اٌذاخ١ٍخ، ِغٍخ لضب٠ب ع١بع١خ، اٌؼذد 

اعبِخ ِؾّٛد دمحم، االس٘بة فٟ اٌؼاللبد االِش٠ى١خ اٌّصش٠خ، ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس  -٨

 .٨١1٧االفش٠م١خ، عبِؼخ اٌمب٘شح، 

خٛس : اعزشار١غ١خ اٌؾضاَ ٚاٌطش٠ك اٌص١ٕ١خ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ، ِغٍخ ثب٘ش ِشداْ ِض -٧

 ٨١13(،  ١٣دساعبد د١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ، عبِؼخ ثغذاد، اٌؼذد ) 

عؼفش وشاس اؽّذ، دالالد ٚص١مخ ع١بعخ اٌص١ٓ رغبٖ اٌؼشة، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌغٕخ  -1

 ،٨١13، ١ٔغبْ ٨١١، اٌؼذد ١٨

عٛص٠ف . ط. ٔبٞ، اٌمِٛخ االِش٠ى١خ ٚاٌص١ٕ١خ ثؼذ االصِخ اٌّب١ٌخ، ضّٓ وزبة ) اٌص١ٓ  -١

اٌمٛح إٌب٘ضخ(، رشعّخ ع١ّشح اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشؽّٓ، عٍغٍخ دساعبد اعزشار١غ١خ، ِشوض اٌذساعبد 

 ٨١1١، ا٠ٍٛي 1٧اٌذ١ٌٚخ، عبِؼخ ثغذاد، اٌؼذد 

اٌؼشثٟ، ِغٍخ شؤْٚ ػشث١خ، عبِؼخ اٌذٚي  ؽبصَ ػّش، اٌمٛح إٌبػّخ اٌص١ٕ١خ فٟ اٌؼبٌُ -3

 ٨١1٣، وبْٔٛ االٚي 1٣٨اٌؼشث١خ، اٌؼذد 

دالي ِؾّٛد اٌغ١ذ، اٌمشْ اٌص١ٕٟ: االٔمالة اٌزذس٠غٟ ٌّؼبدالد االِٓ فٟ عٕٛة ٚعٕٛة  -٣

 .٨١13، ١ٔغبْ ٨١١ششق اع١ب،  ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اال٘شاَ ٌٍذساعبد، اٌمب٘شح، اٌؼذد 

 اٌطبئٟ، رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ اٌفغبد ٚص١بغخ اعزشار١غ١خ ٚط١ٕخ ٌّىبفؾزٗ سػذ ػجذهللا -٢

، و١ٍخ 3فٟ اٌغٙبص االداسٞ اٌؾىِٟٛ فٟ اٌؼشاق، ِغٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزصبد٠خ اٌغبِؼخ، اٌؼذد 

 .  ٨١1١ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزصبد٠خ اٌغبِؼخ، 

١ٌخ اٌؾٛاس االعزشار١غٟ اٌشبًِ ث١ٓ رٛظ١ف آش ٘بشُ ػٛاد ٚ ثب٘ش ِشداْ ِضخٛس،ػبِ -١

ٚسلخ ثؾض١خ، ْ فٟ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌؼشال١خ،اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚاٌص١ٓ ٌخذِخ رؾم١ك ِجذأ اٌزٛاص

٨١1١ 

، ١ٔغبْ 1١3ػٍٟ اٌذ٠ٓ ٘الي، اٌؼشة ٚاٌص١ٓ، ِغٍخ اساء ؽٛي اٌخ١ٍظ، دثٟ،  اٌؼذد  -1١

٨١13 

خ اٌص١ٕ١خ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ غ١ش عفبػ اٌشث١ؼٟ، رطٛس اٌؼاللبد اٌؼشال١ -11

 ٨١1١، 11اٌغ١بع١خ، عبِؼخ ثغذاد، اٌؼذد 

اٌؼشال١خ ٔؾٛ دٚس ص١ٕٟ اوضش فؼب١ٌخ، فٟ: اٌؼشاق  -وبظُ ٘بشُ ٔؼّخ، اٌؼاللبد اٌص١ٕ١خ -1٨

ٚلبئغ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌّشوض اٌذساعبد اٌذ١ٌٚخ، دساعبد اعزشار١غ١خ،  -ٚاٌمٜٛ اٌىجشٜ

1١١٢. 

 ٨١1٣، ٠ٕب٠ش ٨١٣اٌؼذد اللطج١خ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ،اٌصؼٛد اٌص١ٕٟ اٌٝ اٌِبٌه ػٟٛٔ، -1٧

دمحم ثٓ ٠ٛ٘ذْ : اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌص١ٕ١خ ِٓ اال٠ذٌٚٛع١خ اٌٝ اٌجشاغّب١ٔخ، اٌّٛلف ِٓ  -11

 .٨١١٣، ١1اصِخ اٌؼشاق أّٛرعب، ِغٍخ شؤْٚ اعزّبػ١خ، االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، اٌشبسلخ، اٌؼذد 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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ِؾّٛد ػٍٟ اٌذاٚد، ِجبدسح ِششٚع اٌص١ٓ فٟ ثٕبء اٌؾضاَ ٚاٌطش٠ك ٚدٚس اٌذٚي اٌؼشث١خ،  -1١

 ٨١1٢، 1، ن٧٣ِغٍخ دساعبد ع١بع١خ ٚاعزشار١غ١خ، ث١ذ اٌؾىّخ،  ثغذاد، اٌؼذد 

ِشىٛس ِؾغٓ ص١ٙٛد، عٙٛد ِؾبسثخ اٌفغبد االداسٞ ٚاٌّبٌٟ فٟ اٌص١ٓ، ثؾش رشل١خ  -13

 ٨١٨1ٚصاسح اٌخبسع١خ، ِؼٙذ اٌخذِخ اٌخبسع١خ، ٌّشرجخ ِغزشبس، 

ِؼزض عالِخ، اٌذاخً ٚاٌخبسط: ِٕظٛس اشًّ ٌّٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد اٌخبسع١خ ٌّصش، ِغٍخ  -1٣

 .٨١11، ١ٌٛ٠ٛ 1١٣اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد 

، ِغٍخ دساعبد ع١بع١خ ٨١١٧ٔغُ ٔز٠ش شىش، االعزشار١غ١خ اٌص١ٕ١خ ارغبٖ اٌؼشاق ثؼذ ػبَ  -1٢

 ٨١1٢، ؽض٠شاْ ٧3غ١خ، ث١ذ اٌؾىّخ، اٌؼذد ٚاعزشار١

٘بٟٔ خالف، ال١ٍُ ِزصذع: اٌغ١بعخ اٌّصش٠خ رغبٖ االصِبد اٌؼشث١خ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ،  -1١

 .٨١11، ١ٌٛ٠ٛ 1١٣اٌؼذد 

ٍّ٘ٛد ِبد، ؽش٠خ ثؼ١ذح اٌّذٜ ٚاصد٘ب ِزضا٠ذ، ِغٍخ اٌص١ٓ ا١ٌَٛ، ثى١ٓ، ػذد وبْٔٛ اٌضبٟٔ  -٨١

٨١1٢ 

ٔغ، اٌزغبسة اٌص١ٕ١خ إٌبعؾخ، ِغٍخ اٌص١ٓ ا١ٌَٛ، ٚصاسح اٌخبسع١خ، ثى١ٓ، ػذد ٘ٛ ثٟ ١ٌب -٨1

 ٨١1٢وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

١٘ضُ وش٠ُ ص١ٛاْ، فغبد اٌطجمخ اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق : دساعخ الزصبد٠خ، ِغٍخ اٌّغزمجً  -٨٨

 ٨١11، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، رّٛص ٧٢١اٌؼشثٟ، اٌؼذد 

١ّٕخ اٌغ١ٍّخ رز١ؼ ِض٠ذا ِٓ اٌفشص ٌٍؼبٌُ، ِغٍخ اٌص١ٓ ا١ٌَٛ، ثى١ٓ، ػذد ٚٚعٟ وٍٗ، اٌز -٨٧

 .٨١1٢وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

٠بعش ػٍٟ اثشا١ُ٘، ػذٔبْ ػجذ اال١ِش ِٙذٞ، دٚس ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ِىبفؾخ  -٨1

خ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼ١١اٌؼذد (ِغٍخ لضب٠ب ع١بع١خ،٨١١٧د )فٟ اٌؼشاق ثؼذ اٌؼبَ اٌفغب

 ٨١1٢إٌٙش٠ٓ، 

 ساثؼب: االٔزشٔذ 

1-https://www.alsumaria.tv/news 

، اٌّؼٙذ اٌؼشالٟ ٌؾٛاس اٌفىش، ٨١١٧عزبس عجبس ػالٞ، ِشىٍخ اٌفغبد فٟ اٌؼشاق ثؼذ ػبَ  -٨

 / http://hewariraq.com/%D، ِٕشٛس ػٍٝ اٌشاثظ:  ٨١1٢ا٠ٍٛي  1٣ثغذاد، 

ٚاٌص١ٓ؟، ِشوض اٌّغزمجً ٌٍذساعبد، ثغذاد،  و١ف رطٛسد اٌؼاللبد إٌفط١خ ث١ٓ اٌؼشاق -٧

1١/٨/٨١٨1 

ص٘شاء شش٠ف صادح، لفضح ٚاعؼخ فٟ اٌؼاللبد اٌؼشال١خ اٌص١ٕ١خ، اٌّشوض  اٌّشوض اٌذٌٟٚ  -1

 :IPCC : : b2n.ir/1899/13//httpٌذساعبد اٌغالَ  
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