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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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الدبلوماسية هي علم وفن إدارة وتنظيم العالقات بني الدول، هذِه العالقات ال تقتصر على 
جانب معني وهو اجلانب السياسي فحسب بل تتسع وتشمل اجلوانب االقتصادية واألمنية والثقافية 
والبيئية والسيما بعد التطورات اليت شهدهتا البيئة الدولية يف منتصف القرن العشرين وبداية القرن 

احلادي والعشرين.

أدوات  من  الرئيسة  األداة  تعد  واليت  االقتصادية  الدبلوماسية  على  التعرف  سيتم  هنا  من 
الفعال على املستوى اإلقليمي  التجاري واالقتصادي  التعاون  السياسة اخلارجية هتدف إىل تعزيز 

والدويل.

وتُعد الدبلوماسية االقتصادية نشاطاً دبلوماسياً يقوم بِه بلد ما حلماية مصاحله االقتصادية. 
االقتصادية  املوارد  استعمال  واملالية من خالل  األعمال  قطاعي  لدعم  دبلوماسي  أهنا عمل  كما 

لتعظيم مكاسبِه الوطنية يف النشاطات كافة ملا يعود ابلنفع االقتصادي املتبادل على البلد.

من أهم أهداف الدبلوماسية االقتصادية اآليت:

أواًل:توسيع املصاحل االقتصادية.

اثنياً:استعمال االقتصاد كوسيلة من وسائل الدبلوماسية لتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل ، 
ولتعويض القصور يف اجلوانب األخرى.

تطورت الدبلوماسية االقتصادية يف أربع مراحل وهي : أواًل: مرحلة الرتويج التجاري، اثنياً: 
مرحلة الربط الشبكي ، اثلثاً:مرحلة الرتويج القطري ، رابعاً: املرحلة التنظيمية. تعمل الدبلوماسية 

الدبلوماسية االقتصادية بني العراق واململكة 
العربية السعودية عام 2020

د. زمن ماجد عودة

* كلية العلوم السياسية جامعة بغداد .
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االقتصادية من خالل هذِه املرحل على اآليت:

تشجيع التجارة اخلارجية بني الدول.. 	

إدارة املفاوضات التجارية وعقد االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف.. 	

تشجيع االستثمارات.. 	

حتسني أداء األسواق وتقليل تكاليف وخماطر الصفقات عرب احلدود.. 	

إدارة تدفقات اهلجرة وتشجيع السياحة.. 	

تقدمي املساعدات اخلارجية.. 	

حتقيق األمن االقتصادي.. 	

مع . 	 قوية  وإقامة عالقات  اجلديدة  التكنولوجيا  استيعاب  والتكنولوجيا من خالل  العلم  تعزيز 
مراكز االبتكار.

حنن نعيش يف عصر العوملة فال ميكن لدولة ما أْن تكون مكتفية بذاهتا ومغلقة حدودها ، 
بل على الدول االنفتاح على بعضها البعض والرتابط مع بعضها البعض ، والعمل على تكثيف 

العالقات االقتصادية وتعزيز التعاون واالعتماد املتبادل مع حميطها اإلقليمي والدويل. 

كما نالحظ أنَّ النظام االقتصادي العاملي يف القرن احلادي والعشرين مل يعد نظاماً قائماً 
على االقتصادايت الوطنية املستقلة بل قائماً على سوق عاملية أكثر صالدة وقوة يف اإلنتاج والتوزيع 
واالستهالك. كل ذلك يوجب على اجلمهورية العراقية االبتعاد عن سياسة غلق احلدود مع دول 
اجلوار اإلقليمي ، واالبتعاد عن سياسة اقتصار التعامل مع دول حمددة ، بل يتوجب على العراق 
تنويع مصادر تعامله االقتصادي مبا خيدم مصاحلة االقتصادية ابلدرجة األوىل والسيما بعد األزمات 
االقتصادية اليت مر هبا أثناء جائحة كوروان ، واليت من املمكن أْن مير هبا يف األعوام القادمة إذا 

استمر يف اتباع السياسة احلالية.

قد تكون الدبلوماسية االقتصادية ثنائية بني دولتني ، أو بني جمموعة من الدول سواء على 
املستوى اإلقليمي أو الدويل. تبعاً لذلك سيتم احلديث عن الدبلوماسية االقتصادية الثنائية مابني 



5
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العراق واململكة العربية السعودية.

لو دققنا النظر يف طبيعة التعامل االقتصادي بني العراق والسعودية يف القرن املاضي لالحظنا 
عدم وجود نشاطات اقتصادية مشرتكة بني البلدين يف الثالثينيات واألربعينيات واخلمسينيات من 
القرن املاضي.إذ تنظر السعودية بعني القلق للعراق كمنافس إقليمي قوي هلا يف املنطقة. ومل تتحسن 
عام  يف  وابلتحديد  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  يف  إال  االقتصادي  التعامل  ويتطور  العالقات 
		9	عندما قامت إيران بضرب ميناء الفاو هنا شعرت السعودية حبجم اخلطر الذي تشكلُه إيران 
على مصاحلها يف املنطقة ، وبدأت بتقدمي الدعم املايل للعراق ، وتزويد العراق بـ00	 ألف برميل 
من النفط يومياً تعويضاً عن اخنفاض إنتاجه ،كما قامت السعودية إبنشاء خط أانبيب لنقل النفط 
العراقي من ميناء البصرة إىل ميناء ينبع على البحر األمحر. مل يستمر التعامل االقتصادي بني البلدين 
العراق  أثر غزو  املاضي على  القرن  التسعينيات من  قطيعة اتمة يف  تراجع وشهد  أن  لبث  ما  بل 

للكويت من جهة ودعم السعودية للحركات املعارضة للنظام العراقي السابق من جهة أخرى.

وعندما طرحت األمم املتحدة برانمج النفط مقابل الغذاء عام 	99	 أعلنت السعودية عن 
رغبتها للتعاون مع العراق ضمن اتفاقية النفط مقابل الغذاء ، وطرحها ملبادرة رفع احلظر عن املواد 

الغذائية.

ومل تشهد العالقات بني البلدين أي حتسن يذكر بعد عام 	00	 بل نالحظ استمرار غلق 
احلدود ، وعدم إعادة فتح السفارات والتبادل الدبلوماسي السياسي ، وعدم وجود تبادل جتاري 
األمريكية من  املتحدة  الوالايت  اختاذ  السعودية من  ويرجع ذلك خلشية  إىل 009	  من	00	 

العراق ساحة إلقامة املشاريع االسرتاتيجية يف املنطقة بداًل منها. 

وبعد خروج القوات األمريكية من العراق عام 		0	 وحتسن األوضاع األمنية نوعاً ما شهد 
عام 		0	 و 		0	 تباداًل جتارايً بلغت معه نسبة الصادرات 		% أّما نسبة الواردات فكانت 
		%. وبعد عام 		0	 تراجع التبادل التجاري بني البلدين على أثر االحتجاجات يف املناطق 

الغربية وتردي األوضاع األمنية اليت أّدت إىل غلق احلدود العراقية السعودية.

ويُعدُّ عام 		0	 نقطة حتول يف طبيعة العالقات وعودة النشاطات االقتصادية بني البلدين 
ويرجع ذلك ابلدرجة األوىل إىل سياسة التعاون لكل من رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي 

وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. 
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خالد  السعودي  الطاقة  وزير  زايرة  بعد  ابلتحديد  البلدين  بني  االقتصادي  التعامل  تطور 
الفاحل إىل البصرة يف أاير 		0	 وإعالن رغبة بالده االستثمار يف البصرة وفتح مكتب سابك 
للبرتوكيمياوايت ، وزايدة التعاون االقتصادي للمسامهة يف توازن سوق النفط ودعم أسعار اخلام ومن 

مث لالستفادة من األمهية االقتصادية اليت يتمتع هبا العراق.

ويف تشرين األول 		0	 زار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مع وفد حكومي اململكة 
وزير  –السعودي حبضور  العراقي  التنسيقي  اجمللس  أتسيس  على حمضر  للتوقيع  السعودية  العربية 
اخلارجية األمريكي ريكس تيلوسون. ومت عقد االجتماع األول للمجلس ومناقشة عدد من القرارات 
الزراعة والكهرابء واالتفاق على إعادة فتح  النفط والغاز ويف قطاع  املتعلقة ابالستثمار يف قطاع 

املنافذ احلدودية ملا هلا من نفع اقتصادي مشرتك للبلدين. 

ويف تشرين االول		0	 شاركت السعودية يف معرض بغداد الدويل بدورته الـ 		  وكان اجلناح 
السعودي يضم جمموعة من الشركات وكان اهلدف من هذِه املشاركة معرفة حجم الفرص السوقية اليت 

يوفرها العراق للمنتجات السعودية ، ومعرفة مدى التسهيالت املوجودة للتصدير إىل العراق.

كل ذلك انعكس على زايدة حجم التبادل التجاري بني البلدين ليصل إىل 	 مليار دوالر 
عام 		0	 بعدما كان 	 مليار دوالر عام 		0	.

رسم بياين يوضح حجم التبادل التجاري بني العراق والسعودية من عام 0	0	-9	0	

 

احصاءات التجارة الخارجية
Foreign Trade Statistics

))VVaalluuee  ))MMiilllliioonn  SSRR((ممللييوونن  رريياالل))االلققييممةة  

االلتتررتتييببااللققييممةةااللننسسببةةااللتتررتتييببااللققييممةةااللننسسببةةااللتتررتتييببااللققييممةة
VVaalluueeRRaannkk%%VVaalluueeRRaannkk%%VVaalluueeRRaannkk

20101,905390%.41660%1,905531,904
20112,182410%11530%2,183562,181
20122,031420%71220%2,037592,024
20132,925360%61240%2,931512,919
20143,435350%51230%3,440513,430
20151,841430%101150%1,851611,831
20162,264360%23990%2,287522,240
20173,969320%30990%3,999413,939
20184,259330%44930%4,304434,215
20192,946380%261020%2,972532,921

االلققييممةة
VVaalluuee

االلققييممةة
VVaalluuee

1نحاس ومصنوعاته211منتجات معدنية  Mineral productsCopper and articles thereof

1منتجات كيماوية منوعة225ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل Dairy; eggs; edible products of animal originMisc. chemical products

4سكر ومصنوعات سكرية305محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق Preparations of cereals or flourSugars and sugar confectionery

5صمغ وعصارات نباتية331أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها Electrical equipment; partsLac and vegetable saps

12 Aluminium and articles thereofAluminium and articles thereof

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و العراق
Trade between Kingdom of Saudi Arabia and IRAQ

االلسسننةة
YYeeaarr

ححججمم  االلتتججااررةةIImmppoorrttااللووااررددااتت      EExxppoorrttااللصصااددررااتت      
VVoolluummee  OOff  TTrraaddeeااللممييززاانن  االلتتججاارريي

BBaallaannccee
ooff  TTrraaddee

22001199أأههمم  االلسسللعع  االلممصصددررةة  
TToopp  EExxppoorrtteedd  CCoommmmooddiittiieess  22001199

22001199أأههمم  االلسسللعع  االلممسستتووررددةة  
TToopp  IImmppoorrtteedd  CCoommmmooddiittiieess  22001199

ألومنيوم ومصنوعاته332ألومنيوم ومصنوعاته
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Trade Flowحركة التجارة     

Exportالصادرات    Importالواردات   

STATS.GOV.SA
املصدر : اهليئة العامة لإلحصاء ، التبادل التجاري ، إحصاءات التجارة اخلارجية ،9	0	 ،ص9	.

 https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Trade%20Exchange%202019.pdf
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أّما االجتماع الثاين للمجلس التنسيقي العراقي– السعودي والذي عقد يف األسبوع األول 
من شهر نيسان 9	0	 ، والذي يعد من أكثر االجتماعات فعالية إذ أعرب فيِه وزير التجارة 
أربع شركات  هناك  وأن  لالستثمار  لبالده  رغبة  وجود  عن  القصيب  ماجد  السعودي  واالستثمار 
سعودية كربى جاهزة لالستثمار ابلعراق يف عدة جماالت منها : شركة أرامكو لالستثمار يف جمال 
الغاز ، و شركة سابك لالستثمار يف قطاع البرتوكيمياوايت ، وشركة معادن لالستثمار يف جمال 

الفوسفات واألمسدة واألملنيوم ، وشركة أكواابور لالستثمار يف مشروع الربط الكهرابئي. 

فضاًل عن رغبة السعودية يف تطوير العالقات املالية من خالل حث املصارف السعودية على 
فتح فروع هلا يف العراق ، وإعالن العراق عن رغبته بفتح فرع ملصرف التجارة العراقي يف الرايض.

ويف االجتماع الثالث للمجلس التنسيقي العراقي – السعودي يف متوز 0	0	 كان االتفاق 
بـ00	ميجاواط  البصرة  يزود  األول  اخلط  الكهرابئي خبطني  الربط  مشروع  إمتام  على  البلدين  بني 
واخلط الثاين يزود املثىن بـ00	 ميجاواط. ويف االجتماع الرابع للمجلس التنسيقي يف نوفمرب 0	0	 
مت توقيع اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات بني البلدين ، واالتفاق على عدة مشروعات منها : 
االستثمار الزراعي يف ابدية اجلزيرة والصحراء الغربية مبساحة تقدر بنحو مليون و00	الف دومن منها 
00	 ألف دومن يف املثىن ، و00	 ألف دومن يف النجف ، و00	 ألف دومن يف األنبار وإنشاء 
حمطات كربى لإلنتاج احليواين ، يعود هذا املشروع ابلفائدة الكربى على حمافظة املثىن ، ويسهم يف 
العمق االسرتاتيجي  العراق  األنبار والنجف ، وجيعل من  الغربية يف  إحياء ابدية اجلزيرة والصحراء 
لألمن الغذائي للمنطقة يف املستقبل. لكن بسبب تصرحيات وزارة املوارد املائية العراقية اليت تعرب عن 

عدم وجود موارد مائية كافية لتمويل املشروع مت أتجيل العمل ابملشروع إىل إشعار آخر.  

ومن أهم خطوات تعزيز التعاون االقتصادي بني البلدين إعادة افتتاح منفذ عرعر يف 		 
نوفمرب 0	0	 الذي كان من املقرر افتتاحه يف تشرين األول 9	0	 لكن مت أتجيله أكثر من مرة 

بسبب عدم استكمال اإلجراءات األمنية .

ملنفذ عرعر أمهية اقتصادية وجتارية كبرية تعود ابلفائدة على كال البلدين إذ يسهم املنفذ يف 
تنشيط احلركة االقتصادية وزايدة التبادل التجاري ، ويف سهولة نقل البضائع واملنتوجات السعودية 
إىل العراق عن طريق املنفذ بداًل من اختاذ طريق األردن والكويت والذي يستغرق وقتاً يصل إىل 0	 
أايم من جهة وتكاليف مالية أكثر من جهة أخرى. فضاًل عن سهولة نقل املنتوجات العراقية إىل 
قارات آسيا وإفريقيا وأورواب ؛ وذلك عن طريق استعمال رجال األعمال العراقيني املوانئ السعودية 
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على البحر األمحر واخلليج العريب.

واألهم من ذلك يسهم املنفذ يف جعل العراق ترانزيت ملرور البضائع والسلع من سوراي إىل 
السعودية وابلعكس ، األمر الذي يتطلب من العراق تفعيل الرتانزيت وأتمني الطريق للشاحنات 

لنقل البضائع ملا لُه من فائدة اقتصادية تعود على العراق.

ويف إطار تعزيز التعاون االقتصادي زار وفد من أعضاء اجمللس التنسيقي العراقي السعودي 
وعلى رأسهم وزير التجارة واالستثمار ماجد القصيب بغداد يف 	 كانون األول عام 0	0	 لتطوير 
العالقات االقتصادية وتفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة هلذا الغرض. وقد مت توقيع اتفاقية 
إلنشاء صوامع غالل يف حمافظة الديوانية بقيمة 		 مليون دوالر ، وتوقيع اتفاقية أخرى إلنشاء 
مستشفى يف حمافظة األنبار بقيمة 		مليون دوالر. فضاًل عن زايرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي الرايض ولقائه امللك سلمان بن عبد العزيز واألمري حممد بن سلمان يف 		 آذار 		0	 
للتأكيد على استمرار التعاون االقتصادي وتوسعة بشكل أكرب بني البلدين يف املستقبل ، والبحث 
عن طرق جديدة لتعزيز السلم واالستقرار اإلقليمي ملا لُه من أمهية تعود على كال البلدين يف اجلوانب 

السياسية واالقتصادية واألمنية. 

يف اخلتام،  ميكن القول بوجود لغة حوار وتعامل اقتصادي واضح بني العراق والسعودية بعد 
عام 		0	 والسيما بعد أتسيس اجمللس التنسيقي العراقي – السعودي واالتفاق على االستثمار 
النفط والغاز واملعادن والزراعة وإعادة فتح منفذ عرعر. نالحظ أنَّ اجتاه  يف العراق يف قطاعات 
سياسة البلدين حنو دبلوماسية التعاون االقتصادي مل أتِت من فراغ وإمنا جاءت بعد إدراك اتم من 
قبل البلدين العراق والسعودية ملدى أمهية التعاون فيما بينهم. إذ نالحظ أن هناك رغبًة قويًة لدى 
املوجودة يف  األملنيوم والفوسفات  العراق واالستفادة من معادن  للتعاون واالستثمار يف  السعودية 
العراق يف الصناعة السعودية ، إذ توجد لدى السعودية خطة للتوجه حنو إحياء قطاع الصناعة يف 
األعوام العشرة القادمة بداًل من االعتماد على النفط واالستثمار يف قطاع الكهرابء وزايدة التبادل 
التجاري والتقليل من اعتماد العراق على املنتوجات اإليرانية ، وإدراك العراق والسيما بعد األزمات 
االقتصادية اليت مير هبا ضرورة تنويع مصادر تعامله االقتصادي يف اجملاالت كافة و االستفادة من 

املوانئ السعودية لتصدير منتوجاته لقارة آسيا وإفريقيا وأورواب.
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سيواجه التعامل االقتصادي بني البلدين عدة عقبات منها :-

من  يتطلب  والذي  البلدين  بني  الدبلوماسية  طبيعة  السائد يف  والشك  التوتر  :عامل  أواًل 
العراق والسعودية االبتعاد عنُه، وأن تثبت السعودية  حسن نيتها من خالل العمل على ختفيض 

الديون العراقية أو إطفائها.

االستثمارات  تعرقل  أن  ميكن  البلدين  يف  معارضة  وجهات  سياسية  أحزاب  :وجود  اثنياً 
بسبب عوامل فكرية. فضاًل عن التحدايت اإلقليمية املعرقلة لالستثمار بني البلدين. 

املصادر :

أواًل: الكتب.

يورغ سورنسن ،إعادة النظر يف النظام الدويل اجلديد ،ترمجة أسامة الغزويل سلسلة كتب عامل 	. 
املعرفة ،العدد)		0(،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،	0	0.

اثنياً:اجملالت العربية.

مىن حسني عبيد ، العالقات العراقية –السعودية بعد عام 	00	 ، جملة كلية الرتبية للبنات ، 	. 
العدد )	( ، اجمللد )	9( ، جامعة بغداد ، 	0		.

اثلثاً:مواقع االنرتنيت.

أكثم سيف الدين ،مشروعان بقيمة 0	 مليون دوالر بني العراق والسعودية ، العريب اجلديد، . 	
www.alaraby.co.uk .	0	0 ديسمرب 	

	 . .www.cosit.gov.iq اجلهاز املركزي لإلحصاء العراقي

جوزيف مكميالن ، اململكة العربية السعودية والعراق النفط والدين وتناحر طويل مستمر ، . 	
www.usip.org تقرير معهد السالم األمريكي

http://www.alaraby.co.uk
http://www.cosit.gov.iq
http://www.usip.org
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رئيس الوزراء العراقي يسعى لتوثيق العالقات االقتصادية مع السعودية ، قناة احلرة ،		مارس . 	
www.alhurra.com .	0		

	 . 	0	0/		/	0 العراقية  الغربية  الصحراء  يف  السعودي  الزراعي  االستثمار   ، السام  سعد 
 .www.yesiraq.com

	 .www. .	0	9، اهليئة العامة لإلحصاء ، التبادل التجاري ، إحصاءات التجارة اخلارجية
stats.gov.sa

رابعاً:املصادر االنكليزية.
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