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 مقدمةال

 الكبٌر االختالؾ من الرؼم الصٌنٌة على التجربة جوانب بعض نقل نحاول البحث هذا فً     

 من جاء الصٌن فً االصالحً والنهج التؽٌر ان واالهم,  االقتصادٌة اتٌامكان من الكثٌر فً

 الخارج من واالقتصادي السٌاسً تؽٌر حدث العراق فً اما,  خالصة وطنٌة وبارادات الداخل

 قدر التجربة هذه اسقاط الى ونسعى,  المحكمة الدولٌة والعقوبات الحروب انهكته اقتصاد فً

 بشكل االقتصادي االصالح فً وطنٌة تجربة الى والسعً عام بشكل العراق على االمكان

 . خاص

 اهمٌة البحث 

, كان البد من اٌجاد اسالٌب  2002بعد التؽٌر السٌاسً واالقتصادي فً العراق ما بعد عام 

جدٌدة فً االصالح االقتصادي ومن ضمنها االستفادة من تجارب تنموٌة ناجحة . وٌتطرق 

 تنموٌة فً العالم .البحث الى التجربة الصٌنٌة التً تعد من انجح التجارب ال

 مشكلة البحث 

تتلخص مشكلة البحث فً محاولة الٌجاد تجربة تنموٌة ٌمكن لالقتصاد العراقً االستفادة منها 

 وتمثل تجربة االصالح االقتصادي فً الصٌن واحدة من هذه التجارب الناجحة.

 فرضٌة البحث 

ان العراق الٌزال فً مراحل االصالح االقتصادي ولم ٌحقق انجازات على الصعٌد االقتصادي 

 فً ظل قدرته على التنوع االقتصادي على الرؼم من امتالكه الموارد الطبٌعٌة المتنوعة 

 منهجٌة البحث 

ٌستخدم البحث المنهج االستقرائً فً التحلٌل من خالل المقارنة بٌن تجربة االصالح 

 االمكانٌات والقدرات االقتصادٌة للعراق .قتصادي ومن خالل استعراض اال

 جرى تقسٌم البحث الى مبحثٌن للوصول الى هدؾ البحث الذي تم االشارة له فً المقدمة 
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 العالقات الصٌنٌة العراقٌة ومفاعٌلها االقتصادٌة : المبحث االول 

  1002عام  الصٌنٌة ماقبل -اوال / العالقات العراقٌة 

 الكرٌم عبد عهد فً انطالقتها منذ العراق مع الصٌن بعالقات متحكما عامال االقتصاد ؿظل     

 تحدٌد فً ومؤثرا مهما دورا البداٌة منذ لعب السٌاسً البعد ان من الرؼم على, 8591 عام قاسم

 النظام حاجة فً وخاصة 8595 عام الصٌنٌة الثورة نجاح بعد السٌما العالقات تلك وتحجٌم

 العراق فً الملكً النظام احجم الؽربٌة االرتباطات وبسبب,  الدولً االعتراؾ الى الشٌوعً

 الملكً النظام سقوط من الرؼم وعلى,  الصٌنٌة والثورة الشٌوعً بالنظام االعتراؾ عن آنذاك

 قوة ان اال(  الوقت ذلك فً العراقً الرئٌس) قاسم الكرٌم عبد قاده الذي واالنفتاح العراق فً

 اضعؾ 8591 عام بعد السوفٌتٌة الصٌنٌة العالقات وتشنج السابق السوفٌتً االتحاد مع العالقات

 تسلم بعد والسٌما العالقات تلك تعززت وقد,  علٌها واالنفتاح الصٌن مع العراقٌة العالقات

 ومن,  التحتٌة البنى فً الصٌنٌة المشارٌع خالل من 8591 عام السلطة( المنحل) البعث حزب

  مدة واثناء, االٌرانٌة العراقٌة الحرب اٌام( 8511-8510) باالسلحة العراقً الجٌش تجهٌز

 االقتصادٌة العالقات تعطلت(  2002-8550) المدة خالل العراق على االقتصادي الحصار

 مع التجارٌة التعامالت من بنوع احتفظت التً  الدولة كانت الصٌن ان اال,  العالم مع والتجارٌة

 مكن ما وهو,  الؽذاء مقابل النفط برنامج اطار فً التجارٌة تعامالته فً العراق وفضلها العراق

 واالنشائٌة االولٌة بالمواد العراق تزوٌد مقابل العراقً النفط من كبٌرة كمٌات شراء من الصٌن

 رفع بعد االستثمار فً امال,  النفط عن للتنقٌب اتفاقات وتوقٌع,  العراقٌة السوق حاجة لسد

 . الحصار

 آنذاك الطالبانً جالل العراقً الرئٌس وبزٌارة 2002 عام بعد العالقات هذه تعززت وقد    

  العبادي حٌدر  وزٌارة 2088 عام المالكً نوري الوزراء رئٌس وزٌارة,  2002و 2009 عام

 توقٌع الى الزٌارات تلك اسفرت وقد,   2081 عام المهدي عبد عادل وزٌارة,  (1)  2089 عام

 فً النفط النتاج تراخٌص على والحصول والتجارٌة االقتصادٌة المجاالت فً تعاون اتفاقٌات

 . للعراق تجاري شرٌك اكبر تكون ان الصٌن اهل مما,  العراق جنوب

  1002الصٌنٌة ما بعد عام  –ثانٌا/ العالقات العراقٌة 

                                                           
1 )

  www.alnukhab.com,  االكادٌمٌة النخب مؤسسة موقع العراقٌة الصٌنٌة العالقات عن لمحة, سعٌد خلٌل رؤى 
tً8/2/2082ف.) 
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 القوة استخدام عدم فً رؼبتها من انطالقا, 2002 للعراق االمرٌكً االحتالل الصٌن عارضت

 ساقتها التً االسباب ان الى اضافة السٌاسٌة النظم لتؽٌٌر الدولٌة العالقات فً كمبدأ العسكرٌة

 مقنعه تكن لم الشامل الدمار ألسلحة امتالكه حول( حسٌن صدام) نظام سقاط ال المتحدة الوالٌات

 النمو المتسارع الصٌنً باالقتصاد ستضر بوش الرئٌس اعلنها التً الحرب ان عن فضال, 

 وتهدد العراق مع الصٌن بنتها التً الكبٌرة االقتصادٌة العالقات شبكة ستفكك انها حٌث

 مجاالت مختلؾ وفً, 2002 فً دوالر ملٌار 2 الى وصلت والتً المتصاعدة استثماراتها

  (2)  دوالر ملٌار بلؽت والتً النفط مجال فً والسٌما والتجارة االقتصاد

 دفعها فٌها  اعتقادها حسب التمرد لحركات الداعمة االمرٌكٌة الضؽوط من الصٌن تخوؾ ان

 استخدام ٌجٌز الذي الدولً االمن مجلس قرار امام االمرٌكً للموقؾ مؽاٌرا موقفا تبنً الى

 للدخول محاوالتها الى الصٌن عادت الحرب نهاٌة وبعد. 2002 عام العراق ضد العسكرٌة القوة

 فرص على الحصول بهدؾ االخرى العالمٌة االقتصادٌة القوى مع ظل وفً العراقٌة السوق الى

 شراكة بعقود قبلت التً الدول اوائل من الصٌن كانت ولهذا,  الحصار سنوات بعد استثمارٌة

 ( 3)  2009 عام الجدٌدة العراقٌة الحكومة مع رمزٌة وبفوائد

 المسؤولٌن استقبال فً وبداتها للعراق والفنٌة المالٌة المساعدات تقدٌم فً الصٌن وسرعت    

 بٌن العالقات وتٌرت تصاعد ظل وفً,  لهم والنصح المشورة لتقدٌم الصٌن فً العراقٌٌن

 8.2 بقٌمة نفطٌة اتفاقٌة احٌاء وتم النفطٌة بالعقود  تتعلق مهمة اتفاقٌات على التوقٌع تم الطرفٌن

% 10 الؽاء تم كما, (4)  النفطً االحدب حقل لتطوٌر 8552 عام وقعت قد كانت دوالر ملٌار

 انتاج مجال فً صفقات وتوقٌع دوالر ملٌار 1.9 والبالؽة للصٌن المستحقة العراق دٌون من

 فً نٌالعراقٌ والفنٌٌن الموظفٌن لتدرٌب تفاهم مذكرة توقٌع وكذلك التحٌة والبنى والنقل الكهرباء

 (5)  الطاقة وانتاج البشرٌة التنمٌة مجال

 الصٌنٌة الشركات عدد بلؽت ان العراقٌة االسواق على الصٌنً االنفتاح نتائج من كان لقد     

 والكهرباء الطاقة قطاعات فً استثمارٌة  شركة 801 الى 20888 عام العراق فً

 2088 عام دوالر ملٌار 89 من البلدٌن بٌن التجاري التبادل لٌرتفع واالتصاالت والمواصالت

                                                           
(

2
)Scott J. Lee , From Beijing to Baghdad: Stability and  Decision making , In Sino-Iraqi Relations, 1958-

2012 CUREJ , College Undergraduate Research Electronic Journal p79    , College of Arts and Science 
(

3
 ) TIM ARANGO and CLIFFORD KRAUSS, China Is Reaping Biggest Benefits of Iraq Oil Boom, MIDDLE 

EAST, 2 JUNE, 2013,p47 
(

4
)www.alnukhab.com  t 8/2/2082 فً  

5 )
 الموقع على منشور,  22 ص, , بؽداد جامعة,  الدولٌة الدراسات مركز, الصٌنٌة العراقٌة العالقات تطور, الربٌعً ؼٌث. د 

www.iasj.net 
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 وتكون,  للصٌن الرابع العربً التجاري الشرٌك العراق جعل ما 2082 عام ملٌار 29 الى

 (6)  للعراق االول التجاري الشرٌك الصٌن

 الصٌنً المحلً االنتاج كفاٌة وعدم للصٌن االقتصادي النمو تصاعد مع العراق اهمٌة وتزداد

 جٌد بشكل مالئمة مصادر عن بالبحث قٌامها الصٌن من ٌجعل الذي االمر والؽاز النفط من

 االٌرانٌة النفطٌة االستٌرادات على الصٌن اعتماد ان الى اضافة, النفطٌة احتٌاجاتها الستٌراد

 (7)  االٌرانً والؽاز النفط قطاع على االمرٌكٌة العقوبات بسبب ٌضعؾ بدء

  العراقٌة ( فً االصالح االقتصادي  –التماثل فً التجربة ) الصٌنٌة ثالثا / 

 بعد انه اال االشتراكٌة البداٌة حٌث من والصٌنٌة العراقٌة التجربتٌن بٌن التشبٌه نستطٌع     

 كامل بشكل ومخرجاتها التجربة مدخالت باختالؾ الجزم نستطٌع مفصل بشكل الحالتٌن دراسة

 حقبتها خالل نجحت انها اال المتكررة االجتماعٌة واضطراباتها اخفاقاتها رؼم فالصٌن

 قبل الذاتً االكتفاء وتحقٌق متعددة صناعٌة وقواعد قوٌة تحتٌة بنٌته بناء فً االشتراكٌة

 استطاعت االنفتاح تطبٌق وبعد العالم على التدرٌجً االقتصادي االنفتاح تجربة فً االنخراط

 لموارد الصٌن باستؽالل ٌجزم البعض جعل الذي االمر درجة اقصى الى منه االستفادة

 الدول وثروات موارد بنقل الشركات تلك تتهم حٌث,  العكس ولٌس الجنسٌات متعددة الشركات

 حقبتها خالل العراقٌة التجربة الى بالنظر ولكن, والمتقدمة الكبرى الدول لصالح النامٌة

 الحدٌد النتاج مصانع عدة قوامه عام اعمال قطاع انشاء استطاعت بالفعل انها نجد االشتراكٌة

 متمثلة العراقً االقتصاد فً الرئٌسٌة المعضلة تظل ولكن االخرى المنتجات وبعض واالسمنت

 المتهالكة المشروعات هذه وتموٌل المتعددة وقطاعاتها بمصانعها للدولة العام القطاع بادارة

 المجمعات تفعٌل فً شعبٌةال المشاركة اهمٌة باالعتبار االخذ مع المتنوعة بالمشاكل والمثقلة

 صراعات فً العراق دخول بعد خاصة الحجم وصؽٌرة المتوسطة المشروعات او التعاونٌة

 مرتفعة نمو معدالت تحقٌق على وقدرته موازنتها ارهقت السابقة االربعة العقود خالل اقلٌمٌة

 . سرٌعا الناشئ القطاع هذا تدهور الى ادى الذي االمر

 اسواقها وربط العالم على المدروس ؼٌر االنفتاح على العراقٌة الدولة شرعت وعندما    

 من والبضائع السلع تدفق امام المتواضعة المحلٌة صناعته تصمد لم العالمٌة باألسواق المحلٌة

                                                           
(

6
 (  Paul Salem, Iraq’s Tangled Foreign Interests and Relations, Carnegie Middle East center, December 

24, 2013.p65 
(

7
( Middle East Policy Council , Volume XV , Number 2 , in 19 – Mahmoud Ghafouri , China's Policy in 

the Persian Gulf, 7 – 2017, p33. 



 

9 

  تشوهات خلق الى ذلك وادى المنافسة من واخرجتها الوطنٌة الصناعة قتلت لدرجة ألٌام العالم

 عن وبعٌدا,  هذا ٌومنا الى العراقً المواطن ثمنها دفع المحلً االقتصاد فً هٌكلٌة واختالالت

 التجربة مع وبالمقارنة اضرته ما بقدر العراقً االقتصاد تسعؾ لم التً الخصخصة تجربة ذكر

 ملكٌة على وابقت استراتٌجٌة وؼٌر صؽٌرة صناعات عن تنازلت والتً المجال هذا فً الصٌنٌة

 سٌاسات طبقت انها اي,   الصٌنً القومً االمن تمس التً وهً, للدولة الفعالة القطاعات

 وبشكل, العراق فً ذلك ٌحصل لم حٌن فً سٌاسٌا او اقتصادٌا بها تضر لم بفاعلٌة الخصخصة

 قابلٌة دراسة ٌجب التً الصٌنٌة التنموٌة التجربة من المستفادة الدروس تلخٌص ٌمكن عام

 , وكاالتً: واالجتماعٌة االقتصادٌة البٌئة مع ومواءمتها العراقً الواقع فً محاكاتها

 اسباب نهج الصٌن فً االقتصاد العراقً -2

 من كان االسباب من جمله الى العراقً االقتصاد فً العالقة توثٌق الى الصٌن سعً ٌعود     

 شروط تضع ال الصٌن ان بمعنى, مرنة العراق مع الصٌنٌة االستراتٌجٌة الشراكة ان هو اهمها

 مع ٌتوافق بما العقود تلك تكٌٌؾ على تعمل بل الدول من سواه او العراق مع تعاقدها عند مسبقة

 االحٌان من كثٌر وفً بل,  التعاقدٌة بتعهداتها االلتزام على وقابلٌته وارادته االخر الطرؾ نواٌا

 تحمل ال انها على لالٌحاء,  متدنٌة الصٌنٌة الشركات ارباح فٌها تكون شوط على الصٌن توافق

 (8) الحضاري االرث فً العراق مع ٌشتركون وانهم االستعمارٌة الدول كباقً استعماري ارث

 او انتقاص ٌشوبه ال حضارٌا تعامال كان العراقً الشعب مع الصٌنٌة الشركات تعامل ان-

 العراق جنوب فً الٌوم فالصٌنٌون, وشردوهم العراقٌٌن قتلوا حٌنما االمرٌكان فعل كما احتقار

 االنفتاح على دلٌل فً العراقٌة اللهجة تعلموا وانما فقط الفصحى العربٌة اللؽة ٌتعلموا لم

 . االخر حٌال ثقافٌة عقدة اي حمله وعدم الصٌن لشعب الحضاري

 تامٌن االول هدفه العراق فً الطاقة سوق الى للدخول الصٌن اصرار ان الواضح من انه كما-

 بعد عالمٌا المتقدمة الدولة مصاؾ فً وضعها والذي الصٌن فً المتصاعد النمو وادامة الطاقة

 ( 9) والٌابان المتحدة الوالٌات

 وسلمه واالمنً السٌاسً استقراره صعٌد على العراق ٌواجهها التً المشكالت حجم ان   

 القطاعات مساهمة وتراجع الرٌعً واقعه لجهة الوطنً اقتصاده تدهور وكذلك المجتمعً

                                                           
8 )

, السٌاسات ودراسة لالبحاث العربً المركز, 22 العدد, عربٌة سٌاسات مجلة, والعرب الصٌنٌة الناعمة القوة, نعمة هاشم كاظم .د 

 . 21 ص, 2082 اٌار ماٌو الدوحة
9 )

, عربٌة سٌاسات مجلة, الرحمن العبد خضر حكمات عرض, القوة  وارادة االندماج بٌن للصٌن الدولٌة السٌاسة, كابٌسان بٌٌر جون 

 . 899 ص,  2082, اٌار  / ماٌو/ الدوحة, السٌاسات ودراسة لالبحاث العربً المركز, 22 العدد
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 التً التحدٌات الى اضافة, الخاص القطاع واقع وتراجع القومً الدخل فً االخرى االنتاجٌة

 القوى وبعض المتحدة الوالٌات مع المنافسة لجهة العراق حٌال الصٌنً االندفاع بوجه تقؾ

 فً تطور اي ان والشك, الصٌنٌة العراقٌة العالقات تطور امام تحدٌات تضع, االخرى االقلٌمٌة

 ما بقدر االتجاه هذا فً والصٌنً العراقً الطرفٌن وارادة رؼبة ٌعكس ان الٌمكن العالقات تلك

 التحدٌات تلك ذكر تم وقد.االخر بعضهما وحل التحدٌات تلك بعض مواجهة على قدرتهما ٌعكس

 . الفصل هذا من الثانً المبحث فً

  اعتماد الصٌن المتزاٌد على النفط العراقً-2

 الحاجة تبرز التحتٌة بناه اعادة لؽرض العراق لدى الالزمة االموال رؤوس توفر عدم ظل فً

 العراق شركاء مع واالستثمار االعمار مقابل النفط برنامج خالل من خاص صندوق انشاء الى

 الجدول مبٌن كما والهند كالصٌن العراقً النفط على اعتمادا االكثر الدول وباالخص التجارٌٌن

 .(التجارٌٌن شركائه)  ان النفطٌة العراق صادرات اتجاه (8رقم )

 (8جدول )

 2085اتجاهات الصادرات النفطٌة لعام 

ه 
جا
ات

ت
را
اد
ص
ال

 

ن
صٌ

ال
 

ند
له
ا

ت  
ٌا
ال
لو
ا

دة
ح
مت
ال

 

ربا
او

 

ا 
سٌ
ا

ك
فٌ
س
با
وال

 

ق 
ر
ش
ال

ط
س
الو

ا
 

ن
ابا
الٌ

رة 
فو
ؽا
سن

 

ا 
ٌك
ر
ام

ٌة
ٌن
الت
ال

 

قٌا
رٌ
اف

ع 
مو
ج
لم
ا

 

نسبة 

الصادرات 

% 

29.2 29.9 1.2 22.9 1.5 8.9 8.0 8.2 0.2 8.9 800

% 

Source: -Bp, statistical Review of world Energy, 2020.p  

 الصٌن ان علما المتهالكة التحتٌة بناه لتطوٌر دوالر ملٌار 11 الى ٌحتاج العراق ان العلم مع

 ال نشاء اولى كمرحلة البلدٌن بٌن واالتفاق العراقً النفط انتاج من%  22 من اكثر تستورد

 داخل المشارٌع تنفٌذ الصٌن احتكار ولؽرض النفط بأموال ٌمول مشترك استثماري صندوق

 والصٌن العراق ابرم اذ جدٌد االتفاق هذا ٌكن لم ٌثح عالمٌة شركات مع بتحالفات القٌام العراق

 مبدا اعتمد الذي( الحرٌر طرٌق) الحرٌر حزام اتفاق العبادي حٌدر حكومة فً 2089 عام فً

 ان اال الصٌن الى مشروع 800 وقتها فً واحٌل واالعمار والبناء االستثمار مقابل النفط

 . ذلك دون حالت واالمنٌة السٌاسٌة والتوترات الضروظ



 

1 

 فرص التعاون بٌن العراق والصٌن المبحث الثانً : 

توجد العدٌد من مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري بٌن العراق والصٌن , سوؾ نختار 

 ابرزها وكما ٌاتً :

 فً مجال التجارة الخارجٌة اوال/ 

 حركة جانب الى,  الدولٌة االقتصادٌة العالقات فً االول القطاع الخارجٌة التجارة تمثل    

 العالقات من بشبكة والعراق الصٌن من كل وترتبط. االفراد وحركة الدولٌة االموال رؤوس

 وان,  شعبهما لمصلحة االفضل نحو الفرص وخلق التطور الى قابلة,  والتجارٌة االقتصادٌة

 تؽٌب ولم.  المنصرم القرن من والثمانٌنات السبعٌنات فً الحجم صؽٌرة العالقات تلك بدات

 الصٌن قطعت فقد,  الطرفٌن بٌن واالقتصادٌة الدبلوماسٌة العالقات على التاثٌر عن السٌاسة

 على التجاري التبادل واقتصر,  االمن مجلس قرارات بموجب والتجارٌة االقتصادٌة تعامالتها

 كمجموع دوالر ملٌار نحو كمتوسط وبلػ( , 8559_8558) المدة خالل االنسانٌة السلع بعض

 التجاري التعاون وتوسع.  العراق لصالح وبفائض الطرفٌن بٌن الخارجٌة التجارة اجمالً الى

 مقابل النفط برنامج على العراق موافقة اثر على,  التسعٌنات عقد من الثانً النصؾ فً ما نوعا

,  العراقً الخام النفط تصدٌر على الدولً االمن مجلس موافقة بعد, oil for food الؽذاء

 2002 عام وبعد.  8559 لعام 519 قرار بموجب االنسانٌة الحاجات فً النقص سد لؽرض

( 2081_2008) وللمدة( 2) رقم الجدول ٌشٌر كما,  الطرفٌن بٌن التجاري التبادل حجم توسع

 الخام النفط من الصادرات رئٌس بشكل تضم التً العراقٌة الصادرات من كل تصاعد وٌالحظ. 

 وان,  المختلفة والسلع البضائع من الصٌن من العراق استٌرادات فً مضطردة زٌادة مقابل, 

 سجل تجاري وبفائض الصٌن صالح فً ٌصب الطرفٌن بٌن التجاري التبادل صافً محصلة

 من الرؼم على الخام النفط اسعار تدنً نتٌجة انخفض ثم,  دوالر ملٌار 89 نحو 2089 عام

 الى الفائض قفز وبعدها,  دوالر ملٌار 2.1 بلػ انخفاض وسجل,  النفطٌة الصادرات حجم زٌادة

 التجاري الشرٌك الصٌن الى بالنسبة العراق ٌمثل الحجم وبهذا.  دوالر ملٌار 89.9 من اكثر

 الصٌنٌة المنتجات مستوردي اكبر احد ٌمثل نفسه الوقت وفً,  االوسط الشرق منطقة فً الرابع

 القدرة مع وانسجامها,  اسعارها برخص المنتجات تلك به تمتاز ما بسبب,  2002 عام بعد

 . النوعٌة لنفس العالم من االخرى المناشئ من بالمقارنة,  العراقً للمواطن الضعٌفة الشرائٌة
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 (2جدول )

 دوالر ملٌار(  2081-2008) للمدة والعراق الصٌن بٌن التجارٌة العالقات  

 المٌزان التجاري الواردات الصادرات السنوات

2008 0,251 0,022 0,229 

2002 0,928 0,059 0,229 

2002 0,099 0.229 0,295- 

2009 0,89 0,222 -0,822- 

2009 0,901 0,989 0,001- 

2009 0,958 0,992 0,892- 

2002 0,912 0,292 0,029- 

2001 8,2 8,21 0,81- 

2005 8,112 2,222 8,25- 

2080 2,9 9,292 2,992- 

2088 2,12 80,929 9,919- 

2082 9,589 82,992 2,925- 

2082 9,159 82,592 80,22- 

2089 2,292 20,291 82,128- 

2089 2,522 82,999 9,582- 

2089 2,292 80,981 2,299- 

2082 1,299 82,229 9,22- 

2081 2,559 22,992 89,995 

 مختلفة اعداد,  الموحد العربً االقتصادي التقرٌرالمصدر: 
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 ثانٌا/ التعاون فً مجال البنى التحتٌة 

,  العراقً باالقتصاد النهوض الراهنة المرحلة فً العراقٌة للحكومات االهتمامات اولٌات من

 تم والتً,  العراقٌة االقتصادٌة للقطاعات التحتٌة البنى تاهٌل على العمل ذلك مقدمة وفً

 العراق فً التحتٌة البنى قطاع الى الصٌن لدخول متاحة الفرص ان ونعتقد. سابقا لها االشارة

 بٌن العمل ٌتم ان ونرى,  الصٌن فً القطاع لهذا التقدم على الوقوؾ بعد,  جدا ضروري

 :التالٌة المسائل على الطرفٌن

 السكانً التوزٌع اعادة والمتضمنة, التعامل مع ظاهرة التحول الدٌمؽرافً استراتٌجٌات -8

,  الظاهرة هذه بوضوح االحصائٌة النسبة لنا وتتبٌن,  الرٌؾ حساب على المدن لصالح للعراق

 الخلٌج حرب ونتٌجة(% 92) والرٌؾ(% 92) الحضر سكان نسبة كانت 8590 عام ففً

 ما نوعا تراجع سهدت 2002 عام وبعد..,  رٌؾ(% 29)و حضر(% 29) النسب كانت الثانٌة

 وعادت, للرٌؾ(% 22) مقابل(% 92) بلػ الحضر سكان ان البٌانات واظهرت, 2001 عام

 انتشار بسبب,  الرئٌسة العراقٌة المدن فً السكان عدد فً الزٌادة مع تتؽٌر النسب جدٌد من

 فً,  االرض الى المالكٌن ؼٌر الفالحٌن ابناء وانخراط,  العراقً المجتمع طبقات بٌن البطالة

 حضر(% 95.9) الى النسب واشارة,  والتشٌٌد البناء وقطاع والشرطة الجٌش صفوؾ

 المختلفة اثارها لتالفً االستعداد عدم,  الخطٌرة الظاهرة هذه على وترتب.  رٌؾ(% 20.9)و

 .  العراقً المجتمع من للفقراء الؽذائً االمن تهدٌد المخاطر تلك مقدمة وفً, 

 وٌكون,  المستدامة التنمٌة على وٌحافظ ٌحقق بما,  للعراق العمرانً التخطٌط فً المساهمة -2

 تكون التً بالشكل,  المال وراس والعمل,  لألراضً االفضل التخصٌص اساس على العمل

 من تعانً التً الفعلٌة التحتٌة البنى على بالضؽط والمتمثلة,  السلبٌات من اكثر التحضر فوائد

 خطة) الصٌن تتبع المجال هذا وفً.  بٌئٌا مستدامة تكون الذي وبالشكل,  ادائها فً تردي

 والذكٌة الخضراء) المدن انشاء فً التنوٌع تتضمن والتً( , 2020_2089) للمدة( التحضر

 السكانً واقعها الى استندت بل,  فراغ من تاتً لم الصٌنٌة التجارة ان علمنا ما واذا( . والثقافٌة

 الرفاهٌة وسائل كل لتوفٌر االستعداد تتطلب والتً,  المختلفة العالمٌة بالتؽٌٌرات واالخذ,  الكبٌر

 سكانها وحجم المدن لعدد المقبلة التقدٌرات على العمل االستعدادات كتل ومن.  الصٌنً للمجتمع

 :وكاالتً,  2029 عام مواجهتها وكٌفٌة, 
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.  اوربا قارة فً مدٌنة( 29)ب مقارنة نسمة ملٌون من اكثر سكانها عدد ٌبلػ مدٌنة 228.8

( 29) سكانها عدد ٌبلػ مدٌنة 89.9.  نسمة ملٌون( 9) من اكثر سكانها عدد ٌبلػ مدٌنة 22.2

 .  نسمة ملٌون

,  االمثل المزٌج قدمة الصٌن ان اال,  المدن عدد فً التوسع هذا من الرؼم على نالحظ هنا ومن

 التحتٌة والبنٌة الرخٌصة االراضً مثل,  الصناعٌة التنمٌة فً المختلفة االستثمارات لجذب

 االثار تتجنب ان الصٌن واستطاعت,  والمتدربة الوفٌرة العاملة القوى جانب الى,  الجٌدة

. الحضري والفقر البطالة احتماالت مثل واسع نطاق على, الدٌمؽرافً للتحول الشائعة الجانبٌة

 اثار لتالفً,  جوانبها بعض من ٌستفٌد ان للعراق ٌمكن,  الصٌن لدى الرائدة التجربة هذه

 ٌعٌش ٌبقى العراق فان ذلك عدا,  2002 عام بعد حدثت التً المختلفة التحتٌة البنى فً التدهور

,  العشوائٌات بسبب االخٌر العام قبل انشات التً,  التحتٌة البنى من موجود ما واندثار تاكل

(% 2.5) نسبة ٌتجاوز ال العراق سكان فعدد,  الطرفٌن بٌن السكانٌة المقارنة عند ممكن وهذا

 . 2085 عام تقدٌرات حسب الصٌن سكان من

  الطاقة مجال فً التعاون - ثالثا

 من اكثر  العراق لصالح كفتها وتمٌل التعاون فرص فً الرئٌسة القناة الطاقة مجال ٌمثل   

 االهمٌة فً تصاعد ٌشهد الذي الطاقة من المصدر لهذا اهمٌة تولً االخٌرة ان خصوصا الصٌن

 سٌبقى العراق ان الصٌن ترى االساس هذا وعلى العالمٌة الطاقة مٌزان مكونات فً النسبٌة

 ان وٌالحظ للطرفٌن الطاقة مٌزان( 2) الجدول وٌبٌن بعٌد مدى الى الخام بالنفط ؼنٌة دولة

 اوبك دول معظم على الخام النفط من انتاجها فً وتتفوق الخام للنفط منتجة دولة هً الصٌن

 المحلً االنتاج كفاٌة لعدم الخام للنفط صافٌة مستوردة تعد انها اال السعودٌة عدا ما الرئٌسة

 – 2001 الجدول مدة خالل الصٌن لدى النفطً العجز تصاعد السابق الجدول خالل ومن

 من الخام النفط من المنتجٌن اكبر انتاج ٌعادل وهذا برمٌل ملٌون 80 من اكثر وبلػ 2081

 برمٌل ملٌون 25.2 البالؽة اوبك دول انتاج من% 80 العجز نسبة تبلػ المثال سبٌل فعلى العالم

 2081 عام ٌومٌا/ 
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 ( 2)  جدول

 (2081-2001) للمدة والعراق للصٌن الطاقة مٌزان

 السنوات
 الصٌن العراق

 الفائض/العجز االستهالك االنتاج الفائض/العجز االستهالك االنتاج

2001 2259 918 8582 2189 2589 -9800 

2005 2909 929 8120 2109 1259 -9950 

2080 2929 920 8199 9022 5999 -9295 

2088 2221 925 2055 9029 5101 -9229 

2082 2022 999 2228 9899 80292 -9012 

2082 2091 982 2998 9289 80290 -9929 

2089 2851 918 2982 9299 88225 -9552 

2089 2599 912 2292 9205 88519 -2922 

2089 9229 290 2989 2555 82209 -1209 

2082 9995 222 2222 2199 82190 -1559 

2081 9990 222 2222 2251 82192 -80099 

Sources: -Bp, statistical Review of world Energy, 2020.p19 

 مختلفة اعداد الموحدالعربً  االقتصادي التقرٌر -

 فً قوٌة مصادر ومن الخام النفط من المزٌد الستٌراد دائمة بحاجة منها ٌجعل هذا الصٌن حال

 والبد المناسبة الفرصة لها ٌمثل العراق ان الصٌن وترى الخام النفط من وانتاجها احتٌاطٌاتها

 بٌن التعاون فرص من العدٌد هناك,  النفطٌة االتفاقٌات عقد خالل من تعزٌزها على العمل من

 الى بحاجة فالعراق,  المتبادلة الحاجات تترجمها االقتصادٌة المجاالت فً والصٌن العراق

 فً  الكبٌرٌن والكفاءة الخبرة لها الصٌنٌة فالشركات.   التحتٌة البنى مرافق مختلؾ فً اعمار

 لما االٌرانً الخام النفط الى المناسب البدٌل هو العراقً النفط ان الصٌن ترى كما,  المجال هذا

 االحتٌاطٌات تبلػ حٌث)  النفطٌة االحتٌاطٌات امتالك مقدمتها وفً ممٌزة خصائص من ٌمتلكه

 (.عاما 821.5 ب ٌقدر والذي العالم نفوط بٌن االكبر هو افتراضا عمرا النفطٌة العراقٌة
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  الزراعً القطاع فً واالستثمار التعاون-رابعا

. التحول عملٌة فً دور الزراعً القطاع فً االستراتٌجٌة لالستثمارات ٌكون ان ٌمكن    

 الطلب ٌزٌد بل, فحسب المزارعٌن عٌش سبل تحسٌن الى ٌؤدي ال المحاصٌل كمٌة فازدٌاد

 وٌمكن. االقتصادٌة للتنمٌة الفرص من مزٌدا وٌتٌح, الرٌفٌة المناطق فً والخدمات السلع على

 من الؽذاء على االنفاق حصة من وٌحد, الؽذائٌة المواد اسعار فً انخفاض الى اٌضا ٌؤدي ان

 هً الزراعٌة والبحوث. االقتصاد من اخرى لقطاعات اسواقا وٌخلق المعٌشٌة االسر مدخول

 تقدم ان للحكومات ٌمكن لذلك ونتٌجة الخاص القطاع من كافً بتموٌل تحظى ال عامة سلعة

 افرٌقٌا فً بلدان بضعة على مؤخرا اجرٌت دراسات وتبٌن المجال هذا فً مفٌدة مساهمات

 وتتضح النمو تعزٌز فً تسهم الزراعة على الحكومً االنفاق زٌادة ان الالتٌنٌة وامرٌكا واسٌا

 على الزراعً االنفاق عن االبحاث على الزراعً االنفاق فصل عند االبحاث على االنفاق فعالٌة

 وانظمة الزراعً االرشاد خدمات مثل اخرى عامة سلع توفٌر اٌضا المفٌد ومن. االبحاث ؼٌر

 هذا فً ابحاثها وتتركز العالم فً الزراعً والتطوٌر للبحث نظام اكبر الصٌن ولدى الري

 تشكل التً للعلوم الصٌنٌة واالكادٌمٌة والجامعات الزراعٌة للعلوم الصٌنٌة االكادٌمٌة فً المجال

 بلدان بٌن التعاون فً رائدة الٌوم الصٌن اصبحت وقد. لألبحاث معهد 8,800  من اكثر مجتمعة

 الزراعٌة االبحاث نظام وساهم. الصٌنٌة االبحاث من االن كثٌرة افرٌقٌة بلدان وتستفٌد الجنوب

 ٌقارب ما الواحد الزراعً للعامل الزراعً القطاع كفاءة زٌادة فً كبٌر حد الى فٌها واالبتكار

 ما اذا العراق فً القوة نقاط احدى الزراعٌة التكنلوجٌة تكون ان وٌمكن,   اضعاؾ اربعة

 مؤهلٌن المزارعٌن ٌكون فلكً االستدامة عامل اساس على الزراعٌة التنمٌة برامج طورت

 وتقدٌم,  المناطق تقسٌم بقوانٌن ٌاتزموا ان ٌنبؽً االئتمان وبرامج االسعار دعم على للحصول

 .   الطبٌعٌة المواد على والحفاظ الزراعٌة ممارساتهم لتحسٌن للمزارعٌن القروض
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 االستنتاجات

ٌخلص الباحث الى ان تجربة االصالح االقتصادي فً الصٌن الٌمكن اسقاطها بشكل عام -8

على حالة االقتصاد العراقً الختالؾ الرؤى السٌاسٌة فالصٌن ٌقودها الحزب الشٌوعً بشكل 

عام فً الوقت نفسه هناك مجال كبٌر للقطاع الخاص عبر قوانٌن االستثمار االجنبً فً حٌن 

الرؤى السٌاسٌة فً العراق وٌشهد فً ذلك الموازنات االتحادٌة التً لم تاخذ   نجد اختالفات فً

 بنظر االعتبار متطلبات المرحلة االنتقالٌة من نظام شمولً الى نظام السوق 

ٌفتقر العراق الى التنوع االقتصادي فال زال االقتصادي العراقً ٌعتمد على االٌرادات -2

% فً حٌن ٌتمٌز االقتصاد 55االجمالً بنسبة تبلػ نحو  النفطٌة فً تكوٌن الناتج المحلً

 الصٌنً بالتنوع االقتصادي , وبالتالً ان اوجه المقاربة بعٌدة جدا بٌنها .

بسبب العدٌد من ثبتت ان تجربة االصالح االقتصادي فً العراق ؼٌر مكتملة الجوانب -2

ة مما ٌجعل حجم االستثمارات الداخلة المحددات التً تقؾ وراء انعدام البٌئة االستثمارٌة المالئم

الى العراق لٌست بالمستوى المطلوب القتصاد هش ٌحتاج الى العدٌد من الموارد التموٌلٌة 

 النطالق لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة .

 والسٌاسً االقتصادي اإلصالح فً( والصٌنٌة_ العراقٌة)التجربتٌن بٌن التشابة أوجه إن -9

 من العدٌد رؼم تحتٌة بنى بناء فى نجحت ,فالصٌن المخرجات طبٌعة فً اإلختالؾ فً ٌكمن

 ,إال الماضً القرن من السبعٌنٌات فً عام قطاع بناء فً له ما تحقق العراق وكذلك اإلخفاقات

 وؼٌاب الدولة مفاصل علة األخٌر للقطاع بالهٌمنة هً كما بقٌت اإلقتصادٌة المعضلة أن

 .الخاص القطاع مشاركة

 التوصٌات 

 االعتماد ظل فً العراقً االقتصاد فً الصحٌة ؼٌر جذرٌة معالجات تبنً ضرورة-8

 من الخطوة هذه وتبدا. الخاص القطاع ودعم, المستقرة ؼٌر النفط اٌرادات على واالستمرار

 متطلبات على للوقوؾ  2002 عام بعد ما السابقة المدة تقٌٌم واعادة االدارٌة االصالحات

 . العراق مثل االنتقالٌة المدة عاشت لدول عالمٌة تنموٌة تجارب من لالستفادة النجاح

 من االنتقال)  الدٌمؽرافً التحول ظاهرة مع تعاملها كٌفٌة فً الصٌن تجربة من االستفادة-2

,  السكان اعداد تستوعب التً الحدٌثة المدن بناء فً نجحت ان بعد(  الحضر الى الرٌؾ
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 البناء قطاع فً االهتمام من البد وعلٌه,  2002 عام بعد ما بقوة الظاهرة هذه ٌشهد فالعراق

 . والتشٌٌد

 مؤسسات دور وتفعٌل الصٌنٌة التجربة ؼرار على للدولة المملوكة المؤسسات مع التعامل-2

 االصالح برامج الى والتنفٌذ االعداد فً حقٌقٌة شراكة فً دورها وتفعٌل المدنً المجتمع

 المجتمع ومنظمات(  العام القطاع) الدولة بٌن المشاركة مبدا على ارتكازه خالل من االقتصادي

 . المستدامة التنمٌة تحقٌق فً االطراؾ جمٌع مشاركة لضمان(  الخاص القطاع)  المدنً

 نفسه الوقت فً,  االعمال وحاضنات والمتوسطة الصؽٌرة الصناعات قطاع وتشجٌع دعم -9

 الرٌع موارد من بتموٌل العام القطاع ٌدٌرها التً الكبٌرة الصناعات وتشجٌع تبنً من التقلٌل

 . الجنوبٌة وكورٌا مصر مثل المجال هذا فً رائدة ودول الصٌن فً ذلك حصل كما النفطً

 االقتصادي باالستقرار المرتبطة الوطنٌة للمشاكل الدقٌق التشخٌص الضروري من ٌكون -9

 الخاص االطار وٌكون 2002 عام بعد ترسخت التً للظروؾ نظرا واالجتماعً والسٌاسً

 . الدستور اعادة لجنة وتفعٌل االنتقالٌة للمرحلة بالقوانٌن النظر واعادة االتجاه هذا فً بالعمل

,  العراق فً للعاملٌن والتدرٌب العالً التعلٌم مجال فً الطرفٌن بٌن والفنً الثقافً التبادل -9

 على ٌساعد وهذا,  المصٌرٌة العربٌة القضاٌا مع عدائً تارٌخ لها ٌوجد ال دولة تعد فالصٌن

 . شك دون االخر الطرؾ تقبل
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