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  :المستخمص

حيا السياسية تعطي الصين اىتمامًا كبيرًا لعالقاتيا الدولية لعدة اسباب اىميا تحقيقًا لمصال     
المطموب والسبب األخر ىو الحصول عمى مكانة ميمة ومؤثرة ضمن  االقتصاديوتحقيق النمو 
ومنع اي حواجز تقف في طريق خططيا التنموية وىذا ما انعكس نحو   واإلقميميةالساحة الدولية 

يا في النظام السممي والدبموماسي في تعامالتيا الخارجية ألثبات قوت اإلطارتوجيو عالقاتيا وفق 
وىذا ما  االقتصاديةالدولي , لذلك فأن التوجو الصيني نحو العراق قائم عمى اساس تحقيق اىدافيا 

 يبرىن توجييا نحو المواقف الوسطية تجاه قضايا العراق ألن ذلك يحقق ليا منافع عديدة . 
 (لطريق ، الرؤية المستقبميةالجيوبولتيك ، الساسة الصينية ، العراق ، الحزام وا)الكممات المفتاحية : 

The geopolitical dimensions of Chinese policy toward Iraq 

after 2014 

Suhair Salah Mahmoud Taqi 

Ministry of Education / Directorate of Education Baghdad / 

Rusafa First 

Abstract: 

China pays great attention to its international relations for several reasons, the 

most important of which is to achieve its political interests and achieve the 

required economic growth, and the other reason is to obtain an important and 

influential position within the international and regional arena and to prevent 

any barriers that stand in the way of its development plans. Its strength is in 

the international system. Therefore, the Chinese approach to Iraq is based on 

achieving its economic goals, and this proves its orientation towards 

moderate positions towards Iraq's issues, because this brings it many benefits. 

Keywords: (Geopolitics, Chinese politicians, Iraq, Belt and Road, future 

vision). 
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 :  مشكمة البحث 
 تكمن مشكمة البحث باإلجابة عن ىذا السؤال :     

، وما  4102ه العراق بعد ماىي األبعاد الجيوبولتيكية لمسياسة الصينية تجا -
 السيناريوىات المستقبمية ليذه السياسة .

 فرضية البحث : 
 4102تستند الدراسة عمى فرضية مفادىا ان االحداث التي طرأت بعد عام      

اسيمت في حدوث تغيرات عديدة في العراق والساحة الدولية مما جعمت عالقات العراق 
 ذ منحى جديد مختمف عما كان في السابق .السياسية واالقتصادية واألمنية تأخ

 وتشمل : حدود البحث  
 الحدود المكانية : وتتمثل بدراسة كل من العراق والصين . -
 وحتى الوقت الحاضر . 4102الحدود الزمانية : وتمتد من  -
 منيجية البحث : 

اعتمدت الدراسة عمى استخدام مناىج معتمدة في الجغرافية السياسية        
لتيك وتتمثل بـ ) المنيج االقميمي والمنيج التحميمي فضاًل عن استخدام المنيج والجيوبو 

 التأريخي ( .
 اىداف البحث : 

يكمن ىدف البحث في الكشف عن أىم األبعاد الجيوبولتيكية لمسياسة الصينية       
 . 4102تجاه العراق سواء كانت سياسية ام اقتصادية ام ثقافية بعد عام 

 
 
 



 هـ3665-م  4244مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة 

 

 

  
998 

 وتتمثل بــــ:  اىمية البحث 
ليذا الموضوع اىمية كبيرة في الجغرافية السياسية والجيوبولتيك لكون الصين يمثل  (0

شريك اقتصادي ميم لمعراق فضاًل عن المواقف السياسية المشتركة والتعامالت 
 في مختمف المجاالت بين البمدين .

اسيمت في حدوث تغيرات عديدة في العراق سواء عمى  4102ان احداث عام  (4
ستوى عالقاتو السياسية في المنطقة او تعامالتُو االقتصادية مما جعل عالقاتُو م

 نتيجًة لتمك األحداث . 4102تأخذ منحى اخر مختمف عن ما كان قبل عام  

 المبحث األول
 المراحل التأريخية لمعالقات العراقية الصينية

ية البد من تسميط قبل الخوض في المراحل التأريخية لمعالقات العراقية الصين     
الضوء عمى أىمية الموقع الجغرافي لمعراق ودورُه في رسم السياسة الصينية بالشكل 

 الذي عميو اآلن .

 ـاواًل : أىمية الموقع الجغرافي لمعراق :
يقع العراق في القسم الجنوبي الغربي لقارة آسيا والقسم الشمالي الشرقي لموطن      

ل وايران من الشرق وسوريا واألردن من الغرب والسعودية العربي تحدُه تركيا من الشما
من جية الجنوبي الغربي والكويت والخميج العربي من جية الجنوب وبذلك فيو يقع 
جغرافيًا ضمن منطقة الشرق األوسط ، ومن خالل ىذا الموقع يحتل مكانو استراتيجية 

المتوسط عن طريق سوريا  كبيرة لكونُو يعد جسرًا أرضيًا يربط الخميج العربي بالبحر
والتي تعد مدخل لمشرق األوسط من جية والبحر األحمر عن طريق األردن من جية 
أخرى فضاًل عن قربُو من األسواق العالمية واإلطاللة التي يمتمكيا عمى الخميج العربي 
والتي ليا أىمية كبيرة نابعة من مكانة واىمية ىذا السطح المائي نفسُو لما يممكو من 
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ىمية استراتيجية واقتصادية مميزة إذ أن السيطرة عمى ىذا الطريق تعني السيطرة عمى ا
حركة المالحة والتجارة العالمية وتعطيل المالحة فيو تعني تعطيل امدادات النفط الى 
كافة انحاء العالم وىذا ما يؤثر بشكل كبير عمى اقتصاد دول العالم من ضمنيا الصين 

 .( 1) توجو الصين نحو العراق بالتحديدومن ىنا ينبع اىتمام و 
شرقًا( ودائرتي عرض  23-83ومن الناحية الفمكية فيقع العراق بين خطي طول )     

وبذلك فيو يمتد عمى ثمان دوائر عرض وىذا يعني أن ىناك  (2)شمااًل(  42-83)
، أما بالنسبة تنوعًا في األقاليم المناخية والذي ينعكس بدورُه عمى تنوع موارد الطاقة فيو 

لمموقع البحري فكما اشرنا سابقًا بأنو يمتمك اطاللة بحرية عمى الخميج العربي تصل الى 
كم ( فضاًل عن قربو من البحر المتوسط والذي يستخدمو العراق لتصدير 01نحو )

الفائض من اإلنتاج النفطي واستيراد الحاجات األساسية وبذلك فأنو يربط الشرق بالغرب 
ًا عن طريق الخميج العربي والبحر المتوسط أو بريًا لكونو يقع في منتصف سواء بحري

العالم فيو يربط مناطق وسط وشرق آسيا بـأوربا ودول العالم ودول العالم الجديد عن 
 (1لمخريطة رقم ) ينظر . (3)طريق تركيا  
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 (1خريطة رقم )
 الموقع الجغرافي لمعراق

احثة باألعتماد عمى : اطمس العراق والوطن العربي والعالم , المصدر: من عمل الب
 . 3, ص  2113دار األعرجي لمنشر , بغداد , العراق , 

( ىا ماكيندر ) نظرية القوة البريةومن الناحية الستراتيجية فحسب النظرية التي حدد     
يط بقمب فيو يقع عمى حافة منطقة قمب األرض أي ضمن منطقة اليالل الداخمي المح

األرض فيو يحتل موقعًا ميمًا من الناحية الستراتيجية ضمن حسابات الدول الكبرى مما 
أثر ذلك في أوضاعُو السياسية واالقتصادية ، وبالنسبة لمصين فقد ذكر ماكندر بأنيا 
تشكل قوة برية عظمى في المستقبل وىذا مايدفعيا لموصول الى مناطق األطراف 

يج العربي لكونيا تنظر بعين االعتبار الى أىمية مصادر لموصول الى منطقة الخم
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الطاقة في ىذِه المنطقة والسيما النفط والغاز الطبيعي فضاًل عن أىمية ىذِه المنطقة 
بحد ذاتيا ، كل ذلك يدفعيا لتكوين عالقات متينة مع دول ىذه المنطقة وتحديدًا  

 (2ينظر لمخريطة رقم ) . (4) العراق

 (2خريطة رقم )
 وقع العراق وفق نظرية ) ماكندر(م

 
 المصدر: من عمل الباحثة باألعتماد عمى :

 Norman j. Padelford , George a. Lincoln ,lee D.olrey, the 
Dynamics of inter national politics ,third Edition , Macmillan 
publishing co.inc,Newyork,1976,p.86. 
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القول بان موقع العراق يشغل مكانة كبيرة من ومن خالل ما تقدم نستطيع  -
الناحية الجيوبولتيكية مما يجعل الصين تتوجو نحوه بأستمرار ليس فقط لمموارد 
نما تريد أن تحقق حمميا االستثماري والمتمثل بمبادرة  التي يمتمكيا العراق ، وا 

 الحزام والطريق والتي سنتحدث عنيا الحقًا بشكل تفصيمي .

 -قف الصين تجاه قضايا العراق :مو  -ثانيًا :
ىو بداية  لتوجيات الصين  0222أن تأريخ قيام جميورية الصين الشعبية عام      

نحو العراق عمى الرغم من المواقف العراقية خالل تمك الفترة والتي تعد معادية من 
وجية نظر الصين ومثال عمى تمك المواقف اقامة العراق عالقة مع جميورية الصين 

وطنية ) تايوان ( واعتبارىا الممثل الشرعي لحكومة الصين فضاًل عن ذلك فقد ال
 0290عارض العراق تدخل الصين في حرب كوريا وقام بتأييد قرار األمم المتحدة لعام 

والذي نص عمى رفض التدخل الصيني في كوريا ، وبذلك فأن جميع محاوالت الصين 
، لكن ىذا الحال لم يدم طوياًل فبعد ثورة  بالتقرب من العراق لم تصل الى أي نتيجة

( في العراق أعمن الصين تأييدىا واعترافيا بالحكومة الجديدة 0293تموز عام  02)
بعد أيام قميمة من قياميا فكانت ىذِه الخطوة بداية جديدة في العالقات بين البمدين إذ 

ولم تمضي مدة  عبرت الحكومة الصينية عن رغبتيا في تطوير العالقات مع العراق
( وشمل التعاون  0293/ آب / 43حتى تبادل الطرفين البعثات الدبموماسية في ) 

 . (5)مجاالت عديدة 

وتم توقيع عدد من االتفاقيات عمى المستوى السياسي واالقتصادي والثقافي وكانت 
ضاًل نتيجة ىذه االتفاقيات توحيد المواقف السياسية حيال القضايا اإلقميمية والدولية ف

 .  (6)عن زيارات متبادلة بين الطرفين عمى المستوى الثقافي والفني 
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إذ كانت الصين تنظر الى ىذا التعاون والتقارب في الوقت نفسُو مع االتحاد السوفييتي 
) سابقًا ( بكونو تحديد لموجود الغربي في المنطقة خصوصًا بعد قيام العراق بسحب 

عد احد وسائل التغمغل لمواليات المتحدة االمريكية عضويتو من ) حمف بغداد ( والذي ي
 في قضايا المنطقة .

لكن ىذا الوضع التعاوني وتقارب وجيات النظر العراقي مع الصين لم يدم طوياًل 
فخالل فترة الستينات والسبعينات توترت العالقات ما بين الطرفين لوجود عدة أسباب 

 -منيا :
 قائمة خالل تمك المدة مع الشيوعيين .العالقة السيئة لحكومة العراق ال .0
إذ قامت الصين بأتخاذ موقفًا معاديًا وغير  0200مسألة استقالل الكويت عام  .4

 داعم        لمعراق .

وعمى الرغم من حدوث بعض المؤشرات االيجابية والمتمثمة بتوقيع بروتوكول      
مة الصينية بتوفير وتعيد الحكو  0230التعاون االقتصادي بين الطرفين خالل عام 

الدعم الكامل لمعراق في جيودُه المتمثمة بتأميم ثروتُو النفطية والقضاء عمى الشركات 
االحتكارية االجنبية ، اال أن ذلك لم يغير حالة التوتر السائدة في العالقات بينيم ، لكن 

لوقت نستطيع القول بحمول منتصف السبعينات شيدت عالقة الطرفين تقدمًا كبيرًا في ا
 . (7)ذلك تراجعت عالقة العراق باالتحاد السوفييتي ) سابقًا ( 

 -ويمكن تحديد أىم مواقـــف دولة الصين تجاه قضايا العراق فيما يمي :
 -موقف الصين من الحرب العراقية االيرانية : .0
خالل فترة الثمانينيات نستطيع القول بأن السمة الغالبة لتمك المرحمة ىي سياسة      
ياد إذ اتخذت الصين موقف الحياد خالل فترة الحرب العراقية األيرانية منذ بداية الح

حدوثيا وحتى نياية الحرب ، وعمى الرغم من موقفيا المحايد اال أن ذلك لم يمنع 
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الصين من امكانية تحقيق ارباح ومكاسب من ىذِه الحرب إذ أنيا قامت بكسب ثقة 
تيا الممحة لمحصول عمى السالح والذي بقيت الطرفين من خالل ىذِه السياسة ولحاج

الحرب لمدة ثمان سنوات بسبب استمرار ىذا التمويل وبذلك فأن الصين تصدر من 
%( من مجموع صادراتيا العسكرية في المدة ما بين 31السالح لمطرفين ما نسبتُو )

( وفضاًل عن صادراتيا العسكرية فقد حصمت الصين عمى عقود 0234-0230)
 .( 8)ية وتجارية كثيرة في العراق استثمار 

( مميار دوالر كما أن الصين ساىمت أيضًا في 9إذ بمغت قيمة عقود االسمحة نحو )
 . (9)تطوير منظومة الدفاع الجوي العراقي 

إذ أن ىذِه السياسة المتبعة من قبل الصين جاءت نتيجة أىمية العراق في االستراتيجية 
ن موقع جغرافي في منطقة الخميج العربي وثروات ىائمة الصينية لما يحظى بوِ العراق م

وموقع استراتيجي ضمن منطقة الشرق األوسط وعالقاتُو مع القوى  الدولية المؤثرة في 
الساحة الدولية خالل تمك الفترة لذلك كانت الصين حريصة جدًا عمى توطيد عالقاتيا 

 .    (11)مع العراق في كافة المجاالت 

سية الصينية موقفيا في أكثر من مناسبة ودعت الى ايقاف القتال إذ وأكدت الدبموما
صرح وزير خارجيتيا حول تمك األزمة حيث قال " أن كاًل من العراق وايران ينتميان 
الى دول العالم الثالث وكالىما من الدول االسالمية والحكومة الصينية قمقة تجاه ىذِه 

حة في أرواح وممتمكات الدولتين وال يستفاد الحرب ألنيا لن تؤدي اال الى خسائر فاد
منيا اال القوى العظمى ) الواليات المتحدة االمريكية واألتحاد السوفيتي ( التي تصطاد 
في الماء العكر " وكانت سياسة الصين خالل الحرب العراقية األيرانية تتمحور حول 

 -نقطتين رئيسيتين ىما :
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في منطقة الخميج العربي عن طريق  خوف الصين من توغل األتحاد السوفيتي . أ
 أحد طرفي الحرب .

خشية الصين من أن ىذِه الحرب قد تتسع لتشمل الدول الخميجية األخرى القريبة  . ب
 . (00) وايرانمن العراق 

 -: 0221موقف الصين من دخول العراق لمكويت عام  .4
العراقية لمكويت في  والمتمثمة بدخول القوات 0221/آب/4لقد أثرت أحداث      

السياسة الصينية إذ أنيا حاولت أن تجد دورًا ميمًا في الساحة الدولية واإلقميمية بشكل 
يفوق دورىا السابق فكانت تحاول أن تقوم بدور البديل االساسي لألتحاد السوفييتي ، 
فبعد احداث العراق والكويت والتحالف الدولي الرافض ليذا الدخول اتبعت الصين 

اسة يتمحور دورىا عمى تنشيط دور منظمة األمم المتحدة من أجل النظر في ىذِه سي
( والذي ينص 001االزمة فمنذ ان طالب مجمس االمن الدولي من خالل قرار رقم )

عمى انسحاب القوات العراقية من الكويت والعودة الى موقعُو السابق اندفعت الصين 
جل تحقيق مايمكن تحقيقُو من المصالح ، إذ الى محاولة اجراء توازن في موقفيا من أ

(  0221/تشرين الثاني/43/آب ولغاية 0أن جميع قرارات مجمس األمن لمفترة ما بين ) 
والتي نصت عمى عدة قرارات أوليا فرض العقوبات االقتصادية عمى العراق واعادة 

صين استقالل الكويت فضاًل عن عقوبات أخرى بما فييا النقل الجوي ، صوتت ال
لصالح تمك القرارات لكنيا من جية اخرى حاولت أن تنتيج طريقًا مختمفًا عن الواليات 

 -المتحدة االمريكية وروسيا إذ صدر بيان من قبميا نص عمى النقاط التالية :

 أن الحكومة الصينية شعرت باألسف تجاه التدخل العراقي في الكويت . -أ 
 اراضيو . عمى الجميع احترام استقالل الكويت وسيادة -ب 
 يجب تسوية جميع الخالفات ما بين الدولتين من خالل المفاوضات الدولية . -ج 
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عمى العراق االستماع لوساطة جامعة الدول العربية واطراف المجتمع الدولي  -د 
 وسحب قواتو من األراضي الكويتية في أسرع وقت ممكن .

ة مطالب في ومن خالل ىذا الموقف يتضح لنا بأن الصين ارادت تحقيق عد      
وقت واحد فمن جية كان ليذِه األزمة فرصة كبيرة لمصين لمشاركة جميع الدول الغربية 
والواليات المتحدة االمريكية في قراراتيا بشأن ىذه المسألة ومحاولتيا االثبات ليم بكونيا 
عضو فعال ويمكن االعتماد عميو في قراراتيا ومن جية اخرى فأنيا حاولت أن تبرىن 

لية موقفيا وقراراتيا عن طريق قياميا باالمتناع عن التصويت عمى قرار مجمس استقال
( والذي نص عمى اعطاء الحق لمقوات المتحالفة باستخدام 033األمن الدولي المرقم )

القوة ضد العراق ، وبذلك فيي ادركت حجم المنافع االقتصادية التي ستحصل عمييا 
 .   (12)من العراق جراء ىذا الموقف 

وعدم تصويتيا عمى ىذا القرار ىو موقف مشابو لسياستيا خالل فترة الحرب       
العراقية األيرانية ورغبتيا الدائمة في تسوية األمور وعدم المجوء لمتدخل العسكري من 
قبل المجتمع الدولي ألنيا التريد أن يتم استخدام سمطات األمم المتحدة لمتدخل في 

لية ، فضاًل عن ذلك فأنيا امتنعت عن التصويت عمى قرار التوازنات اإلقميمية والدو 
( والذ طالب العراق باأللـتـــزام بجميع القرارات السابقة وتحمل 030االمم المتحدة رقم )

مسؤولية كافة االضرار الناتجة عن دخولُو لألراضي الكويتية وقامت بالتصويت عمى 
يب الحدود بين العراق ( الخاص بوقف اطالق النار وتخطيط وترت033قرار )
 . (13)والكويت
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 -وقد اسفرت سياسة الصين المرنة عن نتائج ميمة وذات فائدة كبيرة ليا أىميا :
تم رفع كافة العقوبات االمريكية التي فرضت عمى الصين بعد احداث ميدان )  -أ 

إذ تم توقيع اتفاقيات تجارية مع الواليات المتحدة  0232تيان آن مين ( عام 
 مميار            دوالر ( . 01ما يقارب ) بقيمة 

 حصمت الصين أيضًا عمى عدة قروض من قبل الجانب الكويتي . -ب 
دخمت الصين سوق السالح الخميجي إذ قامت بالتوقيع عمى عقد مع الحكومة  -ج 

 . 0223الكويتية لشراء االسمحة من الصين عام 
ن الدولي وماتبعيا من قبول وبعد جممة من القرارات الصادرة من قبل مجمس االم      

أو امتناع عن التصويت من الجانب الصيني استمرت السياسة الصينية عمى نفس 
المستوى من المرونة فكانت تسعى الى دعم كافة المبادرات الساعية الى رفع العقوبات 

المسمى بــ ) قانون تحرير  0220عن العراق ورفض الحضر الجوي ورفض قرار سنة 
ذي اعتبرتُو تدخاًل في الشأن الداخمي العراقي وقامت بالترحيب بأتفاق النفط العراق ( وال

مقابل الغذاء الذي تم التوقيع عميو من قبل الحكومة العراقية مع االمم المتحدة ، وكان 
ليذا االتفاق دور كبير في توقيع العديد من االتفاقيات النفطية والتجارية مع العراق ، 

كانت مواقف قائمة عمى  4118خالل تمك الفترة ولغاية  وبذلك فأن موقف الصين
اساس تحقيق التوازن ما بين قرارات الواليات المتحدة االمريكية تجاه العراق من جية 
والحفاظ عمى عالقاتيا مع العراق من جية أخرى فضاًل عن ذلك فيي حاولت أيضًا 

ل عدم التصويت عمى تشكيل سياسة مستقمة ليا واتباع نيج مختمف عن البقية من خال
 . (14)بعض القرارات 

 -: 4118موقـف الصين من األحتالل األمريكي لمعراق عام  .8
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مع وصول االخبار بأن ىناك نية لمواليات المتحدة االمريكية مع بداية عام       
بأحتالل العراق سارعت الصين بالتحرك عن طريق عدة وسائل اعربت من  4118

تجاه ىذِه الحرب داعية الى حل األمور بالطرق السممية ضمن خالليا عن قمقيا الشديد 
 اطار األمم المتحدة .

 -ولعل اىم اسباب قمق الحكومة الصينية تجاه ىذه الحرب ىي :
خوف الصين من سيطرة الواليات المتحدة االمريكية عمى مصادر الطاقة  -أ 

النفطية الموجودة في العراق وبذلك الحال فأن ىناك تيديد كبير لإلمدادات 
 العراقية المتجية نحو الصين .

خوف الحكومة الصينية من فقدان كافة مصالحيا االقتصادية في العراق  -ب 
 والتي اسستيا طيمة الفترات السابقة .

كانت الصين ترى بأن ألحتالل العراق البمد المسمم سيؤثر عمى حالة   -ج 
ات األمن في الصين ايضًا خصوصًا في اقساميا الشمالية الغربية ذ

الغالبية المسممة والمعروف عنيا بكونيا مناطق متوترة فكانت المسألة في 
 . (15)حد ذاتيا مقمقة بالنسبة لألمن الصيني 

وعمى الرغم من جميع ىذه االسباب اال ان الصين سعت الى تحقيق نوعًا من       
مجمس  التوازن كما ىو معيود في سياستيا إذ قامت باألمتناع عن التصويت عمى قرار

وعممت عمى استخدام الحمول  4118األمن الذي نص عمى الحرب ضد العراق عام 
 .( 16) السممية

وبعدما أصبحت الحرب االمريكية امرًا واقعًا دعت الى اعادة القضية الى األمم المتحدة 
 .  (17)واعطاء العراقيين انفسيم السيادة الكاممة وتشجيع العممية السياسية 
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من جديد الى االسواق العراقية بعد استقرار األوضاع نسبيًا وكانت ودخمت الصين   
تيدف الى الحصول عمى فرص استثمارية خصوصًا وأنيا من اوائل الدول التي وقعت 

 . (18)عمى عقود شراكة نفطية وبفوائد رمزية  4112مع العراق عام 
 . (19)ار العراق ( مميون دوال كــمساعدة إلعادة اعم49كما تعيدت أيضًا بتقديم )  
فضاًل عن تقديم المساعدات الفنية لمعراق وقامت بدعوة المسؤولين العراقيين لزيارة   

( وقامت الصين  4113و 4118الصين وتم تبادل الزيارات بين الطرفين خال عامي )
مميار  3.9% ( من ديون العراق المستحقة لمصين والتي بمغت ما يقارب )31بإلغاء ) 

مايقارب   4100د بمغت عدد الشركات الصينية االستثمارية في العراق لسنة دوالر ( ، ق
( شركة استثمارية فضاًل عن التعاون التجاري بين البمدين والذي وصل الى أكثر 013)

وىذا ماجعل العراق الشريك العربي الرابع  4108مميار دوالر ( خالل عام  42من ) 
 .( 21)لمصين 
مميار دوالر (  81الى )  4103ل بالتزايد حتى وصل عام واستمر حجم التباد      

وىذا ما يجعل الصين الشريك التجاري االجنبي االول بالنسبة لمعراق خصوصًا وأن 
الصين تعد أحدى أكثر الدول المستيمكة لمنفط وبذلك فالعراق ىو الشريك األمثل 

 . ( 21)لمحصول عمى امدادات نفطية مستمرة 
 المبحث الثاني

 بعاد الجيوبولتيكية لمسياسة الصينية تجاه العراقاأل
 -اواًل : البعد السياسي :

أن البعد السياسي ألي دولة من الدول لُو دور كبير في تحديد توجياتيا وقراراتيا      
المتخذة ولكون الصين تتمتع بكافة عناصر القوة التي كانت ليا دورًا كبيرًا في تحديد 

لدولية لكونيا تمتمك اضخم قوة بشرية في العالم فضاًل عن مكانة الصين في الساحة ا
قاعدتيا الصناعية العظيمة واقتصادىا المتنامي ، وكل ىذه العناصر كان ورائيا 
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تخطيط وبعد سياسي مسبق لكافة األوضاع سواء كانت عمى المستوى الداخمي لمصين 
 . (22)أو عمى المستوى الخارجي وما يحدث في الساحة  الدولية 

ولعل السبب الذي يقف وراء تطور عالقة الصين مع العراق ىو ادراكيا ألىميتُو    
الجيوستراتيجية واألقتصادية فضاًل عن األىمية الحضارية التي يتمتع بيا العراق مما 
نتج عن ذلك األدراك عالقات ذات أواصر قوية فالصين تتعامل مع العراق منذ فترات 

حكوماتُو ألنيا تريد التعامل مع العراق في جميع  طويمة عمى مر الزمن بأختالف
 .  (23)االستثمار األحوال وفق المصالح المتبادلة سواء عمى مستوى الطاقة أو 

وعمى الرغم من كافة الظروف السياسية التي مر بيا العراق اال أن الصين لم      
بعد السياسي لدولة الصين تستطيع عزلُو عن مجريات أحداث العالم الخارجي لكون ال

مدرك تمامًا بأنو ميما تطورت األوضاع في العراق سمبًا كان أم ايجابًا سيكون ليا نتائج 
كبيرة عمى المستوى االقميمي وىذا ما سيؤثر عمى كافة التعامالت السياسية في المنطقة 

 . (24)كـــــكل 
 4102الموصل عام فقد صرحت الصين بعد االحداث األمنية التي حدثت في      

بأن مكافحة االرىاب ىو مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي واستقرار العراق ىو 
المصمحة المشتركة لمجميع وكذلك أوضحت بأنيا مستعدة لتقديم كافة المساعدات 
األنسانية لمميجرين والالجئين ، ودائمًا ما نجد أن سياسة الصين تجاه احداث العراق 

لكونيا حريصة عمى عدم التدخل في الشأن السياسي الداخل  تظير بشكل حيادي
لمعراق ودائمًا ما تدعم الجيود المبذولة من الحكومة العراقية خصوصًا بعد احداث عام 

لمحفاظ عمى سياستيا المتبعة تجاه العراق من جية وأن تضع في االعتبار  4102
المتحدة االمريكية لضمان عدم  الحفاظ عمى التفاىم واالستقرار في عالقتيا مع الواليات

 .( 25)عرقمة مصالحيا االقتصادية ومشاريعيا االستثمارية في العراق من جية أخرى 
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ألننا عن الحديث عن عالقة العراق والصين اليمكن أن نستثني دور الواليات      
تدرك المتحدة في ىذِه العالقات وتأثيرىا الكبير لما تمتمكو من نفوذ في العراق والصين 

تمامًا ذلك الدور وأنو ممكن أن يؤثر عمى عالقتيا مع العراق لكون الواليات المتحدة 
االمريكية تعد قوة عظمى اليمكن تجاىميا ، وذلك فأن سياسة الصين المتبعة في العراق 
مع وجدود الدور االمريكي تيدف الى التنسيق أو عمى االقل ضمان عدم المعارضة من 

 . (26)ي قبل الجانب االمريك
ألن خالف ذلك سيؤدي الى امكانية قطع طرق المواصالت البحرية لمصين في الخميج 
العربي فضاًل عن توقيف لكافة مشاريعيا في منطقة الشرق االوسط وايقاف كافة 
تعامالىا االقتصادية مع دول المنطقة ، وبناًء عمى ذلك فأن سياسة الصين متوجية 

 . (27)العراق  وسطية في تعامالتيا مع نحو ايجاد الحمول السممية وال
 -البعد االقتصادي : -ثانيًا :
بالنسبة لمبعد االقتصادي فأن كانت السياسة الخارجية لمدولة التعتمد عمى اساس      

اقتصادي متين فال يمكنيا تحقيق األىداف المرجوة منيا ألن ضعف أو قوة اقتصادىا 
مباشر عمى تعامالتيا الخارجية فالبد من االعتماد عمى يؤثر بشكل مباشر أو غير 

ىيكل اقتصادي قوي قائم عمى اساس االستقاللية وعدم التبعية ، ومن ضمن ذلك 
السياق فأن الصين وحسب معطيات الواقع تشيد صعودًا كبيرًا في الجانب االقتصادي 

نمو اقتصادي في  مما يؤىميا لكي تكون قوة عالمية ذات دورًا فاعل فيي صاحبة اسرع
العالم واصبحت عنصرًا فعااًل في مجال التطور التكنموجي مقارنًة مع الدول األخرى 

(28)  . 
إذ ادركت الصين طبيعة النظام الدولي الجديد وأىمية االقتصاد لتوسيع نفوذىا في      

 مرحمة مابعد الحرب الباردة خصوصًا وأن التحوالت الجارية في الساحة الدولية تصب
 . (29)في مصمحتيا 
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ومع وجود المصالح االقتصادية المشتركة بين أي طرفين فسيكون التحالف ناجحًا وقويًا 
ومتماسكًا وكمما قمت التعامالت في ىذا الجانب اصبحت العالقات ىشة ومرحمية وغير 

 . (31)مستقرة 

امل وعند الحديث عن العالقات العراقية الصينية فال يمكن أن نستبعد الع     
االقتصادي منيا لكونُو يمثل البعد الرئيسي في عالقة الصين تجاه العراق خصوصًا 
وأنيا تقدر عالقتيا مع العراق ضمن ىذا الجانب وتصفُو كـــشريك اقتصادي ميم 
ويستحق الثقة وتيدف الى انشاء شراكة استراتيجية مع العراق من خالل ضمُو الى ) 

ول عمى قروض لتنفيذ مشاريعُو في مجال األعمار البنك االسيوي لألستثمار ( لمحص
 . (31)والبنى التحتية 

اثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي األسبق ) حيدر  4109وقد وقع العراق عام      
العبادي ( مع الجانب الصيني عمى ) خمس اتفاقيات ومذكرات تعاون اقتصادي 

رة تم الترحيب بتوسيع الشركات وتكنولوجي وعسكري  ودبموماسي ( وخالل ىذِه الزيا
 -الصينية في مجال األستثمار وتضمنت ىذه المذكرات مايأتي :

 مذكرة المشاركة ببناء الحزام االقتصادي لطريق الحرير الجديد . .0
 مذكرة تفاىم تخص التعاون االقتصادي والتكنموجي بين الطرفين . .4
 مذكرة تعاون عسكري مابين البمدين . .8
 ة بشأن مجال الطاقة .مذكرة توقيع اتفاقي .2
مذكرة توقيع اتفاقية تختص بأعفاء متبادل لتأشيرة دخول الجوازات الدبموماسية  .9

(32) . 
وأثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق ) عادل  4102كما وتم أيضًا خالل عام      

عبد الميدي ( الى الصين توقيع ثمان اتفاقيات ومذكرات تفاىم تحت مسمى ) النفط 
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( مدن 9مقابل البناء ( إذ ضمت عقود ألنشاء محطات توليد الطاقة الكيربائية وأنشاء )
صناعية مشتركة بين الجانبين فضاًل عن مشاريع تخص مجاالت االتصال ومشاريع  
ألعادة األعمار وتطوير البنى التحتية وتم االتفاق أيضًا عمى مشاريع أخرى تخص 

 . (33)الجانب االقتصادي والثقافي 

وليذِه االتفاقية أىمية كبيرة خصوصًا بعد تنفيذ طريق الحرير الجديد أو كما يسمى      
)مبادرة الحزام والطريق( لكون العراق وحسب موقعو الجغرافي يعد عنصرًا اساسيًا 

لذلك ونظرًا ألىمية الحديث عن ىذه المبادرة سنتطرق ،   (34)إلنجاح ىذا المشروع 
 جذورىا التاريخية وأىدافيا وأىميتيا لكال الجانبين . الييا بشكل مفصل من حيث

 -مبادرة الحزام والطريق :
تعد مبادرة الحزام والطريق من أكثر السياسات االستثمارية الصينية اىمية في      

القرن الواحد والعشرين عمى المستوى االقتصادي والسياسي لكونيا ستمنح الصين مجااًل 
ي العالقات الدولية وترسم أساس متين لمستقبميا االقتصادي ، أكثر فاعمية من السابق ف

وقبل الخوض في ىدف المبادرة واىميتيا لمعراق البد من التعرف عمى األساس 
 . (35)التاريخي ليذه المبادرة 

 -الجذور التأريخية لمبادرة الجزام والطريق : .1
ــــ ) طريق الحرير ( انطمق مبدأ المبادرة من جديد عن طريق مايسمى  سابقًا ب     

والذي يعد أعظم طريق تجاري حيث كان يربط الصين بدول آسيا وأوربا وافريقيا أيضًا 
وامتد  ىذا الطريق لمسافات طويمة كانت تصل الى آالف الكيمومترات واستمر لفترة 

عام ( ، وقد شيد ىذا الطريق قيام العديد من  0911بنسبة طويمة ما يقارب أكثر من ) 
كز التجارية الدولية مما اعطى روح المنافسة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب المرا
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وفتح طرق أخرى جانبية فكان لُو دور كبير في ازدىار الحضارات الواقعة عمى جانبيو 
 . (36)خصوصًا وأن التبادل التجاري كان يعد من أقوى وسائل االتصال بين األمم 

تربط الصين بدول آسيا الوسطى وأوربا وافريقيا  وعمى الرغم من وجود طرق أخرى     
اال أن طريق الحرير يعد األشير بينيم وقد اتخذ اسمُو ىذا من ) الحرير ( الذي كان 
من أكثر البضائع المنقولة عبر ىذا الطريق واألغمى من ناحية الثمن ، وكانت ىذِه 

ى تصل الى بالد البضائع تمر عبر أراضي بالد فارس وتدخل بعدىا الى العراق حت
 .(37)الشام ومنيا يتم نقميا عن طريق البر والبحر الى قارتي أوربا وأفريقيا 

          -اىداف المبادرة  : .2
عن مبادرة الحزام والطريق والتي تضمنت اعادة  4108أعمن الرئيس الصيني عام      

حد طريق تعرف بأسم ) حزام وا 4100أحياء لطريق الحرير القديم وبقيت حتى عام 
، ويعني بالحزام الواحد طريق الحرير القديم والذي يمثل شبكة من الطرق  (38)واحد ( 

البرية التي تربط الصين بدول جنوب شرق آسيا ودول الشرق األوسط ، أما الطريق 
الواحد فيقصد بو المسارات البحرية التي تيدف الصين الى تطويرىا مع العالم الخارجي 

(39) . 

تغيير االسم رسميًا الى ) الحزام االقتصادي لطريق الحرير ( ألن الحكومة وبعدىا تم 
الصينية رأت بأن التركيز عمى مصطمح " واحد " سيخمق سوء فيم من قبل باقي الدول 

 . (41)وأختصارًا لذلك عرفت بأسم " مبادرة الحزام والطريق " 
مد شبكات أنابيب النفط وتقوم المبادرة عمى اساس أنشاء شبكة من السكك الحديدية و 

والغاز وخطوط نقل الطاقة الكيربائية فضاًل عن تطوير البنية التحتية لمبمدان المشاركة 
 في ىذِه المبادرة لتعزيز التواصل بين الصين والقارات الثالث .
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وتيدف المبادرة الى أنشاء خمسة ممرات  رئيسية ثالثة منيا ممرات برية وممرين      
 -وكما يمي :   بحريين        

والذي يمثل طريق الحرير الشمالي ويكون ممتد بين  -: الممر الشمالي -أ 
الصين نحو أوربا مرورًا بسيبيريا جنوب روسيا االتحادية وصواًل الى بحر 

 البمطيق .
يمثل الطريق الوسطي ويمتد من الصين عبر أسيا  -: الممر األوسط -ب 

وسط وينتيي بأوربا وشمال افريقيا الوسطى مرورًا بإيران ودول منطقة الشرق اال
. 

والذي يمتد من الصين متجيًا نحو جنوب آسيا حتى  -: الممر الجنوبي -ج 
 يصل اليند .

 أما الممرات البحرية فتتمثل بــــــــ
والذي يمتد من بحر الصين متجيًا نحو المحيط   -: الممر البحري الغربي -أ 

اًل الى البحر المتوسط عبر اليندي مرورًا بالبحر العربي فالبحر األحمر وصو 
 قناة السويس .

والذي يمتد من بحر الصين أيضًا متوجيًا نحو  -: الممر البحري الجنوبي -ب 
 (3ينظر لمخريطة رقم ) . (41)المحيط اليادي 

وكان ىناك أىداف ودوافع رئيسية وراء طرح الصين ليذِه المبادرة يمكن ايجازىا فيما 
 -يمي :
 -: أىداف سياسية -أ 

بتعزيز الوجود الصيني في منطقة اوراسيا وتأكيد وجودىا عمى المستوى تتمثل  
االقميمي والدولي فضاًل عن ىدفيا في تغيير النظام الدولي السائد من األحادية 
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والمتمثل بالوجود االمريكي نحو التعددية القطبية من أجل تحقيق وجودىا 
 . (42)واستقرارىا الكامل 

 -: اىداف اقتصادية -ب 
االستفادة من النمو االقتصادي الحاصل لتصريف منتجاتيا وتحقيق تتمثل ب 

المزيد من األرباح وتقميل الحواجز المعرقمة لمتجارة ورفع مكانة ) اليوان 
الصيني ( عمى المستوى العالم وجعمُو عممو مستخدمو في عمميات التبادل 

وازنة لكافة التجاري ، فضاًل عن اىدافيا الداخمية والمتمثمة بتحقيق تنمية مت
نواحي الصين وخصوصًا المناطق الغربية والوسطى منيا ، وكذلك تعزيز وجود 
مجاليا التكنموجي وشركاتيا عمى مستوى العالم وتطوير المستوى االستثماري 
مع أكبر عدد ممكن من الدول من أجل تحقيق األىداف االقتصادية المنشودة 

النفط خصوصًا وأنيا تعد ثاني ، ىذا فضاًل عن وجود أىم سبب اقتصادي وىو 
أكبر مستيمك لمنفط في العالم وأىداف اقتصادية أخرى كالتقميل من مدة نقل 

 البضائع من خالل الممرات التي ستقوم بأنشائيا .
  -: اىداف أمنية -ج 

وتتمثل بيدف الصين في حماية مشاريعيا في كافة الدول التي تعاني من 
الضخمة والسيما في الدول االفريقية  اضطرابات داخمية تعيق عمل مشاريعيا

ويتم ذلك من خالل تأمين الممرات التي ستقوم بأنشائيا عن طريق تمك المبادرة 
، فضاًل عن ذلك ىدفيا بتنوع مصادر التدفق النفطي من خالل ايجاد مناطق 
استثمار متعددة ، وكذلك أىداف أخرى أمنية عمى المستوى الداخمي لمصين 

) االيغور ( المتواجدين غرب الصين وقمقيا الدائم نتيجة والمتمثمة بحركة 
لمحركات االنفصالية المحتممة ، واخيرًا تعزيز قوتيا البحرية عن طريق 

 .( 43)حصوليا عمى قواعد بحرية عمى طول الممرات والمضايق 
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 (3خريطة رقم )
 المسارات الرئيسية في مبادرة الحزام والطريق

 
روعــي ,المسارات الجغرافية لعقد الؤلؤ الصيني المصدر: مثنى مشعان المز 

وانعكاساتُو الجيوسياسية عمى دول مجمس التعاون الخميجي , مجمة كمية التربية 
 . 717, ص  2121( ,38( , العدد )2جامعة واسط , المجمد )
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 -أىمية المبادرة لمعراق والصين : .3
ىذِه المبادرة عكس دول رك في عمى الرغم من أن العراق لم يدرج كـــعضوًا مشا     
يران ( اال أن ذلك اليمنع بأنو جزء ميم منيا خصوصًا وأن جوارُه  ) السعودية وتركيا وا 

العالقات العراقية الصينية تتسم بالثبات والتطور ، ويتضح ذلك من خالل التبادل 
يعد من المصدرين الرئيسيين التجاري المستمر بين البمدين فضاًل عن ذلك فأن العراق 

لمنفط والغاز الى الصين ولكون دول جوار العراق مشاركة في ىذِه المبادرة فمن 
الطبيعي أن يكون لُو دورًا كبيرًا فييا عممًا بأن العراق يقع عمى الطرق المؤدية الى 

 السواحل الشرقية لمبحر المتوسط في سوريا .

ل الى البحر المتوسط فأن لُو أىمية خاصة كونُو فضاًل عن أىميتُو الكبيرة لموصو      
يشكل الممر الذي يؤدي الى دول الخميج العربي والذي تسيطر الواليات المتحدة 
االمريكية عمييا وليذِه المنطقة أىمية استراتيجية ضمن مبادرة الحزام والطريق ألنيا 

متالكيا كميات ىائمة تمثل العقدة البحرية األكثر أىمية في الشرق األوسط فضاًل عن ا
من النفط والذي يعد العنصر االساسي لتحقيق اىدافيا خصوصًا وأن دول ىذه المنطقة 
مازالت غير قادرة عمى تطوير عالقتيا مع الصين وتوجيو سياستيا الخارجية من دون 
موافقة الواليات المتحدة االمريكية ، لذلك فأن الصين في تمك الحالة التستطيع 

 . (44) ن أىمية الدور العراقي في ىذه المبادرةاالستغناء ع

فأن استطاعت الصين الوصول الى ىذِه الممرات المخطط ليا ستتمكن من تصريف 
كافة منتجاتيا عالميًا وبأقصر الطرق السيما أن اسواق دول الشرق األوسط تعد األكثر 

ع عمى أقصر الطرق استيالكًا لممنتجات الصينية ، أما بالنسبة لمنقل الجوي فالعراق يق
التي تربط دول غرب أوربا وجنوب شرق آسيا وبذلك فأنو يمكن أن يكون مركزًا لمرور 

 و ىبوط الطائرات وىذا ماسيدعم االقتصاد العراقي بشكل كبير .
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ويمكن ايجاز األىمية االستراتيجية لمعراق والتي تعد الدافع الرئيسي لضمُو ليذه      
 -فيما يمي :المبادرة  

موقع العراق الجغرافي الميم والذي يقع في قمب الشرق األوسط وىي منطقة  -أ 
 ( 4ينظر لمخريطة رقم )اتصال قارات العالم القديم ) آسيا وأفريقيا وأوربا ( . 

الثروات اليائمة التي يمتمكيا العراق من مصادر الطاقة كـــالنفط والغاز فضاًل  -ب 
والفوسفات ومعادن ذات أىمية كبيرة ، ومايمتمكُو عن مصادر أخرى كـــالكبريت 

أيضًا من االحتياطي النفطي اليائل والذي يجعمُو أخر الدول النفطية نضوبًا 
 حسب ماتشير اليو الدراسات المختصة في ىذا المجال .

 . (45)الدور االقميمي المؤثر الذي يحظى بِو العراق ضمن المنطقة كــــكل  -ج 
 (4خريطة رقم )

 العراق والصين بالنسبة لمعالم  موقع

 
المصدر : من عمل الباحثة باألعتماد عمى : األطمس العام , مطبعة الرصافي , بغداد 

 . 26, ص 2111, العراق , 
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أما إذا أردنا أن نحدد المنافع االقتصادية والسياسية ليذه المبادرة يمكن تمخيصيا فيما 
 -يمي :
يا طرق سكك الحديد والتي ستؤدي الى الفوائد االقتصادية التي سوف تقدم -أ 

 زيادة الصادرات وتزايد في حجم االستثمارات .
سيؤدي المشروع الى زيادة عمميات التوظيف ودخل الشركات والعمال عمى  -ب 

 حد سواء .
كما ان ىذا المشروع سيوفر منافع كبيرة لممجتمع من خالل توفير وسيمة نقل  -ج 

أقل كمفة وأكثر سرعة وكفاءة مقارنًة بوسائل النقل التقميدية وتقميل نسبة 
 االزدحام المروري .

 . (46)توفير االيدي العاممة وتحريك عجمة االقتصاد العراقي  -د 
طقة الشرق االوسط بشكل كما أن طبيعة سير ىذِه الممرات ستجعل من من -ه 

عام طريق حيوي يربط قارات العالم القديم مما سيجعميا مستقباًل مناطق نمو 
اقتصادي لكونيا ستحدث تغييرات جيوسياسية واقتصادية في المنطقة ولكون 
العراق جزء منيا فأن ذلك األمر سيعود عميو بالنفع لذلك يجب اتخاذ خطوات 

 . (47)واضحة تجاه ىذا المشروع 
ستعيد ىذِه المبادرة احياء دور العراق المحوري في عممية التبادل التجاري الى  -و 

 سابق عيدُه لما يممكو من أىمية استراتيجية وجيوبولتيكية كبيرة .
ىذا المشروع سيقوم بتطوير كبير في مجال التعاون االقميمي والدولي لمعراق  -ز 

الطريق وامكانية  وسيقيم عالقات شراكة مع الدول التي تقع عمى طول ىذا
انضمامُو الى منظمة ) شنغياي لمتعاون ( وكذلك ) بنك األستثمار االسيوي ( 

. 
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أن أىم فقرة في ىذا المشروع ىو تبنييا مشاريع البناء واعادة األعمار مما  -ح 
سيكون ليا أىمية كبيرة لمعراق خصوصًا في الوقت الحالي والحاجة الممحة 

 .  (48) لتطوير البنى التحتية في العراق

ويمكن تحديد المجاالت األقتصادية لمبعد األقتصادي الصيني تجاه العراق فيما يمي  -
:- 

 -مجال الطاقة : .1
العراق من الدول التي تمتمك احتياطات ضخمة في المجال النفطي إذ يحتل      

 029المرتبة الخامسة عالميًا فيو يمتمك احتياطي نفطي مؤكد من النفط الخام حوالي )
%( من مجمل احتياطي دول المنطقة العربية 41.0يار برميل ( وىو مايقارب ) مم

% مميار برميل ( وىو 318.2النفطية المنتجة والمصدرة لمادة النفط الخام والتي تبمغ )
%( من مجمل احتياطي النفط المؤكد في العالم والذي يبمغ ) 00.0مايعادل نسبة )

 مميار برميل ( . 0423.0
المعطيات تشكل دافعًا كبيرًا لمكثير من دول العالم لمحصول عمى امدادات  كل تمك     

نفطية مستقرة من السوق العراقي وخصوصًا الصين وىذا ما يفسح المجال لمعراق كونُو 
في محل قوة ويمتمك القدرة عمى التفاوض ضمن ىذا المجال من خالل امكانيتُو عمى 

ابل المشاريع التي تتولى الصين تنفيذىا في سد كافة احتياجات الصين النفطية  ، مق
مختمف المجاالت االقتصادية ولعل ابرزىا مشروع  ) ميناء الفاو الكبير ( ) وممر القناة 

 . (49) الجافة ( 
مميون طن ( وىو  01.04وقد زادت الصادرات النفطية العراقية لمصين الى )      

ون العراق ثالث أكبر بمد مورد وبذلك يك 4141%( خالل عام 00.0مايعادل نسبة )
 . (51) لمنفط الى الصين
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ووفق ىذا التنامي الكبير ضمن ىذا المجال يكون العراق شريكًا ميمًا لمصين وىذا ما 
يصب بشكل ايجابي تجاه العراق لبناء عالقات جيدة عمى المستوى االقتصادي ، ألن 

العراق لمصين أىم مصدر من مصمحة الجانبين تمتقي في االستفادة من مواردىما فيمثل 
مصادر الطاقة وفي المقابل تمثل الصين لمعراق مورد مالي رئيسي لتمويل االقتصاد 

 . (51)العراقي 
 -مجال االستثمار : .2
بعد االنتصارات التي حققيا العراق عمى تنظيم داعش والنجاحات التي شيدىا      

ر الدول المانحة في الكويت عمى المستوى األمني دعت الحكومة العراقية خالل مؤتم
الى اعادة اعمار لجميع المناطق المحررة وكانت الصين أول المستجيبين ليذِه الدعوة 
لممشاركة في حممة اعادة األعمار ، إذ أنيا قامت بالتوقيع مع الحكومة عمى اتفاقية 
استثمارية إلعادة األعمار في تمك المناطق وفي عموم العراق أيضًا من خالل ما 

تقدمُو من رأس المال بأعتبارىا تمتمك احتياطات مالية كبيرة مقابل النفط العراقي ، س
والتي اشرنا  4109فضاًل عن توقيعيا لمذكرات التعاون والتي شممت مجاالت عدة عام 

 .  (52)الييا سابقًا 
وينقسم االستثمار الصيني في العراق الى مجالين األول ىو مجال البنى التحتية      
ث وقعت الحكومة العراقية مع الجانب الصيني عمى عقود استثمارية عديدة منيا عقد حي

وشركات  4104شركة ) بولي ( الصينية التي تختص في مجال التكنموجيا خالل عام 
( ، فضاًل عن استثمارات في مجال النقل إذ  ZTEاتصاالت صينية مثل ) ىواوي و 

( الصينية لتزويد العراق  DMUمع شركة ) وقعت الحكومة العراقية مع الصين عقدًا 
مميون دوالر ( ، وقد شممت  083( طقمًا لمقطارات المتكاممة بمبمغ ) 04بـــ )

االستثمارات الصينية في مجال الكيرباء أيضًا من خالل توقيع عقدين مع شركة ) 
شنغياي الكتريك كروب ( وذلك لتنفيذ محطات كيربائية في محافظة واسط بمبمغ ) 
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مميار دوالر ( فضاًل عن تنفيذ محطات كيرباء حرارية في محافظة صالح الدين ، 4
وعقود أخرى تختص بقطاعات البنى التحتية ، أما المجال االستثماري الثاني لمصين 
في العراق ىو مجال الطاقة بحكم حاجتيا الممحة لمحصول عمى امدادات نفطية بشكل 

 .( 53)متنامي مستمر ودائم لتعزيز عجمة اقتصادىا ال
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاىم بين كال الجانبين شممت  4102وتم أيضًا خالل عام 

 .( 54)مجاالت استثمارية عديدة في العراق كما أوضحنا سابقًا 
 -التبادل التجاري : .3
كما ذكرنا سابقًا بأن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين شيد تضاعفًا كبيرًا      

، واستمر باالرتفاع حتى عام   4118فترة االحتالل االمريكي لمعراق عام ما بعد 
وبعدىا انخفض بسبب األوضاع األمنية وسيطرة تنظيم داعش مما سبب  4102

 .( 55) انخفاض في حجم التبادل التجاري
 81ولكن سرعان ما أرتفع بعد االنتصارات األمنية التي حققيا العراق ليصل الى )

ينظر لمجدول رقم .  (56) ( 4141و  4102و  4103خالل األعوام )  مميار دوالر (
(1) 

 (1جدول رقم )
 ( 2121-2116حجم التبادالت التجارية بين العراق والصين لمدة ) 

 حجم التبادل التجاري ) مميار دوالر ( السنة 
 مميار دوالر 18 2116
 مميار دوالر 22 2117
 مميار دوالر 31 2118
 ر دوالرمميا 31 2119
 مميار دوالر 31.1 2121

 -المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى :



 هـ3665-م  4244مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة 

 

 

  
887 

. سالم جبار شياب ، االثار المحتممة لمبادرة الحزام والطريق عمى العراق ، قضايا 1 
 . 142، ص  2119( ، 58سياسية ، العدد )

مميار دوالر خالل  31.1عمي جواد ، التبادل التجاري بين العراق والصين  .2
 ، عمى الموقع االلكتروني  : 2/2121/ 8، بتاريخ  2121

                                            https://www.aa.com.tr/ar
                                                      

 -ثالثًا : البعد الثقافي :
سياستيا المتبعة تجاه العراق والدول العربية كافة نحو تعزيز  تتجو الصين في     

الجانب الثقافي فقد صرحت في أكثر من مناسبة عن أىمية الجانب الحضاري والثقافي 
في تعامالتيا مع جميع الدول لدورُه الكبير في تقوية أواصر الصداقة وبحكم العالقات 

ات زمنية طويمة قامت الصين بعمل التأريخية التي تربط الصين مع العراق منذ فتر 
دورات تدريسية لمسؤولين عراقيين في وزارة التخطيط والتجارة والتعميم العالي ، فضاًل 

 . (93)عن منحيا لزماالت دراسية لمطمبة العراقيين 
إذ تحظى الجامعات الصينية والمراكز البحثية فييا عمى خبرات عالية المستوى في      

اليندسة والزراعة والصناعة والتصنيع العسكري والسياحة والعديد من كافة المجاالت كــ
المجاالت المتطورة لذلك من الضروري زيادة التبادل الثقافي بين الدولتين لكونُو يعمق 

 . (58)العالقات بشكل أكبر 
 
 
 
 
 

https://www.aa.com.tr/ar
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 المبحث الثالث
 الرؤية المستقبمية لمسياسة الصينية تجاه العراق

 -: تصاعد ( في العالقات العراقية الصينيةمشيد التطور ) ال -أواًل :
يفترض ىذا المشيد بأن سياسية الصين تجاه العراق سوف تشيد تطورًا سريعًا لُو ابعاد 
كثيرة عمى المدى الطويل خصوصًا وأن ىناك فرص داعمة لتحقيق ىذا المشيد وفق 

 -ما يمي :األىمية التي يتمتع بيا العراق في المنظور الصيني ، ويمكن تحديدىا في
أن السجل التأريخي لمعالقات العراقية الصينية يعود الى فترة طريق الحرير ولم  (0

تسجل العالقات بين الطرفين أي انقطاع عمى المستوى السياسي أو االقتصادي 
طيمة الفترات السابقة حتى خالل األزمات التي مر بيا العراق كـــحربة مع إيران 

وفترة الحصار االقتصادي وحتى االحتالل  0220وأزمة العراق مع الكويت عام 
 ولغاية الوقت الحالي . 4118االمريكي عام 

يعد العراق بوابة الصين لمدخول الى منطقة الشرق االوسط من خالل أتباع  (4
سياستيا الدبموماسية ، إذ أنيا متجية نحو تشكيل التحالفات واالتفاقيات التعاونية 

لعراق لكي تقمل من خطر السيطرة االمريكية عمى مع كافة دول المنطقة بما فييا ا
 المنطقة .

وجود منافسين لمصين عمى المستوى الدولي وأىميا الواليات المتحدة االمريكية  (8
األمر الذي يجعميا تزداد في توجييا االقتصادي نحو العراق ألىميتُو االستراتيجية 

ليائمة التي يمتمكيا في المنطقة العربية والشرق األوسط ، فضاًل عن الموارد ا
وبأعتباره سوقًا ميمًا لمبضائع الصينية ومجااًل كبيرًا لالستثمار ، ولعل ما يثبت ذلك 
التطور الكبير في العالقات بين الجانبين ىو زيادة في استثمارات الصين في قطاع 
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 (59) الطاقة والتي سيكون ليا أثر ميم في رسم العالقات بشكل افضل في المستقبل
. 

لما أكدت الصين خالل أكثر من موقف دعميا لمعراق فمنذ بداية االحتالل لطا (2
االمريكي  حاولت الصين توجيو الدعم السياسي واالقتصادي والدبموماسي لمعراق 
ألنيا تيدف الى تطوير العالقات أكثر فأكثر مؤكدة عمى عالقات الصداقة 

إذ وضحت موقفيا ىذا  المشتركة وىدفيا نحو التعايش السممي لكافة دول المنطقة
من خالل  االتفاقيات التي تم عقدىا مع العراق والتي سبق ذكرىا سواء عمى 
المستوى السياسي أو االقتصادي أو الثقافي ، فوجود كل ىذا الدعم ىو خير دليل 

 .  (61)عمى رغبة الصين في تطوير سياستيا وتعامالتيا مع  العراق 
ود العراق من أجل الحفاظ عمى أمنو تأكيد الصين المستمر عن دعميا لجي (9

واستقرارُه وسالمة أراضيو لتحقيق االستقرار والتنمية المطموبة ألنيا تسعى عن 
طريق عالقتيا مع العراق الى كسب اصدقاء ليا عمى المستوى االقميمي والدولي 
واعادة الدور العراقي المؤثر في المحافل الدولية وفي نفس الوقت حماية مصالحيا 

 . (61)قتصادية فيو السيما بعد النمو االقتصادي المتسارع الذي تشيده الصين اال
النمو االقتصادي الكبير الذي تشيدُه الصين ، لذلك ىي تسعى نحو توظيف ىذا  (0

النمو من أجل الوصول الى مرتبة القوى العظمى خالل ىذا القرن ، وعمى ىذا 
يد من مصادر الطاقة ولكون األساس فأن االقتصاد المتسارع النمو يتطمب المز 

العراق مصدر ليذِه االمكانيات فأن ذلك سيعزز التوجو الصيني نحو العراق 
خصوصًا وأن لدييا فرص عديدة لألستثمار في جوانب األعمار والبنى التحية 
والسياحة ، وحسب توقعات ) منظمة أوبك ، بأن الصين ستشيد زيادة في الطمب 

 ( . 4181-4149عمى النفط لممدة من ) 
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امتالك الصين لفائض نقدي كبير يمكنيا من تمويل كافة مشاريعيا االستثمارية  (3
 .( 62)في العراق وباقي الدول 

وسيطرتُو عمى أجزاء  4102أن ما شيده العراق جراء سيطرة تنظيم داعش عام  (3
واسعة من العراق قابمُو اىتمام كبير من قبل الصين التي عبرت عن قمقيا من 

ضع األمني في العراق واتخاذىا خطوات جادة في ىذا الجانب كـــدعميا تدىور الو 
لمحكومة العراقية ودعوتيا الدائمة الى توحيد صفوف الشعب العراقي ضد تنظيم 
داعش ، لكونيا تدرك خطر انتشار الحركات االنفصالية واالرىابية والتي من 

وجود اضطرابات الممكن أن تؤثر عمى استقرارىا األمني أيضًا خصوصًا مع 
 . (63)وصراعات داخمية في المناطق الشمالية  الغربية 

 
 -مشيد ) استمرارية ( التعاون في العالقات العراقية الصينية : -ثانيًا :

وفق ىذا المشيد فأننا نفترض بان عالقة الصين مع العراق عمى المدى القريب أو 
تشير الى استمرار التعاون المتوسط ستواصل تعاونيا خصوصًا وأن معطيات الواقع 

والتفاىم في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية ، ولعل أىم الفرص 
 -الداعمة ليذا المشيد ىي :

أن ما يؤكد استمرار التوجو الصيني نحو العراق ىو محاولتيا الدائمة لمحفاظ عمى  (0
العامل االقتصادي مصالحيا االقتصادية واستقرار عالقتيا في ىذا الجانب لكون 

من العوامل المرتبطة بمفيوم القوة والتي استطاعت من خالليا الوصول الى مراحل 
متقدمة في تعامالتيا مع كافة الدول ومن ضمنيا العراق فيي تسعى بشكل دائم 
الى تأمين الحصول عمى مصادر الطاقة وتحديدًا ) النفط ( لتواصل تقدميا 

ات المستمرة في العراق فضاًل عن كونُو سوق ميم االقتصادي الى جانب االستثمار 
 لتصريف كافة المنتجات الصينية .
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استمرارىا بدعم العراق سياسيًا خصوصًا وأنيا كانت من أوائل الدول التي اعادت  (4
فتح سفارتيا في العراق بعد االحتالل االمريكي وتأكيدىا عمى اجراء االنتخابات من 

صًا وأن الصين تتطمع دائمًا نحو تحقيق أجل استقرار الوضع السياسي خصو 
 السالم واالستقرار في العراق والمنطقة العربية لخدمة مصالح جميع االطراف .

من المستبعد حدوث تصادم او مواجية بين الصين والقوى الدولية الكبرى وتحديدًا  (8
ا الواليات المتحدة االمريكية بشأن مصالحيا في المنطقة العربية كــكل ومن ضمني

العراق وعمى االقل خالل الوقت الحالي وىذا ما سيتيح المجال لمصين لالستمرار 
 . (64) في توجياتيا نحو العراق وغيره من دول المنطقة العربية

كما اشرنا سابقًا بخصوص حجم التبادل التجاري بين الجانبين مستمر عمى نحو  (2
ي مجال اصالح جديد ومتواصل السيما وأن العراق متجو نحو خطوات ميمة ف

ىيكميُو االقتصادي لمواكبة الوضع الحالي واالنفتاح عمى االسواق الخارجية 
ومحاولة جذب رؤوس األموال نحوُه عن طريق االستثمارات االجنبية وتنشيط قطاع 

%( من مجموع الصادرات العراقية ولكون 21التصدير والسيما النفط لكونُو يمثل )
دة لمنفط العراقي فميس بوسعيا اال أن تستمر في الصين في مقدمة الدول المستور 
 . ( 65)تعاونيا ىذا عمى النحو المعيود 

 
 -مشيد ) التراجع ( في العالقات العراقية الصينية : -ثالثًا :

يفترض ىذا المشيد بأن التوجو الصيني نحو العراق سوف يتخذ طريق التراجع ويتحدد 
ي المستوى السياسي أو االقتصادي ، وكما بجممة من الفرص الداعمة لتحقيقُو سواء ف

 -يمي :
عمى الرغم من موقف الصين المعارض لمحرب االمريكية عمى العراق وتقديميا  (0

لممساعدات من أجل اعادة أعمار العراق بعد الحرب فضاًل عن استثماراتيا العديدة 
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انشاء داخل العراق ، اال انيا دائمًا ماتكون مترددة بشأن تعميق تحالفاتيا أو 
عالقات استراتيجية خوفًا من ردة فعل االمريكية والتي قد تؤدي الى صراع أو 

 صدام .
عدم االستقرار االمني في العراق يعد حافزًا قويًا لتراجع التوجو الصيني نحو العراق  (4

، ولكونو يؤثر عمى االداء الدبموماسي لمصين في ظل انعدام استقرار الوضع 
 قبة أخرى أمام تقدم العالقات بين البمدين .الداخمي وىذا ما سيشكل ع

ظيور بوادر ألستخدام الطاقة البديمة والتي باتت تأخذ مساحة واسعة في الدول  (8
العظمى وفي مقدمتيا الصين فمن المتوقع استخدام الطاقة البديمة سيزداد مستقباًل 

وأن الصين ستزيد استيالكيا ليذِه   4189%( حتى عام 98وسيصل الى نحو )
الطاقة ، لذلك وحسب تمك التوقعات المذكورة حول تطور استخدامات الطاقة البديمة 
سيؤدي ذلك الى تراجع الطمب الصيني عمى النفط العراقي أو غيره ، مما سيخمق 

 .( 66)فجوة كبيرة في العالقات بين الجانبين 
ل وجود الخالفات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقميم كردستان حو  (2

االستثمارات االجنبية وعائداتيا ، األمر الذي قد يعرقل من دخول الصين نحو 
االسواق العراقية خصوصًا وأن ىناك خالفات حول عائدات الحقول النفطية 
الموجودة في اقميم كردستان لكون حكومة االقميم ترى بأنيا ممكًا ليا ، األمر الذي 

أمام المحاكم  4102كوى في عام دعى الحكومة المركزية في بغداد الى رفع ش
الدولية ضد جميع الشركات التي تشتري النفط من حكومة االقميم ، وىذا ما سيكون 

 لُو تداعيات كبيرة عمى مستقبل االستثمار االجنبي وتحديدًا الصين في العراق .
معظم شركات النفط العالمية العاممة في العراق تعاني من مشاكل عديدة أىميا  (9

بنى التحتية وضعف شبكات الطرق والمواصالت األمر الذي يعيق تقدم تيالك ال
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عمميا ولكون الصين في مقدمة ىذِه الشركات فالبد من أن يؤثر األمر عمى تقدميا 
 . (67)في العالقات مع العراق 

وجود منافسين لمصين في العراق من قبل شركات امريكية وأخرى غربية سواء في  (0
ثمار أو التجارة وعمى الرغم من انسحاب القوات االمريكية مجاالت الطاقة أو االست

من العراق اال أنيا تبقى قوة سياسية مييمنة عمى الشرق االوسط والخميج العربي 
ومسيطرة عمى ممرات بحرية ميمة مما يشكل ذلك تحديًا كبيرًا لمصين ليس في 

نما في عموم المنطقة العربية   . (68)العراق فحسب وا 
تطور العالقات بين الجانبين ىو صعوبة حصول العراقيين عمى  ومما يعرقل (3

تأشيرات دخول لمصين ، فضاًل عن مشاكل أخرى متعمقة بعدم توفير معمومات 
كافية عن الشركات الصينية العاممة في العراق وقيام الصين بتصدير بضائع ذات 

صين كميا مواصفات رديئة ويعود سبب ذلك الى عدم وجود جانب رقابي من قبل ال
 . (69)تشكل معوقات أخرى تقف أمام تقدم العالقات بينيما 

ممكن أن يكون لمبادرة الحزام والطريق دور في تراجع التوجو الصيني نحو العراق  (3
لعدة اعتبارات اىميا المستوى المتدني لمبنية التحتية في العراق ، والظروف األمنية 

عمى مصالح الشركات المستثمرة لذلك الغير مستقرة والتي قد تشكل ضررًا كبيرًا 
فيي لن تجازف في مصالحيا وتمجأ الى صرف مبالغ طائمة في ظل تمك الظروف 

(71) . 
بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عمى األوضاع االقتصادية في عموم  (2

( 4141أنحاء العالم كان ليا أثر كبير عمى االقتصاد العراقي فمنذ مطمع عام )
النفط وقل الطمب العالمي عمى النفط والسيما الصين والتي كانت تراجع سعر 

تستقبل كميات ىائمة من النفط العراقي لكونيا مستيمكًا رئيسيًا لُو مما شكل ركودًا 
كبيرًا في االقتصاد العراقي خصوصًا وانُو معتمد بشكل كبير عمى عائدات النفط ، 
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نما في عالقاتُو وىذا ما سيخمق أزمة ليس عمى المستوى الداخمي  لمعراق ، وا 
وتعامالتُو مع كافة الدول المستوردة لمنفط العراقي ، وفي مقدمتيا الصين وممكن 

 .   (71)أن يشكل حافز لتراجع العالقات بين               البمدين 
 

 -الخاتمة :
في ضوء ما تقدم نالحظ بأن العالقات مابين الجانبين العراقي والصيني مرت بمراحل 

يدة غمب عمى معظميا صفة التعاون والتفاىم خصوصًا ما بعد منتصف السبعينات عد
نتيجة لألنفتاح األقتصادي الذي شيدتُو الصين تجاه منطقة الشرق األوسط بشكل عام 
ومن ضمنيا العراق والذي نتج عن ادراكيا التام ألىمية العالقات األقتصادية والتجارية 

الدولي ، والصين الزالت مستمرة في اتباع نفس ىذا في تحديد مكانتيا ضمن المجتمع 
النيج وىو تعزيز نفوذىا األقتصادي في العراق لكونُو سوقًا استيالكيًا ميمًا , فضاًل عن 
اىميتُو من الناحية األستراتيجية ودورُه األقميمي المؤثر في المنطقة ككل , ومن المتوقع 

ود في المستقبل القريب اوالمتوسط وفق استمرار العالقات عمى النحو التعاوني المعي
 المعطيات المذكورة .

 قائمة اليوامش

ظاىر عبد الزىرة الربيعي وأحمد حسن مجيول الحسناوي ، األىمية الجيواقتصادية  .0
( 23لمعراق في االستراتيجيتين االمريكية والصينية ، مجمة الخميج العربي ، المجمد )

 ( .8، )ص 4102( ، 4-0، العدد )
،  4108اطمس العراق والوطن العربي ، دار االعرجي لمنشر ، بغداد ، العراق ،  .4

 ( .04)ص
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ظاىر عبد الزىرة الربيعي واحمد حسن مجيول الحسناوي ، مصدر سابق ،  .8
 ( .2،3،3)ص

ظاىر عبد الزىرة الربيعي واحمد حسن مجيول الحسناوي ، المصدر نفسو ، )ص  .2
2،01. ) 

،  4118عامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد ابتسام محمد ال .9
 ( .03،02، )ص  4103( ، 22-23قضايا سياسية ، العدد )

دىام محمد دىام وسممان عمي حسن ، العالقات الصينية العراقية بين توازنات  .0
السياسية ومفاعيل االقتصاد ، مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية ، 

 ( .083، )ص  4103( ، 49( ، العدد )3)المجمد 
،  4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد  .3

 ( .02،41مصدر سابق ، )ص
 ( . 41ابتسام محمد العامري ، المصدر نفسو ، ) ص .3
 ( .083دىام محمد دىام وسممان عمي حسن ، مصدر سابق ، )ص .2

تراتيجية الصينية ، مجمة المستنصرية حيدر عمي حسين ، العراق في االس .01
 ( .43، )ص 4113( ، 49لمدراسات العربية والدولية ، العدد )

 4118عمر ىاشم ذنون الحيالي ، السياسة الخارجية الصينية تجاه العراق منذ  .00
 4100، عمان ، االردن ،  0وآفاقيا المستقبمية ، االكاديميون لمنشر والتوزيع ، ط

 ( .42،  43، )ص
 ( .84،  80ىاشم ذنون الحيالي ، المصدر نفسو ، )صعمر  .04
 ( .88عمر ىاشم ذنون الحيالي ، المصدر نفسو ، )ص  .08
،  4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد  .02

 ( .44،  40مصدر سابق ، )ص
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 ( .48،  44ابتسام محمد العامري ، المصدر نفسو ، )ص .09
 ( .021ن عمي حسن ، مصدر سابق ، )صدىام محمد دىام وسمما .00
، 4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد  .03

 ( .48مصدر سابق ، )ص
 ( .020،  021دىام محمد دىام وسممان عمي حسن ، مصدر سابق ، )ص .03
غيث الربيعي ، تطور العالقات العراقية الصينية ، مجمة العموم السياسية ، العدد  .02

 ( . 813، ) ص 4101( ، 20)
 ( . 020دىام محمد دىام وسممان عمي حسن ، مصدر سابق ، ) ص .41
حسين حيدر محمد الجزائري ، طريق الحرير الجديد وأثاره األقتصادية عمى العراق  .40

 ( .81، ) ص 4141( ، 2-43، مجمة البحوث والدراسات النفطية ، العدد )
لسياسي الدولي ، مجمة الدولية محمد ياس خضير ، الصين ومستقبل النظام ا .44

 ( .099، ) ص 4102( ، 42والسياسية ، العدد )
كرار أنور البديري ، عالقات الصين تجاه دول الجوار الموسع : العراق انموذجًا ،  .48

 ( .3، )ص 4102( ، بغداد ، 09مركز النيرين لمدراسات االستراتيجية ، العدد )
عمى طريق مبادرة الحزام والطريق ، جعفر بيمول الحسيناوي ، العراق وايران  .42

 ( .30، )ص 4141، بغداد ، العراق ، 0مطبعة السيماء ، ط
 ( .00،  2كرار أنور البديري ، مصدر سابق ، )ص .49
,  4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد  .40

 ( .84مصدر سابق ، )ص
 ( .84حيدر عمي حسين ، مصدر سابق ، )ص .43
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عبد مطر التميمي ، االستراتيجية الصينية في الشرق األوسط بين المتغيرات  ظفر .43
( ، العدد 0والثوابت ، مجمة الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية ، المجمد )

 ( .024،  020، )ص 4140( ، 21)
محمد اليوسيفي ، السياسة الخارجية الصينية بين فرض االستمرارية ومحدداتيا ،  .42

عة مؤلفين في كتاب : السياسة الخارجية الصينية في الشرق االوسط بعد مجمو 
الربيع العربي ، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية 

 ( .40، )ص 4103واالقتصادية ، برلين ، المانيا ، 
آسيا يونس مؤيد يونس ، أدوار القوى اآلسيوية الكبرى في التوازن االستراتيجي في  .81

، عمان  0بعد الحرب الباردة وآفاقيا المستقبمية ، االكاديميون لمنشر والتوزيع ، ط
 ( .92، )ص  4109االردن ، 

ابتسام محمد عبد العامري ، مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأثيرىا عمى العراق ،  .80
بتاريخ ورشة عمل مقيمة في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية / جامعة بغداد ، 

 (.09. )ص 3/9/4141
 ( .42حسين حيدر محمد الجزائري ، مصدر سابق ، )ص .84
ابتسام محمد عبد العامري ، مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأثيرىا عمى العراق ،  .88

 ( .00مصدر سابق ، )ص
 ( .80حسين حيدر محمد الجزائري ، مصدر سابق ، )ص .82
 .( 40جعفر بيمول الحسيناوي ، مصدر سابق ، )ص .89
 ( .44،  40جعفر بيمول الحسيناوي ، المصدر نفسو ، )ص .80
 ( .49،  42جعفر بيمول الحسيناوي ، المصدر نفسو ، )ص .83
نادية كاظم العبودي ، مبادرة الحزام والطريق الصينية دراسة تأريخية ، مجموعة  .83

مؤلفين في كتاب : مبادرة الحزام والطريق الصينية مشروع القرن االقتصادي في 
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المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،  العالم ،
 ( .49، )ص 4102برلين ، المانيا ، 

 ( .49جعفر بيمول الحسيناوي ، مصدر سابق ، )ص .82
 ( . 40نادية كاظم العبودي ، مصدر سابق ، )ص .21
 ( .40،  49جعفر بيمول الحسيناوي ، مصدر سابق ، )ص .20
د زياد نافع ، مبادرة الحزام والطريق األىداف والتحديات ، عدنان خمف حميد وىن .24

 ( .030،  039، ) 4141( ، 02مجمة تكريت لمعموم السياسية ، العدد )
 ( .032-030عدنان خمف حميد وىند زياد نافع ، المصدر نفسو ، )ص .28
 ( .09،  02جعفر بيمول الحسيناوي ، مصدر سابق ، )ص .22
 ( .33،  31نفسو ، )صجعفر بيمول الحسيناوي ، المصدر  .29
ابتسام محمد عبد العامري ، مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأثيرىا عمى العراق ،  .20

 ( .09،  02مصدر سابق ، )ص 
سالم جبار شياب ، االثار المحتممة لمبادرة الحزام والطرق عمى العراق ، قضايا  .23

 ( .023، )ص 4102( ، 93سياسية ، العدد )
ستراتيجية الحزام والطريق الصينية لمقرن الحادي باىر مردان مضخور ، ا .23

 ( .403،  400، )ص 4100( ، 03والعشرين ، مجمة دراسات دولية ، العدد )
 ( .81حسين حيدر محمد الجزائري ، مصدر سابق ، )ص .22
،  4141مميار دوالر خالل  81.0عمي جواد التبادل التجاري بين العراق والصين  .91

  https://www.aa.com.tr/ar  االلكتروني : عمى الموقع 3/4/4140بتاريخ 
 ( .80حسين حيدر محمد الجزائري ، مصدر سابق ، )ص .90
 ( .028،  024سالم جبار شياب ، مصدر سابق ، )ص .94

https://www.aa.com.tr/ar
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،  4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد العام  .98
 ( .40، )صمصدر سابق 

ابتسام محمد عبد العامري ، مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأثيرىا عمى العراق ،  .92
 ( .00مصدر سابق ، )ص 

،  4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد العام  .99
 ( .81،  43مصدر سابق ، )ص

،  4141مميار دوالر خالل  81.0عمي جواد التبادل التجاري بين العراق والصين  .90
 https://www.aa.com.tr/arعمى الموقع االلكتروني :    3/4/4140بتاريخ 

،  4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد العام  .93
 ( .42مصدر سابق ، )ص

 ( . 023، مصدر سابق ، ) صدىام محمد دىام وسممان عمي حسن  .93
 ( .441،  400،  402عمر ىاشم ذنون الحيالي ، مصدر سابق  ، )ص .92
 ( .400،  409عمر ىاشم ذنون الحيالي ، المصدر نفسو ، )ص .01
 ( .491، 422،  423عمر ىاشم ذنون الحيالي ، المصدر نفسو ، )ص .00
 ( .493-418عمر ىاشم ذنون الحيالي ، المصدر نفسو ،  )ص .04
,  4118د العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد ابتسام محم .08

 ( .80،  81مصدر سابق ، )ص
 ( .440،  442،  440عمر ىاشم ذنون الحيالي ، مصدر سابق ، )ص .02
 ( .488عمر ىاشم ذنون الحيالي ، المصدر نفسو ، )ص .09
 ( .449 – 408عمر ىاشم ذنون الحيالي ، المصدر نفسو ، )ص .00
 ( .094،  091سممان عمي حسن ، مصدر سابق ، )صدىام محمد دىام و  .03
 ( .424،  420عمر ىاشم ذنون الحيالي ، مصدر سابق ، )ص  .03

https://www.aa.com.tr/ar
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, 4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد  .02
 ( .42مصدر سابق ، ) ص

 ( .004سالم جبار شياب، مصدر سابق ، )ص .31
ائحة فيروس كورونا عمى االقتصاد عمي سعدي عبد الزىرة جبير ، تداعيات ج .30

 ( .90،  98، )ص 4141( ،  89العراقي ، مجمة حمورابي ، العدد ) 
 

 المصادر
  4118ابتسام محمد العامري ، توجيات السياسة الصينية حيال العراق بعد  ،

 .  4103( ، 22-23قضايا سياسية ، العدد )
 ريق الصينية وتأثيرىا عمى ابتسام محمد عبد العامري ، مبادرة الحزام والط

العراق ، ورشة عمل مقيمة في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية / جامعة 
 . 3/9/4141بغداد ، بتاريخ 

  ، اطمس العراق والوطن العربي ، دار االعرجي لمنشر ، بغداد ، العراق
4108  . 

 حادي باىر مردان مضخور ، استراتيجية الحزام والطريق الصينية لمقرن ال
 .  4100( ، 03والعشرين ، مجمة دراسات دولية ، العدد )

  ، جعفر بيمول الحسيناوي ، العراق وايران عمى طريق مبادرة الحزام والطريق
 .  4141، بغداد ، العراق ، 0مطبعة السيماء ، ط

  حسين حيدر محمد الجزائري ، طريق الحرير الجديد وأثاره األقتصادية عمى
 .  4141( ، 2-43حوث والدراسات النفطية ، العدد )العراق ، مجمة الب

  حيدر عمي حسين ، العراق في االستراتيجية الصينية ، مجمة المستنصرية
 . 4113( ، 49لمدراسات العربية والدولية ، العدد )
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  دىام محمد دىام وسممان عمي حسن ، العالقات الصينية العراقية بين
، مجمة كمية القانون لمعموم القانونية توازنات السياسية ومفاعيل االقتصاد 

 .  4103( ، 49( ، العدد )3والسياسية ، المجمد )
  ، سالم جبار شياب ، االثار المحتممة لمبادرة الحزام والطرق عمى العراق

 .  4102( ، 93قضايا سياسية ، العدد )
  ظاىر عبد الزىرة الربيعي وأحمد حسن مجيول الحسناوي ، األىمية

دية لمعراق في االستراتيجيتين االمريكية والصينية ، مجمة الخميج الجيواقتصا
 .  4102( ، 4-0( ، العدد )23العربي ، المجمد )

  ظفر عبد مطر التميمي ، االستراتيجية الصينية في الشرق األوسط بين
المتغيرات والثوابت ، مجمة الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية ، 

 . 4140( ، 21عدد )( ، ال0المجمد )
  عدنان خمف حميد وىند زياد نافع ، مبادرة الحزام والطريق األىداف

 .  4141( ، 02والتحديات ، مجمة تكريت لمعموم السياسية ، العدد )
  مميار دوالر خالل  81.0عمي جواد التبادل التجاري بين العراق والصين

 عمى الموقع االلكتروني : 3/4/4140، بتاريخ  4141
https://www.aa.com.tr/ar 

  عمي سعدي عبد الزىرة جبير ، تداعيات جائحة فيروس كورونا عمى
 . 4141( ،  89االقتصاد العراقي ، مجمة حمورابي ، العدد ) 

  عمر ىاشم ذنون الحيالي ، السياسة الخارجية الصينية تجاه العراق منذ
، عمان ،  0المستقبمية ، االكاديميون لمنشر والتوزيع ، طوآفاقيا  4118

 .  4100االردن ، 
  ، غيث الربيعي ، تطور العالقات العراقية الصينية ، مجمة العموم السياسية

 . 4101( ، 20العدد )

https://www.aa.com.tr/ar
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  كرار أنور البديري ، عالقات الصين تجاه دول الجوار الموسع : العراق
( ، بغداد ، 09ات االستراتيجية ، العدد )انموذجًا ، مركز النيرين لمدراس

4102   . 
  محمد اليوسيفي ، السياسة الخارجية الصينية بين فرض االستمرارية

ومحدداتيا ، مجموعة مؤلفين في كتاب : السياسة الخارجية الصينية في الشرق 
االوسط بعد الربيع العربي ، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية 

 . 4103سياسية واالقتصادية ، برلين ، المانيا ، وال
  محمد ياس خضير ، الصين ومستقبل النظام السياسي الدولي ، مجمة الدولية

 .  4102( ، 42والسياسية ، العدد )
  ، نادية كاظم العبودي ، مبادرة الحزام والطريق الصينية دراسة تأريخية

يق الصينية مشروع القرن مجموعة مؤلفين في كتاب : مبادرة الحزام والطر 
االقتصادي في العالم ، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية 

 .  4102والسياسية واالقتصادية ، برلين ، المانيا ، 
  يونس مؤيد يونس ، أدوار القوى اآلسيوية الكبرى في التوازن االستراتيجي في

 0االكاديميون لمنشر والتوزيع ، ط آسيا بعد الحرب الباردة وآفاقيا المستقبمية ،
 .  4109، عمان االردن ، 
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