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 ةاملقده

ان العالقو بين العراق ودول الخليج ليست حديثو وانما ىي عالقو فديمو. حيث الروابط االجتماعيو 

العراق ودول الخليج  واالقتصاديو اضافو الى العالقات الدينيو والعرقيو وروابط العروبو واسالمية

العربي ىي اساس الواقع العراقي الخليجي. والعالقو بين العراق ودول الخليج بالرغم من جميع 

الروابط سالفة الذكر اال ان ىذه العالقو تميزت بعدم الثبات  وعدم استقرارىا. وفي موضوع البحث و 

ير من المشاكل على الصعيد السياسي وفق الواقعيو الجديده نبين كيفية ىذه العالقو حيث اعترتها كث

وسنستعرض في  2003واالقتصادي واالجتماعي .بسبب واقع العراق وما الت اليو االحداث بعد 

المباحث الثالثو السياسيو واالقتصاديو واالجتماعيو بدا من المبحث االول العالقات السياسيو 

ج منو مرورا بالمبحث الثاني واالطاحو بنضام الحكم السابق في العراق ومواقف دول الخلي

والعالقات االقتصاديو ومدى التعاون والشركات العاملو بين الطرفين انتهاءا بالعالقات االجتماعيو 

 …واالرىاب ومدى تاثيره والرؤيو المستقبليو للعالقات العرقيو الخليجيو

 

 

 

 

 الباحث 
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 اشكالية البحث

ن دول الخليج العربي اال ان الواقع الجديد بالرغم من ان العراق يعتبر من القوى المهمو بي
واالحداث الذي مره بها جعلت منو مصدر خوف للتعاون الخليجي ادى الى تذبذب العالقو بينو 

 وبين دول الخليج العربي

 فرضية البحث 

اال انو ىناك ابعاد اخرى  2003بالرغم من االبعاد االيدلوجيو للعالقات العراقيو الخليجيو مابعد 
 ن صانع القرار العراقي توضيفها بما يخدم امن واستقرار العراق والمنطقو.بامكا

 هنهجية البحث 

استخدم المنهج التاريخي في ىذه الدراسو لتوضيح صيرورة العالقو بين العراق ودول الخليج من 
 الى الوقت الحالي.  2003ال

 المستقبليو للعالقات بين الطرفين.اضافو الى المنهج التحليلي لتحليل الواقع اضافو الى الرويو 

 هيكلية البحث: 

توزع البحث على ثالث مباحث. تضمن االول العالقات السياسيو.. والمبحث الثاني االعالقات 
 .االجتماعيو اضافو الى المبحث الثالث العالقات الجتماعيو ورويو مستقبليو لتلك العالقو
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 املبحث االول 

 العالقات السياسية

تعرضدددددت دول الخلددددديج العربدددددي وعلدددددى وجدددددو الخصدددددو   2001بعدددددد  حدددددداث  يلدددددول / سدددددبتمبر 
المملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية ملدددددى حملدددددة ضددددداوج  مريكيدددددة تددددددعو ملدددددى تايدددددر المنددددداىج الدراسدددددية 
ومجددددراء مصددددالحات واسدددددعة فددددي الدددددبالد تنسددددجم مددددع المصدددددالح األمريكيددددة بعدددددد الهجمددددات التدددددي 

ذا انخرطددددددددت دول الخلدددددددديج فددددددددي التحضدددددددديرات تعددددددددرض لهددددددددا تاسددددددددتهداف برجددددددددي التجددددددددارة  لدددددددد
األمريكيدددددددة الحدددددددتالل العدددددددراق فوضدددددددعت مراضددددددديها ومياىهدددددددا و جوا هدددددددا لصدددددددالح منجددددددداح الادددددددزو 

    1ت.2003األمريكي الذي اكتمل في التاسع من نيسان /ابريل 

 املطلب األول

 مواقف دول الخليج السياسية تجاه العراق

بنظددددددام الحكددددددم فددددددي العددددددراق ومسدددددداعدة الدددددددول  اشددددددتملت اغلددددددب دول الخلدددددديج علددددددى االطاحددددددة
المحتلددددددة علددددددى  لددددددك . مجدددددداران للسياسددددددة األمريكيدددددددة مددددددن جانددددددب ومددددددن جانددددددب  خددددددر وىدددددددو 
التخددددددوف مددددددن نظددددددام الحكددددددم القددددددا م والخددددددوف مددددددن احتماليددددددة دخددددددول العددددددراق لهددددددذه الدددددددول 

. ومددددددن الدددددددول التددددددي سدددددداعدت وبشددددددكل  1991واحتاللهددددددا كمددددددا حدددددددث فددددددي الكويددددددت عددددددام 
والكويدددددت التدددددي انطلقدددددت القدددددوات البريطانيدددددة واألمريكيدددددة مدددددن  راضددددديها     مباشدددددر ىدددددي تقطدددددر  
  مليددددددون دوالر للقددددددوات األمريكيددددددة حسددددددب مددددددا  كرتددددددو وزارة الطاقددددددة 350كمددددددا قدددددددمت وقددددددد ت

األمريكيددددة وبعددددد اكتمددددال الاددددزو وبقيددددت خمددددض مواقددددع  مريكيددددة علددددى األراضددددي الكويتيددددة ألدامددددة 
ثرات الصدددددددحفية للجددددددديز األمريكدددددددي الادددددددازي  الجهدددددددد الحربدددددددي   كمدددددددا  ن مدارة الحدددددددرب والمددددددد  

    2تكانت تعقد في قاعدة السيلية في دولة قطر .
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تدددددورج الواليدددددات المتحددددددة فدددددي حدددددرب مددددددن كبددددددتها خسدددددا ر كبيدددددرة فضدددددال مدددددن اسدددددتحالة اال ان 

شدددددرق األوسدددددط الكبيدددددر   مدددددور تتبددددددل   وبالدددددذات قيمدددددا يخددددد  مشدددددروع الألحسدددددمها   جعدددددل ا
مبراطوريدددددة للواليدددددات المتحددددددة   ممدددددا رفعهدددددا ملدددددى تاييدددددر سياسدددددتها المتبعدددددة  تجددددداه واألحدددددالم اإ

يقددددداف مشدددددروعها   ومدول الخلددددديج وبدددددذلك تحمدددددل العدددددراق  عبددددداء احتدددددواء رده الفعدددددل األمريكيدددددة 
سددددددديمي تجددددددداه المنطقدددددددة وقدددددددد بدددددددرزت ردود فعدددددددل خليجيدددددددة متناقضدددددددة تجددددددداه العدددددددراق يعدددددددد التق

ندددددددى علدددددددى خلفيدددددددة متشدددددددابكة مىمهدددددددا التددددددددخالت االحدددددددتالل األمريكدددددددي و خدددددددذت السياسدددددددات تب
فضدددددال عدددددن ملدددددف المصدددددالحة الوطنيدددددة العراقيدددددة   ورغدددددم   اإقليميدددددة فدددددي العدددددراق تدول الجدددددوار 

كددددل  لددددك بقددددي الطرفددددان العراقددددي والخليجددددي لددددديهما دوافددددع لتوطيددددد العالقددددات وقددددد بددددرز  لددددك 
  فقددددد عددددين العددددراق خددددالل الزيددددارات المتبادلددددة لمسدددد لي الطددددرفين ومعددددادة التمثيددددل الدبلوماسددددي 

سددددددفراء فددددددي كددددددل دول الخلدددددديج   وبالمقابددددددل عينددددددت كددددددل مددددددن االمددددددارات والكويددددددت والبحددددددرين 
سدددددفراء لهدددددم فدددددي العدددددراق   ولدددددم تدددددنجح الواليدددددات المتحددددددة األمريكيدددددة بددددددفع المملكدددددة العربيدددددة 

    3تالسعودية لفخ سفارتها في باداد .

مددددع المملكددددة   خاصددددة وان مقددددر كمددددا لددددم تثمددددر رغبددددة قيددددادات العددددراق فددددي بندددداء عالقددددات مميددددزة 
السددددفارة العراقيددددة فددددي الريدددداض فددددتح واسددددتلم السددددفير غددددانم الجميلددددي مهامددددو   حيددددث لددددم تجدددداوب 

   4تالمملكة مع ىذه التوجهات .

لقدددددددد بقيدددددددت المملكدددددددة العربيدددددددة السدددددددعودية متدددددددرددة وغيدددددددر متفاعلدددددددة مدددددددع الحكومدددددددات العراقيدددددددة 
مدددددة الم قتدددددة بر اسدددددة ايددددداد عدددددالوي   قدددددام المتعاقبدددددة بعدددددد االحدددددتالل األمريكدددددي  ففدددددي زمدددددن الحكو 

بزيددددارة السددددعودية اكثددددر مددددن مددددرة   كمددددا  نددددو يملددددك عالقددددات واسددددعة مددددع امرا هددددا وبعدددد  اجهزتهددددا 
الحكوميددددة   حيددددث لددددم تتددددرجم ىددددذه العالقددددة علددددى  رض الواقددددع يدددددعم حقيقددددي لحكومددددة عددددالوي 

عربيددددة السددددعودية   بددددالرغم مددددن تناقددددل وسددددا ل األعددددالم فددددي  لددددك الوقددددت لخبددددر تأييددددد المملكددددة ال
للعدددددراق   ودعمدددددو اقتصدددددداديا علدددددى شددددددكل اسدددددتثمارات   اال ان شددددددي ا مدددددن  لددددددك لدددددم يحصددددددل   

قضددددية رفدددد  المملكددددة  سددددتقبال الحجدددداج ولددددم يتددددر س الحكومددددة ابددددراىيم الجعفددددري خاصددددة بعددددد 
العددددراقيين   ومددددا شددددهدتو تلددددك الفتددددرة مددددن تصددددعيد  عالمددددي مددددن قبددددل األعددددالم الرسددددمي السددددعودي 

    5تلبدء صفحة جديدة من العالقات . 2006يوليو في  وا ل تموز 
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اال  ن زيارتددددو لددددم تضددددع حلددددوال للمسددددا ل العالقددددة بددددين البلدددددين علددددى الددددرغم مددددن  عددددالن المملكددددة 

عندددددد دعمهدددددا لمشدددددروع المصدددددالحة الوطنيدددددة سياسددددديا واقتصددددداديا  حيدددددث  كدددددد  خدددددالل المباحثدددددات
السددددعودية سددددتدعم العددددراق فددددي شددددتى العاىددددل السددددعودي الملددددك عبددددد اب بددددن عبددددد العزيددددز بددددأن 

المجدددداالت   فيمددددا  كددددد ر دددديض الددددوزراء العراقددددي  نددددو  تفددددق مددددع القيددددادة السددددعودية لبدددددء مجددددراءات 
التمثيدددددددل الدبلوماسدددددددي   م كددددددددا  ن العالقدددددددات العراقيدددددددة السدددددددعودية ت سدددددددض ملدددددددى واقدددددددع جديدددددددد 

ق بدراسدددددة بخدمدددددة مصدددددالح البلددددددين وشدددددعبيهما ويددددددعم مواقفهمدددددا المشدددددتركة   كمدددددا قدددددام العدددددرا
مسدددددودة اتفاقيدددددة  قددددددمها الجاندددددب السدددددعودي لتحديدددددد  خدددددر . التعددددداون المسدددددتقبلي بدددددين البلددددددين 
وحسدددددددم ملدددددددف المعتقلدددددددين لددددددددى الجدددددددانبين . فدددددددي حدددددددين التقدددددددى مطدددددددوال ر ددددددديض االسدددددددتخبارات 

قامدددددو مأدبدددددة غدددددداء للمدددددالكي ب بدددددن عبدددددد العزيدددددز  الدددددذي  السدددددعودية األميدددددر مقدددددرن بدددددين عبدددددد ا
ور األمددددددين العددددددام لمجلددددددض األمددددددن صددددددر المدددددد تمرات فددددددي جدددددددة بحضددددددمرافددددددق فددددددي قوالوفددددددد ال

ولقددددد سددددبق للجانددددب السددددعودي   6تالدددوطني السددددعودي األميددددر بدددددر بددددن سددددلطان بددددن عبددددد العزيددددز .
  عراقيدددددا مدددددن المحكدددددوم علددددديهم بالسدددددعودية كخطدددددوة  ولدددددى باتجددددداه حسدددددم 16 ن قدددددام بتسدددددليم ت

اقددددددي محتجدددددددزين فدددددددي   عر 800ىددددددذا الملدددددددف وتشددددددير محصدددددددا يات غيددددددر رسدددددددمية ملددددددى وجدددددددود ت
  7ت  معتقل .100السعودية   فيما يصل عدد المعتقلين السعوديين في العراق نحو ت

ورغددددم كددددل ىدددددذه المعطيددددات لدددددم تشددددهد العالقددددات العراقيدددددة السددددعودية تقددددددما ملموسددددا وال سددددديما 
 في الجوانب السياسية .

ين   اال  ن  مدددددا الكويدددددت فعلدددددى الدددددرغم مدددددن تجاوبهدددددا مدددددع بعددددد  الملفدددددات المعلقدددددة بدددددين الجدددددانب
موقفهدددا اتجدددداه العددددراق مدددا زال ىشددددا ومبينددددا علدددى ىددددواجض الماضددددي   لدددذا ف نهددددا رفدددد  مطفدددداء  و 

وعلدددددى عكدددددض المقدددددوف السدددددعودي والكدددددويتي   8تحتدددددى تخفدددددي  ديتهدددددا المترتدددددب علدددددى العدددددراق .
كدددددان موقدددددف األمدددددارات العربيدددددة المتحددددددة تجدددددداه العدددددراق ىدددددو األكثدددددر وضدددددوحا   فقدددددد  طفددددددأت 

  مليدددددددار دوال وتوجهدددددددت بثقلهدددددددا السياسدددددددي 7ب علدددددددى العدددددددراق والبدددددددال  تمجمدددددددل ديتهدددددددا المترتددددددد
واالقتصددددددددادي ملددددددددى العددددددددراق وبددددددددد ت االسددددددددتثمارات اإماراتيددددددددة تتطددددددددور بشددددددددكل ملحددددددددو  فددددددددي 

        9تالعراق.
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 املطلب الثاني

 العالقات العراقية الخليجية والحكومات العراقية

تمثدددددل العالقدددددات بدددددين العدددددراق والخلددددديج العربدددددي  ىميدددددة متزايددددددة كونهدددددا تصدددددب فدددددي مسدددددار  مدددددن 
واسددددددتقرار الطددددددرفين مددددددن جهددددددة   والعالقددددددات التاريخيددددددة والددددددروابط العربيددددددة المشددددددتركة مددددددن جهددددددة 
 خددددرى  ال  ن العالقددددات اكتفتهددددا حالددددة مددددن التذبددددذب بددددين المددددد والجددددزر مددددن خددددالل  كثددددر مددددن 

ثمانينددددات القددددرن العشددددرين وحتددددى اليددددوم فددددي  ددددل  زمددددات مقليميددددة ثالثددددة عقددددود مددددن الددددزمن منددددذ 
  والادددددزو 1988ددددددد 1980ىدددددددت  مدددددن واسدددددتقرار المنطقدددددة وىدددددي الحدددددرب العراقيدددددة اإيرانيدددددة ت

م   ومدددددا تالىدددددا حدددددرب الخلددددديج الثانيدددددة علدددددى العدددددراق  1990العراقدددددي للكويدددددت  ب /اغسدددددطض 
  والدددددذي مثدددددل مرحلدددددة 2003م   وصدددددوال ملدددددى االحدددددتالل األمريكدددددي للعدددددراق ربيدددددعت1991عدددددام 

جديدددددة فددددي واقددددع العددددراق والشددددرق األوسددددط اسددددتقبلتو الخلدددديج خددددالل البيددددان الختددددامي لمجلددددض 
الددددذي  نعقددددد فددددي الكويددددت فددددي كددددانون األول/ ديسددددمبر  24التعدددداون الخليجددددي األعلددددى للدددددورة 

مدددددع التأكيدددددد  والدددددذي  عدددددرب عدددددن ارتيددددداح المجلدددددض للتوجدددددو الجديدددددد لددددد دارة األمريكيدددددة 2003
فددددي نقددددل الحكددددم ملددددى العددددراقيين ثددددم واجهددددت دول المجلددددض بعددددد  لددددك رورة التعجيددددل ضددددعلددددى 

موقفدددددا حرجدددددا عنددددددما تدددددم التوصدددددل ملدددددى اتفاقيدددددة انسدددددحاب القدددددوات األمريكيدددددة مدددددن العدددددراق فدددددي 
م    2011/كددددددانون األول ديسددددددمبر 18م   ا  عقدددددددت قمددددددة فددددددي الريدددددداض 2011نهايددددددة عددددددام 

طقدددددددة   وتخوفهدددددددا مدددددددن تصددددددداعد التندددددددافض اكددددددددت فيدددددددو خشددددددديتها مدددددددن الفدددددددرا  األمندددددددي فدددددددي المن
 .عراق وتزايد النفو  اإيراني فيواإقليمي في ال

وبدددددددرزت تحدددددددديات جديددددددددة واجهدددددددت دول المجلدددددددض الخليجدددددددي بعدددددددد دخدددددددول تنظددددددديم داعدددددددز 
  وتمدددددده ملدددددى عددددددة 2014اإرىدددددابي ملدددددى مديندددددة الموصدددددل شدددددمال العدددددراق فدددددي حزيدددددران /يوليدددددو 

نسدددديق  منددددي بددددين دولهددددا لتحصددددينها مددددن محافظددددات  خددددرى سددددارعت دول المجلددددض ملددددى طلددددب ت
الدددددددددداخل ضدددددددددد احتمددددددددداالت تهديدددددددددد  راضددددددددديها   واعدددددددددرب مجلدددددددددض الدددددددددوزراء السدددددددددعودي فدددددددددي 

عدددددن قلقدددددة  زاء التطدددددورات فدددددي العدددددراق و كدددددد ضدددددرورة الحفدددددا  م   2014حزيدددددران /يوليدددددو 16
علددددى سدددديادة واسددددتقالل العددددراق ورفدددد  التدددددخل األجنبددددي فددددي شدددد ونو الداخليددددة   بينمددددا  علنددددت 



        

11 
حزيددددددران /يوليددددددو ضددددددرورة وحدددددددة العددددددراق اإقليميددددددة وانفددددددا ه 18لخارجيددددددة اإماراتيددددددة فددددددي وزارة ا

    10ت وتبني مقاربو وحل وطني يجمع وال يفرق   ورف  التدخل بش ون العراق الداخلية

 حكومة العبادي والعالقات العراقية دد الخليجية

بعد االنتخابات البرلمانية التي  تشكلت الحكومة العراقية الجديدة بر اسة الدكتور حيدر العبادي
م   كحكومة وحدة وطنية ممثلة لكل األطباق السياسية . وتبنت 2014جرت في نيسان/ ابريل 

. وفي مقدمتو   11تمن البداية في برنامجها الحكومي سياسة خارجية منفتحة على دول الجوار
يع الملفات العالقة دول مجلض التعاون الخليجي مع الرغبة في طي صفحة الماضي وبحث جم

ولقاءات بين الجانب العراقي بين العراق ومحيطو الخليجي   بد ت بعدىا سلسة زيارات 
والخليجي منها زيارة وزير الخارجية العراقي ابراىيم الجعفري ملى الكويت في  ل تقدم وصفو بأنو 

لد الصباح ملى باداد ت ثابت ومستمر   بينهما ثم زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخا
وتأكيده التزام الكويت بقرارات مجلض األمن الداخلي في مكافحة األرىاب وتمويلو وتجفيف 

وتأكيده  ن دول المنطقة تواجو فكرا مدمرا بنجاح  2178و 2120منابعو خاصة القرارين 
   12تلمواجهة شاملة 

العراقيدددددة الجديددددددة بأندددددو  مدددددا المملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية فقدددددد قدددددر ت الموقدددددف مدددددن الحكومدددددة 
سددددينفتح بدددداب التفدددداىم مددددع ميددددران فددددي  ددددل تفعيددددل األخيددددرة جهودىددددا لموجهددددة اإرىدددداب وحاجتهددددا 

وفدددددي   13تللتفددددداىم اإقليمدددددي مدددددع قدددددوانين مقليميندددددين ىمدددددا المملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية وتركيدددددا .
 ات التوجدددددددو  كدددددددد الدددددددر يض العراقدددددددي فددددددد اد معصدددددددوم بأندددددددو سددددددديعمل علدددددددى  صدددددددالح العالقدددددددات 

عراقيدددددة الخليجيدددددة فدددددي  دددددل دعدددددم المملكدددددة الدددددذي ابدتدددددو للتواصدددددل فدددددي العالقدددددات العراقيدددددة ددددددد ال
.  14تالسدددددعودية علدددددى  سدددددض مبنيدددددة كمنطلدددددق لتطدددددور عالقدددددات العدددددراق مدددددع دول الخلددددديج العربدددددي

م   بعدددددد 2014تشدددددرين الثددددداني /ندددددوفمبر  11و لدددددك بعدددددد  ن قدددددتم معصدددددوم بزيدددددارة الريددددداض فدددددي
بددددين البلدددددين   واسددددتكماال للف ددددات بددددين مسدددد لي البلدددددين سددددنوات مددددن السدددديرود فددددي العالقددددات 

جددددددرت فددددددي جدددددددة وبدددددداريض ونيويددددددورك    كدددددددت رغبددددددة حقيقددددددة وجددددددادة للتعدددددداون المشددددددترك فددددددي 
المجددددداالت األمنيدددددة والسياسدددددية وقددددددم معصدددددوم دعدددددوى ملدددددى المملكدددددة مدددددن  جدددددل تنسددددديق عدددددالي 



        

11 
ينمددددددا ابدددددددى المسدددددتوى لمواجهددددددة اإرىدددددداب واقامدددددة تحددددددالف مقليمددددددي لمواجهددددددة تنظددددديم داعددددددز ب

وزيدددددر الخارجيدددددة الراحدددددل األميدددددر سدددددعود الفيصدددددل رغبدددددة بدددددالده فدددددي فدددددتح السدددددفارة السدددددعودية فدددددي 
     15تباداد وتأكيده ت ن العرب سند للعرب   والعرب داعمون ألستقرار العراق ووحدتو  

ملددددددى المملكددددددة  ويتبددددددع  لددددددك زيددددددارة ر دددددديض مجلددددددض النددددددواب العراقددددددي الدددددددكتور سددددددليم الجبددددددوري
ولقا دددددو ر ددددديض مجلدددددض عبدددددد   16ت.2014تشدددددرين الثددددداني /ندددددوفمبر  17العربيدددددة السدددددعودية فدددددي 

اب الشددددديخ واشددددددار الجبدددددوري ملددددددى  ن مكافحدددددة اإرىدددددداب ىدددددي مددددددن  ولويدددددات العددددددراق وتتطلددددددب 
تعاونددددددا مددددددع األخددددددرين   و ن العددددددراق والمملكددددددة والقددددددوانين األىددددددم لمواجهددددددة اإرىدددددداب وتحمددددددل 

و   وقدددددد مدددددنح الملدددددك الراحدددددل عبدددددد اب بدددددن عبدددددد العزيدددددز الندددددازحين العدددددراقيين المسددددد ولية اتجاىددددد
مبلدددد  نصددددف مليددددار دوالر مسدددداعدات انسددددانية وتددددم بحددددث ملفددددات عدددددة بددددين البلدددددين كاإرىدددداب 

 .    17توالعمل الدبلوماسي واالتفاقيات التجارية وتبادل السجناء بين البلدين

المتحدددددة عبددددد اب بددددن زايددددد بزيددددارة العددددراق والتقددددى  ثددددم قددددام وزيددددر خارجيددددة دولددددة اإمددددارات العربيددددة
بددددر يض الددددوزراء الدددددكتور حيدددددر العبددددادي وتأكيددددده الكامددددل علددددى وقددددوف بددددالده مددددع العددددراق ضددددد 
اإرىدددددداب   وتأكيددددددد مسدددددداعي الحكومددددددة العراقيددددددة وتوجيهاتهددددددا الداخليددددددة والخارجيددددددة. ثددددددم زيددددددارة 

ين البلدددددين  ثمددددرت عددددن التعدددداون العبددددادي ملددددى  بددددو  بددددي التددددي مثلددددت دفعددددة جديدددددة للعالقددددات بدددد
بدددددددين البلددددددددين فدددددددي محاربدددددددة اإرىددددددداب ومواجهدددددددة تنظددددددديم داعدددددددز   وتطدددددددوير التعددددددداون التجددددددداري 
والسددددعي لتعزيددددز األمددددن فددددي المنطقددددة   وتواصددددلت الزيددددارات واللقدددداءات  يضددددا بددددين العددددراق وبقيددددة 
دول مجلدددددددض التعددددددداون الخليجدددددددي مثدددددددل قطدددددددر والكويدددددددت والبحدددددددرين بدددددددنفض االتجددددددداه للتنسددددددديق 

 لمشترك في القضايا المحلية واإقليمية والدولية .ا

ال يمكددددددن تجاىددددددل ميددددددران فددددددي المنطقددددددة لعددددددا معنويددددددات عديدددددددة وان حالددددددة عدددددددم االسددددددتقرار فددددددي 
. دفعدددددت قدددددوى مقليميدددددة ودوليدددددة األداء دور مددددد ثر فيدددددو وفدددددي مقددددددمتها  2003العدددددراق مندددددذ عدددددام 

لتددددي تربطهددددا مدددع  غلددددب القددددوى ميدددران بحكددددم الجدددوار الجارافددددي فضددددال عدددن العالقددددات التاريخيدددة ا
السياسددددددددية التدددددددددي كانددددددددت فدددددددددي المعارضددددددددة للنظدددددددددام العراقددددددددي السدددددددددابق . والمصددددددددالح التجاريدددددددددة 
واالقتصدددددددادية التدددددددي تدددددددربط ميدددددددران بدددددددالعراق   والعالقدددددددات الثقافيدددددددة واالجتماعيدددددددة والدينيدددددددة بدددددددين 
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ىميددددة البلدددددين   وتطلددددع ميددددران ألن تكددددون صدددداحبة النفددددو  األكبددددر فددددي المنطقددددة وتركيزىددددا علددددى  

العدددددراق فدددددي دا دددددرة النفدددددو  والمصدددددالح اإيرانيدددددة االسدددددتراتيجية فيهدددددا   وقدددددد  شدددددار حسدددددين اميدددددر 
اال  ن بدددددالده لدددددم تسدددددمح  2014عبدددددد اب مسددددداعد وزيدددددر الخارجيدددددة اإيراندددددي فدددددي تمدددددوز /يوليدددددو 

بتقسدددددديم العددددددراق و ن ميددددددران والعددددددراق لهمددددددا تعالقددددددة سددددددتراتيجية   و ن  ي تدددددددخل مرىددددددابي فددددددي 
لدددددى  متدددددو وبالتدددددالي يددددد ثر علدددددى  مدددددن ميدددددران ومدددددن اجدددددل ضدددددمان األمدددددن القددددددومي العدددددراق يددددد ثر ع

اإيرانددددي فدددد ن بددددالده سددددتتدخل عنددددد الحاجددددة. وان مكافحددددة اإرىدددداب فددددي المنطقددددة  مددددر ضددددروري 
     18تومهم لن تتراجع ميران عنو .

حدددددث تقددددارب خليجددددي عراقددددي فددددي عهددددد العبددددادي يجددددب تطددددويره ودول التعدددداون تدددددعو التوجددددو 
العددددراق تتطلددددع ميددددران ألن تكددددون صدددداحبة النفددددو  األكبددددر فددددي المنطقددددة وتركددددز علددددى الجديددددد فددددي 

العددددددراق كمنطلددددددق لدددددددا رة نفو ىددددددا اإقليمددددددي . السددددددعودية طالددددددت طهددددددرا بعددددددد االتفدددددداق النددددددووي 
 باستاالل مواردىا في التنمية وتحسين  وضاعها بدال من القالقل .

سددددتقر مددددع تنددددامي دور ميددددران ضددددمن دول الخلدددديج تخشددددى بقدددداء العددددراق المقسددددم الطددددا في يددددر الم
 وفاتها مع  مريكا . 

 دى ملددددددى تمددددددرد لنفددددددو  تركيددددددا وميددددددران  2003ابتعدددددداد دول الخلدددددديج عددددددن العددددددراق بعددددددد احددددددتالل 
 على األراضي العراقية .

ميدددددددران تعتبدددددددر العدددددددراق جدددددددزءا مدددددددن  متهدددددددا الدددددددداخلي و علندددددددت علدددددددى  ن تددددددددخلها عندددددددد الحاجدددددددة 
 .لمكافحة اإرىاب في األراضي العراقية 

ميددددران تعتبدددددر العددددراق جدددددزءا مددددن نظامهدددددا الدددددداخلي واعلنددددت  ن تددددددخلها عنددددد الحاجدددددة لمكافحدددددة 
 .اإرىاب في األراضي العراقية 

بددددددد ت مرحلددددددة  2015وبعدددددد توقيددددددع االتفدددددداق الندددددووي اإيرانددددددي فددددددي دول فددددددي حزيدددددران /يوليددددددو 
جديددددة فددددي الشددددرق األوسددددط ىددددي مرحلددددة النوبددددات السياسددددية تجسدددددت فددددي عالقددددات عقدددددت فددددي 
الدوحدددددددة بمشددددددداركة الواليدددددددات المتحددددددددة األمريكيدددددددة وروسددددددديا ودول مجلدددددددض التعددددددداون الخليجدددددددي 
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لمملكددددة العربيددددة السددددعودية ودول الخلدددديج العربددددي التددددي حاولددددت واشددددنطن مددددن خاللهددددا طمأنددددت ا

بعددددد توقيددددع االتفدددداق النددددووي مددددع طهددددران . بوجددددود رغبددددة حقيقددددة النهدددداء االزمددددات فددددي المنطقددددة   
و ن االتفدددداق فددددي واقددددع الحددددال يحددددول ميددددران لدولددددة شددددريكة مهمددددة فددددي حددددل  زمددددات المنطقددددة   

اإيراندددددي سددددديعزز  م ن دول و كدددددد جدددددون كيدددددري وزيدددددر الخارجيدددددة األمريكدددددي بدددددان االتفددددداق الندددددووي 
الخلدددديج   و ن الحددددوار ىددددو افضددددل فيمددددا يتعلددددق بددددالملف النددددووي اإيرانددددي   و ن  مريكددددا ملتزمددددة 
بددددددأمن واسددددددتقرار الخلدددددديج   مددددددع الشددددددارة ملددددددى اشددددددتراك ميددددددران فددددددي ىيكليددددددة النظددددددام اإقليمددددددي   

فددددددي ومعددددددادة رسددددددم النظددددددام اإقليمددددددي الخليجددددددي ممددددددا فيددددددو ملددددددف اإرىدددددداب بددددددالعراق   والنظددددددر 
االسدددددددتراتيجية األمنيدددددددة الخليجيدددددددة فدددددددي حدددددددين رحبدددددددت دول مجلدددددددض التعددددددداون الخليجدددددددي بمبدددددددد  
التوصددددل ملددددى اتفدددداق ودعددددم مسددددار العمددددل السياسددددي والدبلوماسددددي علددددى  سدددداس الرغبددددة فددددي تايددددر 

قدددددددرة الواليددددددات المتحدددددددة األمريكيددددددة و وربددددددا علددددددى السياسددددددة اإيرانيددددددة اإقليميددددددة مددددددن خددددددالل 
    . 19تير امتالك السالح النوويمراقبة ومنع ميران من تطو 

 املطلب الثالث

 تأثير ما يجري في العراق في  من الخليج العربي

يصددددعب القددددول  ن االحددددتالل األمريكددددي للعددددراق   علددددى الددددرغم مددددن سددددقوج نظددددام صدددددام حيددددث 
ال تددددددزال عوامددددددل التددددددوتر قا مددددددة ويددددددأتي اإرىدددددداب علددددددى ر س  ملددددددى اسددددددتقرار منطقددددددة الخلدددددديج     

 القا مة حيث ضاع األمن بين اطراف ثالثة .

: ىددددددو األمريكيددددددون الددددددذين يددددددرون فددددددي اإرىدددددداب قددددددوة محاربددددددة ال تعتددددددرف فددددددي  الطددددددرف األول
المواثيددددق الدوليددددة وتتطلددددب مكافحتددددو مددددن جانددددب األمددددريكيين الخددددروج علددددى المواثيددددق الدوليددددة   

 لحا ط سيادة الدول واألعراف الدولية .ضاربين عرض ا

فهددددو م سسددددة الحكددددم فددددي العددددراق التددددي تددددرى  ن جيددددران العددددراق ال يريدددددون   الطددددرف الثدددداني :
اسددددددتقراره وعليددددددو تطلددددددب مددددددن األمددددددريكيين ممارسددددددة المزيددددددد مددددددن الضدددددداط علددددددى دول الخلدددددديج   

 لوقف البعثيين والمتطرفين من السنة والشيعة على حد سواء .
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وىددددو دول الخلدددديج التددددي لددددم تمثددددل باإرىدددداب اال بعددددد فشددددل واشددددنطن فددددي  : الطددددرف الثالددددث
كمدددددا  دى احدددددتالل حسدددددم األمدددددور بسدددددرعة لصدددددالحها حدددددال سدددددقوج نظدددددام تالطا فيدددددة كمدددددا ورد    

العددددراق ملددددى زيددددادة التددددوتر بددددين الواليددددات المتحدددددة وميددددران مددددن جددددراء خددددوف مددددن  ىددددل الخلدددديج 
نقيددددداض مدددددن حدددددرب  ىليدددددة طامسدددددة حتدددددى وواشددددنطن مدددددن تقسددددديم العدددددراق ومدددددا قدددددد ينشدددددأ علدددددى اال

علدددى مجمددددل النظددددام اإقليمدددي فددددي الخلدددديج ثددددم قيدددام دولددددة شدددديعية فدددي جنددددوب العددددراق   وتمدددددده 
النفدددددو  اإيراندددددي فدددددي منطقدددددة الخلددددديج عمومدددددا األمدددددر الدددددذي سدددددوف يددددد ثر فدددددي حدددددال االسدددددتقرار 

عربدددددي الدددددداخلي فدددددي الددددددول الخليجيدددددة العربيدددددة . يتدددددوج  خيدددددرا بالدددددق واشدددددنطن ودول الخلددددديج ال
  20تبشأن البرنامج النووي اإيراني .

ولعددددل  خطددددر مددددا يجددددري فددددي العددددراق حاليددددا ىددددو  فددددرازات عدددددم االسددددتقرار التددددي تمددددض المددددواطن 
العراقدددددددي مباشدددددددرة   ووفقدددددددا لتقريدددددددر صدددددددادر عدددددددن األغذيدددددددة والزراعدددددددة تالعدددددددام  وبرندددددددامج األغذيدددددددة 

ول فددددددأن نصددددددف شددددددعب العددددددراق اصددددددبح مددددددن السددددددخط علددددددى د 2003/ 23/9العددددددالمي فددددددي 
الجددددددوار الانيددددددة   وبددددددذلك يسددددددتمر مددددددا يددددددذره نظددددددام صدددددددام ضددددددمن  ن م اسدددددديو تددددددأتي مددددددن دول 
الخلدددديج العربيددددة التددددي لددددم تتنددددازل مددددن رجوتهددددا فزرعددددت الجددددوع واسددددتمرت فددددي تصدددددير اإرىدددداب 

 افرا .بين الذين يزرعون الموت ص

بدددددين الطدددددرفين رفددددد  السدددددعودية خاصدددددة وبقيدددددة الددددددول  وسدددددوف يحكدددددم العالقدددددات االسدددددتراتيجية
 الخليجية عامة   ما ال يناسب تطلعاتو والرغبة فيها .

مددددا دامددددت مشددددكلة الشددددرق األوسددددط دون حددددل   ومددددا دامددددت ىندددداك قددددوى شددددعبية تدددددفع بعدددددم   
تطبيددددددع العالقددددددات مددددددع العدددددددو االسددددددرا يلي ولكددددددن فشددددددل دول مجلددددددض التعدددددداون الخليجددددددي فددددددي 

ت قيددددددادة واسدددددداليب تتناسددددددب التهديدددددددات الجديدددددددة   سددددددير الخليجيددددددين ايجدددددداد قددددددوة محليددددددة  ا
علددددى قيددددادات صددددعبة لمصددددلحة الجانددددب اإمريكددددي قددددد تتعدددددى التسددددهيالت وتصددددل ملددددى الوجددددود 

  21تالفعلي على الرغم من انحسار الطرفين العراقي واإيراني م قتا . 
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 املبحث الثاني
 العالقات ا قتصادٌة

 المطلب األول

العالقات ا قتصادٌة العراقٌة الخلٌجٌة بعد ا حتالل األمرٌكً للعراق عام واقع 
3002 

شههههالع قات اههههاع ق العههههالال قاتيقااههههل قاوظا اههههل ل هههه يق  ظ   هههها  تههههل  هههها  

,  ل ثهههل  اهههل  هههلو ل قاتلاهههل  هههج قاشهههيياع قاوظا اهههل   ههها  ااههها قا  ههها  2113

ا  ههههاع قا ة  اههههل قاوظا ههههخ قاوههههاس ااههههر قيةهههه قم قاتيقااههههل    ةهههها ا  ههههخ قا  

 قا هههلاي  ااههه يي شةههها قاشهههيياع قاي الاهههل  هههخ   ل هههل قاشهههيياع قاوظا اهههل ,  تهههل 

ا اتههههل قةههههل يع ييثههههي  ههههج ث ثههههل  شههههي  ا هههها ,  ياةههههع      ههههل شههههيياع 

أيةههههل قال اياههههل قاي الاههههل  ههههخ  ظاتههههل شهههه و قاشههههيياع ,  اهههه   هههها ع  ت هههه ل 

قةلث ايال  خ قاتيقم  خ   ا ع قاع ل  قا ائل  ق   اي.
(22)

 

 يهههاج قاتههههيقم  الشههه ام قال ههههايج  ههههم ل ل قاوظهههاا قاتي اههههل , اهههل  ههههلأ   الثههههاع 

,  تهههل أج  اهههم  ظهههر  2114للتظهههم  اال هههايج قا هههيج  هههم ل ل قاوظهههاا قاتي اهههل  ههها  

قلفاااههاع ي قاههل قات قئههم قال اياههل  ههم يههل  ههج ليياهها  ااههيقج ,   ههخ شهه ق قاعههلل 

  اهههي قال هههايج قاتيقااهههل قاةههها م   هههخ   ا ظههه   هههم  يااهههل  عهههيل  ظهههخ  ههه   

 يقةةههههئ اههههائ  ع ا ههههل  اتةهههها  هههه ييقع لفههههاش   ههههم ااههههيقج  ليياهههها   ههههلأع قيج 

 فا ضهههاع  هههم ل ل   ظهههئ قالتههها ج قاوظا هههخ  لضههه ةع  ههه ييقع قالفهههاش  قالهههخ 

 اتاههها قاتهههيقم  هههم يهههل  هههج ليياههها  ااهههيقج قات هههل  ظهههل ألوههها  و ههه قع ةهههياتل 

قال ايال   اايج لل م ق ةلث ايقع ي قال قات قئم 
(23.)

   

 الفتاههههل ل ي قاشههههيياع قاوظا اههههل  ههههخ ا ههههالج ق  ههههاي قاتههههيقم , قاا ههههع شههههييل 

ل هههايج  غي ههل  اههل    هههج تههيا قاي اههع قاهههل اخ  االتهها ج  هههم شههييل قاياهههاا 

 عهههةا ل قاي اهههع ,  تهههيا ا هههالج ق  هههاي قاتهههيقم  هههخ قاي اهههع ,  قاههه    هههل 

ع التظهههم  اات اهههاع ق العهههالال  هههم قاتهههيقم أي هههي  هههل  قالعهههال  لشهههالو قاي اههه

,  قيلةهههذ شههه ق قا تهههيا أش اهههل  هههج  هههلل قاشهههيياع قالهههخ شهههاييع  اههه   اهههليع 

شييل عةا ال ي الال 35 ة   
(24 )

 . 
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ي ههها ل يةهههع شهههييل قا وههها ج قات   اهههل قاي الاهههل  هههج قا عههه ل  ظهههر   هههل  هههج 

 اع قا ة  اهههل ة هههل قا اههه ل  هههج و قةهههاع قا لهههي ل قا  ةاهههل قاي الاهههل ااهههر قا ةهههل ل

ل  ي أ يايهههههخ ,  26761اشهههههيياع لةههههه ام قاهههههةف  قاتيقااهههههل )ةههههه  ي(    ا هههههل 

 ياةع  لج قات ل ث ثل أشاي 
(25)

. 

اههه  ا لعهههي قاةشههها  قال هههاي   ظهههر قاشهههيياع   ةهههذ ,  هههل لتهههلشا ااهههر قاشهههيياع 

 ايقلاهههل أاضههها ,  اههه   اهههم قاتهههيقم  قاةهههت لال  هههخ أاهههاي / هههاا  قاةهههت لال  قإ

( شهههييل ةهههت لال  ة هههل 51 ظهههر أةفهههام ا ضهههخ   اههها  أيثهههي  هههج ) 2114 هههج  ههها  

قا اههه ل قا عهههفر ااهههر قاتهههيقم ,  اههه  عهههيل  عهههلي  ةههه  ل  هههخ   قيج قاهههةف  

( ةااظههههل ا  اهههها 111قاتيقااههههل أج قال تههههل قي اههههر  ههههج قاةههههاا ع  قا ههههاا   ههههللشا )

ل قا اههه ل   هههي قا ةا ههه  قا ة  اهههل  شهههايق ااهههر أج  هههلل قاةهههاا ع ةههها لقل  هههلأع  ة ههه

ةااظههههل ا  اهههها  قضهههها  قا عههههلي ااههههر أج شهههه و  1211لههههليا اا  لههههر اعههههل ااههههر 

قاي اههل لتههل قال تههل قي اههر  ههج قا اهه ل  اهه ع قاتههيقم  تههل ق ل هها  قيواههي اظ ةههل 

اهه ل لعههل قاةههت لال  هه  قاتيقااههل  لهه  و اهه   ظههر ل  اههل قاتههيقم  ي اههاع  ههج قا 

اار قاتيقم  شيل ا  خ 
(26)

. 

 اههههل و ههههع ل ل   ظههههئ قالتهههها ج قاوظا ههههخ و هههه ج  ا ههههل  ههههخ  ياههههم لت اهههه  

قات اهههههاع قاةااةهههههال  ق العهههههالال  هههههم قاتهههههيقم ,   هههههج وههههه ل ا ههههه ج   يق  

واي اههههل ل ل قا  ظههههئ  وهههه ل ق ل هههها ا   ههههخ  لاةههههل  ههههلج اهههه   قاةهههها م  ههههج 

ل      قا  الل,  ج لي ا ا    ي  ل أاا2114  ايقج /ا ةا  
(27) 

 . 

 يهههاج شههه ق قال ههه ي  هههخ قات اهههاع يفههها   ل ةهههخ قل هههال غهههي  قال هههايج  قاعهههةا ل 

اهههههل ل   ظهههههئ قالتههههها ج قاوظا هههههخ ق ةهههههليقلا ال ل ههههه    ظهههههر لشههههه ام  ل ههههه  

قاشههههيياع قاوظا اههههل ا ةههههلث اي  ههههخ قاتههههيقم  قا ةههههاش ل  ههههخ  شههههايام ا ههههالج 

 ق  اي قاتيقم  لض ةع ش و ق ةليقلا ال ع

 ت ا   ةاش ل قاشيياع قاوظا ال  خ    ل  شايام ا  اي قاتيقم .   ل1

 هههه  لشهههه ام  ل هههه  أاا ههههل   اههههاع قالعههههالال  لاةههههل  اا ظههههل اظل ةههههم  قال هههه ي 2

 واعهههل  ههههم قا  هههها  قاتيقاهههخ قاوههههاس  قالةةههههام  هههم قل ههههال قا ههههي  قال اياههههل 

 قاتيقاال .

 ههههم  لضهههه ةع و ههههل   ههههل لةفاهههه  شهههه و ق ةههههليقلا ال , لشههههيال ا ةههههل  شههههلييل 

ق ضههها  قل هههال قا هههي  قاوظا اهههل  قاتيقااهههل لت هههل  ظهههر لفتاهههل  ل ههه  قات اهههاع 

ق العههههالال قاتيقااههههل  هههه  قاوظا اههههل ,  ههههج وهههه ل ليثاهههه  قاظ هههها قع  قا اههههايقع 

قا ل الاهههل  هههاج ي هههال ق   هههال    ثظهههخ قاشهههيياع قاتيقااهههل  قاوظا اهههل ,  قاةهههتخ 
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اهههاع ق العهههالال  هههاج  أل هههاو قال ااهههم  ظهههر قلفهههام لتههها ج قالة اهههل  ل ههه اي قات 

قا هههاة اج , ي ههها لضههه ةع و هههل قات هههل  ظهههر أاا هههل  تهههايا اظ ةل هههاع قاوظا اهههل 

 ل ةهههام قال هههالل قال هههاي   اةا ههها ,  هههخ أ هههلل قاهههل ل قاتي اهههل قا  ههها يج ا اهههايج 

 ضهههه   ههههج   ههههل قاةههههل قع  قا هههه ل يقع قا شههههلييل  قالههههخ  ههههج شههههأةاا يشهههه  

ق ياةاههههههل  شههههههاييل  ل ضههههههات   هههههها ع   ههههههيس ق ةههههههلث اي  ههههههخ قاتههههههيقم ,  

قاشهههيياع قاوظا اهههل  ااههها , أضههها ل ااهههر  ههها ةههه م لضههه ةع قاو هههل أاضههها ل ههه ل 

قا اهههههاع قا ي  اهههههل قاوظا اهههههل  قع قاعهههههظل ااهههههر ق ةهههههيق   هههههخ أاا هههههل  ةههههها م 

ي يياههههل  ل لاههههل  ههههم قاتههههيقم ,  لهههه اال قات  ههههاع قالههههخ لتلههههيا لوهههه ل ي ههههال 

قي  ال قاتيقاااج اار قو اي قاوظاا قاتي ال 
(28)

 . 

لههههيلل  تهههها قاشههههيياع قاوظا اههههل  ههههخ لوهههه ل قاةهههها ل قاتيقااههههل ةلا ههههل   يغهههه 

قي ضهههها  قي ةاههههل  ههههاج  اههههل اهههه  ا لةههههم شههههيياع أوههههيل  ههههج لوهههه ل قيةهههه قم 

قاتيقااههههل  ةههههلث يج قافههههيس قا لا ههههل ,   ةههههل ظل قا ههههيذ قا  يق ههههخ  قا اههههايج 

قافةاهههههل قالهههههخ ل لظياههههها شههههه و قاشهههههيياع ,   هههههج شههههه ق قا ة ظهههههم  اتهههههع شهههههييل 

ة ظل قاي الال اار قاتاع ل قاتيقاال   لقل ق لعا ع قا ل
(29)

  . 

ي ههها  اتهههع قاشهههييل قاتا هههل اظة هههل قا هههي  قاتيقااهههل   هههلق  هههم شهههييلخ ) قافضهههاظل 

 قاث ههههههل ( قايهههههه الالاج , لضهههههه ج ااهههههها  قاشههههههييلاج  ة ههههههل قا ضههههههائم قا ةههههههل يلج 

 قاعههههههاليج  ههههههاج قا ظههههههلاج ,    هههههها  ااهههههها قا هههههه قل قا  قئاههههههل  ق ةشههههههائال   هههههه قل 

أويل
(31)

  . 

اهههه  ا لعههههي قي ههههي  ظههههر  اههههل   ةههههذ  ههههل لتههههلقو ااههههر ل ههههايج قاهههه شذ ,  اهههه  

وهههه ل قافلهههههيج قا ةعههههي ل  ظههههر قاهههه شذ قا هههههاش  أ ل ههههلع قيةهههه قم قاتيقااههههل 

 قا ههههههال   ههههههج ل ل قاوظههههههاا قاتي اههههههل  واعههههههل  ههههههج ل ل قي ههههههايقع قاتي اههههههل 

 قاةهههت لال ,  يق هههع ل هههايج قاههه شذ قاوظا اهههل  شهههيل ي اهههي  ايةههه قم قاتيقااهههل 

اههها  لالاههها  ق ل الشههها  ظهههر وهههل  شهههيياع قاههه شذ قاتاا اهههل ,  ضههه   هههج , ا  لل

أةتايشا قا ةاة ل   لا لاا قا لاثل
(31) 

 . 

 ل هههلي   ههه  قافهههيس ق ةهههلث ايال قالهههخ ا يهههج اظتهههيقم أج ا  يشههها اظ ةهههلث ياج 

 ظاهههههاي ل  ي ,  ضههههه   هههههج  شهههههايام  111 هههههأيثي  هههههج  قاوظا اهههههاج  ق  اةهههههذ

أ هههالج أ  هههاي قاتهههيقم قاههه   لتهههاةخ  ةالههه  قال لاهههل  هههج قالوظههه   قاهههل اي  ةههه   ههها  

,  اهههل أيهههل   اهههي قا  ههها  قا يههه  خ  هههخ ل اهههل قي هههايقع قاتي اهههل ةهههظ اج  1991

 هههج ةهههتال  وههه ل لعهههيات عههه فخ ع  أج ل اهههل قاوظهههاا   هههخ   هههل لاا قي هههايقع 

و يقلاهههها  أ ياةالاهههها اول ههههل ق العههههال قاتيقاههههخ ,  أج قا ي  ههههل   ةههههلتلج ال ههههلا 

لش م قاشيياع  قا ةل ياج قي ايقلااج قات ل  خ قاة م قاتيقاال
(32)

 . 
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, ا هههل ل تهههع   ههه  ق ةهههلث ايقع قاي اهههيج   شهههايام أ هههالج أ  هههاي قاتهههيقم قاي اهههيج 

 تي اهههل , قايغ هههل  هههخ لت اههه  قات اهههاع ق العهههالال  هههاج قاتهههيقم  ل ل قاوظهههاا قا

قا اهههاع قا ي  اهههل  قع عهههظل  هههخ يههه  قا هههاة اج ااهههر لةشههها  قافتاااهههاع  قاظ ههها قع 

ق العههههالال  اةا هههها  ههههخ   ا اههههل لشهههه ام   هههه ذ ق ةههههلث ايقع قاوظا اههههل ااههههر 

 قاتيقم . 

  ههههج شهههه ق قا ة ظههههم شههههالع قاةههههة قع قاو ةههههل قا اضههههال قاتلاههههل  ههههج قا اههههايقع 

اج  قاوظا اهههههاج   ي  هههههل ي هههههال قايةههههه ال قا ل الاهههههل اي هههههاي قا ةههههه  ااج قاتهههههيقاا

أ  هههال   اههه ل ل اياهههل ي اهههيج ,  يهههاج شهههل اا ل ههه   لت اههه  قات اهههاع قاةااةهههال 

 ق العههههالال  قا  ههههه   هههههخ يافاههههل ق ةهههههلث اي  هههههخ قاتههههيقم  لةشههههها  قات اهههههاع 

قال اياههل  ق العههالال  ههاج قا ههاة اج  قاتهه لج  اات اههاع ااههر  هها ياةههع  ظاهه  ا ههل 

1991 
(33 )

 . 

 ههج قا ظههلقج قاتي اههل قا  هها يج أاا ههل  ههلل  ههج قا تههايا اظةههظم ي هها شههالع  ههلل 

 قا ةل ههههاع  قا ضههههائم قاوظا اههههل ,   ظههههر قاعههههتال  قلهههه  , أاا ههههع قاتلاههههل  ههههج 

قا ههههه ل يقع  قاظ ههههها قع ق العهههههالال  هههههخ  تههههها ل ل قاوظهههههاا قاتي اهههههل ,  ةاههههها 

 هههه ل ي   ق   ههههال  ق ةههههلث اي  ههههخ قاتههههيقم  قاهههه     ههههل  ههههخ ل اههههل قي ههههايقع 

,  شههههايل  اهههه  2117قا ل ههههلج )ا ههههايج ل ههههخ(  ههههخ  ذ /قغةهههه ئ  هههها  قاتي اههههل 

قاتلاهههههل  هههههج قا ةههههه  ااج قاتهههههيقاااج  ضههههه   هههههج ي هههههال قي  هههههال قاتهههههيقاااج 

 قاوظا اهههههاج  قاتهههههيذ  قي اةهههههذ ,  يهههههاج شهههههل  قا ههههه ل ي لشههههه ام قاشهههههيياع 

قي ايقلاهههل  ظهههر ق ةهههلث اي  هههخ قاتهههيقم قاوظا اهههل    ةههها ا 
(34)

. اتهههل قا ظل هههر  

 2117وظا ههههخ قي ل قاهههه     ههههل قاتاعهههه ل قا  ياةاههههل أ قوههههي  هههها  قاتيقاههههخ قا

قيي هههي  قيشههه  ضههه ج ةشههها اع لفتاهههل ق ةهههلث اي  هههخ قاتهههيقم ,  يهههاج قا ظل هههر 

 ههها  ق ا اههها الشههه ام  ل ههه  قاشهههيياع قاوظا اهههل ا ةهههلث اي  هههخ قاتهههيقم ,   ةههها ا 

شوعهههال  هههج قا ةههه  ااج  ي هههال  1211شهههييل ل اياهههل   911 أج أيثهههي  هههج 

قاتيقاااج  قاوظا ااج  قاتيذ  قي اةذ ال شايي   ا   قي  ال
(35)

 . 

ا هههل قةههها ع قا ةههها خ  قا اههه ل قاتيقااهههل  هههخ ل ههه   لة اهههل قات اهههاع ق العهههالال 

 هههم ل ل قاوظهههاا قاتي اهههل  اههه ق ق ل هههاو  هههخ ل ةهههم ة هههام قات اهههاع قال اياهههل  هههم 

,  اههل  قاتههيقم , قي ههي قاهه   ل ههم قل ههال غههي    ظههئ قالتهها ج قاوظا ههخ  هه ويق

 هههها  شهههه ق قا ههههيقي  ههههخ ولهههها  أ  ههههال قا هههه ل ي قايق ههههم  قاتشههههياج  ههههاج  ةهههه اخ 

قي اةهههل قاتا هههل ا  ظهههئ قالتههها ج قاوظا هههخ  ي ةههها   ق ضههها  قل هههال غهههي  ل ل 
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  ظهههئ قالتههها ج قاوظا هههخ قاههه     هههل  هههخ قاتاعههه ل قات اةاهههل ) ةههه  (  هههخ شهههاي 

 2119  قي / ايئ 
(36)

 . 

 ي ههههذ قاتلاههههل  ههههج ق العههههالااج قاتههههيقاااج  اةههههلتالج قاتههههيقم  ضهههه ال   ههههخ 

قل ههههال غههههي    ظههههئ قالتهههها ج قاوظا ههههخ ,   يههههلاج  ظههههر أش اههههل ل ةههههام ل ي 

قا  هههها  قاوههههاس  ههههخ قلوهههها  قا ههههيقيقع ق العههههالال ,  لفتاههههل قاظ ةههههل قاوظا اههههل 

 قا شههههلييل يههههل  ت اههههاع ق ةههههلث اي  قال ههههالل قال ههههاي   قا  ق ةههههل ق العههههالال

,  اهههال    ههه ل  ظههه ي ةائهههذ يئهههائ غي هههل ل هههايج  هههاج قاتهههيقم  ل ل قاوظهههاا 

  هههلقل ع   أج  هههج شهههأج شههه ق قا هههيقي قإةهههاا   هههخ لفتاهههل   ظاهههل قال هههالل قال هههاي  

 قاليا هههل ق العهههال   هههاج قاتهههيقم  ل ل قاوظهههاا   اشهههيج    قضههها  أج قاتهههيقم 

ج  هههههج أ قئهههههل قاهههههل ل قاتي اهههههل قالهههههخ أةةهههههع غهههههي  قال هههههايج قاتي اهههههل  يههههها

ق العههههالااج  اا ضههههااا قاتي اههههل قال اياههههل ل ي  ههههخ لشهههه ام لشههههيال شهههه ق قافههههيم 

اههه ال  هههوج قاتههه لج  هههخ شههه ق قا اهههع لتهههل أ هههيق   اتاههها ة هههيق اث هههل قاتهههيقم  هههخ 

قا ة  ههل ,  ق ضههت  ظهه ي ة ههج  ههخ غي ههل ل ههايج   ههلقل ةههل   ااههر لتهها ج غاههي 

 ةا هههخ   ةههه  م  هههم ق  اةهههل قاتا هههل ا  ظهههئ قالتههها ج , ااهههر لتههها ج   هههم أ هههاي

الهههههات اشهههههييئةا ي  ثظهههههاج قا  ههههها  قاوهههههاس قاتيقاهههههخ قاوظا هههههخ قا شهههههليل ,  أج 

 هههه لج قاتههههيقم ةلةهههها ل  ظههههر لةههههاال قةضهههه ا   ااههههر  ة  ههههل قال ههههايج قاتاا اههههل 

 أيههههل  ظهههه ي أج قاتههههيقم ةههههاأو   ةههههل    و هههه قع  ا ههههل  ههههخ شهههه ق ق ل ههههاو , 

ل  ل هههلاي   ااهههذ  ظههه ي ل ل قاوظهههاا قاتي اهههل  ااةهههتخ ااهههر قا هههال  ظههه ل قا ةاةههه 

قا  لي هههههاع قا   هههههل ي قاهههههل قات  هههههاع قالهههههخ لتلهههههيا  ةهههههايج   هههههل قاةههههه م 

قاوظا ال قا شلييل  قالتي   قاي ييال
 (37)

 . 

 املطلب الثاني
 مستقبل العالقات ا قتصادٌة العراقٌة ــ الخلٌجٌة

ليهه ج قات اههاع ق العههالال   قاتيقااههل   قاوظا اههل  ههخ قا ي ظههل   ههج قا ل اههم قج

قا   ظههههل  ا ههههال أ ضههههل   هههها ياةههههع أ ههههاج قاةههههة قع قا ةعههههي ل أ   ههههخ قا ي ظههههل 

قايقشةهههل أ  اههه  ا يضهههاا أ   هههائم اتييشهههها  اتاهههلشا ااهههر قاي اهههم قي ل قاةههههة   

,   ةهههها ا  أج قات قئههههم قالههههخ ياةههههع  ههههائ  ل ج 2113ياةههههع  ظاهههه  ا ههههل  هههها  

ةههههلثةا   ل هههه اي قات اههههاع قاةااةههههال  ق العههههالال  ظههههر  ههههل ةهههه ق  اههههل  قل ق

  ضهههيشا  أج قا ل  هههخ  ةاههها اهههل ل ةههه   هههم  هههي ي قاههه  ج ,  شههه ق  ههها أشهههايع 

قاو اهههي  هههخ قاشههه  ج اااههه   تههها قاليقةهههاع ق العهههالال   هههل أيهههل شهههااذ اياهههاي 

  ههام  ق العههالال  ههخ ل اههل ق  ههايقع قاتي اههل قا ل ههلج   ههخ ليقةههل اهه   تةهه قج  
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قات اهههاع ق العهههالال  هههاج ل ل   ظهههئ قالتههها ج اهههل ل قاوظهههاا قاتي اهههل  قاتهههيقم 

   قالهههخ ةشهههيلاا عههه افل قي هههايقع 2113 تهههل ةاااهههل  هههيذ قاوظهههاا قاثااثهههل  ههها  

  أج ةفههه     اهههاع قالتههها ج  هههاج قاتهههيقم  ل ل   ظهههئ قالتههها ج ع  هههخ  ق ل الاهههل

 اههه  ل  هههل عهههاليقع   ههها ع قاةههه م قا هههيج ااهههر   هههل شهههييل  هههاج قا هههي اج , 

  اشههههيج  ههههاج شهههه و قيا ههههاي  قاتههههيقم .  اههههل لةا ههههع قال ههههايج  ا هههها  اةاهههها   ههههاج 

قاتهههيقم    ةههها ا  هههم ل اهههل قي هههايقع قاتي اهههل قا ل هههلج ,   ظ هههع اا هههل قا  هههال ع 

 ظاههههاي ل  ي ةههههة اا ,  ضهههه   ههههج أج شةههههال شههههي يا 3 563قال اياههههل  هههها  ههههاج 

   ههههم قاتههههيقم  ههههخ  ائلهههه  اههههل  ظههههر ق ةههههل يقي  ههههخ ل ايلهههه هههه ل اههههليع قييلج 

اةههه لشا قالعهههال قاةههه م قا هههيج  شةهههال ق ل ههها ع  شههه تل اظة ههه  ق العهههال   هههخ 

قاتههههيقم ةا  ههههل  ههههج اههههليج قاتههههيقم  ظههههر قاة هههه    عههههف   ظههههلق غةاهههها  ههههاا  قيل 

قا  اتاههههل   ههههل ل ههههل   اههههالج ةههههياتل  ههههخ قةلا اههههل قاتههههيقم  لوظهههه  ةلا ههههل اي ههههم 

ةههههل يقي ل تههههل قالت اضههههاع ةههههلي ج قات   ههههاع ق العههههالال   هههها اتةههههخ أ ياةاههههل ق

  ضهههم شهههل. اههه ق  وةههه  ةا ضهههر  هههلول أضههها خ  ةهههاي ج شةهههال  يهههاج قاعههه اي 

قال ههههاي قاةشهههها  قال ههههاي   ههههاج قاتههههيقم  قا ههههاي قاوظههههاا قاتي ههههخ  ايههههج لةهههها ي 

شةهههال  وههها    ههه ل  هههلل قةفلهههال قاةههه م قاتيقااهههل ,  هههاافيم ل ظاهههلاا اتل هههي ةههه اا 

اة م قا يجقشليقيال  ال   ا  ل  ةا ال ة   ج ق
 (38)

. 

 ا هههها ايههههج  ههههج أ ههههي ضهههه ج قا ل اههههم أج لشههههال قات اههههاع ق العههههالال قاتيقااههههل 

 قاوظا ال  خ قا ةل  ل قا ة  ي ة  ق  ظ   ا قة  اا  ج ق  ل ايقع قيلال ع

 ههه   ااهههل قي هههج  ق ةهههل يقي قالهههخ  هههلأع لشهههالشا قاتلاهههل  هههج  ةههها م قاتهههيقم 1

أج قاتلاههههل  ههههج  لههههل م  ااشههههيياع قاوظا اههههل  ال ههههاو ق ةههههلث اي  اهههه  ,   ةهههها ا 

 ياةع لوظع ق ة م قاتيقاال  خ  ي   أشل  ج  ال .قاشيياع 

 هههه ق ةفلههههال قاةااةههههخ  قال ظ  اةههههخ اههههل ل قاوظههههاا قاتي اههههل  ظههههر قاتههههيقم  ههههج 2

 ل  اهههايج  هههلل  هههج قا ةههه  ااج قاوظا هههاج اظتهههيقم ,  ضههه   هههج ق للهههال  هههلل وههه

 هههج ل ل قاوظهههاا قاتي اهههل اةهههفايقلاا  هههخ قاتهههيقم  ثهههل ل اهههل قي هههايقع قاتي اهههل 

قا ل هههلج  ل اهههل قاي اهههع    ظيهههل قا  هههياج ,  ق ياةاهههل  هههلت قاةهههت لال اةهههفايقلاا 

 ي ال   ال ل ل قاوظاا قاتي خ  خ قا ةل  ل قا ياذ 
(39)

 . 

 ههه  لشهههيام قاتهههيقم ا هههاة ج ق ةهههلث اي قاههه   أ  هههر      ههه  شهههيياع ق ةهههلث اي 3

قاتي اههههل  ق  ة اههههل قاتلاههههل  ههههج قا هههه ق   ق العههههالال  ق ةههههلث ايال ااههههر  اةههههذ 

ض اج أ ج    اال ش و قاشيياع ش و قاشيياع  م ي  ئ أ  قااا 
(41)

   . 
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 ظهههر ل ل   ظهههئ   ههه قي  هههل ق العهههالال قاتاا اهههل  قالهههخ قةتيةهههع  ثايشههها قاضههها4

ا ظاههههايقع قاههههل  يقع قي ياياههههل  لههههل تاا  ال ههههاو قالتهههه اا قالتهههها ج  وةههههايلاا 

شههه و قاوةهههائي  هههج  ياهههم ق ةهههلث اي  هههخ قاتهههيقم واعهههل  أةههه  اههه  الهههأثي يثاهههيق 

 ا و قي  ل   ي  قا ي   قالخ شاللاا ةا  ا  اشالشا  اااا .
(41  )

 

اشههه م لتهها ج قاوظا هههخ  هه قةهههلتالج قاتههيقم  ضههه ال   ههخ قل هههال غههي    ظهههئ قا5

قاشهههههههيياع قاوظا اهههههههل  ظهههههههر لوههههههه ل ق ةههههههه قم قاتيقااهههههههل ااهههههههل  قال هههههههايج 

 ق ةلث اي
(42)

 .  

 هههه اتههههل قاتههههيقم   هههها  قةههههلث اياا وعهههه ا  ههههخ قاتلاههههل  ههههج قا  قةههههذ قال اياههههل 6

 قاعههههةا ال  قات اياههههل  غايشهههها ,  ااعههههةا اع ق ةلا اههههل ق ةههههليقلا ال ياا لاههههل 

ةههههه لج  قاهههههةف   قا ههههها   قاة هههههل  قا  قعههههه ع  قاعهههههظذ  قا لي يا اا اهههههاع  ق 

 ق لعهههها ع  قا هههه قة   غايشهههها ,  يظاهههها لتههههاةخ  ههههج قالوظهههه   ةهههه ذ قا تههههلقع 

 قال ةاهههاع قا لا هههل قالهههخ لتل هههلشا  هههخ قيةلهههاج ,    ههها أج قاشهههيياع قاوظا اهههل    ههها 

ل لظيهههه   ههههج ي  ئ أ هههه قل ي اههههيج  و ههههيقع  ل ةاههههاع  لاثههههل   يهههه  ق لعههههال 

قاتاا اههههل اشهههه تاا  ظههههر قاتههههيقم  ههههخ ق ةههههلث اي  ههههخ   قا شههههاييل  ههههم قاشههههيياع

قاتههههيقم  ا تظاهههها قي  ههههي   هههها  ههههااف    اهههه و قا شههههايام قة  اهههها  ههههج ق ةههههتاي 

قالةا ةههههال  ههههم قاشههههيياع ق  ة اههههل , ي هههها أج قاةهههه م قاتيقااههههل ا يةاهههها أج ليهههه ج 

 هههه  ق  ههههج قاةهههه م قاوظا اههههل قا   ههههلج   هههها ا ظيهههه  قاتههههيقم  ههههج  هههه قيل   اتاههههل 

  شيال 
(43)

 .  

ق العهههالال   قاتيقااهههل ةاةههها   ال هههاو لت اههه   ههه   شهههل أج لت اههه  قات اهههاع 7

قات اهههاع قاةااةهههال   ااشهههيل قاههه   اشههه م قاتهههيقم  ظهههر ق ةضههه ا  ااهههر   ظهههئ 

قالتههههها ج اهههههل ل قاوظهههههاا قاتي اهههههل ,  واعهههههل  أج قاتهههههيقم اههههه  ث ظههههه  قاةااةهههههخ 

شههه   تهههي    ق العهههال   هههخ قا ة  هههل ,  ا لظهههل اثهههي قع   اتاهههل شائظهههل ,  ي ههها 

أج قاتهههيقم ا لهههل قا يل هههل قاثاةاهههل  هههخ قاتهههاا   تهههل قا  ظيهههل قاتي اهههل قاةهههت لال  هههج 

 اهههه  ق لاا الهههه  قاةف اههههل ,  ضهههه   ههههج قا  هههه ل غاههههي قا ةههههلث يج  قا يلشههههفل , 

قا يق اهههل  قاوعههه ل  قا ههها  قا  اتهههخ ,  ضههه   هههج ق يقضهههخااهههر  اةهههذ ي اهههاع 

قياهههال  قاتا ظهههل  قاو هههيقع قاتظ اهههل قيوهههيل ,   ههها ا  هههئج قاشهههيياع قاوظا اهههل 

 ظر قيةلث اي  ا  ,  تيئ  ا أ ق ياةع قال ال   ايج 
(44)

 . 
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 ههه  أج قاتهههيقم يهههاج ال لهههم  ت اهههاع قالعهههالال  ل اههه ج  هههم ل ل قاوظهههاا قاتي اهههل 9

ةةهههاع قاوظا اهههل , ي  ظهههئ  يهههاج  ضههه ق  هههخ قاتلاهههل  هههج قا   1991 لهههر  ههها  

  قيج قالتظههها  قاتههههااخ ,   ة  هههل قاوظههههاا قةههههلث ايقع قاعهههةا ال ,   ةههههل قاوظههههاا 

قاهههل اخ ,  قل هههال  هههي    ظهههئ قالتههها ج اهههل ل قاوظهههاا قاتي اهههل ,   ظاههه  ا يهههج 

قا هههه ل أج  ةههههأال لفتاههههل قات اههههاع ق العههههالال  لت ا شهههها  ههههاج قاتههههيقم  ل ل 

ع  لههههر اهههل يج قاتههههيقم  ههههج ل هههها     ظهههئ قالتهههها ج قاوظا ههههخ شهههخ  ةههههأال  اهههه

أ  ل  ش و  اةلتال   ات    ياةل  قاتي ال  ق اظا ال 
(45 )

. 

 ههههه  شهههههل أج ل ل   ظهههههئ قالتههههها ج قاوظا هههههخ  ظهههههر اةا هههههل لا هههههل  وش اهههههل  -11

قاتهههههيقم  ل يو  هههههخ قا ة  هههههل  أ ل هههههايو  شهههههيل    ههههها قةهههههليقلا اا  ا ههههها ااههههها , 

لةههها   شهههيل أ   هههأوي  هههخ  قاتيهههئ عههه ات أاضههها ,   االهههااخ  هههأج شههه و قاي اهههل ة

ل    لت ا  قات ااع قاةااةال  ق العالال  اج قا اة اج
(46)

 . 

أج قا ةهههها م ا ييههههل قال ههههالل قال ههههاي   ههههاج قاتههههيقم  ل ل قاوظههههاا قاتي اههههل  -11

 يغههه  قةاههها غاهههي  ةهههل يج   هههل أج شههه و قا ييهههل أوههه و  اا اهههالج  2113 ةههه   ههها  

 ق يلفههها 
(47)

اهههاع ق العهههالال قاتيقااهههل قاوظا اهههل .   االهههااخ  هههأج  ةهههل  ل قات  

 ةلي ج أ ضل  أيثي ق عا ا  لتا ةا قج ا  اتليضاا  ائم .
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 املبحث الثالث
 العالقات ا جتماعٌة

 المطلب األول

 أو  / لمحة عن روابط بٌن العراق ودول الخلٌج

اههههيل   قاتههههيقم  ههههل ل قاوظههههاا ي ق هههه  ق ل ا اههههل  ثا ههههل ,  اث لاهههها  ههههلج   قةههههذ 

قا اةهههذ قي ل أ  قاهههيق   قي ل قاتي  هههل أ  قا   اهههل قاتي اهههل ق ههها ثاةاههها قاهههلاج ااهههر 

 اةههههذ قاتههههالقع  قال اااههههل اضهههها ل ااههههر  اههههل قاههههيق   قافاظههههخ يههههل شهههه و قاههههي ق   

قاوظهههاا قاتي اهههل ق   غايشههها شهههخ أةهههائ قاعهههظل ق  ل ا اهههل  هههاج قاتهههيقم  ل ل 

أج شههه و قات اهههاع قلةههه ع  هههاال لي ق ااةههها لعهههل ااهههر  هههل قا  اتهههل  هههاج قاتهههيقم 

  تهههها ل ل قاوظههههاا قاتي ههههخ   ةهههها ا قاي اههههع  ههههج شهههه و اههههل ل وع عهههها  تههههل 

  هههها وظفلهههه   ههههج أثههههاي   ههههل  ههههاج قاتههههيقم  قاي اههههع  ةهههه ذ  1991أ ههههلق   هههها  

 ق لاال قاتيقم اظي اع .

ا هههيذ قي ياياهههل  ظهههر قاتهههيقم   ههها وظفلههه  شههه و  أثهههاي ق 2113أ ههها  تهههل أ هههلق  

يذ  ههههج ل هههههاي  ظههههر قا قاهههههم ق  ل هههها خ قاتههههيقم  عههههه   ااههههر قا هههههيذ قا هههه

,  اهههه  ألا ههههع قا ي  ههههاع  2117قا ائفاههههل قالههههخ  ههههيع  ههههااتيقم  لقاههههل  هههها  

قاتيقااهههل ل ل قاوظهههاا  اةاههها قاهههلق   اعيشهههاذ  ةههها ق  ظهههر  ههها قا هههخ قا ههه ا  ظهههاا  

ةهههع ااههه  عهههظل  ثا هههل  اا ا هههلج ,  لاوههه  ة ههه  ج  هههج  ةةهههااع  ي اهههل وظا اهههل يا

 قا  ظيل قاتي ال قاةت لال .

ثانٌتتتتاأ مستتتتألة اأرهتتتتاب وتتتتتأثٌرإ علتتتتى العالقتتتتات العراقٌتتتتة ـتتتتـ الخلٌجٌتتتتة بعتتتتد 

السعودٌة نمو ج . 3002
(84)

   

قإيشهههاذ شههه  قةهههلولق  قاتةههه  قا  عههه ل  غاهههي اا هههل اظلشههه ا  تعرٌتتتإل اأرهتتتاب أ 

شههههلق  ا يهههههج قالتههههي  قاااهههها , اتههههل قإيشهههههاذ , أ  قةههههلولق  قاتةهههه  ال  اههههم أ

 2113 هههههاشيج  اا اهههههل ل ةهههههتع وع عههههها  هههههخ قات ههههه ل قيواهههههيج  تهههههل  ههههها  

 ةههه    قاة ههها  قاتيقاهههخ  هههلأع قا  ههها ام قإيشا اهههل للهههل م ااهههر قاةههها ل قاتيقااهههل 

وةهههههيع أي قل قاتشهههههيقع  هههههج  هههههج ق هههههل قا اههههها   اات ظاهههههاع قإيشا اهههههل قالهههههخ 

قال ي قاةت ل   خ قاتيقم ضايق  لويا اا قاتيقاااج  قع ت
(49)

. 
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 اههه  أعههه ت شههه ق قاهههل ي قا اهههي قا ههها خ قاههه   ل ةلههه  قاةهههت لال قعههه ت غاهههي وههها  

 لتههههللع   ظههههر يثاههههي  ههههج قاههههل قئي قاةااةههههال  ق    اههههل قاتي اههههل  ق  ة اههههل ,

ق ةههه اذ قالهههخ ل ههه   يق   اهههل   هههج أ هههي  شههه و قيةههه اذ شههه    ااهههل قا  ظيهههل 

ل  هههههج قال ااهههههلقع قالقوظاهههههل  قاواي اهههههل  فهههههخ قاهههههلقول قيقلع قاتي اهههههل قاةهههههت لا

قالوفاههههه   هههههج قاضههههه   قاهههههلقوظخ قاههههه    يضهههههل  قالضهههههوا اع قا لشهههههللج  ظهههههر 

قا ي  ههههل قاةههههت لال  أيقلع أج لاههههلل اهههه ل قي  ههههل ااههههر قاتههههيقم    ههههل   الظههههل 

قي يايههههاج , ق هههها قالالاههههلقع قاواي اههههل  لل ثههههل  ههههج وشههههال ق  ضهههها  قاةااةههههال 

اههر ةههلج قا يهه  ااههر قاتههيقم  تههل ةهه    قاة هها  ,  عههت ل قاشههاتل اقالههخ لةشههأ  ههخ 

ق  غاههههي يأع قاةههههت لال شهههه ق قال هههه ي قةهههه  قشههههايج   اشههههيج  اةههههذ قاةههههةل ,   هههه

  اشهههيج  شهههايج  ظههه  قاشهههاتل  ااههها واعهههل قج شههه ق قا ظههه   يشهههت اظلعهههتال  هههخ 

ق  ا  ل ةلا ل اظت ااع غاي قاتالال  اج قا ي  ل  شاتل قاةت لال 
(51) 

. 

 ههههل  ههههج قج ةل ههههيم شةهههها ااههههر قا   ههههم قايةهههه خ ا ي  ههههل قا  ظيههههل قاتي اههههل    

قاةهههههت لال   هههههاج قا   هههههم قيوهههههي قاههههه   ا ثظههههه  قااائهههههاع  قا  ا هههههاع قالاةاهههههل 

قا ل ياههههل لقوههههل قا  ي ههههل  ههههخ   افاهههها  ههههج قإيشههههاذ  اهههه  ة ههههل أج   اهههه  

قا ي  ههههل   اهههه  أا هههها خ  ههههخ قاشههههأج قاتيقاههههخ  شهههه ق الضههههت  ههههج وهههه ل  ههههلج 

 ههها   هههخ و  هههل عههه ج قا  تهههل ي ههها  قا ةههه ل قا هههي  قاشههها     قةهههذ   ةاههها  ههها

 ل  لهههه  ا ةههههظ خ قاتههههيقم  اا  ههههلج  2117  ههههل قاههههي  ج قاةلاةههههخ  ههههخ أ ياههههل 

 ههخ   ا اههل اععهه ل  ههاج قاةههةل  قاشههاتل  هه ييق قا ةههظ اج   هها  هها   ههخ قا ههي ج 

 يهههاج قاشههها    هههل قات اههه   هههج قايهههيا  )  ق لعههه  ق    هههل ال   اتههها    لفياههه ق( 

ال  ههج قاشهها  يئههائ شائههل ي ههاي قاتظ هها   ههخ قاةههت لال اههل ق ظههم  لهه ل  هه ي   ههل 

   ههل قا اههال ا هها اليلههذ  ظاهه   ههج  فاةههل   ااهها قاشهه اذ  ههج قاهه شاذ ااههر قاوههايج

ي اهههيج  اهههل  هههذ يئهههائ قاههه  يق  ةههه ي  قا هههاايخ  لظهههل قافلههه ل  ق ل يشههها  هههايلج 

  ال  ج قاتظ ا  قا ةظ اج  خ قا  ظيل 
(51)

 . 

 اههه  اههها    اهههي   ا ا اهههل قيوهههيل  تايضهههل  يهههيج ل ةههها  قاتهههيقم  هههج قي ههه ي ق

   هههأج ل ةههها  قاتهههيقم أ هههي 2117 هههخ اةهههااي  قاواي اهههل قاةهههت ل  ةهههت ل قافاعهههل

غاههههي    هههه ل   ههههج قاضههههي ي  ل ة هههه  , يةهههه  ةاضههههي  ههههااتيقاااج قاهههه اج  ههههاة ق 

   .قايثاي  ة ذ قاة ق اع و ل قات  ل قا اضال

قا  اهههه  قيوههههي قاهههه   ل ثظهههه  قا  ا ههههاع قا ل ي ههههل  ة ههههلو  ههههخ قا يقيهههه   ق هههها

قافيياههل قا ل ي ههل قالههخ لههل    اههيق ااههر قا اههال  ههخ قاتههيقم  لت ههل  ظههر ل ةاههل 

قاشههه اذ قاةهههت ل   هههخ قاتهههيقم  هههج وههه ل ق ا ههها  ااههه   هههأج  ا هههلا   هههخ قاتهههيقم 

شخ  ا ل   لةل  للول ض ج  ياضل قا اال 
(52)

 . 
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 املطلب الثاني
 العراق ودول الخلٌج رؤٌة مستقبلٌة

 ن ابتعددددداد دول مجلدددددض التعددددداون الخليجدددددي عدددددن العمدددددل بعدددددد االحدددددتالل األمريكدددددي للعدددددراق فدددددي 
   دى بالضددددرورة ملددددى تمدددددد قددددوى مقليميددددة مدددد ثرة علددددى  رضدددديو مثددددل تركيددددا وميددددران  2003عددددام 

احة العراقيدددددة نظدددددرا للعالقدددددات التاريخيدددددة والدينيدددددة إيدددددران مدددددع العدددددراق اسدددددتطاعت  ن تشدددددال السددددد
و ن الحاجددددة اليددددوم  مددددام   و ن يكددددون لهددددا دور مدددد ثر وفعددددال فددددي الددددبالد خددددالل العقددددد األخيددددر   

صددددددانعي القددددددرار فددددددي دول مجلددددددض التعدددددداون الخليجددددددي  ن يعيدددددددوا النظددددددر فددددددي مددددددواقفهم تجدددددداه 
العدددددراق   وتقدددددديم الددددددعم والمسددددداعدة لحكومدددددة حيددددددر العبدددددادي المنتخبدددددة وعلدددددى كافدددددة الصدددددعد 

القتصدددددادية والتجاريدددددة والثقافيدددددة واالعالميدددددة والعسدددددكرية والرياضدددددية ليكدددددون العدددددراق السياسدددددية وا
جددددزءا اساسدددديا مدددددن منظومددددة األمدددددن واالسددددتقرار فدددددي منطقددددة الخلددددديج العربددددي فدددددي  ددددل العالقدددددات 
التاريخيددددددة التددددددي تربطددددددو مددددددع اشددددددقا و فددددددي دول الخلدددددديج العربددددددي   وادراك  ن تحقيددددددق االسددددددتقرار 

سياسددددية نحددددو النجدددداح فيددددو يددددنعكض تبدددددون شددددك  علددددى اسددددتقرار فددددي العددددراق ودعددددم العمليددددة ال
النظدددددام االقليمدددددي الخليجدددددي تواجدددددو دول مجلدددددض التعددددداون اليدددددوم تحدددددديات اساسدددددية تتمثدددددل فدددددي 
اإرىددددداب العدددددالمي والملدددددف الندددددووي اإيراندددددي   واسدددددتمرار حالدددددة عددددددم االسدددددتقرار فدددددي العدددددراق   

مدددددن خدددددالل فدددددتح  فددددداق الحدددددوار  ممدددددا يجعلهدددددا بحاجدددددة ملدددددى تعددددداون مقليمدددددي وخاصدددددة مدددددع العدددددراق
الصدددددادق والبنددددداء بشدددددفافية وصدددددوال ملدددددى تحقيدددددق األمدددددن بانددددددماج العدددددراق فدددددي المنظومدددددة األمنيدددددة 
الخليجيددددة   واحتوا ددددو كبلددددد عربددددي فاعددددل ومدددد ثر فددددي المنطقددددة   و ن ندددددرك دول المجلددددض بأنددددو 
تقدددددددع عليهدددددددا مسددددددد ولية المسددددددداىمة فدددددددي تحقيدددددددق  مدددددددن واسدددددددتقرار العدددددددراق فدددددددي  دددددددل االواصدددددددر 

  53ت.الخليج العربي  لمصالح التاريخية المشتركة بينو وبين اشقا و دولوا
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 اخلامته
.لقد شهد العراق تبدالت سياسيو منذ تأسيسو على عكض دول الخليج التي تتميز بأستقرار 1

 سياسي مميز عن الدول العربيو االخرى

العقبات التي لم تسمح بتنامي العالقات العراقيو  .لقد تشكل اختالف االيدلوجيات احد اىم2
 الخليجيو. 

.ان انضمام العراق الى مجلض التعاون لدول الخليج العربيو سيجعل من المجلض قوه اقتصاديو 3
عالميو. لذا فان الواليات المتحده غير جاده في دفع دول الخليج لضم العراق. الن  الك سي ثر 

 على مصالحها. 

حذو دولة االمارات في تعاملها مع العراق فان ثقلها داخل العراق كان من .لوحذت دول 4
الممكن ان يكون  ا تأثير اكبر من ما ىو عليو االن. خاصو بعد اخفاء االمارات لديونها المترتبو 

 على العراق. 

ن .ا ا رغب العراق ان يكون. ضمن محيطو الخليجي وانتما و العربي. فعليو بناء عالقو مع ايرا5
دول ف على اساس الثوابت الوطنيو والمصالح المتبادلو. وىذا ماسيحدد من قبول العراق خليجيا. 

الخليج تنضر الى العراق بانو من الممكن ان يكون ضمن النفو  االيراني المتنامي في منطقة 
 الخليج العربي. والذي سيحدد  الك الطبيعة العالقو بين باداد وطهران. 

واالتهامات المتبادلو بين االطراف الخليجيو بدعم االرىاب حال دون استمرار  . االرىاب6
العالقات على مساىرىا الطبيعي بين العراق ودول الخليج كانو لو الثأثير السلبي على ىذه 

 العالقات.
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 د استعادة العراق عضويتو في اتحاد العراق الخليجية   مصدر سابق .41

 د مستقبل بنظرة العراقيون   مصدر سابق .42

دددددددد بحدددددددث غيدددددددر منشدددددددور ضدددددددمن  عمدددددددال المددددددد تمر العلمدددددددي السدددددددادس الدددددددذي عقدددددددده مركدددددددز 43
  حدددددددول مسدددددددتقبل 5/2009/ 28دددددددد27الدراسدددددددات اإقليميدددددددة فدددددددي جامعدددددددة الموصدددددددل بتددددددداريخ 

 .17د 15الجوار   عالقات العراق ودول

 .494د نوفل الشهران   مصدر سابق     44
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 و.د المصدر نفس45

 .  494د نوفل الشهران   مصدر سبق  كره    46

مددددددددارتن كددددددددريفيز   المفدددددددداىيم االساسددددددددية مددددددددن العالقددددددددات الدوليددددددددة   مركددددددددز الخلدددددددديج   ددددددددد 47
 .41   1  ج 2008لالبحاث   دبي األمارات العربية المتحدة   

دددددد جاسدددددم محمدددددد ىدددددايض   العالقدددددات العراقيدددددة السدددددعودية وقدددددا ع وبحدددددوث المددددد تمر العلمدددددي 48
 .314     2011السابع مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة تت:

ددددددد جاسددددددم يددددددونض الحريددددددري   العالقددددددات االسددددددتراتيجية بددددددين العددددددراق ودول مجلددددددض التعدددددداون 49
 .34   2012ليج العربي   الخليجي   جامعة البصرة   مركز الدراسات الخ

ددددددددد حسددددددددين حددددددددافة وىيددددددددب   العالقددددددددات العراقيددددددددة السددددددددعودية   دراسددددددددات سياسددددددددية مركددددددددز 50
 .31   2008  سنة 13الدراسات الدولية   جامعة باداد   العدد 

ددددددد جمددددددال مالددددددك سددددددعيد القددددددويزي   رؤيددددددة حددددددول مسددددددتقبلية بددددددين العددددددراق والمملكددددددة العربيددددددة 51
ي ومكافحدددددددة اإرىددددددداب المجلدددددددة السياسدددددددية الدوليدددددددة   السدددددددعودية فدددددددي مجدددددددال التعددددددداون األمنددددددد

 .178    2008  سنة 89الجامعة المستنصرية   كلية العلوم السياسية   عدد 

 د مفيد الزيدي   استا  الدراسات الخليجية   باداد. 52
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