
 

                            المستخلص:
ــــــــ ا ُتعد         ــــــــد العـ ــــــــ  والتعدد التنوع بلـ ــــــــ  ة المادية وطاقاته وموارده ؤاديانه ٔاع اقه فـ  والبشـ

ــــــــ   قوى و  ــــــــ ا  يمتلكها الت  الجـ يمثل ف صة تار خية يمكن  فهو ،يمكن أن تجعله نموذجًا تنمو ًا مميزاً  العـ
 العقـــــــــود ف  جلية بصـــــــــور  والشـــــــــعو  األمم تجار  ٔاظهـــــــــ   وقـــــــــد. قصة نجاح استثنائية أن تتحول إلى

ـــه على األخي   ــــ ــــ مش وع  الع ا  االست اتيجيين : القنا  الجافة وميناء الفاو الكبي ،  و مثل الخصوص، وجـ
ـو  ـ ـال  خطـ ـ ـع االنطـ ـ ـار ف  األوسـ ـ ـة رحلة ٕاطـ ـ ـ ـتدامة التنمي ـ ، نحو المستقبل ال ي نصبو إليه كبلد المسـ

 اإلستشهاد المرجعى: 
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متطور ف  جميع أبعاد التنمية، اقتصـــــــاديًا، ســـــــياســـــــيًا، ثقافيًا، وةيتيًا، وى  خطز تنمو ة ت كز على التزا  
 . الع ا  ب ؤ ة النمو الساعية إلى تضميد ورأ  الصدع وتحقيقًا لالستق ار وال فاهية 

 الت  القطاعية واألســـت اتيجيا  السياســـا  من ـــةبمجموعمش وع القنا  الجافة  خطـــة تست شـــد
ـتند ـ ـاس تسـ ـ ـى باألسـ ـ ـ ـ ي  المال رٔاس عل ـ ـٔوولية ذو واقتصاد البشـ ـ ـعىو  ،اجتماعية مسـ ـ ـد تسـ ـ  ٔامثل لحشـ

ـــــأ  وتخصيص ـــ ـــــين للموارد ٔاكفـ ـــ ـــــا  جود  لتحسـ ـــ ـــــتق   ٓامنة بئية ف  الحيـ ـــ ـــــتدامة مسـ ـــ فه ا ، وةناءًا عليه مسـ
المشــ وع االســت اتيج  يمهد الط  ن لبناء دولة المســتقبل الت  يســتحقها و تطلع إليها الع اقيون، إنها تمثل 

   التزامًا حكوميًا بتحقين تطلعا  أبنائها. 

 يحتضن متماســـك معافـــى ومجتمع متطـــور اقتصاد لبنـــاء المســـار تح  ك و هدف المش وع إلى
ح ُف صًا جديد  للنمو والسيما مع استم ار الدعم الدول  واإلقليم  للع ا ، ومن المتوقع أن يتي كما. الجميـــع

 التوقعا  ومـــع ،تتضمن السنوا  القادمة صعوةا  مع استم ار التحديا  وعد  اليقين ف  االقتصاد العالم 
 فـــ  االســـتق ار لجهود المحدقة ــ المخاطـ واســـتم ار الحالية، معدالته ضمن الخـــا  النفز ٔاســـعار بت ب  
 . مســـتق   غي  ٕاقليمية بئيـــة ف  الداخليـــة الجبهـــة

ــــــــم  ــــــــارعالسنوا  السابقة  اتسـ ــــــــدا األ بتسـ ــــــــتم ار والتغي ا  حـ ــــــــتو ا  الاليقين حالة واسـ  بمسـ
ـة، ـ ـ ـن مختلف ـ ـ ـ   فم ـ ـ ـى طوارئ  لخطة فك ـ ـ ـة ٕالى ثم داعش اإلرىاب لمواجهة تنظيم  ٔاخ ى  ٕال ـ ـار خطـ ـ ـ  لإلعم
فضاًل عن تفش  جائحة كورونا وما سببته من آثار سلبية على االقتصاد الع اق  والعالم  بسبب   والتنمية،

 اإلغال ، كل ذلك كان سببًا ف  تعطيل مش وع القنا  الجافة وميناء الفاو الكبي  من جهة، ومن جهة أخ ى 
 مع والتشـــارك األســـتق ار ف ص تحقين يصعب للجماعا ، االولـــ  للوالء االنحيـــازو  التعصب ســـيا  وفـــ 
ـــا ونا شالمك ــــ ــــ ـــا ئد السـ ــــ ــــ ـــة الحاجة يجعل ممـ ــــ ــــ ـــظ  لحالة ادماج  عا  مجال توليد إلمكانية ملحـ ــــ ــــ  التشـ

 للنجاح .و بقى ش ط القياد  الحازمة معيارًا  ،داخل الع ا   المتنافســـين بين واألنقســـا 

 .اجليواقتصادية الجغرافيا -األمتدادت اجلغرافية  –قناة الجافةال –عراق: ال ةالكلما  الدال
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  :هيدمت

ـــــراقُتعد  ـــ ـــــد العـ ـــ ـــــ  والتعدد التنوع بلـ ـــ ـــــر ة المادية وطاقاته وموارده ؤاديانه ٔاعراقه فـ ـــ  والبشـ
ــــ   قوى و  ـــــ ـــــ ــــراق يمتلكها الت  الجـ ـــــ ـــــ يمثل فرصة  فهو ،ذجًا تنمو ًا مميزاً يمكن أن تجعله نمو  العـ

ـــد. تار خية يمكن أن تتحول إلى قصة نجاح استثنائية ــــ ــــ ـــر  وقـ ــــ ــــ ـــعو  األمم تجار  ٔاظهـ ــــ ــــ  والشـ
 التغييـــر تصنـــعأن  يمكن زما األأن  الخصوص، وجـــه على األخيرة العقـــود ف  جلية بصـــورة

ـــــــزا ، نقل لم ٕان ــــــــ ــــــــ ـــــــا دينامي من تمثله بما المعجـ ــــــــ ــــــــ مشروع  العراق  يمثل. للنهوض محفزة ـ
 رحلة طـــــــــارا ف  األوســـــــــع االنطــــــ ق خطـــــــــوةاالستراتيجيين : القناة الجافة وميناء الفاو الكبير، 

، نحو المستقبل ال ي نصبو إليه كبلد متطور ف  جميع أبعاد التنمية، المســــــــــــــــــتدامة التنميــــــــــــــــــة
ًا، وه  خطط تنمو ة تركز على التزام العراق برؤ ة النمو اقتصــــــــــاديًا، ســــــــــياســــــــــيًا،  قافيًا، و ي ي

الساعية إلى تضميد ورأ  الصدع وتحقيقًا ل ستقرار والرفاهية باالستناد على اإلرث الحضاري 
 . متكافل ناهـــض مجتمع بنـــاء والرصيد القيم ، حيث يتقاسم الجميع فرص

ـــد ــــ ــــ ـــة تسترشـ ــــ ــــ ـــةمشروع القناة الجافة  خطـ ــــ ــــ ـــا  من بمجموعـ ــــ ــــ ـــتراتيجيا  السياسـ ــــ ــــ  واألسـ
 ،اجتماعية مســـــــــٔوولية ذو واقتصاد البشـــــــــري  المال رٔا  علـــــــــى باألســـــــــا  تســـــــــتند الت  القطاعية

 مســـــــــتقرة ٓامنة بئية ف  الحيـــــــــاة جودة لتحســـــــــين للموارد ٔاكفـــــــــأ  وتخصيص ٔامثل لحشـــــــــد تســـــــــعىو 
ــــــــــتدامة ـــــــــــ ـــــــــــ المشروع االستراتيج  يمهد الطر ق لبناء دولة المستقبل الت   ، و ناءًا عليه فه امسـ

   يستحقها و تطلع إليها العراقيون، إنها تمثل التزامًا حكوميًا بتحقيق تطلعا  أبنائها. 

 متماســـك معافـــى ومجتمع متطـــور اقتصاد لبنـــاء المســـار تحر ك و هدف المشروع إلى
رصًا جديدة للنمو والسيما مع استمرار الدعم الدول  واإلقليم  يتيح فُ  كما. الجميــــــــــــــــــــــــع يحتضن

للعراق، ومن المتوقع أن تتضمن السنوا  القادمة صعو ا  مع استمرار التحديا  وعدم اليقين 
 الحالية، معدالته ضمن الخــــــــــــام النفط ٔاســــــــــــعار بت ب   التوقعا  ومــــــــــــع ،ف  االقتصاد العالم 
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 غير ٕاقليمية بئيــــــة ف  الداخليــــــة الجبهــــــة فــــــ  االســــــتقرار لجهود المحدقة المخاطــــــر واســــــتمرار
 . مســـتقرة

ـــــــى ــــ ـــــــا  ٓاخر صعيد علـ ــــ ـــــــد ٕالى حاجة هنـ ــــ ـــــــة العزم من مز ـ ــــ ـــــــاد لمواجهـ ــــ ـــــــزوتعز ــــ الفسـ  ـ
 العام لتمو ــــــلا انضمــــــ مع المالــــــ  الوضــــــع وترصيــــــن االقتصــــــادي، النمــــــو لدفــــــع االنتاجيــــــة

 يقــــــ  الت  رافيــــــةالديمغ الهبــــــة يجعل و مــــــا الســــــكان  النمو فــــــ  للز ــــــادة المســــــتجي  الكافــــــ 
ـى العراق ـ ـة ٔاعتابها علـ ـ ـول نقطـ ـ ــ ، تحـ ـع عنً  فض ايجابـ ـ ــل حصة رفـ ـن الفقراء دخـ ـ  الدخل مـ

 . االجمال  القومـــ 

ـــــــــم  ـــــ ـــــــــارعوا  السابقة السن اتسـ ـــــ ــــداثاأل بتسـ ـــــ ـــــ ــــتمرار والتغيرا  حـ ـــــ ـــــ  ينال يق حالة واسـ
ـتو ا  ـ ـة، بمسـ ـ ـ ـن مختلف ـ ـرة فمـ ـ ـى طوارئ  لخطة فكـ ـ ـ   م إلرهاب المواجهة تنظيم داعش  ٔاخرى  ٕال

ة على فضً  عن تفش  جائحة كورونا وما سببته من آ ار سلبي  والتنمية، لإلعمـــار خطـــة ٕالى
فة قتصاد العراق  والعالم  بسب  اإلغ ق، كل ذلك كان سببًا ف  تعطيل مشروع القناة الجااال

 الولـــ ا للوالء واالنحيـــاز التعص  ســـياق وفـــ  وميناء الفاو الكبير من جهة، ومن جهة أخرى 
ـــــــتقرار فرص تحقيق يصع  للجماعا ، ــــ ـــــــار  األسـ ــــ ـــــــا المكونا  مع والتشـ ــــ ـــــــا ئدةالسـ ــــ  يجعل ممـ

ــة الحاجة ـــ ـــ ـــــظ  لحالة ادماج  عام مجال توليد إلمكانية ملحـ ـــ ــام التشـ ـــ ـــ ــينالمتن بين واألنقسـ ـــ ـــ  افسـ
 و بقى شرط القيادة الحازمة معيارًا للنجاح .  ،داخل العراق 

 منطقة الدراسة :

   الموقع الفلك : 
شــــــــــــــمااًل ، و ين خط  طول   ٢٢٫٣٧٥ — ٠٥٫٢٩٥و قع العراق بين دائرت  عرض 

 وه اشـــــــــــرقًا، و  لك فهو يقع ف  جنو  المنطقة المعتدلة الشـــــــــــمالية،   ٤٥٫٤٨٥ — ٨٤٫٣٨٥
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 قاري  مناخ وهو المتوســــــط البحر ومناخ الصــــــحراء مناخ بين انتقال  العراق مناخ يجعل الموقع
1)شتاءً  االمطار قلة مع وانخفاضها صيفاً  الحرارة درجا  وارتفاع بالجفاف يتص  ).  

ف  مع المزايا الجغرافية األخرى، شـــــــــخصـــــــــية اإلقليم الســـــــــياســـــــــية و حدد الموقع الجغرا
ة واالقتصــادية إلى حد كبير من خ ل التنوع البي   وأ ره على نشــاط الســكان وال ي يســتمر طيل

 أيام الســــــــنة بما يمكن أن يحقق االكتفاء ال ات  لو تم اســــــــتغ له على الوجه األمثل وفق خطط
 كس إيجابيًا على قوة الدولة.استراتيجية مدروسة وهو ما سوف ينع

 ( موقع الع ا  الفلك  وعنوان الشكل ينقل أسفل1شكل )

 
( : األهمية الجيواســــــــتراتيجية لطر ق ٢٠١٩: عمل الباحث باالعتماد على : خل  عياش الدليم  )المصـــــدر 

 لعراق.الحر ر وانعكاساته على مستقبل العراق، رسالة ماجستير، كلية اآلدا ، الجامعة العراقية، ا

                                                           

 .١( : جغرافية العراق الطبيعية والبشرية، القاهرة، ص ١٩٦٥جاسم محمد خلف ) ( 1
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 :الموقع القاري 
يقع العراق على الطرف الشــــرق  لله ل الخصــــي ، ال ي يبدأ من رأ  الخلي  العر   
و نحن  مارًا بالعراق  م ســـور ا ولبنان  م فلســـطين، وقد كان ه ا اله ل خ ل العصـــور القديمة 

قل البري طر قًا مهمًا تواصـــــــــــــل  من خ له األمم الشـــــــــــــرقية بالغر ية. ومن منطلق أن طرق الن
1) والبحري على حد ســــــــواء تتبع أســــــــهل الطرق وتبحث عن المناطق الم هولة بالســــــــكان ، فإن (

العراق اليوم مؤهً  ألن يكون أحد أهم الطرق البر ة لر ط شــــــــــــــمال الخلي  العر   ب ورو ا عبر 
 قناة جافة تبدأ من جنو  العراق حتى أقصى شماله ور طه مع سور ا وتركيا نحو أورو ا.

 ( الموقع الجغ اف  العا  للع ا  بالنسبة للعالم2) شكل

 
    google maps المصدر: عمل الباحث باالعتماد على االنترن 

 الدول مع العراق حدود أما، ٢كم ( ٤٣٥٫٠٢٥وُتقدَّر مســــــــــــــاحة العراق الكلية حوال  )
 ومن ودية،والســـــــــــع والكو   العر   الخلي  الجنو  ومن تركيا، الشـــــــــــمال من فتحده ، المجاورة

                                                           

( : األسس الطبيعية لجغرافية العراق تعريب جاسم محمد الخلف، وزارة المعارف، ١٩٤٨كوردن هستد ) ( 1

 . ١ص  العراق، ، ١ط 
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 ٣٦٣١، فيما يبلغ الطول الكل  للحدود والســــــعودية ردنواأل ســــــور ا الغر  ومن يران،إ الشــــــرق 
٪  ١٠٫٩٠كم بنســبة  ٣٧٧٪  طول الحدود مع إيران، و  ٣٩٫٥٥كم بنســبة  ١٣٩٦كم، منها 

٪ ومع األردن  ١٧٫٣٣كم بنســــــــــــبة  ٦٠٥مع تركيا، فيما تبلغ طول الحدود العراقية الســــــــــــور ة 
٪، فيما  ٢٢٫٤٥كم بنســــبة  ٨١٢٪، و بلغ طول الحدود مع الســــعودية ٥٫١٤نســــبة كم ب ١٨٧

( ٥٨٪، أّما الســـواحل البحر ة فتبلغ ) ٥٫٦٣كم بنســـبة ١٩٦يبلغ طول الحدود العراقية الكو تية 
1)٪ ٢كم فقط بنسبة   ، كما ف  الشكل التال  : (

 ( نسبة أطوال حدود الع ا  مع الدوال المجاور 3شكل )

 
، ١٩٩٤: عمل الباحث باالعتماد على الجهاز المركزي لإلحصــــاء، المجموعة اإلحصــــائية الســــنو ة، المصــــدر

 بغداد .   

و توســـط العراق خمســـة مســـطحا  مائية ه  البحر األســـود ف  الشـــمال، و حر قزو ن 
ف  الشــمال الشــرق ، والبحر المتوســط ف  الغر ، والبحر األحمر ف  الجنو  الغر  ، والخلي  

                                                           

هيئة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصااااااااء، المجمو ة ، ( : مجلس الوزراء١٩٩٤جمهورية العراق ) ( 1

 . ٥اإلحصائية السنوية، بغداد، ص 
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1)ف  الجنو  إال أن الت  ير الفعل  للمناخ ال يتعدى البحر المتوســــــــــط والخلي  العر  العر    ) ،
 (  :٤الحظ شكل )

 ( الع ا  والمسطحا  المائية4شكل)

 
( : جغرافية ١٩٧٩المصــــدر : من عمل الباحث باالعتماد على خطا  صــــكار العان ، ونوري خليل البرازي )

 (٤١بغداد، العراق، ص العراق، دار الكت  للطباعة والنشر، 
و حتاج تنفي  مشــروع القناة الجافة والر ط الســكك  إلى إيجاد بي ة ســليمة ومســتقرة و لى 
إقامة نوع جديد من الع قا  الدولية تتميز بالتعاون المر ح وت ســيس شــراكا  حوار قائمة على 

تنمو ة والنظم أســــــــــس الصــــــــــداقة واحترام الســــــــــيادة والكرامة والســــــــــ مة اإلقليمية والمســــــــــارا  ال
كالقناة  –االجتماعية لجميع الدول، وَلم تكن فكرة إنشـــــاء طر ق لر ط تجاري بين آســـــيا وأورو ا 

بـالفكرة الجـديـدة بـل ه  قـديمـةك حيـث كـانـ  تمر القوافـل التجـار ـة قـادمـة من المـدن  -الجـافـة 

                                                           

( : جغرافية العراق، دار الكتب للطبا ة والنشاااار، ١٩٧٩خطاب صااااكار العانن، ونوري خليب البرازي ) ( 1

          .٤١بغداد، العراق، ص 
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حر ر، مســــــــتغلة الصــــــــينية القديمة إلى أورو ا مارة عبر العراق فيما كان ُيســــــــمى قديمًا طر ق ال
 موقع العراق الفر د والمتميز ال ي ُيعد حلقة الوصل بين الشرق والغر  

 ثانيًا: الدراسا  السابقة:

 و تم ع ض الدراسا  السابقة الت  تناول  موضوع الدراسة:

1) (2٠12مجيد ملوك الســـام ائ ، وصـــباح عثمان البيات  ) دراســــة بعنوان القناة  :  (
البري العالم ، وقد تناول  الدراســـة أهمية القناة الجافة بالنســـبة للعراق من العراقية الجافة للنقل 

جهه، و النســــبة للبي ة اإلقليمية والدولية من جهه أخري، كما تناول  خصــــائص الموقع المتميز 
 للعراق ال ي يتوسط الطر ق بين الشرق والغر .  

2) (2٠14محمد زةاري مؤنس ) و بوليتيكية لميناء الفاو دراســة بعنوان األهمية الجي : (
 خ ل منتبرز  الكبير الفاو لميناء الجيو ولتيكية األهميةالكبير، حيث أوضــــــــح  الدراســــــــة أن 

 وذلك ودولياً  و قليمياً  محلياً  للعراق المكانية المطال  تحقيق ف  الجغراف  العراق موقع اســـــتثمار
 وذلك والغر  الشرق  بين أرضياً  سراً ج يمثل لكونه مستقب ، الدولية النقل اتجاها  على بت  يره

 .الصالح الرجاء رأ  وطر ق السو س بقناة مقارنة والوق ، المسافة باختزاله

3)(2٠1٧سال  جبار شها  ) دراســة بعنوان القناة الجافة ف  العراق وتحقيق النمو  : (
ة متغيرا  المتبادل ف  البي ة االقتصـــــــادية الدولية، هدف  الدراســـــــة إلى تحليل وتفســـــــير أ ر عد

                                                           

( : القناة العراقية الجافة للنقب البري العالمن، ٢٠١٢مجيد ملوك الساااااااامرائن، وصاااااااباي   مان البياتن ) ( 1

 .٤٥٠ – ٤٠٩(، كلية التربية جامعة تكريت، العراق، ص ص ٥(، ع )١٩مجلة جامعة تكريت للعلوم، مج )
الكبير، مجلة دراساااااااات البصااااااارة،  ( : األهمية الجيو بوليتيكية لميناء الفاو٢٠١٤محمد زباري مؤنس ) ( 2

 .٨١ – ٥٦(، العراق ، ص ص ١٨مركز دراسات البصرة والخليج العربن، ع ) -جامعة البصرة 
( : القناة الجافة فن العراق وتحقيق النمو المتبادب فن البيئة االقتصادية الدولية، ٢٠١٧سالم جبار شهاب ) ( 3

 .٣٩٤ – ٣٧٤( ، ص ص ١٠٠ع ) (، ٢٣مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، مج )
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على النقــل البحري العــالم ، منهــا اإلنتــاج الصــــــــــــــنــاع  لــدول التعــاون االقتصــــــــــــــــادي والتنميــة 
(OECD)  ومعدال  النمو المرتفعة لبلدان عالية النمو كالصــــين والهند و لدان جنو  شــــرق ،

ن آســـيا، وأ ر القناة الجافة العراقية ف  اختصـــار المســـافة )الزمن( والكلفة بين الشـــرق والغر  م
 خ ل    ة أبعاد : 

ة البعد الدول  المتمثل ف  دائرة الدول الت  ســـــتت  ر تجارتها بالمشـــــروع و مكاني -
 تقليل الوق  والجهد و ما ينعكس على تحقيق فرص نمو أعلى. 

البعد اإلقليم  ودائرته تتشـــــــــــــكل من الدول المت  رة بالمشـــــــــــــروع الت  تقع على  -
 . طرفيه أو المتشاط ة على الخلي  العر  

البعد الداخل  وتنحصـــــــر دائرة االهتمام هنا بالعراق من خ ل الفرص المتاحة  -
 والمتوقعة للمشروع ليس ببعدها االقتصادي فحس  بل بالبعد السياس  واالجتماع . 

1)( 2٠1٩خلف عياش الدليم  ) دراســـــــة بعنوان األهمية الجيواســـــــتراتيجية لطر ق  : (
، حيث تناول  مبادرة الحزام والطر ق الصــينية، كما أن الحر ر وانعكاســاته على مســتقبل العراق

انضـــــــمام دول االتحاد األورو   إلى المبادرة أعطاها زخمًا أكبر وجعلها قوة أوراســـــــية أطلســـــــية 
منافسة للواليا  المتحدة األمر كية وهو ما يعن  نقل الثقل الجيواستراتيج  من الواليا  المتحدة 

 ل المبادرة إلى ر ط دول العالم بشــــــبكة طرق نقل حديثة إلى أوراســــــيا، وتهدف الصــــــين من خ
وخطوط أنابي  لنقل النفط والغاز الطبيع  وكاب   ألياف ضـــــــوئية، ضـــــــمانًا لســـــــ ســـــــة النقل 
وت مينًا لمصــادر الطاقة، وُ عد العراق ذو مكانة مهمة ف  الرؤ ة االســتراتيجية الصــينية باعتباره 

                                                           

( : األهمية االساااتراتيجية لطريق الحرير وانعكاسااااتم  لب مساااتقبب العراق، ٢٠١٩خلف  ياش الدليمن ) ( 1

 رسالة ماجستير، كلية اآلداب، الجامعة العراقية، العراق.
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عن تمتعه بموقع جيو ستراتيج  ف  قل  منطقة الشرق صاح  أكبر احتياط  من النفط فضً  
 األوسط جعله يتحكم ف  طرق النقل العالمية بين الشرق والغر  .  

1)(2٠21ماجد صدا  سالم ) : دراسة بعنوان التحديا  الجيوسياسة لبناء ميناء الفاو  (
جنو  العراق  الكبير، وقد أوضح  الدراسة أنه تم وضع حجر األسا  لميناء الفاو الكبير ف 

م إال أن المشـروع ال يزال بعيدًا عن االكتمال، بسـب  مشـك   كبيرة ٢٠١٠ف  نيسـان )ابر ل( 
بعضــــها يتعلق بالتمو ل المال  من قابل الحكومة، وأخرى بســــب  الضــــغوط الخارجية من بعض 

 اك حيث الدول اإلقليمية العر ية واألجنبية، ومهمة ه ا الميناء تتجســـــــد بنقل البضـــــــائع إلى أورو 
يتم النقل من الصــين إلى ميناء جوادر الباكســتان  عبر الســكك الحديدية، ومن هنا  إلى ميناء 

 الفاو عن طر ق البحر، و عدها بالسكك الحديدية من البصرة إلى سور ا وتركيا وأورو ا . 
 ثالثًا : أسبا  اختيار الموضوع  :

ة وأهميته بالنســـــبة للعراق، إذ تكمن أهمية الدراســـــة ف  رصـــــد دور مشـــــروع القناة الجاف
ة إليها نتي جة لما تركز على االســـتثمار ف  مجال البنية التحتية والت  ُيعتبر العراق بحاجة ماســـّ

 حدث من انهيار شديد بسب  الحرو  المستمرة وفساد مال  و داري كبير. 
أكثر  التعر ف ب  ر القناة الجافة على النظام العالم  ودورها ف  صــــــياغة نظام عالم 

 على المســـــــــتقبلية وانعكاســـــــــاته العراق  الموان ٔ  قطاع واقع وتحليل عرضتعاونية وأقل أحادية و 
 ةومحاول العراق ف  التنمية عملية على وتٔا يرها واالجتماعية والســـــياســـــية االقتصـــــادية الظروف

  رهوتطو  القطاع ه ا ةطاق رفع لغرض ةالدولي والتجار  الوطنية خطة التنمية من االســــــــــــــتفادة
 .للبلد القوم  الدخل على ٔاهمية من القطاع له ا لما كالمتزايدة المستقبلية الحاجة وسد

                                                           

ان للدراسااااات ( : التحديات الجيوسااااياسااااة لبناء ميناء الفاو الكبير، مجلة ميساااا٢٠٢١ماجد صاااادام سااااالم ) ( 1

 .١١٩ – ١٠٦(،  دد خاص، العراق ص ص ١٩األكاديمية، كلية التربية األساسية، جامعة ميسان، مج )
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عرض وتحليل واقع قطاع سكك الحديد العراقية وت  يرها على عملية التنمية ف  العراق 
 وعرض وتحليل واقع التبادل التجاري والر ط مع دول الجوار العر ية والغير عر ية والمشــــــــــــــاكل

مثمر ة القائمه ودور السياسيون العراقيون ف  بناء سياسا  جديدة قائمة على التعاون الالحدودي
 والمنفعة المتبادله مع دول الجوار. 

 رابعًا : ىدف الدراسة:
عد ُتعد الدراســــة إضــــافة للمكتبة الجغرافية، من خ ل إبراز مشــــروع القناة الجافة ال ي يُ 

 لعراق و ن لم يكن أهمهما.  أحد أهم المشار ع القومية الكبرى ف  ا
 خامسًا : مناىج وأساليب الدراسة :

اعتمد الباحث على المنه  الوصــــــــــــف  ف  عرض وتوضــــــــــــيح مســــــــــــارا  الطرق البر ة 
ق  والبحر ة، كما اســـتخدم المنه  التحليل  ال ي يتتبع المشـــاكل الســـياســـية واالقتصـــادية الت  ت

 عائقًا أمام تنفي  المشروع.
 لكم  والكارتوجراف  والميدان  والفوتوغراف نتكلم عن اإلسلو  ا

 سادسًا : مصطلحا  الدراسة :
 النقل :  (1

 من والســـــــلع النا  بحركة يتعلقاقتصـــــــادي    نشـــــــاط ه: "بٔان النقل يون االقتصــــاد عرَّف
  رهاتطو  ٔاو  ادتهاز  ٔاو المنافع خلق بهدف ن الزم والبعد يةالمكان المســــاحة متجاوزاً  آلخر مكان

 يةواالقتصاديمية التنظ واإلجراءا ية التكنولوج ئطوالوسا ي واألسال الطرق  من وعةمجم أنه  ٔاو
1)ٓاخر ٕالى مكان من هوٕانتاج اإلنسان  لتحو  ٕالى تهدف  الت  ) ، " 

                                                           

عة النقب والتجارة الدولية، دراساااااة فن الجغرافية االقتصاااااادية، مطب (:١٩٨١أحمد حبيب رساااااوب ) (1
 .١٣أكوادن، بغداد، ص 
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مان(ف  حين عرَّفــه  باحث األم  ك  )أول بــ نــه: "الطر قــة الت  يتم عن طر قهــا نقــل  ال
خر بواســـــطة وســـــيلة من وســـــائل النقل ف  البر واألشـــــخاص والمعلوما  من مكان آل  األشياء

1) والبحر والجو )  "  

 : الجافة القنا  (2
 . ومتطورة حديثة حديد سكة خطوط إلنشاء مصطلح

 شــــــرق  تر ط حيث التركية، الحدود الى البصــــــرة ف  قصــــــر ٔام ميناء منو تم تنفي  ه ا 
 مع بالمقارنة بسيطة ٔاسعارب ئعالبضا من األطنان من اآلالف عشرا  بنقل وتقوم بغر ه، العالم
 من اآلالف تشــــغيل من يمكنه حيث ل ســــتثمار، المشــــروع ه ا طرح  مكنو . والســــفن ئرا الطا

2) ٔاسعاره وتقلبا  النفط عن يلكبد الدولة هائلة لخز نة موارد وتوفير العاملة، األيدي )  . 

 :الحديد ال ئيسة ط سككخطو  (3
م بتقديم خدما  نقل المســــــــــــــافر ن وتقو  ببعض بعضــــــــــــــها الكبيرة المدن تر ط الت  الخطوط ه 

3) والبضائع المختلفة بين المدن ) . 

  :الف عية سكك الحديد خطوط (4
 خدما  وتصـــل إلى األماكن الت  ال تصـــل إليها ةالخطوط الرئيســـ بين دتمت الت  الخطوط ه 

 .والتجار ة الصناعية والمناطق لوالسواح الصغيرة بالمدن وترتبط يسةئالر  الخطوط
 : خز المزدوجال (5

                                                           

1 ) Benton, William, 1974: Encyclopedia Britannica, London, p. 399.  

التكامب االقتصااادي اإلقليمن مدخالل للسااالم وحب اتزمات المنطقة مشااروع  (:٢٠٢٠بساامة خليب األوقات )(  2

القناة الجافة العراقية والربط السااككن اإلقليمن انمواجا، جمجلةا ايريد الودوليةا للاعلوم اإلنسااانية واإلجتما ية، مج 
 .٢٣٠(، بغداد، ص ٢)
   .٢م، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، العراق، ص ٢٠٢٠نشاط سكك الحديد لعام إحصاء ( 3
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 وُ قصد به الخط الموازي للخط الرئيس.  
 لقاط ا  ال ئيسة: ا (6

 ه  القاطرا  الت  تسح  عر ا  المسافر ن والبضائع.

 : القاط   (٧
   )رأ  القطار(.  ماكنة

  : المناقلة قاط ا  (8
 . المحطة داخل بالعر ا  القاطرا  توصيل ماكنة

 :  الميناء (٩
ن البحر ة والمراك  عادة لشحن البضائع أو تفر غها أو صعود هو المنطقة الت  ت تى إليها السف

1)األشخاص أو نزولهم و جراء المعام   الرسمية الخاصة ب لك )  . 

 :  أالم ف  (1٠
 ٔاو يحالتصــل ٔاو  غالتفر  ٔاو الشــحن ٔاو كاإلنتظار محددة ألغراض والمراك  الســفن لرســو منطقة
2)ٔاخرى  ٕاعمال بٔاي القيام ) . 

 :  يفال ص (11
 .بجواره والمراك  السفن لرسو مخصص المرفأ  ٔاو يناءالم مكونا  من جزء وه

 :  ئعالبضا (12
 .والخاما  يةاألول والمواد يةوالنفط يةوالزراع يةالصناع والمنتجا  السلع ٔانواعه  جميع 

                                                           

م، مديرية إحصاء النقب واالتصاالت، الجهاز المركزي لإلحصاء، ٢٠٢٠إحصاء نشاط النقب المائن لعام  ( 1

 .٢العراق، ص 
 .2( املرجع السابق نفسه ص  2
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  :المناولة (13

 والمخازن  المســــــــــــتودعا  داخل  لىو   ليهاو  األرصــــــــــــفة من ئعالبضــــــــــــا نقل ه  عملية
  الت للتعل ما  طبقاً  مكانها من شــحنها  م يناءالم حدود ضــمن يســهاتكد ٔاو ارجهاوخ والســاحا 

1) المنشاة تصدرها ).  

  التجار ة: الموان ٔ  (14
 األرصــفة فيها وتكون  الســفن لحموال  ر غوالتف الشــحن خدما  ه  موان  يتوفر فيها  
 الموان ٔ  من زءج الموان ٔ  هـــ ه مـــاتكون  وعـــادة ،الحموال  مع التعـــامـــل ألغراض  والمراســــــــــــــ
 مثل التجارة من بنوع متخصـصـة موان ٔ  هنا  و مكن أن يكون  ب اته مسـتقل كجزء أو الضـخمة

2) التجار ة الموان ٔ  من متخصصة أنواع حتماً  وه ه الخ...المعادن الفحم، النفط، ميناء ) . 

م من قابل ١٨٨٥وه  وسيلة من وسائل النقل الحديث المخترعة عام الم كبا : (15
3) أللمان  )أوكســـي  نيكولو (العالم ا ، كما ُعرّاف  على أنها واســـطة نقل ذا  عج   تســـير (

بمحر  أو بقوة جســـــــدية أو ُتســـــــح  ب ية وســـــــيلة باســـــــتثناء الت  تســـــــير على خطوط الســـــــكك 
4)الحديدي ) .  

 
 

                                                           

، مديرية إحصاء النقب واالتصاالت، الجهاز المركزي لإلحصاء، م٢٠٢٠إحصاء نشاط النقب المائن لعام  ( 1

 .٢العراق، ص 
م، مديرية إحصاء النقب واالتصاالت، الجهاز المركزي لإلحصاء، ٢٠٢٠إحصاء نشاط النقب المائن لعام  ( 2

 .٢العراق، ص 
(، النجف، ٢ة، ط )جغرافية النقب واالتصاااااالت والتجارة، دار الغري للطبا  (:٢٠٠٥ بد  لن الخفاف ) ( 3

 .٣٧العراق، ص 
4United Nations, 1980: Statistics of Road accidents in Europe, New York, p. 60)  
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 لمسار:ا (16
هو الممر ال ي يحدد سير المركبة وضمن جهة معينة، ومن المعلوم أن كافة الوسائط 

 رها الخاص وال ي يميزها عن غيرها من بقية الوسائط، وهنا  تعر ف آخر للمسار هولها مسا
1) الممر ال ي تتحر  عليه تلك الواسطة وهو ال ي يقرر أحيانًا درجة السرعة والحد منها )  . 

 (: Main Roadsال ئيسّية ) الط     (1٧
 بتقــديم وتقوم ،والمحــافظــا  المــدن تر ط ٔاو الب د تعبر الت  الوطنيــة الطرق  ه     

2) بين المدن السير لحركة خدمة ). 

  موقع الع ا  بالنســبة لدول الجوار الع ة  وأث ه ف  مشــ وع
 القنا  الجافة:

يتم التعبير عن موقع الجوار جغرافيــًا بعــدد الــدول المجــاورة المحيطــة بــالــدولــة واأل ر 
ــًا أو الــ ي يتركــه الموقع الجغراف  على الع قــا  مع تلــك الــدول، و كون تــ   ير الموقع إيجــابي

ســلبيًا حســ  ع قة الدولة مع دول الجوار فيخدمها أوقا  الســلم، ف  حين يكون ت  يره الســلب  
ف  حالة اخت ف تلك الدولة مع جيرانها ســــياســــيًا وأيديولوجيًا ما يضــــطر الدولة الضــــعيفة إلى 

ألطماع من تلك تبن  ســـــياســـــة خارجية تتوافق مع ســـــياســـــة جارتها القو ة أو تصـــــبح عرضـــــة ل

                                                           

اساااتعماالت األرغ ألضراغ النقب فن مدينة بعقوبة، أطروحة ماجساااتير،  (:٢٠٢١ساااعد خليب التميمن ) ( 1

 .١٢ص  العراق،كلية التربية، جامعة ميسان، 
(: دليب تخطيط الطرق والمواصالت فن المناطق الحضرية، اإلدارة العامة للتنظيم ٢٠١٨ديري )توفيق الب (2

 .٨فلسطين، ص  هللا، ( رام١والتخطيط العمرانن، ط )
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الدول، أّما إذا كان  الدولة ضــــــــــــعيفة فإن موقعها بين دولتين قو تين متنافســــــــــــتين يجعلها دولة 
1)عازلة بينهما أو تكون مسرحًا للتنافس بين تلك الدول القو ة )  . 

و حد العراق من الشــــمال الغر   ســــور ا الت  تطل على البحر المتوســــط وُتعتبر جســــرًا 
ئع إلى البحر المتوســـــط، و حدها من الغر  األردن والســـــعودية اللتان تصـــــل من خ له البضـــــا

تعتبران جســـرًا تصـــل من خ له البضـــائع الى البحر األحمر، و حدها من الجنو  الكو   الت  
 تطل على الخلي  العر   . 

 الجمهور ة السور ة (1
  بين العراق وســــــــور ا الحدودي الشــــــــر ط طول  بلغو  تقع ســــــــور ا شــــــــمال غر  العراق،

 عــدد و بلغاألنبــار،  محــافظــة ( كم٣٢٠) و نينوى  محــافظــة ف  كم (٢٨٥) منهــا كم (٦٠٥)
 العمق من ســــــــــــــور ا لىإ المؤدية الطرق  (، ومن أهم٢١١) العراقية الحدودية والم حق المخافر
 وطر ق   ،جر ص أم - ســـــنجار – تلعفر وطر ق، ر يعة - كســـــك - الموصـــــل طر ق العراق 
 بين الحـدودية والمنـاف ، القـائم جنو  الى ر يعـة من حدودي وطر ق،  القـائم - عنـة - حديثـة

2)( الوليد ف ومن القائم ومنف  ر يعة منف ) البلداين  )   

 المملكة الع ةية السعودية  (2
  الغر  ف  األردنية الحدود من بالقر  طر ف من العراقية - الســــــــــــــعودية الحدود تمتد

 المعبر  قعو  ،كم (٨١٢) طولهــا الشــــــــــــــرق  ف  يــةالكو ت الحــدود من بــالقر  البــاطن حفر إلى
 عرعر. من شرق  شمال أهمية األكثر الحدودي

                                                           

محمد  بد الحميد  امر : الجغرافية الساااياساااية والدولة، أساااس وتطبيقات، مطبعة دار المعرفة الجامعية،  ( 1

 .١٥٦، ص اإلسكندرية، مصر، بدون تاريخ
 https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=dbbe( متاح على املوقع   2
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  الكو   (3
والكو ــ   العراق بين الحــدودي الشــــــــــــــر طتقع الكو ــ  جنو  العراق، و بلغ طول     

 ســاحل إلى الغر  ف  الســعودية العر ية المملكة مع الث  ية النقطة من، حيث يمتد كم (١٩٦)
 وادي على الســـــــــــعودية الث  ية النقطة عند الغر  من الحدود تبدأ، الشـــــــــــرق  ف  العر   الخلي 

 خًطا متبعة شـــــــــرقًا، الحدود تنعط   م شـــــــــرًقا شـــــــــمااًل  تتدفق حيث الوادي ه ا تتبع  م الباطن،
 (٢٦) لمسافة الشرق  الجنو  إلى آخر مستقيم خط ينحرف أن قبل ،كم (٣٢) بطول مستقيًما

1) الحاج جز رة مقابل الصبية وخور هللا عبد خور تقاطع عند الساحل عند و نته  ،كم ). 

   الموقع بالنســــــــبة لدول الجوار غي  الع ةية وأث ه بمشــــــــ وع القنا
 الجافة:

 ا،الت  ُتعد ناف ة العراق على أورو  تركيا دولة الشـــــــــــمالية جهته من العراق يجاور     
 .اإليجاز من بش ء يهمإال وسنتطرق  ٕايران دولة الشرق  جهة من يجاوره حين ف 

   الت كية الجمهور ة (1
 البحربحار:     ة على تطل جز رة شــــــــــــــبه وه  ٓاســــــــــــــيا قارة غر  ف  تركيا تقع    

، والبحر المتوســط من الجنو ، و حر إيجة من الغر ، وتمتد أراضــيها ف  الشــمال من األســود
مســـــاحة تركيا حوال   آســـــيا وأورو ا و فصـــــل القســـــم اآلســـــيوي عن األورو   بحر مرمرة. وتبلغ

 الجزء على و طلق. ٔاور ا قارة ف  والباق  ٓاسيا في قارة ٢كم ٧٥٦٫٨٥٥، منها ٢كم ٧٨٠٫٥٧٦
 ومن المتوســـط والبحر وســـور ا العراق الجنو ، و حدها من األناضـــول ب د اســـم منها اآلســـيوي 

                                                           

( : مشاااكلة الحدود الر ارقية الكويتية ودور األمم المتحدة فن ترسااايمها بعد ٢٠١٥ساااعد محمود المكدمن ) ( 1

 . ٧١ألردن، ص ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، ا١٩٩١حرب الخليج ال انية 
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 مارتيزا نهر و مثل انواليون بلغار ا مع حدوده ف  فيشتر  منها األور   القسم ما، ٔ.ٕايران الشرق 
1) وتركيا اليونان بين الفاصلة الحدود من جزًءا  (.٧) شكل الحظ. (

 ( موقع ت كيا٧شكل )

 
ص  (، المدير ة العامة للمناه ، وزارة التر ية، جمهور ة العراق،٢٠١٦المصــــــــــــــدر : عمل الباحث باالعتماد على جغرافية العراق )

٦٦. 

 جمهور ة إي ان اإلسالمية : (2
 جهة من العر   الوطن وتحاذي ٓاســــــيا قارة من الغر   الجنو   الجزء ف  ٕايران تقع   

 ٕايران موقع ٔاهمية و تمثل ه ا ف  حدودها مع العراق، حيث تقع شــــــــــــرق العراق وتبدو الشــــــــــــرق 
 و ين ناحية، من البحرالمتوسط وحوض ٔاور ا بين البر ة الوصل حلقا  إحدى تمثل كان  بٔانها

 الهجرا  من الكثير الماضـــــــ  ف  الطر ق ه ا ســـــــلك  وقد اخرى  احيةن من االقصـــــــى الشـــــــرق 
 الفتح موجــا  منهــا عبر  الت  الطرق  احــدى ٕايران كــانــ  كمــا الحر يــة. والغزوا  البشــــــــــــــر ــة

                                                           

 .٦٥(، المديرية العامة للمناهج، وزارة التربية، جمهورية العراق، ص ٢٠١٦جغرافية العراق ) ( 1
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 قزو ن و حر ؤاذر يجــان ٔارمينيــا الشــــــــــــــمــال من ٕايران يحــد، الشــــــــــــــرق  الى االســــــــــــــ م  العر  
 العر  و حر عمان وخلي  العر   الخلي  الجنو  ومن، وتركيا العراق الغر  ومن وتركمنستان

1) وافغانستان باكستان الشرق  ومن  .(٨) شكل الحظ ،(

 ( موقع إي ان8شكل )

 
ية، (، المدير ة العامة للمناه ، وزارة التر ٢٠١٦المصــــــــــدر: من عمل الباحث باالعتماد على جغرافية العراق )

 ٧٢جمهور ة العراق، ص 

 وع القنا  الجافة:الموقع البح ي وأث ه بمش  
يتمتع العراق بموقع بحري ذي جبهة واحدة من خ ل إط لته المتواضــــــــعة على       

( كم يبدأ من رأ  البيشة حتى أم قصر، و حسا  نسبة ٥٨الخلي  العر   بطول يبلغ حوال  )
، تكون النســــــــــبة ه   ٢( كم٤٣٧٫٧٢طول ه ا الســــــــــاحل إلى مســــــــــاحة العراق الكلية البالغة )

                                                           

 .٧٠(، المديرية العامة للمناهج، وزارة التربية، جمهورية العراق، ص ٢٠١٦جغرافية العراق ) ( 1
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( ، يدلل ٣٦٣٫٣:١( ، و مقارنة ه ه النســبة مع نســبة دول الجوار الت  تبلغ تقر با )٧٥٣٥:١)
ذلك على أن طول الســـاحل للعراق هو صـــغير جدًا قياســـًا إلى مجالها البري، مما يجعل الدولة 
ال تتمتع بميزة القر  من البحر و التال  انعكاساته على توجيه السكان وقلة المنفعة االقتصادية 

جاال  الصــيد والم حة وغيرها، فضــً  عن أن الظروف البي ية الســاحلية قلل  من كفاءة ف  م
ه ه الناف ة البحر ة من حيث كمية الرواس  الت  ُتلق  بها األنهار مثل:  نهر الكارون والكرخة 
ف  شـــــــط العر  والت  تتراكم عند رأ  الخلي  العر   على حســـــــا  تراجع البحر، كما أن ه ه 

تقوق تصـــر ف نهري دجلة والفرا  مما يجعلها ت يض قبل المصـــ ، و التال  ُتشـــكّال الرواســـ  
مستنقعا  و حيرا  ه لية، و  لك ُتعد حالة سلبية تقلل من إمكانية االستفادة القصوى من ه ه 
الناف ة البحر ة المحدودة أصً  فضً  عن ضحالة المياة الت  تع ر معها الم حة البحر ة على 

الشاطئ وصعو ة إنشاء موانئ بحر ة كبيرة الستقبال السفن المحيطية وناق   النفط  مقر ة من
1)العم قة ) . 

  ثــانيــًا : األىميــة االســـــــــت اتيجيــة لموقع الع ا  )الســـــــــيــاســـــــــيــة
 واالقتصادية( :

إن الموقع االســــــتراتيج  هو الموقع ال ي يمنح الدولة ميزة ســــــياســــــية او اقتصــــــادية أو 
دول األخرى، وأن القيمة االســــــــــــتراتيجية ألي موقع تختل  من زمان عســــــــــــكر ة عندما تواجه ال

آلخر، كما تختل  باخت ف ميزان القوى ومســتوى التطور التكنولوج  وفا  إطار نظرة متكاملة 
للعالم ف  ضـــــوء تنافس القوى الكبرى لموقع الدولة وأهميته بالنســـــبة لها، و كون موقع الدولة َذا 

لك  الدولة ســــــــــــلعة اســــــــــــتراتيجية مهمة كالنفط أو الغاز الطبيع  أو أهمية اســــــــــــتراتيجية إذا امت

                                                           

تحليب جغرافن سااااااياساااااان، -لب العراق األبعاد الجيوبوليتيكية لميناء مبارك   (:٢٠١٥بيان احمد محمد ) ( 1

 .١٦١(، ص ٦بحث منشور فن مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، مج )
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المعادن أو غيرها من مصــادر الســلع االســتراتيجية ف  الســوق العالمية، وأن يكون لموقع الدولة 
أهمية اســــــــــــــتراتيجية ف  إطار التنافس الدول  بين القوى العظمى وأن يمنح الموقع للدولة تفوقًا 

1)تيجيةعسكر ًا يهدد أهداف استرا ) . 

إن الموقع الجغراف  يتكون من مجموعة عناصـــــــر ذا  أبعاد إقليمية ودولية، وُ عد ه ا 
ن اســــتغ له 2) الموقع موردًا من موارد الثروة القومية إذا ُأحســــا ، فموقع العراق الجغراف  هو أحد (

ن استغ له، فقد وصفه المختصون بالش ون االستراتيجية ب  نه ف  غاية موارده القومية إذا ُأحسا
األهمية متمثلة ف  وقوعه بمكان ير ط قارا  العالم القديم الث ث، وكونه الجسر األرض  لر ط 

3) المواص   البحر ة الدولية بين المحيط الهندي والخلي  العر   و ين البحر المتوسط ) . 

 وتتضــــح أهمية موقع العراق االســــتراتيجية بفضــــل موقعه على رأ  الخلي  العر   وهو
الطر ق األقصـــــــــر لر ط المحيط الهندي بالبحر المتوســـــــــط، كما ُتعد بغداد مركزًا إللتقاء الطرق 

4)البر ة ف  منطقة الشرق األوسط ، فضً  عن التحليل الوارد ف  النظر ا  الجيو وليتكية والت  (
اق فإن العر  -القل  األرضــــــــ -نال العراق نصــــــــيبه من االهتمام فيها، وطبقًا لنظر ة )ماكندر( 

ُيعد جزءًا من الجســــــــر ال ي ير ط بين القل  الشــــــــمال  وه  الرقعة الممتدة بين الفولغا وشــــــــرق 
ســــيبير ا والقل  الجنو   )أفر قيا جنو  الصــــحراء(، و دخل العراق حســــ  تلك النظر ة ضــــمن 

ال ي يشــــــــــــــمل ســــــــــــــواحل أورو ا والجز رة العر ية  (Inner crescent)منطقة اله ل الداخل  

                                                           

األبعاد الجيوبوليتيكية لميناء مبارك  لب العراق، تحليب جغرافن سااااااياساااااان،  (:٢٠١٥بيان احمد محمد ) ( 1

 .١٥٧(، ص ١(، ع )٦بحث منشور فن مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، مج )
 .(،  الم الكتب، القاهرة ٢دراسة فن  بقرية المكان، ج ) –شخصية مصر  (:١٩٨١جماب حمدان ) ( 2
( : جغرافية العراق، دار الكتب للطبا ة والنشااار، ١٩٧٩خطاب صاااحار العانن، ونوري خليب البرازي ) ( 3

 .١٢بغداد، ص 
 .٦٣لحرية للطبا ة والنشر، بغداد، ص الجغرافية العسكرية، دار ا (:١٩٧٩وليد يونس خيري ) ( 4



 األمتدادت اجلغرافية للقناة اجلافة وأتثرياهتا اجليواقتصادية 

 

23 

 (2025 /3ج/14مج/جامعة بني سويف  -كلية اآلداب ةحولي(

شـــــــرق آســـــــيا والهند وقســـــــمًا كبيرًا من البر الصـــــــين  المحيط بمنطقة اإلرتكاز  وســـــــواحل جنو 
(Pivot Area) و ما أن العراق يقع ف  نهاية اله ل الداخل  من جهة الشرق ف  قل  العالم ،

بين القارا  الث ث القديمة، فإن موقع العراق الجغراف  ذو أهمية اســــــــــــــتراتيجية كبيرة بســــــــــــــب  
مه ف  الطرق ال 1)ت  تر ط بين تلك القارا تحكُّ ) . 

ال ي  (Rim Land)و حســ  نظر ة )ســبايكمان( فإن العراق ضــمن اإلطار األرضــ  
 م، ومن  م فإن١٩٠٤ُيشــــــكّال ه ل يحيط بالقل  الروســــــ ، وه ا ما تنب  )ماكندر( به من  عام 

بد اتيجيةك اله ه األهمية الزال  موجودة، ونظرًا الكتســـــا  موقع العراق ه ه األهمية الجيواســـــتر 
همية أ من دراســــــــــــــة الموقع بنوع من الديناميكية كونه عامً  متغيرًا وليس  ابتًا ف  يمكن معرفة 

الموقع كونه رقعة من األرض إال من خ ل ع قاته ونظامه الســـــياســـــ  وعلى مدى تفاعله مع 
ســـــــــــــتغ له الرقعة الجغرافية المجاورة ونظامها الســـــــــــــياســـــــــــــ  وذلك ما تحاول الواليا  المتحدة ا

م وهو ما ُيشــــــــــــــكّال ع ء على ٢٠٠٣لصــــــــــــــالحها نتيجة لنفوذها ف  العراق بعد الغزو ف  عام 
المختصــــين بالشــــ ن الســــياســــ ، وتتمثل األهمية االســــتراتيجية لموقع العراق من خ ل النواح  

 االقتصادية والسياسية كاآلت : 

 األىمية االقتصادية:
 يقــدرالحتيــاطــا  النفطيــة ف  العــالم حيــث العراق بلــد نفط  يمتلــك واحــدًا من أكبر ا

 الثروة اســــــتثمار بها يتم ســــــوف الت  الطر قةو . برميل مليار (١١٥) بحوال  منها المســــــتكشــــــ 
 ســــــــــــلعتان هما النفط والغاز ألن وذلك القادم العراق مســــــــــــتقبل تحدد ســــــــــــوف الت  ه  النفطية

 ل قتصـــــاد المحركين تجعلهما ةاألســـــاســـــي المواد له ه العالمية الحاجة ٔان بمعنى، اســـــتراتيجيتان

                                                           

دراساااااة فن  –النظام الشااااارق أوساااااطن وتا ير   لب األمن المائن العراقن  (:٢٠٠٢ مر كامب حسااااان ) ( 1

 .٨٨أطروحة ماجستير، كلية التربية، جامعة األنبار، العراق، ص  السياسية،الجغرافية 
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 ف  الوطن ٔابناء تجاه للمســـــٔوولية بٕادرا  القطاع ه ا ٕادارة تتم ٔان تســـــتلزم األهمية ه ه. العالم 
 ٕان. بالشــــفافية يمتاز بٔاســــلو  القطاع ه ا ٕادارة ف  العالم ٔامام والمســــٔوولية المنافع ٔاكبر تحقيق
ح صــناع القرار العراق  القدرة على االســتفادة من ئل ســوف يمنالها االحتياط  ه ا مثل امت  

1) ه ه القضية وتوظيفها لخدمة قضية التنمية ف  البلد ) . 

يحتل العراق موقعًا مهمًا بين الدول المنتجة للطاقة )النفط والغاز الطبيع ( وذلك لما 
النفط ف  ٪ من احتياط  ١٢يمتلكه من مخزون كبير جعله يحتل المركز الثان  عالميًا بنســــبة 

 ١٥٠(، و عمر زمن  يصـــــــــل إلى ١٥٨، مرجع ســـــــــابق، ص ٢٠١٥العالم )بيان احمد محمد، 
حقً  نفطيًا، فضـــــــً  عن انخفاض تكلفة اإلنتاج  ٧٤م، و متلك حاليًا ١٩٩٠ســـــــنة بدأ من عام 

2)لقر ه من سطح األرض )   

 ( موقع الع ا  االست اتيج  وتوسطه المناطن ال ئيسّية إلنتاج النفز والغاز1جدول )          

لجغرافية الســـياســـية للعراق، ( : ا٢٠٠٨المصـــدر: عمل الباحث باالعتماد على رضـــا محمد الســـيد ) 

 .   ٤٠٢إطروحة ماجستير، جامعة الزقاز ق، ص 

                                                           

ة الخارجية، الدائرة الصاااااااحفية، جمهورية ( : الساااااااياساااااااة الخارجية، وزار٢٠١٣ضانم  لوان الجميلن ) ( 1

 .١١٣العراق، ص 
( : الخيارات المتاحة لعامب السااياسااة النفطية العراقية، كلية اإلدارة ٢٠١٢مايح شاابيب، و زمن ساالطان ) ( 2

 .٢١٠(، ص ٣٣واالقتصاد، الكوفة، مجلة العربن للعلوم االقتصادية واإلدارية، ، النجف، ع )

 المنطقة نفز )مليار ب ميل( النسبة ٪ (3الغاز )مليار/  النسبة ٪

 الع ا  ١١٢ ١٢ ٣١١٥ ١٫٧

 الخليج الع ة  ٦١٨٫٧ ٥٣٫٦ ٦٨٦٩٣ ٣٨٫١

 بح  قزو ن ٣٫٥ ٣ ٦٤٤٥٧ ٣٫٦

 إجمال  النسبة  ٦٨٫٦  ٤٣٫٤
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 :األىمية السياسية 
يشـــغل العراق موقعًا اســـتراتيجيًا متميزًا من الناحية الســـياســـية والعســـكر ة، فهو يقع      

ف  قل  إقليم الشرق األوسط، و مثل موقعه ه ا نقطة حيو ة ومحور تكتيك  ف  السيطرة على 
يم ال ي يشـــمل الجز رة العر ية والهضـــبة اإليرانية، فضـــً  عن آســـيا الوســـطى و حر قزو ن اإلقل

وهضبة األناضول واألردن وفلسطين، و  لك يمتلك العراق موقعًا له ابعاد استراتيجية ف  توازن 
القوى ف  الشــــرق األوســــط، فهو محور المنطقة ومفتاح الهيمنة عليها وك نه يمثل منطقة القل  

 –م ١٩٧٩وهــ ا مــا دفع العراق إلى محــاولــة امت   القوة العســــــــــــــكر ــة ف  الفترة بين ) فيهــا،
م ( وهو ما تعارض مع مصــــــــــالح القوى اإلقليمية األخرى ف  المنطقة و خاصــــــــــة إيران ١٩٩١

الت  ســـرعان ما نت  عنه حر  الخلي  األولى وتبعاتها كاحت ل الكو  ، وفرض الحصـــار من 
1)اق ف  لع  الدور اإلقليم  وما نت  عنه من تغير لنظام الحكمأجل الحد من تطلعا  العر  ) .

وفا  ظل الواقع الجديد بقي  أهمية موقع العراق بالنســبة لدول الجوار بإنعكاســاتها على الجان  
الســــياســــ ، كونه اســــتطاع أن يبقى عنصــــر توازن ف  المنطقة بين دول تعيش حالة تمايز ف  

لعسكر ة فرض نفسه كعامل فصل بين إيران ودول الخلي  العر   القوة االقتصادية والسياسية وا
2) ذا  االخت ف األيديولوج  والثقاف  والسياس  ). 

 والغر  الشــــــرق  التقاء نقطة منه جعل االســــــتراتيجية الناحية منإن موقع العراق المهم 
 الشــــــــــــــرق  بين التجارة ير ط كان ال ي الحر ر بطر ق يعرف كان ما خ ل من وذلك القدم، من 

 عاصـــــمة منها و جعل بابل ليحتل بجيوشـــــه المقدون  اإلســـــكندر زح ، ذلك ٔاجل من. والغر 
 اإلمبراطورتين بين الصـــــــــراع ٔارض العراق صـــــــــار ذلك و عد. بقليل ذلك بعد فيها وليمو  ملكه

                                                           

 .٤، مرجر سابق، ص  ١٥٢٠بيان احمد محمد،  ( 1
القوة الشااااملة للعراق فن ضاااوء التطورات  –( : المكانة االساااتراتيجية للعراق ٢٠٠٩مصاااطفب  لوي ) ( 2

 .٨٦(، القاهرة، ص ١٧٩الراهنة، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، ع )
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 من ليجعل اإلســــــــــــــ م جاء  م، الكبيرة المعار الكثير من  بينهما وحدث والفارســــــــــــــية الرومانية
 العثمانية الدولة جاء  حتى ذلك على األمر و ق  الســــــــــــــياســــــــــــــة مركز  م العلوم مركز العراق

العراق دائرة االهتمام  دخل ذلك و عد. الصــــفو ة الدولة و ين بينها التما  نقطة العراق ليصــــبح
 قناة ينافس ٔان يمكن ال ي األورو   وخصــــــــــــــوصـــــــــــــــًا من قابل بر طانيا الت  رأ  فيها الطر ق

 نابليون  اهتمام محط كان موقعه بســـــب  العراق وٕان كما. ؤاورو ا ٓاســـــيا بين الر ط ف  الســـــو س
 للم حة والفرا  دجلة نهري  صـــــــــــ حية مدى لدراســـــــــــة العراق ٕالى بعثة ٔارســـــــــــل ال ي بونابر 
 طرق  وعلى البر طانية الســــــــــــــيطرة على االلتفاف ٔاراد ال ي األلمان  االهتمام جاء  م. البحر ة
 وٕالى ببغداد الكو   تر ط حديد ســـكة بخط وٓاســـيا ٔاورو ا ر ط خ ل من سالســـو  وقناة الم حة

ل ه ا المشروع من خ ل إحكامها السيطرة على الخلي   لكن. برلين بر طانيا استطاع  أن ُتفشا
1) العر   ) . 

ه ه األهمية االســـــتراتيجية مرشـــــحة للز ادة و شـــــكل كبير وذلك من خ ل نمو النشـــــاط 
يا وخصوصًا القوى اآلسيو ة الكبيرة المتمّثلة بالصين والهند واليابان وكور ا االقتصادي لدول آس

 النشــــــاط حجم من األســــــد حصــــــة آلســــــيا تجعل ســــــوف األهمية ف  الز ادة ه هودول آســــــيان، 
القرن الحادي والعشر ن بالقرن اآلسيوي، إن  تسمية ٕالى المراقبين دفع وه ا العالم  االقتصادي

 ال ي الجســــــر تكون  ألن مرشــــــحة العراق ودول الخلي  وتركيا و يران دول المنطقة وخصــــــوصــــــاً 
 الكامل الوع  تســــــتلزم وه ه. القادمة ٓاســــــيا واقتصــــــاديا  القديمة ٔاورو ا اقتصــــــاديا  بين ير ط

االســــــــــــــتراتيجية ومحاولة تطو ر خطط بعيدة المدى تر ط دول المنطقة بحيث ُتمكّانها  للمتغيرا 
2) العالم  االقتصاد حركة فعيلت ف  المطلو  الدور لع  من ).    

                                                           

الصاااااااحفية، جمهورية ( : الساااااااياساااااااة الخارجية، وزارة الخارجية، الدائرة ٢٠١٣ضانم  لوان الجميلن ) ( 1

 .١١٤العراق، ص 
 .115(املرجع السابق نفسه، ص  2
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 : ثالثًا: مساحة وشكل الع ا 
 :مساحة الع ا  وأث ىا على القنا  الجافة 
 والمتمثلـــة الجغرافيـــة بـــالعوامـــل و يقـــاً  ارتبـــاطـــاً  الحـــديـــد ســــــــــــــكـــك لبنـــاء التخطيط بط-

 ونشـــاطهم الســـكان وتركز قليماإل موارد عن فضـــ ً  والمناخ (االرض ســـطح معالم) بالتضـــار س
 ينعكس ال ي مراأل لمســـــــافر نوا البضـــــــائع حركة تحديد ف  الدور لها بشـــــــر ة كعوامل لتجاري ا

 سواء المتقدمة والخدمة الحديد سكك خطوطإنشاء  من المتوخاة االقتصادية االهمية على بدوره
 ه ه دراســـــــــة ف  الدقة ضـــــــــرورة جغرافيينك علينا اقتضـــــــــى هنا ومن. اجتماعية أم مادية كان 

 االقتصـــــــــــادي والعائد األفضـــــــــــل، االجتماعية المنفعة ذي الموضـــــــــــع الختيار يلهاوتحل العوامل
 البدء قبل مهمة حقائق   ث هنا و  ،والصــــــــــــــيانة والتشــــــــــــــغيل البناء ف  االقل والكلفة األكثر،

 مساحته وحجم العراق موقع فمعرفة ،وتقو مها واالقتصادية والبشر ة الطبيعية العوامل بتصنيف
 البلد جغرافية ف  مهما دوراً  تؤدي منها حقيقة فكل لها، ســــــــــــــليماً  علمياً  مدخ ً  ُيعد وشــــــــــــــكلها

 . واإلقليم

: الموقع والشـــكل والتضـــار س والمناخ، وفيما يل  تفصـــيل  الطبيعية المحددا وتشـــمل 
 ل لك :   

 الموقع  : 
 ينعم ظروفاً  له و تيح الشــــــــمالية المعتدلة المنطقة الفلكى ف  وقوعها فى موقعيســــــــهم ال

 النقل مرونة على وتســــاعد العمل على وتحثه النشــــاط إلى اإلنســــان تحفز مناخية بفصــــول فيها
 قناة شــق عمليا  إبان الحديد ســكة مد ف  الجغراف  الموقع أهمية ظهر  وقد. الحديد بالســكك
 سنين عشر قار   ولمدة القناة تلك أغلق  فعندما م١٨٦٩  عام  ف  افتتاحها تم الت  السو س
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 ميناء بين الحديد لســكك خطوط إنشــاء بضــرورة جديدة و صــورة التفكيرأ بد م(١٩٧٥–١٩٦٧)
  . العر   الخلي  لموانئ وصوالً  و غداد المتوسط البحر سواحل على السوري  ال ذقية

 المنف  وه  كم،( ٥٨) الـ تتجوز ال الخلي  على بحر ة جبهة على يطل العراق أن و ما
 الـ ي األمر الســـــــــــــــاحـل، خط عنـد و موانئ الخـارج  لمالعـا على بـه يطـل الـ ي الوحيـد المـائ 
 ف  األفضل ه  الحديد السكك فكان  كبيرة حمولة وذا  وأمينة سر عة نقل وسيلة إلى يتطل 

 .النقل وسائل باق  من ذلك

 المساحة  : 
 بلدانأغل   مســـــــــــاحة تفوق  مســـــــــــاحة وه ه ،٢كم (٤٣٥٫٠٢٥) العراق مســـــــــــاحة تبلغ

 الســــــــــــــكان من كبيراً  عدداً  تعيل أن يمكن العراق إنف الطبيعية تهامعطيا لتباين ونظراً  ،أورو ا
 خدمة تقدم أن الحديد سكك ومنها النقل لطرق  و مكن رغيد عيش ومقوما  غ اءهم لهم وتؤمن
1)العراق الزدهار أفضل )  . 

 : شكل الع ا  وأث ه على القنا  الجافة 
 : الشكل

  ً موقعا بغداد العاصــــمة فيه وتحتل الدائري  الشــــكل من يقتر  العراق شــــكل يكون  يكاد
 والحضـــار ة واالقتصـــادية االجتماعية النواح  من ومزاياه أفضـــليته الشـــكل ه ا ولمثل ، ً مركز ا

 البي ا  تباين وتختزل األدنى حدها إلى الســــــــــــــفر صــــــــــــــعو ا  من تقلل فه  الوطنية والوحدة

                                                           

 .٨(، المديرية العامة للمناهج، وزارة التربية، جمهورية العراق، ص ٢٠١٦جغرافية العراق ) ( 1
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 ال المثال، ســـــــــــبيل على فالســـــــــــفر،. حمايتها من البد الت  الحدود أطوال وتقتصـــــــــــر الطبيعية،
1)البلد ف  مكان أي إلى السيارة أو الحديد بسكك معدودة ساعا  سوى  يستغرق  ). 

 شكل الع ا  توضح( ٩خ  طة )

 
 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على االنترن         

hphttp://www.iraqpf.com/showthread.p .  

 األبعاد الجيواست اتيجية لمش وع القنا  الجافة: 
 : أواًل: األبعاد الجيو سياسية 

 ت  ير على األول المقام ف  ينطبق تقليدي مصـــــــــطلح الجيو وليتيك أو الجيوســـــــــياســـــــــية
ــــــــــــــــــــو الســــــياســــــة، على الجغرافيا  وجوفها ومرتفعاتها و حرها برها) األرض ت  ير دراســــــة علم فهـ

                                                           

 .٩(، المديرية العامة للمناهج، وزارة التربية، جمهورية العراق، ص ٢٠١٦جغرافية العراق ) (1

http://www.iraqpf.com/showthread.php
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 وفق المميزا  ه ه من ل ســـتفادة الســـياســـة مســـعى مقابل ف  الســـياســـة لىع( وموقعها و رواتها
 على ليستخدم تطور ولكنه. استراتيجيا الجيــــــــو فرع الجيــــــــو وليتيك إلى أضاف مستقبل  منظور

 الســــببية والع قا  الروابط إلى تقليدًيا يشــــير وهو أوســــع، دالال  ليشــــمل الماضــــ  القرن  مدى
 مجموعة أنه على ينظر ما وغالًبا، محددة شــروط ف  الجغراف ، والحيز الســياســية الســلطة بين
 والقوة البر ة للقوة النسبية األهمية أسا  على المحددة والصفا  االستراتيج  الفكر معايير من

 تعن   كلمــة يونــانيــة وه  جيو كلمتين، من مشــــــــــــــتق التعبير هــ ا. العــالم تــار خ ف  البحر ــة
 تحليل على ينطوي  الســــياســــية الجغرافيا ودراســــة أكاديمًيا،( بوليتيك) الســــياســــية وكلمة، األرض

 من بدءً ) مختلفة بمقاييس وأنماط المكان ســـــــــــــياســـــــــــــة مع االجتماعية والعلوم والتار خ الجغرافيا
1)(الدول  الصعيد على الدولة مستوى  ) 

 وذلك ،رافيةالجغالدراســــا   ف  ئكةالشــــا الموضــــوعا  أحد الســــياســــية رافياالجغ تمثلو 
 تجاها ل  – الســـــر ع واإليقاع بالتنوع تتســـــم الت  البشـــــر ة   التفاع ر ط ٕالى مضـــــطرة كونها

 الثابتة، شــبه األرضــية رافياالجغ عوامل مع – الســياســية واألهداف والخارجية الداخلية الســياســية
 رافية،والجغ الســــــــــــياســــــــــــية الظواهر بين المكان  التفاعل راســــــــــــةد على تركز فٕانها ٔاخر و معنى

 الســـياســـية، والكفاءة المورو ة والحضـــارة االقتصـــادية والموارد والســـكان والبئية راف الجغ عفالموق
 األمم، من ٔامه كل وف  األقاليم، من ٕاقليم كل ف  األحداث بمجر ا  تتحكم الت  العوامل ه 

 عن و التال  ذاتها، حد ف  األمم كفاءة عن واضــــحة فكرة تكو ن من تمكننا الصــــورة به ه وه 
2)األمم من غيرها مع قاتهاعل ) .  

                                                           

1 ) The Three Critical Flaws of Critical Geopolitics: Towards a Neo-Classical 

Geopolitics". Geopolitics. 19: 19–39. doi:10.1080/14650045.2013.803192. 

سااسااة هنداوي للتعليم   ( : االصااوب العامة فن الجغرافيا السااياسااية والجيوبوليتيكا٢٠١٤محمد رياغ )( 2 موت

 .٣٧مصر، ص  –وال قافة، القاهرة 
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 ٕالى احتاج قد والســــــــــــــياســـــــــــــــة، رافياالجغ بين تم ال ي اللقاء ه ا ٔان نعرف نأ لنا البدو 
 عشــــــر التاســــــع القرن  ٔان القول يمكننا أنه على النهاية، ف  النور ى ير  ٔان قبل كثيرة ٕارهاصــــــا 

 والســـياســـة، رافياالجغ بين ءاللقا ه ا إلتمام الصـــادق والجهد الحقيق ، العمل كل شـــهد ال ي هو
1)وهما ،المثمر اللقاء ه ا لحدوثا ٔادت نتيجتان هنا  ٔان على ):  

 ى.الكبر  رافيةالجغ االكتشافا  مرحلة انتهاء:  األولى النتيجة (أ
ثانية النتيجة (   البشــــــــــــــر ــة، بــالكيــانــا  ٔاحــاطــ  الت  را المتغي ف  وتتمثــل:  ال

 كافة ىلد والثقاف  الحضــــــــــــــاري  ى المســــــــــــــتو  ب لك عليرتف وااللتقاء، التقار  مجاال  من وازد 
 .األمم

 الجيوسياس  االتجاه  

 راستنا، ه  : د موضوع مباشر و شكل تمس الت  الجيوسياسية النظر ا  من أهم 

 .  ماهان الفرد/  البحر ة القوة نظر ة -
 .  ماكندر الفورد/  العالم قل  نظر ة -
 . سبيكمان نيكوال /  االطار نظر ة -

 رح وتوضيح لتلك النظر ا  :وفيما يل  ش
 : (1٩14-184٠) ماىان د لف  أل  البح  ة القو  نظ  ة (1

 نظر وجهــة من البحري  الموقع اســــــــــــــتراتيجيــة ف  كتــ  َمن   أول مــاهــان يعتبر        
 أّ ر  وقد االمر كية، البحر ة الســــــياســــــة وتوجيه إرشــــــاد ف  شــــــار  حيث الســــــياســــــية،رافيا الجغ

 البحر ة الدول من وغيرها واليابان، وروســـــيا،، فرنســـــا من لكل حري الب الفكري  النه  ف  كتاباته

                                                           

 –(، االسكندرية ٢( : دراسات فن الجغرافيا السياسية، منشاتة المعارف، ط )١٩٩٩صالي الدين الشامن )( 1

 .١٩مصر، ص 
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"  البحر ف  التحكم" وهو   العالمية للقوة االساس  الشرط إبراز ف  كتاباته تميز  وقد ألخرى،ا
1)وه  العالم ف  البحر ة القوة دور حول نظر ته فرضيا  ل مثَّ  أساسية مفاهيم أر عة وحدد )  : 

 . العالم أرجاء بين تصالواإل للر ط نظاما تمثل والمحيطا  البحار أن .١
 . الحبيسه للدولة صورة الروسيةاإلمبراطور ة  تمثل .٢
 . االورواسيو ة البحر ة الدول من عدد الروسية باإلمبراطور ة يحيط .٣
 اليابان، بر طانيا، ه  االورواســــــــــــــيو ة الكتلة خارج تقع جزر ة دول  لث هنا  .٤
 . االمر كية المتحدة والواليا 

 ف  تتمثــل التفوق، ببلوغ تســــــــــــــمح طر قــة -كقــائــد بحري  –الفر ــد مــاهــان   قــدمو      
 المضـــــــايق ف  حصـــــــينة ومواقع عســـــــكر ة، وقواعد موانٔ ، ، ه  : اســـــــتناد نقاط على االرتكاز

 نحو بســــــــــرعة التنقل قادرة على بحر ة قوة  امت  الدولية، التجارة طر ق على تقع الت  لبحر ةا
 را الحصـــــــــــا االمر لزم اذا ولتمار  البحار، ف  التجارة حر ة لتضـــــــــــمن جيةراتياالســـــــــــت النقاط

2)المعادية البلد حول البحر ة ).   

3)وه  ،البحر ة القوة تحدد ب نها يعتقد الت  العوامل من مجموعة ماهان و قدم )  : 

 المفتوحة، البحار أحد على أكثر أو واجهة وجود و شـــمل: الجغ اف  الموقع .أ
 المضايق أحد على شرافاإل أو  حيةالم القنوا  طر ق عن الهامة التجارة رق ط ف  التحكم أو

 .الدولة قوة تحديد ف  عظيمة قيمة ذو البحري  الموقع أن كما الدولية،
                                                           

 .٦٦(، مرجر سابق، ص ٢٠١٨خالد احمد األسمر )( 1
( : الجيوسااااياسااااة والعالقات الدولية، أبحاث فن الجيوسااااياسااااية، وزارة ال قافة، ٢٠٠٤موسااااب الز بن )  )2

 . ٦٧، ص دمشق، سوريا
( : التنافس األمريكن الروسن فن منطقة الشرق األوسط، دراسة حالة األزمة ٢٠١٥ بد الرزاق أبو زيد )( 3

 .٢٩، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، ص ٢٠١٤-٢٠١٠السورية 
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 وكلما، للدولة الســــاحلية األراضــــ  شــــكل و عن :  للدولة الطبيع  الشـــكل . 
 االتصـــال ف  الفرصـــة د از  كلما األراضـــ  الســـاحلية، ه ه عبر للبحر الوصـــول ســـهولة زاد 
 .  البحر عبر العالم بباق 

ك إذ الدولة قوة تحديد ف  المهمة العوامل من ماهان عند وه ا: السكان حجم .ج
 .قمبالطوا وتجهيزها االساطيل بناء ف  جهودها تسخير للدول تتيح الكبيرة، البشر ة أن القدرا 
 والتجارة، بحارلإل فراداأل اســـتعداد ىمد به و قصـــد: البح ي  الســكان توجه .د

 ما ف  التجارةأجل  من التجار ة الســفن وتدشــين البحر من ئهمغ ا راجباســتخ فراداأل يقم لم واذا
 . الطلو ة بالصورةى وتقو  تتطور لن الدولة ه ه ف  البحر ةة القو  إنف البحار راءو 

 لو ةاألو  إعطاء ف  نظرها و عد القو ة الدولة إدارة: البح ي  الحكومة هتوج   .ه
 ارالبح ه ه أن حيث اليابســـــــــــة، بٕاقليم الدول تلك اهتمام بقدر لها  ةالمشـــــــــــاط بالبحار تمامل ه

  .للدولة وقوة وأمن ودفاع رارواستق رخاء مصدر تشكل

 :  ماكندر لهالفورد العالم قلب نظ  ة (2
أحــد  أنهــا كمــا العــالميــة، راتيجيــةاالســــــــــــــت ف  نظر ــة ( أول العــالم قلــ  ) نظر ــة ُتعــد

1)العالمية ةالقو  مجال ف  روفةالمع النظر ا    لتلق عامة بصـــــــــورة ماكندر نظر ة جاء  ولقد ،(
 الموقع حســـــــــــــــا  على ى كبر  أهمية أعطاه وال ي البري  راف الجغ الموقع أهمية على الضــــــــــــــوء

 ف  الكبير  رواأل الفعالية ذا  المحور ة النقطة ه  والت  االرتكاز نقطة شــكل  حيث البحري،
 الشعو  تشنها كان  الت   والحم  الغزوا  من ماكندر جعل وقد لية،الدو  قا الع   تفاع 

                                                           

 .٣(، مرجر سابق، ص ٢٠١٥ بد الرزاق أبو زيد ))1
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 قســـــــــــم وقد ه ا، الطرح ه ا تبر ر على المثال خرى األ واالمم الشـــــــــــعو  على البدو ة الطوارنية
1)ه  ى،كبر  راتيجيةاست قسامأ  ة   الى العالم ماكيندر )  :    

 وأورو ا حادية،االت روسيا أراض  ضمن و قع: العالم قلب أو االرض قلب .١
 . البلقان إقليم من  الشمال والجزء الشرقية،

 اورو ا أي ،أطراف أوراســـــيا يشـــــمل: العالم بقلب المحيز الداخل  لالهال  .٢
بينها  )ومن العر   والوطن البلقان، إقليم من الجنو   والجزء وايطاليا بر طانيا عدا ما الغر ية
 هاوصنف وكور ا، والصين، الصينية، والهند لهند،وا اسيا، جنو  ف  س م اإل والعالم ،العراق(

 العالم، بقل  تحيط حيث البينية، المنطقة أو االلتحام او ل رتطام منطقة أنها أســـــــــــــــا  على
 أفكار ضمن )ومنها العراق( العر   المشرق  منطقة صنَّ تُ  و  لك ،الخارج   لاله بها و حيط
 .  العالم بقل  المحيط الداخل  لاله  مناطق ضمن من أنها على ماكندر

 العالم، بقل  بدوره يحيط وال ي الداخل  لباله  و حيط: الخارج  لالهال  .٣
 .واليابان و ر طانيا،وأستراليا،  األمر كيتين، و شمل

 :ت اآل النحو على نظر ته بنود ماكندر وضع والتار خية،رافية الجغ را المتغي على اَ و ناء

 . العالم قل  لىع يسيطر الشرقية أورو ا يحكم من -
 . ( العالمية الجز رة) أوراسيا على يسيطر العالم قل  يحكم من -
 . العالم على يسيطر أوراسيا يحكم ومن -

 
 

                                                           

(، الجغرافيا السياسية وتحالفاتها الدولية سياسيا و سكريا واقتصاديا، ١٨٢٠الشواورة )   لن سالم احميدان( 1

 .٢١٧األردن، ص  –(،  مان ١دار صفاء للنشر والتوزير، ط )
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 : ( 1٩43-18٩3) سبيكمان نيكوالس/  طاراإل نظ  ة (3
 وكان ،الواليا  المتحدة األمر كية ف  الســــياســــية للعلوم أســــتاذ ســــبيكمان نيكوال  كان

 العالمية بالســــــياســــــة اهتم وقد الدولية،  قا الع على وأ رها القوة ةمشــــــكلبدراســــــة  المهتمين من
 المجال ه ا ف  أفكاره تتضــــمن أبحاث عدة نشــــر وقد ،راســــا  الجغرافيةالد ضــــوء ف  وتحليلها

 ه  عواملها ألن الخارجية، الدول لســياســة األســاســ  العامل ه  الســياســية رافياالجغ أن : منها
 معرفة باإلمكان يصـــبح حتىرافيًا جغ دولة أي موقعراســـة د يح  ول لك ،راراً اســـتق العوامل أكثر

 من عدد فيه تناول وقد"  الســـــــــــلم جغرافية"  كتا  هو مٔولفاته أهم ومن، الخارجية ســـــــــــياســـــــــــتها
 الســــلم يتحقق وال الدولة، يةلســــلم  ئوالنها الفاصــــل العامل ه  الوطنية القوة أن"  منها فكاراأل
"  قال حيث مهمة محطة الجيو وليتيك ف  الزمن لعامل راكهإلد وكان"،  هتدعم قوة ببناء إاالَّ 
 ذلــك قــةوع  راف الجغ موقعهــا  بو  على يتوق  الجيو ولوتيكيــة النــاحيــة من الــدولــة مركز أن
 تغير ف  أيضـــاً  الموقع أهمية إنف مســـتمر تغير ف  الثقل راكزم أن و ما العالمية، الثقل مراكزب

ومن  – (الداخل ل اله ) الداخلية المنطقة يحكم َمن   أن ســــــبيكمان اعتبرو ". ل لك تبعا مســــــتمر
1)العالم بٔاقدار يتحكم أوراسيا يحكم َوَمن   أوراسيا، يحكم -ضمنه العراق  ).  

 : ثانيًا : األبعاد الجيو اقتصادية 
 الجيواقتصاد مفهو  

 األصـــــــــــــل  ةانجليز  كلمة ( geo-economics)" الجيواقتصـــــــــــــاد" اللغو ة، الناحية من
ــــــــــــــــــــــــــــة  و رادفها األرض،( كلمة يونانية قديمة تعن  geo)الجيو:"األول :جزأين من مركبة محد ـ

" االقتصـــــــاد: "الثان  . األرض من الواســـــــع المكان أو والمتســـــــع والفضـــــــاء، المســـــــاحة، كلما 
(economics) ـــــــــــــن به يرتبط وما االقتصاد عالم هو والمقصود  والتوز ع، اإلنتاج، نشاطا  مـ

                                                           

 .٦٨(، مرجر سابق، ص ٢٠١٨خالد احمد األسمر )( 1
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 وعليه، وصراعا  ومنافسا  وتبادال  ع قـــا  مـــن عليهـــا يترتـــ  وما والتمو ل، ه  ،واالست
ــــــاع   دراسة هو الجيواقتصاد موضوع فإن ــــــداخ   التفـ ــــــا  والتـ  الفضاء بين المعقدة والتركيبـ

1)واالقتصاد ).  

 -Geoأول َمن  اســــــــــــتخدم مصــــــــــــطلح جيو اقتصــــــــــــادية   E. B. Alaevُيعد ألييف 

economic  كان يعتقد إمكانية اســـتخدام ه ا المصـــطلح لألنظمة االقتصـــادية المكانية،  حيث
واسـتخدامه أيضـًا ف  المجال االقتصـادي لمنطقة معينة، وأن المجال الجيواقتصـادي هو تفسـير 

2)أو ت و ل جغراف  للمجال االقتصادي ) . 

 قتصـــــاديةاال الموارد بدراســـــة تهتم وه  م١٨٨٨ عام االقتصـــــادية الجغرافيا ظهر وقد 
  ةوالحضــــــــار  والطبيعية البشــــــــر ة بالعوامل التباين ه ا ور ط تباينها توز عها حيث من العالم ف 

 .واالسته   ،التوز ع ،النقل ،اإلنتاج ف  المتحكمة

 ٕانجلترا ٔاو ٔالمانيا ف  كانوا ســواء — االقتصــادية الجغرافيا بشــ ون  المختصــين كل يتفق
أن ميدان الجغرافية االقتصـــــادية يشـــــتمل على عدد من  –لعالم أمر كا وفا  غيرها من دول ا ٔاو

 االقتصـــــادية الجغرافيا ٔاقســـــام ٕان: يقول Hans Boeshش بي هانز فاألســـــتاذ األقســـــام الهامة، 
3)ه     ة الرئيسية ): 

 .األسما  وصيد والغابا  الزراعة على يشتمل:  األول -

                                                           

اد العربن، ط ( : آليات العولمة االقتصادية وآ ارها المستقبلية فن االقتص٢٠١٠هيفاء  بد الرحمن ياسين )( 1

 .٥٠٦(، دار الحامد،  مان، اآلردن، ص ١)
٢Boschma, Ron; Frenken, Koen (2006). "Why is economic geography not an ) 

evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography". Journal of 

Economic Geography. 6 (3): 273–302. doi:10.1093/jeg/lbi022 
3Lachininskii, S.,2012, Modern Trends in Geo Economic Studies in Russia, ) 

Regional Research of Russia, Vol. (2), No. (1), pp. 91 
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 . طاقةال وٕانتاج والصناعة التعدين على يشتمل:  الثان  -
 .والتجارة النقل ذلك ف  بما الخدما  على يشتمل:  الثالث -

 ٕالى االقتصـــــــادية الجغرافيا فيقســـــــم W. Alexander .   ٔالكســـــــندر األســـــــتاذ ماأ    
ل ه ه األقسام الث  ة على النحو التال  ، والتبادل، واالسته  اإلنتاج 1)،  م يعود وُ فصّا ) : 

 : Productionاإلنتاج  .أ
 على الحصــــــــول على و شــــــــتمل: Primary Production ألول ا اإلنتاج -

 ومن. اإلنســـان تدخل دون  ينمو ال ي ٔاو نموه ف  اإلنســـان تدخل ال ي ســـواء الطبيع ، اإلنتاج
 .والزراعة السطح  والتعدين الغابا  وٕانتاج الصيد: األول  اإلنتاج موضوعا  ٔاهم

 ٔاشــــكال جميع ىعل و شــــتمل: Secondary Production الثنائ  اإلنتاج -
 نجد المجال ه ا وف . واألسما  األخشا  وصناعا  والزراعية، المعدنية الصناعية المنتجا 

 .التصنيع لعمليا  نتيجة تتزايد السلعة قيمة ٔان
 بقطاع نســــــــــــــميه ما و شــــــــــــــمل: Tertiary Production الثالث  اإلنتاج -
 والصـــــــــــــحة والتعليم الئتمانيةوا البنكية واألعمال واإلصـــــــــــــ ح الصـــــــــــــيانة ذلك ف  بما الخدما 
 .ٕالخ...  والسياحة والمصايف والم ه 

 : Exchange التبادل . 
 الســــــلعةك مكان تغير ٕالى ه ا و ؤدي واألشــــــخاص، بالبضــــــائع الخاص: النقل -

 .سعرها ز ادة ٕالى و التال 

                                                           

( : الجغرافيا االقتصاااادية وجغرافيا اإلنتاج الحيوي، مؤساااساااة ٢٠١٣محمد رياغ، وكو ر  بد الرساااوب )( 1

 . ٢٦(، القاهرة، مصر، ص ٤هنداوي للتعليم وال قافة، ط )
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 يـــد ٕالى التـــاجر يـــد ٕالى المنت  يـــد من الســــــــــــــلعـــة ملكيـــة انتقـــال وه : الملكيــة    -
 الجملة تجار من كل ونش ة السلع ٔاسعار ز ادة ٕالى الملكية تبدل و ؤدي المستهلك،

 .والتجزئة

 : Consumption االستهالك .ج
 المرحلة االســــته   وُ مثل رغباته، إلشــــباع للســــلع اإلنســــان اســــتخدام طر قة هو      

 ،تلفةالمخ همراحل ف  التبادل وســب  ٔاشــكاله بجميع اإلنتاج ســب  ُيعتبر كما اإلنتاج ف  النهائية
  .بجملته االقتصادي النشاط هدف االسته   يكون  و  لك

عن المكان ال ي يتم داخله  (Space-Economic)وُ عبّار الفضــــــــــــــاء االقتصــــــــــــــادي 
اســـتغ ل الثروا  القومية وامتدادها ف  إطار وأنظمة معينة، وفا  ظل األحداث والتغيرا  الت  

مفهوم الفضـــــــاء االقتصـــــــادي أو البعد الجيو  حد   مع بداية تســـــــعينا  القرن الماضـــــــ  ظهر
اقتصـــــادي ف  األدبيا  االقتصـــــادية لدخول مرحلة اقتصـــــاد القرن الحادي والعشـــــر ن بتشـــــكيل 
فضـــــــــــــاءا  اقتصـــــــــــــادية عم قة تابعة لها وتدار إدارة مركز ة متعددة األقطا  ف  إطار نظام 

ا اإلقليميين متمثلة باالتحاد عالم  تهيمن عليه   ث كتل اقتصـــــــادية كبرى مع حلفائها واتباعه
األورو  ، ومنظمة التجارة الحرة ألمر كا الشمالية، وجنو  شرق آسيا بقيادة اليابان، من خ ل 
سيطرة كل قط  على فضاء أو مجال اقتصادي محدد بما يسمح له ه الفضاءا  االقتصادية 

1)بتنظيم الع قة االقتصادية فيما بينها ) . 

تســـهيل انتقال القوى  ( Economic Globalization)تصـــادية وُ قصـــد بالعولمة االق
العاملة والمعلوما  والســــلع واألموال بين مختل  دول العالم وتخط  الحدود اإلقليمية، واندماج 

                                                           

 .٥٠٦، مرجر سابق، ص ٢٠١٠هيفاء  بد الرحمن ياسين، ( 1
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1)األســواق ف  حقول التجارة واالســتثمارا  المباشــرة ، إذ ترتكز العولمة االقتصــادية على مفهوم (
ة م هبية الســــوق وقوانينها على كافة الكرة األرضــــية لتجعل اقتصــــاد الســــوق، فه  عملية ســــياد

2)العالم منطقة تجارة موحدة ) . 

  ثالثًا : األبعاد الجيو عسك  ة: 
 وأ رها العسكر ة، للعمليا  كبي ة األرض بين الع قة علىاألبعاد الجيو عسكر ة  تركز

زتُ  كما ،واعهاأن بمختل  العســــــــكر ة العمليا  وطبيعة ومســــــــار وزمان مكان تحديد ف   مدى برا
 والعملياتية التكتيكية المســـــــــتو ا  ف  العســـــــــكر ة األهداف تحقيق ف  وطبوغرافيتها األرض أ ر

 ةواإلســــــتراتيجي العســــــكر ة اإلســــــتراتيجية بنية ف  البشــــــر ة الطبيعة أ ر وأيضــــــاً  واإلســــــتراتيجية،
 . الوطنية العسكر ة

إلى شــــــــــــــماله وغر ه ُيعد مشــــــــــــــروعًا  ون حظ أن امتداد القناة الجافة من جنو  العراق
ضـــــــــخمًا يتطل  الت مين الكامل، مما يحتاج إلى مجهود مضـــــــــاع  من قابل القوا  المســـــــــلحة 
 العراقية، كما أنه يدفعها إلى تحديث الجيش وتطو ره و مداده ب حدث المعدا  الحر ية بهدف

 فرض األمن واالستقرار. 

 عقود ســـــــــــــلســـــــــــــلة عبر قدراته لتعز ز بلةالمق الفترة خ ل العراق  الجيش قيادة تخططو 
 الحاصـــل النقص لســـد مدرعة، وآليا  ودبابا  ومســـيرا  مدافع لتور د العراقية الحكومة وقعتها

اإلرهاب ،  داعش تنظيم ضــــــــد الث ث الســــــــنوا  حر  به تســــــــبب  ال ي الجيش فرق  بعض ف 

                                                           

( : العولمة االقتصادية وتا يراتها  لب الدوب ٢٠١٠احمد  بد العزيز، وجاسم زكريا، وفراس  بد الجليب )( 1

 .٦٦(، جامعة بغداد، العراق، ص ٨٦العربية، مجلة اإلدارةواالقتصاد، ع )
( : العولمة االقتصادية رؤية استشراقية فن مطلر القرن الواحد والعشرين، ٢٠١٣مار ضربن ) بد الحليم  ( 2

 .  ٢٦دار الفداء، سوريا، ص 
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 كبيرة نســـبة تضـــرر إلى أد  العراقية، المدن بتحر ر انته  الت  التنظيم ضـــد العنيفة المعار ف
 .األصناف مختل  ف  ومعداته الجيش آليا  من

 الســــــــتيراد جديدة عقود عن المحمدي، قاســــــــم الركن الفر ق البر ة القوا  قائد وكشــــــــ 
  متطورة ومدفعية مسيرة طائرا 

 و الدولة لقوة الرئيس  المظهر أنه على العسكري  االستعداد درجة إلى الكثيرون   نظرو 
1)عوامل بعدة العسكري  االستعداد مستوى  يرتبط ): 

 . المعلوما  جمع وسائل ف  و األسلحة إنتاج ف  التكنولوج  التقدم -
 القوم  األمن مشكلة طبيعة و يتفق ال ي و االستراتيج  التخطيط على القدرة -

 . الدولة تواجهها الت 
 . االستراتيج  التخطيط عمليا  عن المسؤولة القيادا  كفاءة مدى -
 . الدولة ف  المسلحة للقوا  القتالية القدرة مستوى  ك ا و التدر   كفاءة مدى -
 ف  و الواجبة بالســــــــــــــرعة إمكانياتها و الدولة طاقا  حشــــــــــــــد على القدرة مدى -

 . لقواتها شاملة تعب ة إلجراء تضطرها الت  الظروف
إن تنفي  مشــــــروع القناة الجافة البد أن يســــــير جنبًا إلى جن  مع تطو ر الجيش وز ادة 
قدراته القتالية و عادته إلى ســابق عهده من القوة والســيطرة للدفاع عن كل شــبر من األرض من 
أجل عراق موحد بعد عقود من الحرو  أنهك  الجيش العراق  و دد  قوته بســـب  عدم حكمة 

م وما ت ها من الغزو األمر ك  للعراق وتبديد قوته العســــــــكر ة ٢٠٠٣النظام الســــــــابق قبل عام 

                                                           

https://www.politics-متاي  لب الموقر  ، المظهر الرئيسن لقوة الدولة  هودرجة االستعداد العسكري ( 1

dz.com 
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تقســـــــــــــيم العراق على أســـــــــــــا  القوميا  واألديان والطوائ ، ولكن يحدونا األمل ف  ومحاوال  
 مشروع القناة الجافة ال ي سيضاع  من قوة العراق االقتصادية والسياسية والعسكر ة.

 على العراق  الجيش حصــــــــــــــول عنعراقية ال الدفاع وزارة وتجدر اإلشــــــــــــــارة إلى إع ن
 موقع نشـــــره ال ي التقر ر على بناءً  أنه كر بيان الوزارة، حيث ذالعالم جيوش بين (٣٤) المرتبة

(Global Firepower )، القوة، حســــــ  العالم ف  الجيوش بتصــــــنيف المتخصــــــص األميرك 
 الجيوش أقوى  بين من م،٢٠٢٢ للعام والث  ين الرابعة المرتبة على العراق  الجيش حصـــــــــــــــل

 الســــــــــــــابعة المرتبة يحتل كان بعدما رتبةم (٢٣) بمعدل تقدم العراق  الجيش أن مبيناً  ،العالمية
 جيوش على تقدم العراق  الجيشن أن البيا وأضـــــــافم، ٢٠٢١ العام تصـــــــنيف ف  والخمســـــــين

 ي ت  التصــــــنيف ه ا أن الى مشــــــيراً ، (والبحر ن وعمان وقطر والكو   اإلمارا ) العر ية الدول
 واللوجستية والمالية العسكر ة القوة تتضمن والت  التصنيف، ه ا لتحديد عام ً  (٥٠) على بناءً 

1)سنو اً  الجيوش ه ه ف  االستقرار أو التراجع أو التحسن لتحديد وغيرها ) . 

   التحديا  الجيو اســـــــــت اتيجية الت  تواجه مشـــــــــ وع القنا
 الجافة :
  أواًل :  التحديا  الجيو سياسة : 

الكبرى، وســيبقى  يحتل العراق أهمية جيواســتراتيجية كبيرة ف  اســتراتيجيا  الدول      
لعقود قادمة مركز شــد وج   دوليينك العتبارا  وأســبا  عدة ومتنوعة، فالعراق ُيشــكّال أفضــل 
مجال جغراف  للتحر  األمر ك  نحو منطقة الخلي  العر  ، ذلك أن العراق شـــغل موقعًا متميزًا 

                                                           

بة ( 1 ية )واع(، متاي  لب بين جي ٣٤الجيش العراقن يحصااااااااب  لب المرت باء العراق لة األن عالم، وكا وش ال

 الموقر 

https://www.ina.iq/147645--34-.html 
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الواليا  المتحدة  ف  التفكير االستراتيج  األمر ك  من  أواخر القرن التاسع عشر، ل لك أدرك 
األمر كية أن هيمنتها وزعامتها على العالم ال ُتســــــــــتكمل من دون الســــــــــيطرة على العراق ونه  
 رواتــــه الغز رة، لمــــا لهــــا من تــــ  ير كبير ف  مواز ن القوى لتحقيق أهــــدافهــــا البعيــــدة المــــدى 

 والمتوسطة والقر بة. 

 و واجه الع ا  تحديا  داخلية وخارجية :   

 لية :    تحديا  داخ (أ
يتـــ  ر الوزن الجيو وليتيك  ألي دولـــة بـــالتركيـــ  األنثوكراف  بنمطيـــه القوم  والـــدين ك 
وذلك لما له ا العامل من ت  ير صـــــــر ح على تماســـــــك الســـــــكان وتعز ز وحدته، ومدى انعكا  

 ولكن البشر، دراسة من ه  نوع كرافيااإل نو و  ذلك على وزن الدولة واستقرار نظامها السياس .
 ف  المتنوعة الســـــــــــلو  أنماط فهم و حاول المختلفة الثقافا  خاص بشـــــــــــكل يتناول المجال ه ا

وُ عـــد العراق دولـــة متعـــددة القوميـــا  واألديـــان الت  تتبـــاين ف  توز عهـــا  .العـــالم أنحـــاء جميع
الجغراف ، وه ه البي ا  المتباينة اشــــــــــتمل  على ســــــــــ  قوميا  منها قوميتان رئيســــــــــيتان هما: 

 ية، والت  اســــــــــتحوذ  على أكثر من    ة أر اع ســــــــــكان العراق، والقومية الكردية القومية العر 
الت  جـاء  بـالمرتبـة الثـانيـة من حيـث عـدد الســــــــــــــكـان، وتتمثـل بـاق  القوميـا  ف  التركمـانية 
واآلشـــــــــــور ة والكلدانية واأليز دية، أّما بالنســـــــــــبة للتكو ن الدين ، في حظ أن العراق يتميز بتعدد 

على  ر أن المجتمع العراق  يتميز ب نه مجتمع مســلم، إذ تســتحوذ الديانة اإلســ ميةاألديان، غي
غالبية سكان العراق، بينما جاء  الديانة المسيحية ف  المرتبة الثانية، باإلضافة إلى المعتنقين 

1)لديانا  أخرى مثل األيز دية والصاب ة المندائية وأخرى غير معروفة ). 
                                                           

بديري )( 1 يد والن ال ياد  ا لدولة ٢٠١٠أ ناء ا يب أ ر  فن ب كان العراق وتحل ( : التركيب األن وكرافن لسااااااا

داب جامعة القادسااية، العراق، ص (، كلية اآل١(، ع )١٣واسااتقرارها، مجلة القدسااية للعلوم اإلنسااانية، مج )
١٤٩. 
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 تحديا  خارجية : 

تحــــديــــا  الحقيقيــــة الت  يواجههــــا العراق ف  المجــــال البحري قــــادمــــة من تنوع إن ال
األهداف التجار ة للدول المجاورة والتنافس لتحقيق مكاســـــ  اقتصـــــادية، وال يخفى حجم التهديد 
الســــياســــ  والح ر ف  دول الخلي  خاصــــة مع نمو ظاهرة اإلرها  و روز الدور اإليران  القوي 

1)ف  المنطقة ستت  ر مشار ع التنمية وفق االعتبارا  السياسية وتكون خاضعة ألدوا  ، وحتمًا (
2)الصراع ، باعتبار أن العراق يقع ضمن بي ة إقليمية تصارعية، شاع فيها استخدام كل أسالي  (

م بســـــــــقوط ٢٠٠٣الصـــــــــراع عبر الزمن، وَلم ينفك العراق منها على الرغم من تغيير النظام ف  
دول  على النظام اإلقليم  بفعل آليا  العولمة وحجم وممارســــــــة النظام الســــــــابق، والضــــــــغط ال

المنظما  االقتصــــــادية والســــــياســــــة الدولية، وتحوال  ما ُيعرف باســــــم الر يع العر  ، ول لك لم 
 ُيستثنى مشروع القناة الجافة وميناء الفاو الكبير من معادلة الصراع تلك. 

    الكو 
مشــــــروع واضــــــحًا، فضــــــً  عن الردود اإلقليمية يبدو األ ر من دولة الكو   على ه ا ال

األخرى، فالموانٔ  الكو تية انتعشـــــــــ  وتطور  خ ل حر  العراق مع إيران، وانتفع  أكثر بعد 
3)م٢٠٠٣الحصـــــــــــــــار على العراق واحت له ف  عام  ، ألنها كان  ُتعد البوابة من الخلي  إلى (

 العراق . 
                                                           

، تصاااور نظام أمنن جديد فن الخليج الفارسااان، مركز ٢٠١٥فريدريك ويري، وريتشاااارد ساااوكولوساااكن، )1

 ، متاي  لب الموقركارنيغن للشرق األوسط 

http://Carnegie-mec.org/2015/11/19ar-pub-62028 
٢Disrupt Growth? Evidence of the Solomon w., and Daria S., 2010, Does Conflict ) 

Relationship between Political Instability and National Economic Performance, IZA 

Discussion paper No.4726 February 2010, p. 24 

ل، كتابات فن ( 3  امر  بد الجبار إساااااااما يب، بلغة األرقام نكشاااااااف نوايا حكومة الكويت لخنق العراق بحريا

 ، متاي  لب الموقرلميزانا
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 مص  والسعودية    
 جديدة تفر عة و ضافة السو س، قناة توسيع إلى العر ية رمص جمهور ة سع  لقد     

 ا اإلمار  حصل  وقد القناة، منطقة ف  انتظارها وق  وتقليل السفن، من مز د   الستيعا  للقناة
 دب  موانئ شــركة اســتحواذ عن فضــ ً  المصــري، الســخنة العين ميناء تطو ر عقد على العر ية

 بميناء الســــــــائل الصــــــــ  ومحطة الحاو ا  محطة ازالمتي المالكة الســــــــخنة تنمية شــــــــركة على
 ف  االستثمار خ ل من األحمر البحر ف  نفوذها تعز ز السعودية تحاول جهتها ومن ،السخنة
 البحر ة الحدود ترســــيم اتفاقية وفق على مصــــر من اســــتعادتهما اللتين وتيران صــــنافير جز رت 
 .   البلدين بين الموقعة

 ة إي ان والعقوةا  األم  كي 
 تمارســـها الت  واالمنية والســـياســـية االقتصـــادية الضـــغوط من المز دإيران  تشـــهدو       

 مع ايران ابرمته ال ي النووي  االتفاق من واشــــــــــــــنطن انســــــــــــــحا  خل ية على المتحدة الواليا 
 المعاصـــــــــر تار خه من جديدة مرحلة لدخول يســـــــــتعد والعراق ،م ٢٠١٥ عام الغر ية المجموعة

 الخارجية ع قاته تنظيم إعادة ومحاولته االرهاب  داعش تنظيم على القضـــــــــاء من االنتهاء بعد
 المنطقة فيه تشــــــــــــهد ال ي الوق  ف  االســــــــــــ م ، محيطه مع أو العر  ، محيطه مع ســــــــــــواء

 بقايا تصـــــ ية وتداعيا  ســـــور ا ف  داعش تنظيم على القضـــــاء من االخيرة المرحلة إرهاصـــــا 
 . العراقية االراض  من أمتار عدب على تجري  الت  التنظيم ه ا عناصر

 ثانيا : التحديا  الجيو اقتصادية 
 اقتصــــــــــــادية قواعد الى تســــــــــــتند ٔان حديثة دولة إقامة نجاح مقوما  أهم من إن       

 ف  الســــــــــــــيما كلها الحياة ٔاوجه إلدارة متقدمة إدار ة منظومة إلى تحتاج القواعد وه ه، متينة

                                                           

www.kitabat.info 
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 المرجعيا  ف  االقتصـــــــــادية الفلســـــــــفة وضـــــــــوح القواعد ه ه مقدمة وف  االقتصـــــــــادي، لمجالا
 اســـــــتراتيجية اعتماد عدم إن .الفلســـــــفة ه ه وفق على اقتصـــــــادية اســـــــتراتيجية و ناء الدســـــــتور ة
 االقتصـــــــــاد تواجه الت  ا بوالعق المشـــــــــاكل ٔاهم من تعد عليها الســـــــــير يمكن وخطط واضـــــــــحة

 لكن الخارج، او الداخل ف  سواء هاب هاناليست اقتصادية عقوالً  يملك العراق ب ن علماً ، العراق 
 الخاص القطاع لتقو ة الفرصــــــة يســــــتغلوا لم باألمر المعنيين أن كما ،تســــــتغل لم الكفاءا  ه ه

 هبش والزراعية الصناعية القطاعا  أن كما ،االقتصادية التنمية ف  دوره يمار  أن يمكن ال ي
   . مشلولة

 الم اجع :

 الع ةية :الم اجع أواًل : 

، مدير ة إحصاء النقل واالتصاال ،  2٠2٠حصاء نشاط النقل المائ  لعا  إ -
 الجهاز المركزي لإلحصاء، العراق .

: النقل والتجارة الدولية، دراســــــــة ف  الجغرافية  (1٩81أحمد حبيب رســـــول ) -
 االقتصادية، مطبعة أكوادن، بغداد .

العولمة : ( 2٠1٠أحمد عبد العز ز، وجاســـــــــم زك  ا، وف اس عبد الجليل ) -
(، جامعة بغداد، ٨٦االقتصـــــــــــادية وت  يراتها على الدول العر ية، مجلة اإلدارةواالقتصـــــــــــاد، ع )

 العراق.

: التركيــ  األنثوكراف  لســــــــــــــكــان العراق  (2٠1٠أيــاد عــايــد وال  البــدي ي ) -
(، ١(، ع )١٣وتحليل أ ره ف  بناء الدولة واســـــــتقرارها، مجلة القدســـــــية للعلوم اإلنســـــــانية، م  )

 اآلدا  جامعة القادسية، العراق . كلية
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: التكامل االقتصــادي اإلقليم  مدخً  للســ م  (2٠2٠بســمة خليل األوقا  ) -
وحل ٔازما  المنطقة مشروع القناة الجافة العراقية والر ط السكك  اإلقليم  انموذجا،َ مجلُة أُر د 

 (، بغداد .٢الَّدوليُة لُلعلوم اإلنسانية واإلجتماعية، م  )

: األبعاد الجيو وليتيكية لميناء مبار  على العراق  (2٠15ن احمد محمد )بيا -
( ، ٦تحليل جغراف  سياس ، بحث منشور ف  مجلة كلية التر ية للبنا ، جامعة بغداد، م  )-

 ( .١ع )

بدي ي ) - دليــل تخطيط الطرق والمواصــــــــــــــ   ف  المنــاطق  (:2٠18توفين ال
 (  رام هللا ، فلسطين .١طيط العمران ، ط )الحضر ة، اإلدارة العامة للتنظيم والتخ

 : جغرافية العراق الطبيعية والبشر ة، القاهرة . (1٩65جاسم محمد خلف ) -

المــدير ــة العــامــة للمنــاه ، وزارة التر يــة، جمهور ــة  (،2٠16جغ افية الع ا  ) -
 العراق .

دراســــة ف  عبقر ة المكان، ج  –: شــــخصــــية مصــــر  (1٩81جمال حمدان ) -
 الكت ، القاهرة .(، عالم ٢)

: مجلس الوزراء، هي ــــــة التخطيط ، الجهــــــاز  (1٩٩4جمهور ــــة الع ا  ) -
 المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنو ة، بغداد .

: جغرافية العراق، دار ( 1٩٧٩خطا  صـــحار العان ، ونوري خليل الب ازي ) -
 الكت  للطباعة والنشر، بغداد .

ــدليم  ) - ــاش ال ـــة لطر ق الحر ر : األه (2٠1٩خلف عي ـــة االســــــــــــــتراتيجي مي
 وانعكاساته على مستقبل العراق، رسالة ماجستير، كلية اآلدا ، الجامعة العراقية، العراق. 
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: استعماال  األرض ألغراض النقل ف  مدينة  (2٠21سعد خليل التميم  ) -
 بعقو ة، أطروحة ماجستير، كلية التر ية، جامعة ميسان، العراق  .

: مشــــــــــكلة الحدود الع ارقية الكو تية ودور  (2٠15  )ســــــعد محمود المكدم -
، رســــــالة ماجســــــتير، كلية الحقوق، ١٩٩١األمم المتحدة ف  ترســــــيمها بعد حر  الخلي  الثانية 

 جامعة الشرق األوسط، األردن .

: القناة الجافة ف  العراق وتحقيق النمو المتبادل  (2٠1٧سال  جبار شها  ) -
( ، ص ١٠٠(، ع ) ٢٣ة، مجلة العلوم االقتصادية واإلدار ة، م  )ف  البي ة االقتصادية الدولي

 .٣٩٤ – ٣٧٤ص 

: دراســــا  ف  الجغرافيا الســــياســــية، منشــــٔاة  (1٩٩٩صـــالح الدين الشـــام  ) -
 مصر . –(، االسكندر ة ٢المعارف، ط )

: العولمة االقتصــادية رؤ ة اســتشــراقية ف   (2٠13عبد الحليم عمار غ ة  ) -
 والعشر ن، دار الفداء، سور ا  .مطلع القرن الواحد 

: التنافس األمر ك  الروســ  ف  منطقة الشــرق  (2٠15عبد ال زا  أبو ز د ) -
، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير، ٢٠١٤-٢٠١٠األوسط، دراسة حالة األزمة السور ة 

 بسكرة، الجزائر .

: جغرافيــة النقــل واالتصــــــــــــــــاال  والتجــارة، دار  (2٠٠5عبد عل  الخفاف ) -
 (، النج ، العراق .٢لغري للطباعة، ط )ا

، الجغرافيا الســـــــياســـــــية وتحالفاتها (2٠18عل  ســـــالم احميدان  الشـــــواور  ) -
 األردن . –(، عمان ١الدولية سياسيا وعسكر ا واقتصاديا، دار صفاء للنشر والتوز ع، ط )
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: النظام الشــــــــــرق أوســــــــــط  وت  يره على األمن  (2٠٠2عم  كامل حســــــن ) -
دراســــــة ف  الجغرافية الســــــياســــــية ، أطروحة ماجســــــتير، كلية التر ية، جامعة  –  المائ  العراق

 األنبار، العراق.
: الســـــياســـــة الخارجية، وزارة الخارجية، الدائرة  (2٠13غانم علوان الجميل  ) -

 الصح ية، جمهور ة العراق .

تصور نظام أمن  جديد ف   ،2٠15ف  در ك و  ي، ور تشارد سوكولوسك ،  -
 .  ارس ، مركز كارنيغ  للشرق األوسط الخلي  الف

: األســـــــس الطبيعية لجغرافية العراق تعر   جاســـــــم  (1٩48كوردن ىســـــتد ) -
 ، العراق  .١محمد الخل ، وزارة المعارف، ط 

: التحديا  الجيوسياسة لبناء ميناء الفاو الكبير،  (2٠21ماجد صدا  سالم ) -
(، عدد ١٩ألســـــاســـــية، جامعة ميســـــان، م  )مجلة ميســـــان للدراســـــا  األكاديمية، كلية التر ية ا

 .١١٩ – ١٠٦خاص، العراق ص ص 
: الخيارا  المتاحة لعامل الســـــياســـــة  (2٠12مايح شـــبيب، وزمن ســـلطان ) -

النفطية العراقية،  كلية اإلدارة واالقتصـــــاد، الكوفة، مجلة العر   للعلوم االقتصـــــادية واإلدار ة ، 
 ( .٣٣النج ، ع )

: القناة العراقية  (2٠12باح عثمان البيات  )مجيد ملوك الســــــام ائ ، وصــــــ -
(، كليــة التر يــة ٥(، ع )١٩الجــافــة للنقــل البري العــالم ، مجلــة جــامعــة تكر ــ  للعلوم، م  )

 .٤٥٠ – ٤٠٩جامعة تكر  ، العراق، ص ص 

: االصــــــــــــــول العــامــة ف  الجغرافيــا الســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة  (2٠14محمــد ر ــاض ) -
 مصر . –لثقافة، القاهرة والجيو وليتيكا  مٔوسسة هنداوي للتعليم وا
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: الجغرافيا االقتصادية وجغرافيا  (2٠13محمد ر اض، وكوث  عبد ال سول ) -
 (، القاهرة، مصر .٤اإلنتاج الحيوي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط )

: األهمية الجيو بوليتيكية لميناء الفاو الكبير،  (2٠14محمد زةاري مؤنس ) -
(، ١٨مركز دراســـــا  البصـــــرة والخلي  العر  ، ع ) -البصـــــرة مجلة دراســـــا  البصـــــرة، جامعة 

 .٨١ – ٥٦العراق ، ص ص 

: الجغرافية الســــــــياســــــــية والدولة، أســــــــس وتطبيقا ،  محمد عبد الحميد عام  -
 مطبعة دار المعرفة الجامعية، اإلسكندر ة، مصر، بدون تار خ .

املة القوة الشـــــــــ –: المكانة االســـــــــتراتيجية للعراق  (2٠٠٩مصــــــطفى علوي ) -
 .(، القاهرة١٧٩مؤسسة األهرام، ع )للعراق ف  ضوء التطورا  الراهنة، مجلة السياسة الدولية، 

: الجيوســــــــــــياســــــــــــة والع قا  الدولية، أبحاث ف   (2٠٠4موســــــــى الزعب  ) -
 الجيوسياسية، وزارة الثقافة، دمشق، سور ا .

ها : آليا  العولمة االقتصـــــــــــادية وآ ار  (2٠1٠هيفاء عبد ال حمن ياســـــــين ) -
 (، دار الحامد، عمان، اآلردن .١المستقبلية ف  االقتصاد العر  ، ط )

يد يونس خي ي ) - : الجغرافيــة العســــــــــــــكر ــة، دار الحر ــة للطبــاعــة  (1٩٧٩ول
 والنشر، بغداد.
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ABSTRACT 

Iraq is a country of diversity and diversity in its ethnicities, religions, 

resources, material and human energies, and the forces of attraction that Iraq 

possesses that can make it a distinctive development model, as it represents a 

historical opportunity that can turn into an exceptional success story. The 

experiences of nations and peoples have clearly shown in recent decades in 

particular, and Iraq’s two strategic projects: the Dry Canal and the Great Port 

of Faw, represent the broader launch step within the framework of the 

sustainable development journey, towards the future that we aspire to as a 

developed country in all dimensions of development, politically, economically, 

economically, Culturally and environmentally, these are development plans 

that focus on Iraq's commitment to a vision of growth that seeks to heal the rift 

and achieve stability and prosperity. 

The dry canal project plan is guided by a set of sectoral policies and 

strategies that are based mainly on human capital and a socially responsible 

economy, and seeks to mobilize optimal and efficient allocation of resources to 

improve the quality of life in a safe and stable environment that deserves to pave 

the way for building a sustainable state. To the Iraqis, it represents a 

government commitment to achieving the aspirations of its people 

The project aims to set the course for building a developed economy and 

a healthy, cohesive society that embraces all. It also provides new opportunities 

for growth, especially with the continuation of international and regional 

support for Iraq, and the coming years are expected to include difficulties with 

continued challenges and uncertainty in the global economy, with expectations 

that crude oil prices will fluctuate within its current rates, and the continuation 

of risks to stability efforts on the domestic front in a regional environment. 

Unstable 

The previous years were characterized by the acceleration of events and 

changes and the persistence of uncertainty at different levels, from one idea of 

an emergency plan to another to confront the terrorist organization ISIS and 

then to a plan for reconstruction and development, as well as the outbreak of 

the Corona pandemic and its negative effects on the Iraqi and global economy 

due to the closure, all of which was the cause of Disrupting the dry canal project 

and the great port of Faw on the one hand, and on the other hand, and in the 
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context of fanaticism and bias to the primary loyalty of the groups, it is difficult 

to achieve opportunities for stability and partnership with the prevailing 

components, which makes an urgent need for the possibility of generating an 

integrative public space for the state of fragmentation and division among the 

competitors inside Iraq, and the leadership condition remains criterion for 

success.. 

Discriptos: Iraq - dry canal - geoeconomic - geographical extensions .  
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