
حرب طرق املواصالت الدولية وموقع 
العراق فيها

د. زهري مجعة املالكي

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

حقوق النشر محفوظة  2020

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب بالضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.



3

حرب طرق املواصالت الدولية وموقع العراق فيها

املقدمة 

السياسية،  الوحدات  سلوك  منط  حتديد  يف  ريادياً  دوراً  السني  آالف  منذ  اجلغرافيا  أّدت 
وتصورات القادة واجملتمعات للدور الذي ينبغي أن تضطلع به »دولتهم«، واملكانة اليت ينبغي أن 
يأخذها جمتمعهم يف عالقته ببقية الوحدات السياسية واجملتمعات، سواء يف زمن احلرب أو يف أوقات 

السالم1. 

وقد ذكر جوزيف ناي يف كتابه »مفارقة القوة األمريكية« مل حتل اجلغرافيا االقتصادية حمل 
اجلغرافيا السياسية، رغم أن مطلع القرن احلادي و العشرين قد شهد بوضوح حمو احلدود التقليدية 
األكسجي،  األمنية سيكون كتجاهل  والشؤون  املركزية  القوة  دور  أن جتاهل  ذلك  االثنتي،  بي 
ففي الظروف االعتيادية يوجد األكسجي بكثرة، فال نعريه اهتماماً يذكر، ولكن ما أن تتغري هذه 
الظـروف، ونبدأ يف افتقاد األكسجي حىت نعجز عن الرتكيز على أي شيء آخر«2. وهذا ما أكده 
نيكوالس سبيكمان بالقول: »اجلغرافيا ال جُتادل، فهي ما هي عليه ببساطة... اجلغرافيا هي العامل 
االكثر أمهية يف السياسة اخلارجية للدول، ألهنا أكثر العوامل دميومة، يأيت الوزراء ويذهبون، وحىّت 

الطغاة ميوتون، لكن السالسل اجلبلية تّظل راسخة يف مكاهنا«3 . 

1.  جريار ديسوا، دراسة يف العالقات الدولية، ترمجة قاسم مقداد، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، 2015 
،اجلزء الثاين: النظريات البيدوالتية، ص95.

2.  جوزيف. س. ناي. مفارقة القوة األمريكية. ترمجة: حممد توفيق البجريمي. الطبعة األوىل، مكتبة العبيكان، الرياض، 2003. 
ص 36.  

3. روبرت كابالن ، انتقام اجلغرافيا: ما الذي خُتربنا به اخلرائط عن الصراعات املقبلة وعن احلرب ضّد املصري؟ ترمجة إيهاب عبد 
الرحيم علي، سلسلة عامل املعرفة، الطبعة االوىل، يناير 2015 ،الكويت، ص 50 . 

حرب طرق المواصالت الدولية وموقع العراق فيها
د. زهير جمعة المالكي *

* أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق- اململكة االردنية.
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دراسة  عند  باحلسبان  أخذها  للجيوسياسية، جيب  رئيسة  عناصر  تعد  هناك مخسة أسس 
الفلكية،  الناحية  للدولة من  اجلغرايف  املوقع  يأيت يف مقدمتها:  اجليوسياسية  الناحية  أي دولة من 
املياه، ووقوعها على طرق جتارية،  الدولة وإطالهلا على  واجلغرافية، والسياسية. فضاًل عن شكل 

واملناخ، والسكان، واملوارد الطبيعية. 

يف عامل اليوم هناك تنافس بي ثالث دول كربى، دولة حبرية )الواليات املتحدة(، ودولة    
برية )روسيا(، وبينهم دولة مزدوجة )الصي( على النفوذ والسيطرة، ليس فقط يف منطقة احلافة، 
بل أيضاً يف »القلب العاملي«، وأخرياً أفريقيا. بالنسبة لعلماء اجليوبولتيك يتم التعامل مع الدولة 
باعتبارها كائناً حّياً تدفعه الضرورة للنمو باحلصول على األعضاء اليت تعوزه، حىت ولو دفعه هذا إىل 

استخدام القوة؛ بناًء على هذه النظرة وضعت القواني السبعة للنمو األرضي للدولة وهي:

إن رقعة الدولة تنمو بنمو احلضارة اخلاصة بالدولة، فكلما انتشر السكان ومحلوا معهم طابعاً . 1
خاّصاً للحضارة فإن األرض اجلديدة اليت حيتلها هؤالء تزيد مساحة الدولة.

الذي جيب . 2 النمو  بنمو السكان ذلك  الدولة عملية الحقة ملختلف املظاهر اخلاصة  إن منو 
أن يتم قبل أن تبدأ الدولة بالتوسع، وهو بذا يسلم بصحة نظرية أن علم الدولة يتبع التوسع 

التجاري.

يستمر منو الدولة حىت يصل إىل مرحلة الضم وذلك بإضافة وحدات صغرى إليها.. 3

إن حدود أي دولة هي العضو احلي املغلف هلا والذي حيميها، فاحلدود ال توضح سالمة الدولة . 4
فحسب، بل إهنا أيًضا توضح مراحل منوها.

تسعى الدولة يف منوها إىل امتصاص األقاليم ذات القيمة السياسية، مبعىن أن هذه األقسام إما . 5
أن تكون سهواًل أو مناطق ساحلية أو مناطق تعدينية أو ذات قيمة يف إنتاج الغذاء.
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الدولة الكربى ذات . 6 البدائية من اخلارج، معىن هذا أن  الدافع األول للتوسع يأيت للدولة  إن 
الشعور  إىل  السكان  زيادة عدد  تدفعها  اليت  البدائية  اجلماعات  إىل  أفكارها  احلضارة حتمل 

باحلاجة إىل التوسع.

إن امليل العام للتوسع والضم ينتقل من دولة إىل أخرى مث يتزايد ويشتد، فتاريخ التوسع يدل . 7
على أن الشهية تزداد نتيجة لتناول الطعام.

وضع  اىل  الكربى  الدول  من  دولة  سعت كل  فقد  السبعة  القواني  تلك  من  انطالقاً    
 . لتحقيقها  تسعى  اليت  واألهداف  وقدراهتا  اجلغرايف  موقعها  على  اعتمادا  با  اسرتاتيجية خاصة 
وسنتناول أواًل االسرتاتيجيات اليت اعتمدهتا القوى الكربى يف العامل واسلوب القوى اإلقليمية يف 

التعامل مع تلك االسرتاتيجيات. 

اسرتاتيجية الواليات املتحدة األمريكية 

نتيجة للموقع الفريد للواليات املتحدة األمريكية بعيداً عن )الرب الرئيس( للعامل القدمي فقد 
البحرية  القوة  اسرتاتيجية  »مبدأ  املسماة  ماهان  ثاير  الفرد  األدمريال  بنظرية  اسرتاتيجياهتا  تأثرت 
العسكرية« اليت أوردها يف كتابه »أثر القوة البحرية على التأريخ« عام 1890؛ ونتيجة هلذا التأثري 
التأثري  املتحدة بشراء والية أالسكا من روسيا وضم جزر هاواي، وما زال هذا  الواليات  قامت 
مستمراً يف السياسات العامة للواليات املتحدة واليت تقوم على ضمان انقسام منطقة أوراسيا سياسياً 
وأشعال اخلالفات بي روسيا والصي واهلند، وأن تتم مواجهة التحركات الصينية يف منطقة احمليط 

اهلندي، ومواجهة توسع إيران يف الشرق األوسط. 

ترّكز الواليات املتحدة على دور قواهتا البحرية يف دعم سيطرهتا العاملية، حيث إن الغرض 
بالبحار  التحكم  لغرض  البحار،  وراء  ما  التدخل  على  القدرة  تأمي  هو  االسرتاتيجية  هذه  من 
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والتجارة العاملية و تطويق عمالقي أوراسيا الصي وروسيا تسعى الواليات املتحدة اليوم لتشكيل 
بناء أسطول  املتحدة. اليت هتدف إىل  الواليات  بقيادة  املعوملة(  البحرية  بـ)القوات  ما بات يعرف 
من ألف بارجة  للتحكم باملياه الدولية وتطويق مراكز القدرة اآلسيوية املتمثلة بالصي وروسيا ورمبا 
اهلند؛ وهذا ما يهدد تزود الصي بالطاقة، كما يهدد التجارة الدولية بي أفريقيا وأورآسيا عرب احمليط 
اهلندي. وإن االسرتاتيجية األمريكية تأخذ باحلسبان أن ملضيقي تايوان وملقا أمهية جيوسرتاتيجية 
حيوية لنقل النفط وغريه من املوارد إىل الصي. فمن يتحكم بذين املضيقي يتحكم بتزود الصي 
بالطاقة. وطاملا كانت البحرية األمريكية هي اليت تتحكم اليوم بذه الطرق البحرية. وطاملا أن الصي 
ال متتلك وسيلة أكيدة للحصول على الطاقة بطريق ال تتحكم با الواليات املتحدة ستبقى يف موقع 

ضعف أمام البحرية األمريكية.

لتحقيق أهدافها تعمل الواليات املتحدة على تقوية التعاون مع حلفائها كأسرتاليا، اليابان، 
نيوزلندا، كوريا اجلنوبية وتايالند، كما تسعى إلقامة شراكات جديدة مع دول أخرى يف املنطقة 
الواليات  أن  يعين  هذا  وفيتنام.  سنغافورة،  ماليزيا،  إندونيسيا،  اهلند،  بروناي،  بنغالديش،  مثل 
املتحدة ستحكم الطوق حول القوات البحرية الصينية يف حبر الصي اجلنويب؛ وبالتايل متنع حتركاهتا 
يف اجملال العمليايت األوسع، كاحمليط اهلندي الذي يشّكل منطقة أخرى للمواجهة اجليوسياسية بي 
الواليات املتحدة والصي، فضاًل عن فرض سيطرهتا على منطقة مصاحل الصي، مع الرتكيز على 
تـأمي حضور مؤثر يف منطقة حبر الصي اجلنويب؛ حيث اخلالف على ملكية عدد من اجلزر واملناطق 
البحرية بي كل من ماليزيا وتايوان وفيتنام وبروناي والفلبي والصي، لذلك قامت الواليات املتحدة 
الطائرات  حامالت  إليواء  حبرية  كقواعد  و«بريسبان«  و«داروين«،  »بريث«،  موانئ  باستعمال 
األمريكية اجملهزة بالسالح النووي، لغلق املنافذ البحرية أمام الصي، فضاًل عن تعديل االتفاق مع 
الفلبي الستخدام 5 قواعد عسكرية بغرض محاية االستقرار يف حبر الصي اجلنويب، وجدير بالذكر 
أنه تتمركز يف اليابان وكوريا اجلنوبية وأسرتاليا وسنغافورة العشرات من القواعد العسكرية، وبعضها 
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حيتوي على أسلحة نووية منذ احلرب الباردة. لقد جنحت الواليات املتحدة االمريكية حىت اليوم يف 
تضييق حلقة احلصار حول الصي حبيث ان الغالبية العظمى من صادرات وواردات الصي أصبحت 
متر من خالل مناطق السيطرة األمريكية ومل يتبق سوى حلقة واحدة االكتمال الطوق حول الصي 

وهي حلقة »إيران«. 

االسرتاتيجية الروسية

برية، واهلدف األساس السرتاتيجية  فـإن روسيا تعد نفسها قوة  الناحية اجليوبوليتيكية  من 
الروسية يركز يف الوصول إىل منطقة احلافة اليت تعرف باسم )الرمي الند( والوصول إىل املياه الدافئة؛ 
عام  جلورجيا  غزوها  إثر  عاملية  قوة  باعتبارها  لنفسها  روسيا  تعريف  إعادة  -وبعد  اهلدف  وهلذا 
-2008 بدأت تنشط من جديد التوجهات اجليوبوليتكية الروسية الرامية إىل إعادة تعريف نفسها 

بوصفها القوة املسيطرة يف أورآسيا. 

تقوم االسرتاتيجية الروسية احلديثة على أفكار الربوفسور الكسندر دوغي اليت فصلها عام 
1997 يف كتابه أُسس اجليوبوليتيكا: »مستقبل روسيا اجليوبوليتيكي«، حيث اعتمد أفكار كل 
من هالفورد ماكيندر وكارل هوشوفر يف اعتبار أورآسيا قلب العامل وروسيا قلب هلا؛ من أجل تفسري 
باستعادة  إال  يتحقق  لن  الذي  األورآسي  التكامل  املتمثلة يف ضرورة  اجليوبوليتيكية  رؤيته  أساس 
احملور  على  سيطرهتا  وإلمكانية  االسرتاتيجي،  ملوقعها  نظراً  باألساس  روسية  اإلمرباطورية كمهمة 
اجلغرايف للتأريخ األورآسي القائم على اإلميان بقدرة البـَرِّ الروسي )التيلوروكراتيا( وقوته على مواجهة 
قوى البحر الغربية املناوئة )التاالسوكراتيا/مثّ قوى اجلو والفضاء الحقاً: اآليروكراتيا واألثريوكراتيا(، 
وهزميتها يف معركة السيطرة العاملية. يطلق على أفكار دوغي اسم »العقيدة االورآسية اجلديدة« 
وتدعو إىل إجياد مراكز متعّددٍة للقوة، ال ينبغي أن تكون مرتبطة بالواليات املتحدة وعوملتها، وأن 
ترى فيها مركزاً، ولكن عليها خلق شبكة من التحالفات بي دول متعددة. يعُد دوغي إيران حجر 
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الزاوية لتحالفات أورآسيا وأكثر حلفاء روسيا أمهّية. 

سياسات التوسع الروسي اجليوبوليتيكي وفرضياهتا هذه تتمحور يف عدة نقاط ميكن تلخيصها يف:

إن هناك توازن رعب عاملي مفاده عدم إمكانية إقامة حرب عاملية مباشرة بي الدول الكربى . 1
النووية.

رفض اهليمنة األمريكية على العامل مبا فيها ثقافة الليربالية.. 2

اهلمجية اليت ظهرت با احلروب العسكرية اليت قادهتا أمريكيا، جعل الروس يظنون أهنم أكثر . 3
قبواًل من غريهم عند دول العامل.

البحث عن أدوات سياسية معرفية جديدة تستطيع جتاوز عقدة اهليمنة الليربالية ومن خلفها . 4
نظام العوملة أحادي القطب. 

العاملي . 5 القوى  مثلث  على  السيطرة  عودة  من خالل  اإلمرباطوري  التوسع  مفهوم  إىل  العودة 
الكالسيكي وعدم االكتفاء بالتقنيات احلديثة: السيطرة على املمرات البحرية وعقد اتصاهلا 

املائية، والوصول الربي إىل املياه الدافئة.

أياً كان فالعامل من املمكن أن حيكم بالقواني االقتصادية وباألخالق الكونية حلقوق اإلنسان.. 6

االسرتاتيجية الصينية 

تتألف االسرتاتيجية الصينية من عنصرين متكاملي، حبري ينصب، يف الدرجة األوىل، على 
حتقيق اهليمنة على حبر الصي اجلنويب، وبّري من شعبتي. هدف األوىل تعزيز النفوذ الصيين يف 
قلب العامل، والثانية تأسيس ربط وعالقات قوية مع بقية الدول الواقعة يف منطقة احلافة. وتنطلق 
تلك االسرتاتيجية من فلسفة سياسية تضع مصلحة الصي الذاتية فوق كل شيء، وأهنا ترفع شعار 
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واالقتصاد  احلكم  إدارة  يف  مميز  لنظام  عمل  وخطة  أفكار  صينية« كحزمة  »اشرتاكية خبصائص 
والعالقات الدولية والتنمية اجملتمعية. وميكن القول أن تلك اخلطة تقوم على مثانية مبادئ أساسية 

تشكل يف جمموعها اسرتاتيجية متكاملة تشمل كافة اجملاالت احليوية:

تكون األولوية للحفاظ على االستقرار السياسي وحتقيق التنمية اجملتمعية الشاملة.. 1

مركزية احلكم والقيادة اجلماعية والتكتم على القرارات واخلالفات الداخلية.. 2

هيبة السلطة وإعطاء األولوية ألمن األمة على حرية الفرد وأمنه.. 3

إخضاع السياسة لالقتصاد، واخضاع املبادئ للمصاحل.. 4

عدم اخلوض يف قضايا دولية ال تؤثر مباشرة على أمن الصي ومصاحلها االقتصادية. . 5

جتنب الدخول يف نزاع سياسي أو اقتصادي مع أمريكا.. 6

اعتماد مبدأ »إدارة الصراع وليس حله«.. 7

طرق املواصالت ودورها يف الصراع االسرتاتيجي. . 1

يعد األسطول البحري األمريكي أقوى أدوات الواليات املتحدة األمريكية العسكرية الضاغطة 
يف صراعها اجليوبولتيكي، إذ يسيطر ذلك األسطول على اجملاري املائية يف العامل وعلى أهم الدول 
االسرتاتيجية اجملاورة لروسيا االحتادية، والصي. وتعمل األساطيل العسكرية األمريكية أيضاً على 
حراسة مسارات أنابيب النفط والغاز ومسارات ناقالت النفط اليت تعرب دول اخلليج العريب وقد 
القيادات  تتوزع  املواصالت كافة. حيث  بنشر قواعد عسكرية يف عقد طرق  التفّوق  عززت هذا 
العسكرية األمريكية حسب مناطق العامل فهناك قيادة أوروبا، وختتص بقيادة القوات والعمليات يف 
أوروبا ومقرها يف أملانيا يف شتوجتارت. وقيادة أفريقيا وختتص بكل أفريقيا ما عدا مصر ومقرها يف 
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شتوجتارت يف أملانيا. والقيادة املركزية وختتص بالقيادة يف مصر واخلليج العريب، وإيران، وأفغانستان، 
وباكستان، ووسط آسيا ومقرها يف فلوريدا. والقيادة الشمالية وختتص بأمريكا الشمالية ومقرها يف 
كلورادو. والقيادة اجلنوبية وختتص بأمريكا اجلنوبية ومقرها فلوريدا. وقيادة احمليط اهلادئ وختتص 

بأسرتاليا، وجنوب آسيا وشرقها، والقارة القطبية اجلنوبية ومقرها هاواي. 

وتتوزع األساطيل األمريكية كذلك حسب مناطق عملياهتا، فاألسطول اخلامس ومقر قيادته 
يف البحرين وخيتص باخلليج العريب، والبحر األمحر، وحبر العرب. واألسطول السادس ومقر قيادته 
األسود،  والبحر  وقزوين،  والبلطيق،  الشمال،  املتوسط، وحبر  البحر  ويعمل يف  إيطاليا  نابويل  يف 
والنصف الشرقي من احمليط األطلنطي، وجنوب قارة أفريقيا. واألسطول السابع ويعمل يف نصف 
احمليط اهلادئ اجملاور آلسيا وأسرتاليا، فضاًل عن احمليط اهلندي، ومياه جنوب شرق آسيا ويقع مقره 
قيادته يف اليابان. واألسطول الثالث وخيتص بنصف احمليط اهلادئ اجملاور لألمريكيتي، ويقع مقر 
قيادته يف كاليفورنيا، وميثل مع األسطول السابع أسطول احمليط اهلادئ. واألسطول الرابع وخيتص 

بالعمل يف املياه الواقعة يف نطاق القيادة اجلنوبية ويقع مقر قيادته يف فلوريدا.

ومتتلك الواليات املتحدة األمريكية قواعد عسكرية أمهها: 

األمريكية . 1 الطائرات  إليواء حامالت  حبرية  كقواعد  وداروين،  وبريث،  بريسبان،  مدن  موانئ 
اجملهزة بالسالح النووي لغلق املنافذ البحرية أمام الصي.

قواعد باغرام، وقندهار، وخوست، ولورا، ومزار شريف، وبويل يف أفغانستان . . 2

القواعد املوجودة يف جورجيا فازياين، وفرجستان، وماناس.. 3

القاعدة املوجودة يف أوزباكستان قريش خاندباد.. 4
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قاعدة أوكيناوا  يف اليابان.. 5

القواعد املوجودة يف الفلبي، وجزر أواهو، وهواما.. 6

قواعد بويدز وكرزيسين اجلوية يف بولندا.. 7

قاعدة ميهايل كوغالينسينو، ومنطقة التدريب يف باباداج، ومرفأ البحر األسود كونستانزا يف . 8
رومانيا.

ويف بلغاريا بيزمري غراف إغناتيفو، ومطار سارافوفو العسكري، ومناطق التدريب يف نوفو سيلو، . 9
ومرفأي أجيا وبورغاس. 

 ميناء مومباس البحري، وقاعدة ناينوك اجلوية يف كينيا. . 10

قاعدة ألربوك-فيلد، وقاعدة فورت-كليتون، وقاعدة جوارد-فيلد يف بنما. . 11

 جوانتنامو يف كوبا. . 12

 قواعد سان لورينسو، وماك-ديل، وأهواكات، وكوكوياهو، وال سيبا وأماسرتان، وبورتوريكو، . 13
وسان-بيدرو، وسول، وباملريوال، وسولولتيك، وبورتو ـ ليمبريا يف هندوراس.

 أُنشئت 6 قواعد عسكرية أمريكية على أراضي كندا )نورت-يب، والزماكازا، وباغتوفيل، 	.. 
وتشاتيم، وكوموكو، والدور(. يوجد على جزيرة نيوفاوندليند 3 قواعد جوية كبرية مستأجرة من 

قبل أمريكا ملدة 50 سنة: هارمون فيلد، وماك-إيندور، وأرجينتيا. 

من . 15 أكثر  يضم  ضخماً  قاعدياً  جممعاً  أسرتاليا  األمريكية يف  املتحدة  الواليات  أنشأت   
يتمتع بأمهية اسرتاتيجية. منها:  القواعد  40 قاعدة عسكرية أمريكية ومنشأة، وأغلب هذه 
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قاعدة االتصاالت الالسلكية للقوات البحرية األمريكية نورت-ويست كيب، واملركز العسكري 
لالستطالع اإللكرتوين، ومركز لالتصاالت الفضائية يف نورهناري. 

 القاعدة العسكرية األمريكية يف جيبويت واليت تسمى معسكر ليمونري. . 16

 قاعدة العديد اجلوية األمريكية يف قطر. . 17

يف . 18 اجلوية  سلطان  األمري  وقاعدة  الرياض  مدينة  يف  األمريكية  اجلوية  اإلسكان  قاعدة 
السعودية. 

 قاعدة الظفرة اجلوية يف أبو ظيب وقاعدة الفجرية البحرية يف اإلمارات. . 19

 قاعدة عريفان وقاعدة علي السامل اجلوية، وقاعدة بيورينج يف الكويت. . 20

 قاعدة الشيخ عيسى اجلوية وقاعدة احملرق اجلوية البحرية يف البحرين . . 21

 قاعدة مصرية اجلوية اليت تقع يف املطار العسكري جلزيرة مصرية الُعمانية. . 22

 قاعدة موفق السلطي قاعدة األزرق، وقاعدتا الرويشد، ووادي املربع يف األردن. . 23

 قاعدة جوية »قاعدة القاهرة الغربية، وقاعدة قنا، وقاعدة رأس نباس على ساحل البحر . 24
األمحر يف مصر.

املواصالت  السيطرة على عقد  األمريكي والسيما  النفوذ  ملناطق  الواسع  االنتشار  إن هذا 
الغاز الروسية املتجهة إىل  أنابيب  البحرية ميثل مشكلة كبرية لكل من روسيا والصي، حيث إن 
أوروبا ال بد هلا من املرور يف مناطق النفوذ األمريكية، وإن الصي باعتبارها اقتصاداً صناعياً يعتمد 
على اإلنتاج الكمي حباجة إىل استرياد احتياجاهتا من الطاقة واملواد األولية، وكذلك تصدير منتجاهتا 
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السيطرة  ملواجهة  حماولة  ويف  أمريكية.  نفوذ  مناطق  خالل  من  مير  هذا  وكل  تنافسية؛  بتكاليف 
الربية، والبحرية، واجلوية حاولت كل من الصي وروسيا نشر قواعد  الطرق  األمريكية على عقد 

عسكرية يف خمتلف أرجاء العامل، ومنها: 

القاعدة العسكرية الصينية يف جيبويت.. 1

القواعد العسكرية الروسية يف سوريا، وتشمل قاعدة محيميم اجلوية، وقاعدة طرطوس البحرية، . 2
وقاعدة الشعريات اجلوية، وقاعدة تدمر، وقاعدة مطار كويرس. 

يف حماولة للتخلص من الكماشة األمريكية فقد عملت روسيا على إنشاء عدة حماور وكما يأيت:

احملور الغريب موسكو ـ برلي. . 1

احملور الشرقي موسكو ـ طوكيو. . 2

احملور اجلنويب موسكو ـ طهران.. 3

أما على االجتاه البحري فقد استولت روسيا على شبه جزيرة القرم اليت كانت تابعة ألوكرانيا 
لتأمي الطريق البحري من ميناء سيفا ستوبل-طرطوس؛ ولذلك ركزت السياسة الروسية على إبقاء 

الطريق الربي موسكو -طهران - بغداد - دمشق - قاعدة محيميم. 

لكن جهود الصي يف نشر قواعد عسكرية تعطلت؛ بسبب الضغوط األمريكية؛ مما دفع 
الصي إىل حماولة تأمي احتياجاهتا من النفط اخلام ومد خطوط لنقل الغاز من تركمانستان. وكذلك 
إطالق مشروع »قوة سيربيا« لضخ 38 مليار مرت مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إىل الصي. 
وللمحافظة على استمرار خطوط التجارة استرياداً وتصديراً فقد عمدت الصي إىل خلق وجود هلا 
يف عدة موانئ حول العامل بأسلوب يعرف باسم »خط اللؤلؤ«، وهو ميتد من جزيرة هاينان يف حبر 
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الصي عرب قناة كرا والي  مشابانغ  بتايالند، وموانئ للتجارة البحرية يف بورما سيتوي، وكوكو، 
وهيانغي، ومريغوي، وكذا ميناء شيتاغونغ ببنغالدش، فضاًل عن ميناء هامبانتوتا يف سريالنكا الذي 
يتضمن ميناء للحاويات، ومصفاة لتكرير النفط. وميناء جوادر يف الباكستان، ومروراً مبيناء بندر 

مخيين يف حبر العرب، وينتهي يف القاعدة العسكرية يف جيبويت. 

البحار؛ لذا فإن ثالثة مضايق حبرية تعدها الصي  إن 90 % من جتارة الصي تتم عرب 
اسرتاتيجية ملصاحلها احليوية هي مضيق ملقا الذى متر به معظم جتارة الصي، وأكثر من 80 % 
وارداهتا نفطية، و30 % وارداهتا من الغاز، مث مضيق هرمز الذي متر فيه أكثر من نصف ورادارات 
الصي النفطية وربع وارداهتا من الغاز الطبيعي املسال، وحنو %5 من إمجايل الصادرات الصينية، 
اخلارجية  الصي  جتارة  إمجايل  من  حنو 20%  وتعربه  السويس،  بقناة  مروراً  املندب  باب  وأخرياً 
معظمها مع أوروبا، فضاًل عن حنو 300 ألف برميل من النفط آتية من دول مثل ليبيا واجلزائر 
والسودان؛ لذلك طُرحت فكرة قناتي جديدتي مها: »قناة نيكاراغوا« بي احمليط األطلسي واهلادي 
بدياًل عن قناة بنما ويبلغ طوهلا أكثر من 270 كيلومرتاً، وقناة »كرا إيسثموس« يف جنويب تايالند، 
وتصل مباشرًة بي حبر الصي واحمليط اهلندي؛ لتكون طريقاً بدياًل وخمتصراً ملضيق ملقا، ويبلغ طول 

املشروع حوايل 44 كيلومرتاً، عند أحنف نقطة فيه. 

اجلديد(  احلرير  )طريق  واحد  حزام  واحد  طريق  مبادرة  الصي  طرحت   2013 عام  يف 
احلرير  الربي«، و«طريق  االقتصادي  احلرير  رئيسيي ومها: »حزام طريق  فرعي  املشروع  ويتضمن 
البحري«. وتقضي املبادرة بإقامة حزام بري من سكك احلديد والطرق عرب آسيا الوسطى، وروسيا، 
وطريقاً حبرياً يسمح للصي بالوصول إىل أفريقيا، وأوروبا، عرب حبر الصي، واحمليط اهلندي. يعتمد 
طريق احلرير البحري على اسرتاتيجية اللؤلؤ اليت أشرنا إليها سابقاً، وبنحو كبري على ميناء جوادر 
وصواًل إىل مشال اخلليج عند جنوب العراق. أما طريق احلرير االقتصادي الربي فيتضمن ستة  ممرات 
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اقتصادية أساسية هي:

اجلسر القاري األورآسي اجلديد. وميتد اجلسر املقرتح مــن مدينتـي يانيونغانغ، وريتشاو الساحليتي . 1
فـي الصي إلـى روتردام فـي هولندا وأنتويرب فـي بلجيكا؛ وذلـك لربط احمليط اهلادئ باحمليط 
األطلسي. ومير خـط السكك احلديدية، وطوله 10800 كيلو مرت، فـي كازاخستان، وروسيا، 

وبياروس، وبولندا، وأملانيا.

بكي . 2 منطقة  من  أحدمها  رئيسي:  مسارين  املمر  هــذا  ويشمل  الصي-منغوليا-روسيا.  ممر 
وتياجني وهييب فـي الصي إلـى منغوليا وروسيا، واآلخر مـن منطقة داليان الصينية إىل تشيتا 

الروسية.

ممر الصي آسيا الوسطى غرب آسيا. ويغطي هذا املمر االقتصادي طريق احلرير القدمي، حيث . 3
يربط بي الصي وشبه اجلزيرة العربية. ويبدأ املمر من شينجيانغ يف الصي ويعرب وسط آسيا، 
مث يصل إىل اخلليج والبحر االبيض املتوسط وشبه اجلزيـرة العربيـة. ومير يف مخس دول بوسط 
و17  وتركمانستان،  وأوزبكستان،  وطاجيكستان،  وقريغيزستان،  كازاخستان،  وهـي:  آسيا 
دولة ومنطقة فـي غـرب آسيا أو الشرق األوسط ومنهـا اململكة العربية السعودية، وتركيا وإيران

ممر الصي شبه اجلزيرة اهلندية. ويهدف هـذا املمر إىل حماولة االمتـداد مـن دلتا هنـر اللؤلـؤ فــي . 4
للسكك  ناننيغ-غوانزو  وخط  السريع  نانتشونغ-غوانغان  طريق  بطول  الغرب  باجتاه  الصي 
نانيغ وبينغشيانغ إىل هانوي وسنغافورة. ويربط هذا اجلسر الربي بي  السريعة عرب  احلديدية 
الصي وبي شـبه اجلزيرة اهلندية الصينية وفيتنام، والوس، وكمبوديا، وتايالنـد، وميامنـار، وماليزيـا 

فـي جنـوب شـرق آسـيا.

ممر الصي باكستان. يبدأ هـذا املمر -الذي يبلـغ طوله 3000 كيلو مرت- من مدينة قشغر . 5
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يف الصي وينتهي يف مدينة جوادر فـي باكستان؛ وبذلـك يربط بي احلزام االقتصادي لطريق 
احلرير يف الشمال وطريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين فـي اجلنوب. 

ممر بنغالديش الصي اهلند ميامنار. يبدأ هــذا املمر من مدينة كومنينغ الصينية فــي إقليم يونان، . 6
ويهدف إىل الربط بيـن كلكتا يف إقليـم بنغـال الغربيـة فـي اهلند، وبيـن بنغالدش وميامنار مبساعدة 

الطرق والسكك احلديدية، واملمرات املائية، واجلسـور اجلوية. 

تأمينها؛  تزال هناك عقد مواصالت جيب  ما  لكن  والطرق  املشاريع  الرغم من هذه  على 
فقد  اإلقليمية؛  القوى  دور  يربز  وهنا  الثالث،  الدول  اليت وضعتها  االسرتاتيجيات  لضمان جناح 
جنحت الواليات املتحدة يف استغالل األوضاع السياسية يف فرض سيطرهتا على القوس احمليط بكل 
من روسيا والصي عدا حلقة إيران اليت يستقتل كل من روسيا والصي إلبقائها بعيداً عن السيطرة 

األمريكية حتت شعار »الطريق إىل بكي يبدأ من طرطوس«. 

القوى اإلقليمية ودورها يف الصراع االسرتاتيجي

تعد إيران آخر حلقة مفتوحة يف الطوق الذي تضربه حول كل من روسيا والصي؛ لذلك    
الشرق  إيران يف منطقة  به  تتمتع  الذي  اجلغرايف  االمتداد  الدولتي لالستفادة من  تسعى كل من 
األوسط والذي يفرض على موسكو استغالل املوقع اإليراين يف إطار الصراع مع واشنطن وصواًل 
لنفوذ روسيا  املنافس  الطرف  األمريكية  املتحدة  للواليات  بالنسبة  أما  الدافئة.  املياه  لقواعدها يف 
االحتادية يف منطقة الشرق الوسط، فإهنا مل تقم عالقات دبلوماسية مباشرة مع إيران منذ أن قطعت 
يف العام 1979. وتشّكل سلسلة العقوبات على طهران استمراراً لسياسة التطويق اليت تنتهجها 
الواليات املتحدة األمريكية ضد روسيا االحتادية عرب وجودها يف العديد من األماكن كأفغانستان، 

والعراق. 
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اال أن طريق طهران-دمشق يعاين من مشكلة االتصال اجلغرايف بي البلدين؛ ومن هنا   
تربز أمهية موقع العراق لتحقيق التواصل اجلغرايف واحملافظة على الطريق مفتوحاً. فالطريق الربي بي 
روسيا وسوريا عرب إيران يبدأ من املوانئ الروسية على حبر قزوين حيث ُوّقعت اتفاقية مع الدول 
األخرى املطلة عليه تتضمن األطر واملبادئ اليت تنظم املالحة يف حبر قزوين. يعد ميناء بندر خازار 
امليناء األكثر أمهية يف هذا الطريق، إذ يربط حبر قزوين باألراضي اإليرانية حىت حدود العراق بشبكة 
من الطرق السريعة والسكك احلديدية. وميتد الطريق الربي من أقرب ميناء إيراين وحىت الالذقية 
على مسافة تقارب 1500 كيلومرت، حوايل 400 منها يف إيران، و 400 يف العراق، واملتبقي يف 
سوريا. ويقع طريق بغداد التنف حتت سيطرة القاعدة األمريكية يف منطقة التنف، وطريق بغداد-

داعش  بقايا  وجود  بسبب  آمن  غري  دمشق  أو  وحىت محص  البوكمال  ومن  الرمادي-البوكمال، 
يف املنطقة الصحراوية اليت تتطلب السيطرة عليها جهداً كبرياً؛ يبقى إذن الطريق من كرمنشاه- 
املوصل-اليعربية يف سوريا، ومير هذا الطريق جنوب مدينة القامشلي اليت أنشأت فيها روسيا قاعدة 
عسكرية، ويستمر حىت يصل منطقة عي عيسى ومنبج والباب وصواًل حللب، وعند مدينة حلب 

يبدأ طريق يستمر حىت دمشق ويصل حىت الالذقية.

للرقعة اجلغرافية اليت  بالنسبة لرتكيا فهي حتتل موقعاً مركزياً يف االسرتاتيجية األمريكية نظراً 
تتمدد عليها يف قلب املنطقة األورآسية ومركز دائرهتا؛ وبذا ميكن للواليات املتحدة إيقاف التمدد 
اجلغرايف  اجملال  قلب  تركيا يف  تقع  والدردنيل.  البوسفور  البحرية يف  املمرات  البحري عرب  الروسي 
)آسيا-أوروبا- الثالث  القديـم  العامل  قارات  تقاطع  نقطة  وتعد  أورآسيا،  تسميته  املصطلح على 

أفريقيا(، ومعرباً اسرتاتيجياً ذا اجتاهات متعددة، يقع على اجلانب الغريب منه الكتلة األوروبية، وعلى 
اجلانب الشرقي منه الكتلة اآلسيوية، وعلى اجلانب اجلنويب منه الكتلة األفريقية، وهي مبنزلة البوابة 
الشمالية للمنطقة العربية للعبور إىل القارة األوروبية، ومتر من خالل اجلسر واملعرب والبوابة العالقات 

السياسية الدولية واإلقليمية.
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احليوية  املصاحل  مناطق  من  وقربا  القدمي،  العامل  قارات  بي  تركيا  موقع  وسطية  تؤدي 
العظمى والدول الكربى با،  العاملية إىل زيادة درجة االهتمام االسرتاتيجي للقوى  واالسرتاتيجية 
بوصفها نقطة ارتكاز رئيسة، وقاعدة انطالق إىل مناطق جيوسرتاتيجية أخرى من العامل. وهلذا، 
حترص تلك الدول على أن يكون هلا عالقات تعاون اسرتاتيجي عسكري وأمين مع تركيا، وأن يكون 
هلا وجود مسبق، بل ودائم داخلها؛ حتسباً للحاجة إىل إدارة القضايا واألزمات الدولية واإلقليمية 

يف حميطها اجلغرايف.

الدولية املطلة عليها تركيا أمهية اسرتاتيجية، تعتمد عليها  البحرية  البحار واملضايق  تشكل 
البحرين األسود واملتوسط، ومنهما إىل  الدولية واإلقليمية لالنتقال بي  البحرية  حركة املواصالت 

احمليط األطلسي غرباً، وإىل احمليط اهلندي جنوباً.

بالنسبة للصي فإن الوصول إىل تركيا يتطلب املرور عرب األراضي العراقية انطالقاً من ميناء 
جوادر الباكستاين. 

العراق وطرق املواصالت 

جغرافياً حيتل العراق موقعاً متميزاً يف أقصى غرب قارة آسيا، بي ست دول آسيوية، هي 
تركيا من الشمال، وإيران من الشرق، والكويت من اجلنوب، والسعودية من اجلنوب الغريب، واألردن 

من الغرب، وسوريا من الشمال الغريب.

الشمايل  القلب  بي  يربط  الذي  اجلسر  من  ماكندر( جزءاً  )هالفورد  رأي  العراق يف  يعد 
»الرقعة اجلغرافية املمتدة بي الفولغا حىت شرق سيبرييا« والقلب اجلنويب »أفريقيا جنوب الصحراء 
العربية،  الداخلي الذي يشمل سواحل أوروبا، وشبه اجلزيرة  الكربى«، وأنه يدخل ضمن اهلالل 
وسواحل جنوب شرقي آسيا، واهلند، وقسماً كبرياً من الرب الصيين احمليط مبنطقة االرتكاز اليت تشمل 
نطاق االستبس من الرتكستان الروسية حىت جنوب شرقي أوروبا، ومبا أن العراق يقع يف هناية اهلالل 
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الداخلي من جهة الشرق يف قلب جزيرة العامل بي القارات الثالث القدمية؛ لذا فإن موقعه اجلغرايف 
ذو أمهية اسرتاتيجية عالية وكبرية؛ بسبب حتكمه بالطريق الذي يربط بي تلك القارات4. أما ما 
خيص نظرية سبيكمان ، فإن العراق يقع ضمن اإلطار أرضي )رمالند( ذات األمهية االسرتاتيجية 
الذي يشكل هالاًل حييط بالقلب الروسي الذي أعطاه العامل »ماكندر« أمهية، وتنبأ به منذ عام 
1804 5، ومن مث فإن هذه األمهية ما تزال موجودة وتعمل الدول الكربى على االستفادة منها 
للولوج إىل عوامل املصاحل املتداخلة واملتشابكة ويف نظرية القوة اجلوية مفتاح للبقاء لسفرسكي، فإن 
العراق يقع ضمن منطقة املصري، وهي أهم املناطق من الناحية االسرتاتيجية اليت تعين السيطرة عليها 

والسيطرة على األجزاء األخرى من العامل6.

العامل  قارات  تربط  اليت  املواصالت  طرق  ملتقى  للعراق كونه  اجلغرايف  املوقع  أمهية  تتمثل 
القدمي، ويف كونه اجلسر األرضي املؤدي إىل طرق املواصالت البحرية املهمة يف شرقه وغربه، واملتمثل 
يف البحر العريب، واحمليط اهلندي والبحر املتوسط، وبفضل هذا املوقع أصبح للعراق مكانه مهمة يف 

العامل من الناحيتي: العسكرية والدولية، وتتضح هذه األمهية من النواحي اآلتية7 :

البحر املتوسط باحمليط . 1 العريب وهو الطريق األقصر الذي يربط  العراق على رأس اخلليج  يقع 
اهلندي.

يشكل اخلليج العريب ووادي الفرات طريقاً سوقياً مهماً بامتداده إىل مواين البحر املتوسط. . 2

4. عمر كامل حسن، النظام الشرق أوسطي وتأثريه على األمن املائي العريب »دراسة يف اجلغرافية السياسية “رسالة ماجستري ،كلية 
الرتبية ،جامعة االنبار،2002م، ص88 . 

5. عراك تركي محادي، املوقع اجلغرايف للعراق وسوريا والكيان الصهيوين، ندوة اخلصائص اجلغرافية للعراق وسوريا والكيان الصهيوين 
وإثرها يف الصراع العريب- الصهيوين، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، 2001م، ص8

6. حممد عبد اجمليد عبد الباقي، األمهية اجليوسرتاتيجية للعراق وإثرها يف بناء قوته الدولية، رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،1983م، 
ص39.

7.  سيف الدين عبد القادر ،جغرافية العراق العسكرية ،مطبعة شفيق ،بغداد، 1970،ص16 ص17 
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 يقع العراق على أقصر الطرق اجلوية اليت تربط بي غرب أوروبا، وجنوبا من جهة وجنوب 	. 
شرق آسيا، وأسرتاليا من جهة أخرى.

 تعد بغداد مركزاً مهماً مللتقى الطرق الربية يف الشرق األوسط. .. 

املعروف  الربية  املواصالت  بعقدة  السعودية  العربية  واململكة  وسوريا  باألردن  العراق  يرتبط 
بـ)الطريق الدويل السريع رقم 1(،وهو طريق اسرتاتيجي طويل ومعقد ينطلق من أقصى جنوب العراق 
حيث املوانئ يف البصرة، وينتهي بنقطة التبادل التجاري مع األردن »طريبيل-الرويشد«، مع خطوط 
فّرعية تصل إىل مدينة القائم العراقية كنقطة عبور مشرتكة مع سوريا، وأخرى مع اململكة العربية 
الدويل على تسعة ممرات جتارية سريعة، ويبلغ  الطريق  إىل )معرب عرعر(. ينقسم  السعودية جنوباً 
طوله الكلي داخل العراق 1200 كيلومرت، ومير بنحو أربع حمافظات وتسع مدن، ويقطع أراضي 
الفلوجة-عامرية، والفلوجة-أبو  حمافظة األنبار الصحراوية الشاسعة، ويصل إىل بغداد عرب طريق 
غريب. يتصل بالطريق الدويل االسرتاتيجي اجلنويب الواصل إىل املوانئ البحرية يف البصرة، عند عقدة 

مواصالت )جنوب غرب العاصمة بغداد-مشال غرب حمافظة بابل( . 

سواحل  بي  تربط  جداً  واسرتاتيجية كبرية  اقتصادية  أمهية  ذا  السريع،  الدويل  الطريق  يعد 
اخلليج، وبي منطقة ميناء العقبة يف األردن وميناء طرطوس يف سوريا على البحر األبيض املتوسط، 
بي مشروعي عمالقي مها: مشروع »الكويت اجلديدة 2035« الذي  اسرتاتيجياً  وميثل طريقاً 
تبلغ قيمته 375 مليار دوالر،  وبي مشروع نيوم – Neum  السعودي العمالق على البحر 
األمحر الذي تبلغ قيمته 800 مليار دوالر والذي يشمل مد طريق بري إىل مصر والذي جيعل من 
الطريق الدويل العراقي طريقاً دولياً اسرتاتيجياً مهماً للطريق إىل تركيا فقد اقرتحت كل من تركيا وقطر 
مشروعاً لنقل البضائع ينطلق من تركيا إىل ميناء أم قصر العراقي، ومنه إىل »ميناء محد« القطري، 
حيث تبلغ املسافة بي احلدود الرتكية وحىت ميناء أم قصر حنو 1000 كلم، ومن امليناء العراقي 

حىت »ميناء محد« القطري حنو 650 كلم . 
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العراق والصراع حول الربط السككي 

من خالل ما سبق يتبي أن اسرتاتيجيات الدول الكربى الثالث تعتمد على السيطرة على 
الطرق البحرية والربية املارة من خالل العراق؛ حيث إن الطريق الربي االسرتاتيجي موسكو-الالذقية 
يصبح عدمي الفائدة من دون املرور من خالل العراق، وكذلك الطريق الربي املعروف بطريق احلرير 
البحري -ولكي  احلرير  لطريق  العراقية، وبالنسبة  األراضي  املرور من خالل  له من  بد  اجلديد ال 
تتحقق الفائدة منه- جيب أن مير عرب الطريق السككي من جنوب العراق. واملعضلة األساسية يف 
تـام التكوين، طيين، وضحل،  هذا املوضوع أن العـراق دولـة شـبه مغلقـة، والسـاحل العراقـي غيـر 
ويتضمن مسـتنقعات تتسـع مساحتها وقت الفيضان. وإن موقع العراق يف رأس اخلليج العريب وتقعر 
ساحله جيعل البحار اإلقليمية وامتداداهتا لكل من الكويت وإيران تتقاطع عند حبره اإلقليمي فتسد 
الطريق أمام االمتداد الطبيعي للبحر اإلقليمي العراقي، وكذلك متنعه من امتالك مناطق اقتصادية 
خالصة. تتحدد املياه اإلقليمية للعراق مبنطقة ضيقة على شكل مثلث قاعدته رأس البيشة وجزء من 
خور عبد اهلل، وتتداخل املياه اإلقليمية العراقية واإليرانية والكويتية، ويتداخل اجلرف القاري العراقي 

مع هاتي الدولتي.

الساحل العراقي بي رأس البيشة وخور عبد اهلل ضحل، وذلك حيد كثرياً من إمكانية إنشاء 
املباين واملنشآت البحرية ويعيق املالحة يف هذه املنطقة. يعد خور عبد اهلل هو املدخل الوحيد إىل 
موانئ أم قصر وخور الزبري وهو قناة ضيقة، وبذا ال ميكن استخدامه مدخاًل إىل العراق إال باحلفر 
املستمر للقناة اليت تتوسط هذا اخلور، وكذا احلال لشط العرب وذلك حيدد السفن املارة عرب هذه 

القناة بغاطس ضحل جداً. 

املوقع اجلغرايف خلور عبد اهلل يف االجتاه الشمايل-الغريب من رأس اخلليج، واملمتد بي جزيريت 
وربة وبوبيان الكويتية وشبه جزيرة الفاو العراقية، يبلغ اتساع مدخله 11 مياًل حبرياً، ويقل العمق 
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عند الطرف الشمايل جلزيرة وربة، جتري إىل الشمال من وربة قناة عميقة تصل خور عبد اهلل خبور 
الثعالب الذي تقع عليه أم قصر، بينما ميتد خور بوبيان من خور عبد اهلل جنوب وربة إىل خور 
الصبية، وميتد خور عبد اهلل إىل داخل األراضي العراقية مشكاًل خور الزبري، ويعد منفذاً مائياً مهماً 
يربط بي مصب شط العرب وجزيرة بوبيان عند رأس اخلليج حىت جزيرة وربة، وميتلك وضعاً جغرافياً 
مميزاً بشكله القمعي ومساره الذي ميثل احلدود الفاصلة ما بي العراق والكويت، وحلقة الوصل بي 
خور الزبري واخلليج العريب، حتيط به من كل اجلانبي مسطحات واسعة، ويرتبط جزؤه الشمايل مبمر 
ضيق يسمى خور شيطانة لصعوبة املالحة فيه ولسرعة تياراته املائية، وينتهي مبيناء أم قصر يف خور 

الزبري بينما يكون جزءه اجلنويب مفتوحاً على اخلليج .

يف عام 1958 أصدر العراق القانون رقم 71 باسم »قانون حتديد املياه اإلقليمية العراقي«، 
املادة )1( على:  إذ نصت  املواد )1، و2، و3، و4(  القانون هو نص  ما جاء يف هذا  وأهم 
القاع خاضعاً  وما حتت  البحر  وقاع  فوقه  الذي  اجلوي  والفضاء  للعراق  اإلقليمي  البحر  »يكون 
لسيادة اجلمهورية العراقية مع مراعاة القواعد املقررة يف القانون الدويل بشأن املرور السلمي لسفن 
البالد األخرى فيه«. أما املادة )2( فقد نصت على: »ميتد البحر اإلقليمي العراقي مسافة اثين 
امليل البحري 1852 مرتاً باجتاه أعايل البحر مقاساً من أدىن حد الحنسار ماء  عشر مياًل حبرياً 
البحر عن الساحل العراقي”. املادة )3( تناولت موضوع تداخل البحر اإلقليمي لدولة أخرى مع 
اإلقليمي  البحر  لدولة أخرى مع  إقليمي  تداخل حبر  بالقول: »يف حالة  العراقي  اإلقليمي  البحر 
للمبادئ  الشأن طبقاً  الدولة صاحبة  مع  باالتفاق  اإلقليميي  البحرين  بي  احلدود  فتعي  العراقي 
القانون على  املادة )4( من  بينهما«. أكدت  التفاهم  يتم عليه  أو مبا  الدويل  القانون  املقررة يف 
عدم االخالل باحلقوق األخرى املقررة دولياً للعراق بالقول »ليس يف هذا القانون ما خيل باحلقوق 
 Contiguous األخرى املقررة دوليا للعراق يف املنطقتي البحريتي املعروفتي باملنطقة املتامخة
Zone واالمتداد القاري Continental Shelf الواقعتي فيما يلي البحر اإلقليمي العراقي 
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باجتاه أعايل البحر، وليس فيه ما خيل بالبيانات الرمسية اليت سبق أن أصدرهتا احلكومة العراقية يف 
هذا الصدد« .  

ميتلك العراق حالياً ستة موانئ هي: 

ميناء أم قصر. . 1

ميناء خور الزبري. . 2

ميناء البصرة النفطي. . 3

ميناء خور العمية. . 4

ميناء أبو الفلوس. . 5

ميناء املعقل. . 6

النفط )العميق، والبصرة  اثنان خمصصة لتصدير  املوانئ تنقسم ما بي هنرية وحبرية،  وهذه 
التجارية 20 مليون طن(، وبعدد )51( رصيفاً؛  الطاقة اإلنتاجية للموانئ  )البكر سابقاً( وتبلغ 
للوصول إىل هذه املوانئ جيب املرور من خالل خور عبد اهلل. مع بناء الكويت مليناء مبارك الكبري 
الذي أنفقت عليه حىت اآلن ثالثة مليارات ومئتي ومخسي مليون دوالر، وتبلغ طاقة األرصفة فيه 
8.	 مليون حاوية جمهزة بشبكة سكك حديدية، فإن الطريق للوصول إىل املوانئ العراقية سيصبح 
مقطوعاً فيما عدا السفن العراقية، وبأحجام صغرية. ولكن ميناء مبارك الكبري يعاين من مشكلة 
قد جتعله عدمي الفائدة وهو أنه حباجة إىل ربط سككي مع القناة اجلافة العراقية اليت يتم من خالهلا 
نقل البضائع ملختلف أرجاء العامل عرب تركيا، وسوريا، واألردن، والسعودية، ومصر. ومن دون الربط 
السككي يصبح ميناء مبارك الكبري عدمي الفائدة، وستكون السفن جمربة على التوجه إىل املوانئ 
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العراقية لضمان تأمي نقلها للدول األخرى. 

ملعاجلة موضوع ضحالة أعماق املوانئ العراقية بات من الضروري واحليوي استكمال العمل 
يف ميناء الفاو الكبري لالبتعاد عن مشكالت استخدام خور عبد اهلل؛ ألنه يقع يف منطقة رأس 
البيشة على هناية اجلرف القاري للعراق، يف اجلانب الغريب لشبه جزيرة الفاو، والذي كان خمططاً 
له يف احلقبة اليت تلت احلرب العاملية الثانية، وأعيد طرحه مرة أخرى يف سبعينيات القرن املاضي، 
وبدأت اخلطوة األوىل للعمل منذ الثمانينيات إذ أُنشئ الطريق السريع باجتاه بغداد والذي كان من 

املقرر أن يصل إىل تركيا، إال أن املشروع أجهض بسبب اندالع احلرب العراقية اإليرانية. 

امليناء  ميتد  بأن  إيطالية،  استشارية  اليت وضعتها شركة  للمشروع  األساسية  التصاميم  تفيد 
بعمق 30 كم يف املياه اإلقليمية؛ للوصول إىل غاطس يزيد على 28 مرتاً، وبطاقة استيعابية قصوى 
مع  التخزين  والساحات ومستودعات  األرصفة  ويتكون من عشرات  السنة،  مليون طن يف   99
إمكان إنشاء مصفاة إلنتاج املنتجات النفطية ومصنع للبرتوكيماويات ومطار للشحن اجلوي . مت 
تصميم مشروع الفاو الستقبال السفن اليت تزيد محولتها عن 100 ألف طن، اليت حتتاج إىل أعماق 

مائية أكرب وأرصفة ميناء أكثر. 

نقل  العراق عرب عملية  النقل يف  لقطاع  املشروع خدمة  يقدم  احمللي سوف  املستوى  على 
البضائع داخلياً، وحصول العراق على فوائد )الرتانزيت(، ويساعد كذلك على تطوير البىن التحتية 
الصناعات  الربية وسكك احلديد، ويطور  الطرق  الفاو، والبصرة، وربطهما بشبكة من  يف قضاء 
األولية  املواد  ميتلك من  إنه  األسواق خاصة  قريبة من  قاعدة صناعية  وبناء  احلالية،  االسرتاتيجية 
والطاقة تفعل حركة النقل البحري مثل صناعة تكرير النفط والغاز الطبيعي، فضاًل عن القضاء على 
البطالة ليس يف البصرة وحدها بل يف جنوب العراق حيث من املتوقع أن يوفر املشروع واملشاريع 
املرتبطة به حوايل 70 ألف فرصة عمل. وإن إنشاء امليناء سوف يوفر للعراق مبالغ مالية كبرية يقوم 
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العراق بدفعها حالياً إىل الكويت الستخدام موانئها احلالية يف كل من ميناء الشويخ الرئيس، وتبلغ 
مساحة حوضه املائي 2.	 مليون مرت ومساحته اإلمجالية 2.	 ماليي مرت مربع، ويوجد فيه 21 
14 منها بعمق 10 أمتار، ويبلغ طول أرصفة امليناء 4055 مرتاً، وميناء الشعيبة ويبلغ  رصيفاً 
عدد أرصفته 20 رصيفاً وبطول 4068 مرتاً، وميناء الدوحة الساحلي الصغري، بعمق 	.. أمتار. 
علماً أن تلك %50 من طاقة تلك املوانئ يشتغل لصاحل العراق، وقد انتعشت كثرياً بعد احتالل 

العراق عام 2003 . 

للنقل  والغرب  الشرق  جسر  إىل  العراق  سيحول  املشروع  هذا  فإن  الدويل  املستوى  على 
والتجارة منه، وإليه وعرب أراضيه اليت تعد املسار الرئيس للقناة اجلافة، واليت ستوفر الوقت وختتزل 
البضائع  من كلفة  ستخفض  مث  ومن  الصاحل،  الرجاء  ورأس  السويس  قناة  بطريق  مقارنة  املسافة 
والسلع؛ مما سينعكس إجياباً على التجارة الدولية، وعلى االقتصاد العراقي، ولكن هذا املشروع على 
الرغم من أمهيته االقتصادية احمللية والدولية إال أنه يواجه جمموعة من التحديات اجلغرافية اليت تعرقل 

إجنازه أوهلا وأمهها: عدم وجود اإلرادة احلقيقية إلكماله. 
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