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توطئة: 
خالل حقبة ما قبل احلرب العاملية األوىل، كانت القطارات تنقل البضائع من القاهرة إىل 
القدس ومن دمشق إىل املدينة املنوَّرة بدف نقل احلجاج بي القسطنطينية )عاصمة اإلمرباطورية 
العثمانية السابقة( واحلجاز يف شبه اجلزيرة العربية، وتقصري وقت سفر القوات العسكرية عرب اخلط 
املعروف بقطار احلجاز الذي أسَّسته الدولة العثمانية عام 1908م، ومبرور الوقت وطغيان أشكال 
النقل األخرى ال سيِّما اجلوي منها، وسفن احلاوايت تراجَع االهتمام خبطوط السكك احلديدية حىت 
اندثرت يف شبه اجلزيرة العربية، لكن األمر تبدَّل يف العقدين األخريين حي بدأت احلكومات العربية 
تسأل نفسها ما إذا كان هذا أمراً جيداً، وشرعت يف النظر إىل السكك احلديدية ليس بوصفها 
ا بوصفها جزءاً من اسرتاتيجية اقتصادية منتجة، إذ مُيكن  جزءاً من شبكة نقل متكاملة فحسب وإمنَّ

لشبكة وطنية أو إقليمية فعَّالة أن تربط الصناعات البعيدة ابالقتصاد األوسع. 
ن العام 2003م  كّلف قادة دول اجمللس وزراء النقل واملواصالت إبعداد دراسة جدوى  إابَّ
القمَّة  بلداهنم ابسم )قطار اخلليجGCCR ( وخرج قرار  اقتصادية ملشروع سكة حديد تربط 
جدوى  ذو  أنَّه  إىل  2009م  عام  يف  املشروع  جدوى  دراسة  بعد  الثالثي  دورته  يف  اخلليجية 
الذي يسهم يف  اخلليجي وابلقدر  القطار  تتضافر اجلهود؛ إلجناز  اقتصادية1∗، ومنذ ذلك احلي 

تطوير اقتصاد جملس التعاون2 .

1∗ . ًشكِّلت جلنة مالية وفنية من اجلهات املختصة بدول اجمللس الستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بي الدول 
األعضاء فيما خيص إنشاء سكة احلديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك حلديدية الوطنية بدول اجمللس وسيكون من اآلاثر 
اإلجيابية للمشروع توفري فرص عمل اضافية بقطاع السكك والنقل واملواصالت واخلدمات املساندة ملواطين دول اجمللس مما يسهم يف 

احلد من البطالة وتنمية املوارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية املساندة للمشروع . 
للمعلومات  الدولية  الشبكة  على  منشورة  مقالة  اخلليجي؟،  التعاون  جملس  وصل  أين  إىل  اجلبوري،  الدين  عماد    2

https://www.independentarabia.com  :2/7/2020  األنرتنيت(، جريدة االندبندنت عربية، متاح على املوقع(

مشروع الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي
)التنفيذ، ,المنافع، والعقبات، واألثر على العراق(

عـماد الشـيـخ داود *- هاشم عماد عبدالكريم**

*  دكتوراه يف السياسات العامة / بدرجة استاذ. - ** ماجستري يف سياسات النقل العربية.
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يبدأ مسار سكَّة حديد دول اجمللس من الكويت مروراً ابلدمَّام إىل مملكة البحرين، ومن 
الدمَّام إىل قطر عن طريق منفذ سلوى، كما يربط قطر ابلبحرين جبسر حبري، مث يستمر لربط 
عرب  إىل مسقط  ويستمر  العي،  أبو ظيب–  عرب  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  السعودي  اخلط 
صحار وقدر الطول اإلمجايل للمسار 2117كم  وستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب 
من 220 كم\ساعة ولقطارات نقل البضائع ما بي 120-80كم \ساعة )ابستعمال الديزل 
لتوليد الطاقة الكهرابئية( كما سُيْسَتعمُل أفضل املواصفات واملعايري املتوفرة إقليمياً وعاملياً يف قطاع 
السكك احلديدية للمشروع مثل األمحال احملورية واإلشارات وأنظمة االتصاالت وأنظمة التشغيل 
والصيانة وتبلغ التكلفة اإلمجالية للمشروع 14.5 مليار دوالر أمريكي شاماًل الربط بي اململكة 

العربية السعودية ومملكة البحرين ابملشروع جبسر بتكلفة 4.2 مليار دوالر أمريكي.

https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=57752
أواًل: أقسام املشروع

• اجلزء الكوييّت: يسري املشروع مبسارين رئيسي بطول إمجايل 574 كم ومها:	
أ – املرحلة األوىل: بي منفذ النويصيب واخلفجي جنوابً للربط مع السعودية إىل ميناء مبارك 

الكبري وجزيرة بوبيان مشال شرق البالد. 
ب – املرحلة األخرى: الربط بي موانئ الشويخ والشعيبة بشبكة سكة حديد والربط مع 

العراق مشااًل مبنفذ )العبديل- صفوان( ومع السعودية غرابً مبنفذ الساملي.
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• بطول 	 املشروع  من  جزءاً  احلديدية  للخطوط  السعودية  الشركة  تعمل  السعودّي:  اجلزء 
160 كم وهو الواقع بي )مدينة الدمام - اجلبيل- رأس اخلري( فضاًل عن مشروع قطار احلرمي 
مبدينة جدَّة ومدينة  الرابط بي مدن )مكَّة املكرَّمة واملدينة املنوَّرة مروراً  السريع بطول 450 كم 
امللك عبدهللا االقتصادية( بسرعة 300 كم/ ساعة كما توجد اخلطوط احلديدية القائمة ومشروع 
الشمال اجلنوب ومشروع اجلسر الربي، وبذلك تكون هذه الشبكة قد ربطت اخلليج العريب ابلبحر 
األمحر وربطت دول اخلليج مع بعضها من جهة وربطت هذه الدول ابلعراق واألردن ابلشمال من 
جهة أخرى عن طريق امتداد السكة احلديد حلدود هذين البلدين ليصبح ابإلمكان تطويره الحقاً. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rail_
transport_map_of_Saudi_Arabia.png
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• اجلزء البحرييّن: سيُنفَّذ مشروع جسر امللك محد لربط جديد بي البحرين والسعودية إذ 	
سيكون بناؤه موازايً جلسر امللك فهد ابلشراكة بي وزارة املواصالت واالتصاالت يف البحرين ووزارة 
النقل يف اململكة العربية السعودية وهيئة جسر امللك فهد ابلتشارك مع القطاع اخلاص، ويشمل 
املنفذ اجلديد أربعة ممرات طريق ومسارين للسكك احلديدية تعمل على زايدة سعة جسر امللك 
فهد احلايل وحل مشاكل االزدحام املروري3.. فضاًل عن ذلك من املؤمَّل أن يربط ساحة الشحن 
املقرتحة يف ميناء خليفة بن سلمان خبط السكة احلديد احلايل يف الظهران سككياً بطول 75 كم. 
إذ ستعمل ساحة الشحن املذكورة على تسهيل نقل 600 ألف حاوية و 13 مليون طن 
من الشحنات السائبة، ممَّا سيعّزِز العمليات التجارية يف امليناء وجيعل مملكة البحرين مركزاً لوجستياً 

رئيسًا4.
أمَّا على اجلانب البحرييّن- القطرّي فاملشروع يتضمَّن فكرة جلسر حبري يبلغ طوله 40 كم، 
إذ كان من املفرتض أن يكون جاهزاً قبل بدء مبارايت كأس العامل يف عام 2022م يف قطر؛ ليكون 
يف حال اكتمال بنائِه أطول جسر اثبت يف العامل، يربط منطقة رأس عشريج يف قطر وصواًل إىل قرية 

عسكر يف اجلانب البحرييّن5.

3. https://www.mtt.gov.bh/content/gcc-railway
4. انظر يف ذلك صحيفة األايم ، العدد 11758 ،اخلميس 17 يونيو 2021.

5. http://www.visit-qatar.com/qatar-bahrain-bridge.html
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• اجلزء القطرّي: كان من املزمع أن يبلغ الطول اإلمجايل للسكة 429 كم وحتتوي مخس 	
حمطات لنقل الركاب وست حمطات لنقل البضائع وتربط هذه السكة كامل الدولة ببعضها وتربطها 
يف الوقت نفسه بسائر دول اخلليج، لكن املتابع للشأن القطرّي جيد أنَّ موقع  شركة سكك احلديد 
القطرية )الرّيل RAIL( ال يشري من بي مشاريعه إالَّ إىل مشروعي داخليي مها )مرتو الدوحة( 
و)ترام لوسيل( من دون اإلشارة إىل ربط اإلمارة مبشروع قطار اخلليج6 ، وهو ما أكده تقرير قناة 
فيه  ورد  الذي    youtube منصة على  املنشور   2020/ 7 /29 بتاريخ  الفضائية   TEN
واألخرى   )2023/ والسعودية  واإلمارات،  )ُعمان،  األوىل  مرحلتي  على  سيعمل  املشروع  أبنَّ 

)السعودية، والبحرين، والكويت /2025( من دون أن يَرَِد ذكر دولة قطر7.
• على 	 ويشتمل  كم   1200 القسم  هذا  يف  احلديد  السكة  طول  يبلغ  اإلمارايّت:  اجلزء 

ستَّة أنفاق و300 من هياكل املباين ويقسم املشروع على ثالث مراحل، إذ تُعدُّ اإلمارات حلقة 
الوصل بي السعودية وسلطنة عمان، وسرتبط هذه السكة بي عدٍد من املناطق الصناعية واملوانئ 
احليوية يف  املدن واملناطق  املشروع  )ميناء خليفة، وجبل علي(، كما سريبط هذا  الرئيسة، مثل: 
مشال اإلمارات العربية املتحدة واملطلَّة على اخلليجي العريّب، وخليج عمان، وهلذا فائدة جيوسياسية 
ن ديسمرب2016، بعد  مهمة، وكانت شبكة االحتاد للقطارات قد شرعت يف عملياهتا التجارية إابَّ
استكماهلا بنجاح املرحلة األوىل من شبكة السكك احلديدية اليت يبلغ طوهلا 264 كم، ومتتد من 

شاه وحبشان يف أبوظيب إىل موانئ التصدير يف الرويس8.
 فضاًل عن ذلك أعلن االحتاد للقطارات مؤخراً استكماهلا لألعمال اإلنشائية  »للحزمة أ« 
من املرحلة الثانية ملشروع قطار االحتاد، وتربُط »احلزمة أ« بي الغويفات على احلدود مع السعودية 
واملرحلة األوىل املمتدة من حبشان إىل الرويس9، أمَّا أعمال احلزمة )ب(، اليت تربط بي طريف 
وسيح شعيب، من املرحلة الثانية من مشروع »قطار االحتاد«، وتعمل ِفَرُق العمل فيها على بناء 

6. https://corp.qr.com.qa/Arabic/Projects/Pages/LusailLightRailTransit.aspx
7. https://www.youtube.com/watch?v=CKTN8rQVFXE
8. https://u.ae/ar-ae/information-and-services/transportation/railways
9.https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/09/29/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%
85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-
% D 9 % 8 2 % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 -
%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%80-50-%D8%B3%D9%86%D8%A9-
%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
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أول جسر حبري للسكك احلديدية يف الدولة يربط ميناء خليفة بشبكة السكك احلديدية الوطنية 
الذي من املؤمَّل أن يلعب دوراً هاماً يف حتسي حركة نقل البضائع يف املنطقة، والتقليل من تكاليف 

الشحن والتجارة10.

املصدر: 
• اجلزء الُعمايّن: من املؤمَّل ربط ُعمان مع دول اجمللس عن طريق اإلمارات العربية املتحدة 	

مث يف مرحلة الحقة مع اجلمهورية اليمنية بدف ربط موانئ صحار والدقم وصاللة بسكة حديد 
دول اجمللس،  ومن أجل ذلك أنشأت ُعمان الشركة العمانية للقطارات لإلشراف على املشروع11  
اليت أجرْت يف العام 2019 هتيئة مجيع الواثئق والدراسات الالزمة مبجرد املوافقة على التنفيذ بعد 
أن أكَّد تقرير على  إدراج املشروع ضمن اخلطة الطموحة للبالط السلطاين لنمو االقتصاد العماين 

ابالعتماد على املناطق الغزيرة ابملعادن12. 

10. https://fb.watch/9mn6HRqz32/
11. قرارات قمة دول جملس التعاون بشأن املشروع سكة احلديد، األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العريب، متاح على 

https://www.gcc-sg.org/ar-sa : املوقع
12. Oman Observer, Jul4, 2020.
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OMAN RAILWAYS : املصدر
اثنياً: منافع قطار اخلليج وعقبات التنفيذ

إذ  املتكامل،  العريب  الربط  أوىل حنو  بوصفِه خطوًة  منفعٍة كبريٍة  ذا  املشروع  يعدُّ هذا 
ستكون هذه الشبكات احمللية جزءاً من ذلك النظام األمشل، كما أنَّ انتشار الشبكة أيخذ الناس 
إىل حيث يريدون الذهاب بسرعة وبتكلفة منخفضة مقارنًة ببديل القيادة أو الطريان، وتتمثَّل امليزة 
الرئيسة ملشاريع السكك احلديدية يف ترابطها مع خدمات النقل األخرى  مثل املطارات واملوانئ 

وخدمات النقل احمللية مبا يف ذلك احلافالت وسيارات األجرة13∗.
وقد ذهب بعٌض من احملللي إىل أنَّه بصرف النظر عن فوائد النقل، ال ينبغي التقليل من حجم 
التطوير العقاري اخلليجي الذي سيقوم حول حمطات السكك احلديدية اجلديدة ونطاق االستثمار 
البيئي  واألمن  الصحية  السالمة  املتحققة يف حجم  الزايدة  ذلك  إىل  وُيضاُف   ، الكبرية  وفوائده 
 للمجتمع ، ومن انحية أخرى ستؤدِّي الشبكة إىل سالسل إمداد أكثر استدامة وتقليل االزدحام

 على الطرق لألجيال القادمة؛ ألنَّ الطريقة احلالية لنقل البضائع يف دول جملس التعاون اخلليجي تتم 
13∗. ابلنسبة للركاب يومياً، يعد هذا أمراً مهماً؛ ألنَّ املشي يف حرارة الصيف ملدَّة قصرية قد ميثل حتداًي  وفقاً للخرباء.
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إىل حدٍّ كبري بوساطة الشاحنات واالنتقال إىل قطار شحن واحد سيزيل 50 شاحنة من الطرق 
وحيمل 1000 طن من البضائع، وهذا يعين أنَّه سيكون هنالك عدد أقل من حوادث املرور على 
الطرق وانبعاث أقل من الكاربون، أي: تقليل تكاليف الطاقة بنسبة ترتاوح بي 60 و 80 يف املئة 

عن النقل الربي، وتقليل امللواثت اجلوية14 .
وعلى الطرف اآلخر من منافع املشروع تربز لنا كثرياً من العقبات ومنها تعرُّضه للكثري 
من التأخري والتباطؤ يف اإلجناز؛ بسبب جمموعة من التحدايت ويف مقدمتها التحدايت املالية لدول 
جملس التعاون اخلليجي، مبا يف ذلك 260 مليار دوالر من اخلسائر الناجتة عن اهنيار أسعار النفط 
بي عامي 2014 و 2015، والفشل الالحق للسوق يف التعايف من اجلائحة التاجية اليت أفضت  
إىل أتخري اإلنفاق على البنية التحتية لقطار اخلليج،  فالعقبات على اجلزء اإلمارايتّ متثَّلت بقيام 
شركة االحتاد للسكك احلديدية املدعومة من احلكومة ) اليت تدير شبكة السكك احلديدية اإلماراتية 
اليت تبلغ قيمتها 11 مليار دوالر أمريكي(  بتعليق العطاءات اخلاصة بتوسيع مهم يبلغ 628 كيلو 
مرت يف املرحلة الثانية من املشروع الذي كان من شأنه أن يربط العي الواقعة على احلدود مع ُعمان 
ابلغويفات على احلدود السعودية يف عام 2016، وبعد عام  استأنفت اإلمارات حبذر العطاءات 

لدعوة املستثمرين الدوليي لبناء حصتها من السكك احلديدية يف دول جملس التعاون اخلليجي.
السكك  بناء خطوط  وقف  إىل  الُعماينّ  اجلزء  مماثلة  استثمارية  حتدايت  دفعت  كما   
احلديدية يف عام 2016 اليت كان من املؤمَّل أن تكون قابلة للتشغيل املتبادل مع سكك حديد 

دول جملس التعاون اخلليجي حبلول عام 201815.
ُيضاف إىل ذلك الصدع الكبري الذي تعرَّض له املشروع حينما ُوِضَع اجلزء القطرّي حتت 
ن العام 2017، ما أدَّى إىل عدم اإلشارة لقطار اخلليج ضمن املوقع اإللكرتوين  لشركة  احلصار إابَّ
الريل القطرية )Rail( وفقاً ملا ُقدَِّم له آنفاً يف هذه الورقة16، ويف املقابل طوَّرت قطر طرقاً جتارية 
بديلة بي دول اخلليج تتجاوز مشروع سكة   حديد دول جملس التعاون اخلليجي وتضعف آفاق 

التكامل االقتصادي اإلقليمي اخلليجي الكامل17.

14. Issac John , Why GCC rail is a game-changer , Al khalej Times , Sat 12 Aug 2017.
15. Banafsheh Keynoush , GCC Railway Project Held Up by Financial Problems and Qatar’s 
Exclusion , Sada Al Khalej , Jul 30, 2020.
16.  https://corp.qr.com.qa/Arabic/Projects/Pages/LusailLightRailTransit.aspx
17.https://insidearabia.com/gcc-railway-project-held-up-by-financial-problems-and-qatars-
exclusion/
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أمَّا اجلزء الكوييّت مل تتحقَّق كثرياً من مساعي الذهاب إىل الربط السككي فحىت متوز / 
يوليو 2020 كانت التصرحيات الصادرة عن اهليئة الكويتية ملشاريع الشراكة )KAPP( تتحدَّث 
للطرق واملواصالت )PART( يف تقدمي تصميمات ملسارات السكك  العامة  اهليئة  عن فشل 
احلديدية. و أنَّ البلدية مل توفِّر مواقع حملطات القطارات واملواقع األخرى ذات الصلة، منوهًة إىل 
إضافية لتسمية مستشار الستكمال دراسات التصميم اخلاصة  أنَّ PART طلبت 24 شهراً 

ابملشروع18∗، ما تسبب يف أتخري اإلعالن عن الربط خالل مدَّة قريبة19.
أمَّا اجلزء السعودّي فقد تراجعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل دول جملس التعاون 
اخلليجي مبرور الوقت؛ بسبب االهنيار األخري للنفط والوابء العاملي، وَوْفقاً لصندوق النقد الدويل 
يواجه االقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 6.8 يف املئة وحده ما يعرِّض مستقبل مشاريع السكك 

احلديدية عالية السرعة املخطط هلا للخطر20. 
 ولألسباب نفسها يتعثَّر املضي يف املشروع ضمن اجلزء البحرييّن الذي يعاين اقتصاده من 

الركود حاله حال سائر دول اجمللس واملقدَّر بـ %7,6 طبقاً لتقديرات الصندوق.
اثلثاً :أثر قطار اخلليج على العراق

يشكِّل العراق القناة اجلافة لربط موانئ دول اخلليج العربية بقلب أورواب كما أيمل العراق 
اليت  املالية  الواردات  الذي يربط آسيا وأورواب عن طريق  ابالستفادة من موقعه على طريق احلرير 
سُتْجَن من مرور البضائع عرب أراضيه ال سيِّما بعد اخنفاض واردات العراق الناجتة من النفط، إالَّ 
أنَّ هذه احملاوالت تصطدم بعدد من العراقيل بعضها سياسي وآخر تراكمي جرَّاء حروب خاضتها 

بغداد عرب أربعة عقود ماضية.
كما أنَّ الكويت تطمح إىل أن تكون مركزاً اقتصادايً مهماً حبكم موقعها اجلغرايف؛ لتكون 
ممراً للبضائع الشرقية ال سيِّما الصينية منها حنو الغرب مروراً ابلعراق عرب شبكة من سكك احلديد 

18∗. "نظرًا ألن هذا املشروع ضخم وينطوي على التزامات مالية ضخمة ، فقد طلبت KAPP من اجلهات املختصة وقف 
تعترب جزًءا  الالزمة ، واليت  الفنية  املتطلبات  توفر تلك اإلدارات مجيع  املشروع حىت  لتقدمي عطاءات  لتعيي مستشار  اإلجراءات 

أساسًيا من العطاء".
19.https://www.zawya.com/mena/en/projects/story/PROJECTS_GCC_Railway_Kuwait_set_
to_delay_tendering_rail_project-ZAWYA20200716074908/
20.https://insidearabia.com/gcc-railway-project-held-up-by-financial-problems-and-qatars-
exclusion/
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تتجه حنو أورواب، إالَّ أنَّ هذه الطموحات تصطدم مبخاوف عراقية من أن تكون موانئ الكويت ال 
سيِّما ميناء مبارك بدياًل عن ميناء الفاو العراقي21∗، وهنا يبدأ تصادم املصاحل بي العراق واخلليج 
عموماً والكويت خصوصًا22، فمشاريع الربط السككي مع الكويت وحىت إيران ستؤثِّر أتثرياً سلبياً 
على نشاط املوانئ العراقية اليت تعدُّ حمدودة األعماق، إذ ال تتجاوز 12 مرتاً كحدٍّ أقصى، فيما 
متتلك الكويت وإيران موانئ عميقة مطلة على اخلليج وهذا سيؤدِّي إىل شبه إخراج للمراىفء البحرية 
العراقية من اخلدمة واملنافسة ما يؤدِّي إىل حرماهنا من أجور وعوائد السفن والوكاالت واخلدمات 

البحرية23 .
يضرُّ  قد  الكويت  مع  فالربط  متاماً  واخلليج هو سليب  العراق  بي  الربط  يعين أبنَّ  هذا ال 
العراق إذا ما أدَّى ذلك إىل توقُّف حركة املواىنء العراقية، ولكن الربط مع السعودية ميكن أن حيقَِّق 
منافع جديرة ابالعتبار؛ إلمكانية ربط األراضي العراقية ابلبحر األمحر وربط تركيا ابخلليج العريّب 
مواىنء البحر األمحر عن طريق القناة اجلافة لألراضي العراقية، ولذلك قامت جلان عراقية –سعودية 
مشرتكة بتحديد املسار األويل ملشروع ربط خط سكة حديد من حمطة السماوة يف حمافظة املثن 
ابجتاه احلدود مع اململكة العربية السعودية وُكلَِّفِت املالكات الفنية لتحديد متطلبات املشروع ونقط 
اإلحداثيات واملواصفات وغريها، إذ أكَّد مهندسو املشروع على أنَّه قابل للتنفيذ، وسريبط اململكة 
ا كفيلة  العربية السعودية ابلعراق، إذ ستعّزِز هذه اخلطوة قوة احلركة االقتصادية بي البلدين كما أهنَّ
إبمتام الربط العريب ابلسكة احلديد، اليت ميكن يف مدايهتا األبعد أن تشكِّل خطاً لنقل احلجيج بي 
دول آسيا اإلسالمية املطلة على حبر قزوين وتركيا إىل األراضي املقدَّسة بسهولة ويسر وتكاليف 

أقل24. 
وعلى اجلانب اآلخر قد تسمح املصاحلة اخلليجية وإمتام الربط السككي اخلليجّي مع العراق 
إىل تسهيل مد أنبوب الغاز الذي كانت حتلم به قطر عن طريق السعودية والعراق وصواًل إىل تركيا مث 
ط، الذي يُعدُّ أحد أهم املشاريع القطرية بتصدير غازها عرب األانبيب بداًل من  البحر األبيض املتوسِّ

21∗. الذي يقع جنوب حمافظة البصرة والذي وضع حجر األساس له عام 2010 إال أنه مل يكتمل حىت اآلن.
22. مؤيد الطريف، الربط السككي بي العراق ودول اجلوار بي األمنيات والعراقيل، االندبندنت عربية  :

https://www.independentarabia.com29/9/2020
23. عمار الصاحل، كيف ستتأثر موانئ العراق من ربط السكك احلديدية إبيران والكويت:

https://www.aljazeera.net/ebusiness
https://www.eremnews.com: 24. العراق يبدأ إنشاء خط سكك حديدية ابجتاه السعودية
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أيضاً؛ ألنَّ  السعودية والعراق  فإنَّ قطر ستحقِّق منفعة كبرية تصبُّ يف مصلحة  السفن، وبذلك 
ع التجارة البينية، ومن مث فإنَّ هذه السكة  مرور األنبوب سيكون مدفوع األجر، األمر الذي سيوسِّ

ستكون ذات منفعة لدول الربط مجيعًا25
التوصيات:

نتيجًة ملا تقدَّم ميكن للربط السككي بي العراق ودول جملس التعاون اخلليجي أن يصبَّ يف  1. 
العراقية )إبحالل  البحرية  الرافدين حينما ال يكون ذلك على حساب املراىفء  مصلحة بالد 
الوطنية من جدوى  البحرية  املراىفء  مراىفء دول اجلوار اجلغرايف بدياًل عنها( ملا يف استعمال 

اقتصادية، لكي ال يصبح العراق منطقة »ترانزيت« فقط مترُّ منه بضائع الدول املختلفة.
توصي الورقة بضرورة مراعاة ضمان الربط العراقي مع مواىنء البحر األمحر، وكذلك االستفادة 2. 

من الربط اخلليجي مع  مواىنء حبر العرب مبا يؤمِّن  سالمة النقل والبضائع  بعيداً عن أيَِّة 
توتراٍت عسكرية أو سياسية قد حتدث نتيجة للصراع يف منطقة اخلليج أو الشرق األوسط.

ودراسات 3.  واألدلَّة  البياانت  أحدث  إىل  ترتكز  االختصاصات  متعددة  تفاوضية  فرق  إعداد 
اجلدوى؛ لنقل املباحثات مع دول اجلوار اجلغرايف ال سيِّما مع اجلانب الرتكي الذي ميكن عن 
طريقه الربط مع أوراب، وإعادة احلياة ملا كان يعرف خط بغداد– برلي الذي ميكن عن طريقه 

تذليل الكثري من مشكالت السياسات العامة يف قطاعات حيوية أخرى غري قطاع النقل .
يُعدُّ إنشاء خطوط للسكك احلديدية احلديثة عن طريق االستثمار املشرتك ساحة توفر كثرٍي 4. 

من فرص العمل وتنهض ابلشبكة املتهالكة احلالية طبقاً ملؤشرات وزارة التخطيط كما تسمح 
املساحة نفسها إبقامة مدن عصرية خضراء تستوعب الزايدة السكانية يف البالد.

يوفِّر الربط السككي مع دول اجلوار اجلغرايف فرصًة مميَّزًة لتطوير السياحة املستدامة يف البالد  5. 

25.https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%
D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8
%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8
A%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%
A7%D9%82%D8%9F
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يف  االستثمار  وتنشيط  استغالهلا  ُأْحِسَن  ما  إذا  واألهوار(  والصحراوية،  واآلاثر،  )الدينية، 
مضمارها.

اجلداول:
1. إحصاءات السكك احلديد العراقية للسنوات 2018-2017 ) بعد حترير املوصل(.

املصدر : اجلهاز املركزي لالحصاء : احصاء سكك احلديد السنوي 2017 -2018
https//:archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files_13/
lrq_.rd_mdyry_hst_lnql_wltslt.pdf
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2. نشاط السكك احلديد العراقية للسنوات 2014-2006) مرحلة ماقبل أحداث املوصل(

http://cosit.gov.iq/AAS2016/
TRANSPORTATION&COMMUNICATION_STATIS-
TICS/13.htm
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الدول  بني  الربط  )إلمتام  تنفيذها  املطلوب  واخلطوط  املقرتحة،  السككي  الربط  3. خطوط 
العربية( 

 
املصدر :جملة النقل 

http//:mot.gov.sy/web/magazine/magazine_det.php?id2=


