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دور أنظمة الذكاء االصطناعي يف تعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية )ميناء الفاو الكبري أمنوذجًا( 

اخلالصة التنفيذية: 

سيكون الكتمال ميناء الفاو الكبري أمهيًة إسرتاتيجيًة متكاملًة يف العراق وعلى الصعيد السياسي - 
واالقتصادي واالجتماعي، ومبا يتناسب وحجم النمو يف التبادل التجاري اإلقليمي والعاملي. 

قدرة أنظمة الذكاء االصطناعي على حتسي قدرات الوصول، ونوعية اخلدمات احلكومية إىل - 
املواطني، وخلق قدر أكرب من الرضا اجلماعي الناتج من الشفافية واإلدارة الناجحة. 

ال يتحقَّق تعزيز القدرة التنافسية للتجارة العراقية إال عن طريق مواكبة األحداث التكنولوجيا - 
والتقنية اليت ُتطبَّق على أرض الواقع، وأفضل ما يستخدم اآلن هو أنظمة الذكاء االصطناعي 

 .”Block Chain“ أو تقنيات

سريتفع حجم التجارة الدولية املتوقَّع للعراق يف عام 2040 مبقدار )%36( عن عام 2020، - 
وهي نسبة تتطلَّب العمل الدؤوب واحلقيقي ملسايرة هذه الزايدات، وأفضل الطرائق وأقصرها 
للوصول هو ابالعتماد على أنظمة الذكاء االصطناعي يف البناء واإلدارة والتنظيم وصواًل إىل 

عمليات حتصيل اإليرادات وتوزيع األرابح.

املقدمة 

ال شكَّ أنَّ الثورة الصناعية الرابعة املتمثِّلة ابلذكاء االصطناعي أحدثت فارقاً مهماً يف خمتلف 
الكبري  الدور  التكنولوجية كان هلا  التطوُّرات  إنَّ  إذ  السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  اجملاالت 
يف تسريع عملية النمو االقتصادي يف العامل، إذ أدرك العامل وال سيَّما الدول املتقدمة صناعياً أمهية 
الذكاء االصطناعي يف تسريع عملية اإلنتاج وتقليل مستوى التكاليف فضاًل عن التطوُّرات األخرى 
احلاصلة يف اجلوانب اإلدارية واملؤسساتية واملعلوماتية وغريها، ومن هذه األمور هي اليت تندرج با 

دور أنظمة الذكاء االصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية 
للموانئ العراقية )ميناء الفاو الكبير أنموذجًا( 

علي عبدالكاظم دعدوش *

*  دكتوراه اقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد.
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أنظمة الذكاء االصطناعي وتسهم يف تنشيط القدرة التنافسية يف األسواق العاملية.

حالِت األزمات املتتالية اليت تعرَّض هلا العراق منذ مثانينيات القرن املاضي مروراً ابلعقوابت 
عام  بعد  متفاوتة  سنوات  يف  النفط  أسعار  اهنيار  إىل  وصواًل  التسعينيات  أوائل  يف  االقتصادية 
2003، فضاًل عن الفساد اإلداري واملايل يف أغلب الدوائر واملؤسسات احلكومية دون مسايرة 
التطورات التكنولوجية واملعرفة التقنية يف العامل، ومع امليزانيات االنفجارية واألموال الكبرية اليت حتصَّل 
عليها العراق ال سيَّما بعد عام 2003 وارتفاع أسعار النفط اخلام، إالَّ أنَّه مل يُعِط أمهيًة لتطوير عمل 
املوانئ العراقية مبختلف مواقعها واجتاهاهتا، ال سيَّما ميناء الفاو الكبري، إذ إنَّ عملية اكتمال امليناء 
ستكون هلا أمهية إسرتاتيجية متكاملة يف العراق وعلى الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 
ومبا يتناسب وحجم التبادل التجاري اإلقليمي والعاملي، األمر الذي سريفد املوازنة العامة إبيرادات 
مهمة تعّزِز من حجم اإليرادات خارج قطاع الطاقة من جهة، وتسهم بعملية تنويع االقتصاد العراقي 

من حيث ازدهار عملية التجارة اخلارجية من جهة أخرى.

احملور األول: الذكاء االصطناعي مدخل حملاكاة القدرة التنافسية 

أواًل: مفهوم الذكاء االصطناعي:

1- التعريف واألمهية.  

صناعة  عليها  تقوم  اليت  األساسية  الركائز  وإحدى  احلاسوب  علم  فروع  أحد  هو 
إليه  ُيشار  الذي  االصطناعي  الذكاء  مصطلح  تعريف  ومُيكن  احلايل  العصر  يف  التكنولوجيا 
القيام  الرقميَّة على  قدرة اآلالت واحلواسيب  ابالختصار)Intelligence Artificial( أبنَّه 
مبهام ُمعيَّنة حُتاكي وتشبه تلك اليت تقوم با الكائنات الذكيَّة، كالقدرة على التفكري أو التعلُّم من 
التجارب السابقة أو غريها من العمليات اأُلخرى اليت تتطلَّب عمليات ذهنية، كما يهدف الذكاء 
االصطناعي إىل الوصول إىل أنظمة تتمتَّع ابلذكاء وتتصرَّف على النحو الذي يتصرَّف به البشر 
ستخدميها خدمات خُمتلفة من التعليم واإلرشاد 

ُ
من حيث التعلُّم والفهم، إذ تُقدِّم تلك األنظمة مل

لذكاء  حماكاة  فهو   ،  )Philipp & Benjamin,2017,2 (ذلك إىل  وما  والتفاعل 
السلوك  على حماكاة  قادراً  يكون  اآليل  للحاسوب  برامج  طبيعته عن طريق عمل  وفهم  اإلنسان 
اإلنساين املتسم ابلذكاء، ويوجد الذكاء االصطناعي يف كلِّ مكاٍن حولنا، بدايًة من السيارات ذاتية 
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القيادة والطائرات املسرية من دون طيَّار، وصواًل إىل برجميات الرتمجة واالستثمار ورايدة األعمال 
 .)Ajay & Oettl,2017,8( وغريها من التطبيقات املنتشرة يف العامل

2- عالقة أنظمة الذكاء االصطناعي ابلتحوُّالت العاملية )االقتصادية وغري االقتصادية(.

ُيستخدم الذكاء االصطناعي يف عديٍد من اجملاالت العسكرية والصناعية واالقتصادية والطبية 
والتعليمية وغريها، كما يلعب الذكاء االصطناعي دوراً مهماً يف عملية حتليل البياانت االقتصادية 
ويف حمركات البحث، ويف األلعاب اإللكرتونية ويف جماالت التسويق، واإلعالن، والصحافة، وصناعة 
األسلحة احلربية وغريها من التطبيقات اليت أصبحت تتكاثر وتتداخل يف عديٍد من الوظائف، ويُعدُّ 
قطاع احلكومات مكاانً مثالياً لتطبيقات الذكاء االصطناعي، ويف تطوير عديٍد من برامج احلكومة 

اإللكرتونية ويف تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطني بسهولة ويسر .
حاالت  أبعلى  الصحية  الرعاية  )قطاع  منها:  عديدة  جماالت  االصطناعي  الذكاء  يدعم 
مقارنتها  أو  املريض  بصحة  املتعلقة  البياانت  يف  الصغرية  املتغريات  عن  كالكشف  االستخدام، 
بصحة مريض آخر، أو الكشف املبكِّر عن األوبئة احملتملة، ورصد حاالت املرض للمساعدة يف 
احتوائها واحلد من انتشارها، والتصوير املقطعي وغريها. شهد جمال القيادة الذاتية للمركبات حاالت 
استخدام الذكاء االصطناعي زايدة كبرية يف اآلونة األخرية، إذ أُْدِخَل يف أساطيل السيارات ذاتية 
عدَّة ملشاركة الركَّاب، ويف جمال دعم سائقي هذا النوع من السيارات أيضاً، مثل: مساعدة 

ُ
القيادة امل

املالية  اخلدمات  االصطناعي يف  الذكاء  يسهم  الوقائية وغريها.  والصيانة  احملّرِك،  ومراقبة  السائق، 
ويف عمليات التخطيط املايل لألفراد، ويف الكشف عن عمليات االحتيال، وحماربة غسل األموال 
االصطناعي  الذكاء  فيساعد  واملتوسطة  الصغرية  واملشاريع  التجزئة  قطاع  يف  أمَّا  وغريها.  واألمتتة 
املشاريع  مؤسسات  بدء  مثل:  املستهلك  طلب  توقعات  ويف  واإلنتاج  التصاميم  ختصيص  يف 
اإلنتاجية يف استخدام التعلُّم العميق للتنبُّؤ بطلبات املستهلك مقدَّماً ويف إدارة املخزون والتسليم، 
صعيد  -على  االصطناعي  الذكاء  يدعم   .)Miklif&Dadoosh,2021,1603(
الطاقة- العدَّادات الذكية واملعلومات حول الوقت الفعلي الستهالك الطاقة، جبانب املساعدة يف 
خفض فواتري االستهالك عن طريق تشغيل شبكات كهرابء أذكى وذي مقدرة على ختزين الطاقة 
والتنبُّؤ بعمليات صيانة البنية التحتية. يعّزِز الذكاء االصطناعي -يف جانب القطاع الصناعي- الرقابة 
اإلنتاجية وختصيص  ابلسعة  واالرتقاء  التوزيع  الصناعية، وسالسل  للعمليات  التلقائي  واإلصالح 

املنتجات حسب الطلب.
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التقرير الصادر عن شركة )ماكينزيMcKinsey Company ( إىل أنَّ ثورة  أشار 
تطبيقات الذكاء االصطناعي من شأهنا أن تقدِّم أتثريات إجيابية على جمتمعاتنا واقتصاداتنا، ألنَّ 
الشركات اليت تتبنَّ الذكاء االصطناعي والروبواتت يف أنشطتها التجارية والصناعية ستوفِّر مليارات 
قد  نفسه  الوقت  ويف  الوظائف،  من  جديدًة  أنواعاً  ختلق  َثَّ  ومن  والتطوير،  للبحث  الدوالرات 
يوفِّر اخنفاض تكلفة استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي فرصاً جديدًة لروَّاد األعمال )القطاع 
التجارية وتنميتها دولياً؛ نظراً الحتمال حتقيق عوائد أعلى بسبب خفض  اخلاص( لبدء أعماهلم 
مصاريف التشغيل واستهالك وقت أقل لتبادل أفضل للمعلومات اخلاصة بكلِّ األنشطة االقتصادية 

 .)mckinsey,2020,3( والتجارية

أمَّا على صعيد آخر فريى بعض اخلرباء إبمكان التطورات احلاصلة يف الذكاء االصطناعي 
أن تؤدِّي إىل االستغناء عن املوارد البشرية، وهذا من شأنِه أن يزيد نسبة البطالة يف اجملتمع، فضاًل 
أنظمة  البطالة، وهناك حتدايت أخرى انشئة عن تطوير  لزايدة معدالت  احملتملة  التهديدات  عن 
الذكاء االصطناعي، قد تشمل هذه التحدايت عدم الكفاءة يف تقييم املخاطر التجارية والقرصنة 
واألمن السيرباين واملعضالت األخالقية وغريها، ومن َثَّ ميكن أن تؤدِّي هذه التحدايت السابقة إىل 
اجتاهات مثمرة للبحوث املستقبلية لفهم أفضل لتطوير أنظمة الذكاء االصطناعي ومدى إمكانية 
تعطيلها للصناعات املختلفة، وأخرياً جيب إجراء خطوط حبث مستقبلية الستكشاف كيف سيؤثِّر 
الذكاء االصطناعي على األنشطة االقتصادية للدولة والشركات الناشئة والشركات الكبرية من منظور 
Francisco & Posch-(  مزااي التكلفة وإىل أي مدى اعتمادها على البياانت يف أعماهلا

ke,2017,12(، فضاًل عن حتقيق عدم املساواة واتساع الفجوة بي األغنياء والفقراء.

اثنياً: مفهوم القدرة التنافسية 

هي قدرة التميز على املنافسي يف اجلودة والسعر، أو التوقيت يف التسليم، أو خدمات ما 
قبل البيع أو بعده، أو يف االبتكار أو على التغري السريع، أو القدرة على بناء عالقة جيدة مؤثرة 
مع العمالء حبيث تزيد من رضاهم. أمَّا مفهوم القدرة التنافسية للشركات أو املوانئ فتتمحور 
وترتكز حول قدرهتا على تلبية رغبات املنتجي واملستهلكي املختلفة، وذلك بتوفري خدمات ذات 
نوعية جيدة تستطيع عن طريقها تذليل العقبات وأبقل كلفة وأقصى سرعة ممكنة. وفيما يلي أبرز 

:)Shabbir,2015,321( حمدِّدات القدرة التنافسية
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1- ركائز القدرة التنافسية. 

 أ- ميزة التكلفة األقل: ويقصد با قدرة الوحدة االقتصادية للشركة أو املصنع على تصميم 
املنتجات وتصنيعها وتسويقها أبقل تكلفة ممكنة، مقارنًة مع منافسيها ممَّا ميكنها من حتقيق أرابح 
كبرية يف التكلفة املنخفضة، ومن َثَّ تزيد فرص البيع أبسعار تنافسية فرصَة التحكم بتكاليف تُعطي 

املؤسسة أو الشركة أول مشروع ابملقارنة مع املنافسي ميزة التكلفة األقل.

ب- ميزة متييز املنتج )اجلودة(:  هي أن تتمكَّن الوحدة االقتصادية من تقدمي منتجات أو 
خدمات متميزة وفريدة من نوعها تَلقى رضا األفراد وجبودة عالية وخدمات ما بعد البيع، لذا أصبح 
من الضروري على الوحدات االقتصادية فهم مصادر التميز وحتليلها عن طريق جمموعة من األنشطة. 

ج- ميزة اختصار الوقت:  هي حتقيق ميزة تنافسية على أساس ختفيض وقت أو عنصر الزمن 
لصاحل األفراد وذلك عن طريق عناصر عدَّة أمهُّها ختفيض زمن تقدمي املنتجات اجلديدة إىل األسواق 
أو ختفيض زمن دورة التصنيع املنتجات ووقتها، ومن َثَّ يؤدِّي إىل ختفيض التكاليف خاصة تكاليف 

التخزين واإلنتاج. 

2- العوامل املؤثِّرة على القدرة التنافسية. 

العوامل اخلارجية:  وتتمثَّل يف تغري احتياجات العميل، أو املستهلك، أو التغريات التكنولوجية 
االقتصادية، أو القانونية، واليت ختلق القدرة تنافسية لبعض املؤسسات أو الشركات؛ نتيجًة لسرعة 
ردِّ فعلهم على التغريات وهلذا يُعدُّ االستثمار يف البحوث والتطوير من العوامل اليت تساهم يف تعزيز 

القدرة تنافسية للمشروع أول وحده االقتصادية.

العوامل الداخلية: وتتمثَّل يف قدرة الوحدة االقتصادية على امتالك موارد اقتصادية مهمة 
التحتية،  والبنية  املال  ورأس  واملعرفة  الطبيعية(  )املوارد  واملؤهَّلة ومصادر  املدرَّبة  البشرية  كالعناصر 
فكلما كانت هذِه مجيعاً متوفِّرة عند املشروع أو املؤسسة أو الشركة وال تكون متوفرة عند املنافسي 
الوحدة  موارد  بدَّ من حتويل  الشركة. كذلك ال  أو  للمشروع  التنافسية  قدرة  من  زادت  اآلخرين 
االقتصادية مثل: )املعدات الرأمسالية، واملصانع، واإلمكاانت البشرية( إىل قدرات وكفاءات حمورية 

تتسم ابخلصوصية والتميُّز عن املنافسي. 
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اثلثاً: عالقة أنظمة الذكاء االصطناعي ابلقدرة التنافسية للموانئ »املنفذ الذكي أمنوذجًا« 

عاملية وال  اقتصادية وال مشاركة  قوة  فال  وتكنولوجيا  علميًة  املعاصر حتدايٍت  العامل   يواجه 
نفاذ إىل األسواق اخلارجية وال قدرة على الصمود اجتاه املنافسة القوية إال عن طريق التقدُّم العلمي 
والتكنولوجي القائم على حبث علمي قوي وصناعة متطورة، لذا فإنَّ البحث العلمي هو الوسيلة 
اليت ال بدَّ منها لتحديث الصناعة مبختلف أصنافها وأنواعها ورفع قدراهتا التنافسية وحىت يتحقَّق 
ذلك فإنَّ النهضة العلمية والتكنولوجية جيب أن تستهدف توطني التكنولوجيا وليس نقلها فحسب، 
ومن َثَّ جتعل منها قاعدة للصناعات املتطورة واملوانئ التجارية، مبعن تسخري العلم وما ينتج عنه 
من معارف ومهارات ليمثِّل الركيزة األساسية للتنمية التكنولوجية اليت حتقِّق القتصاد البلد انطالقًة 
البحث واالبتكار.  نتيجة  التكنولوجية  التطورات  استثمار  القائمة على  الصناعة  أساسها  جديدًة 
مهماً يف زايدة االخرتاعات واالبتكارات، واليت  التكنولوجي دوراً  العلمي والتطوير  يلعب البحث 
بدورها تؤدِّي إىل حتقيق التقدُّم التكنولوجي وهذه بدورها تؤدِّي إىل حتقيق التنافسية الصناعية عوماً 

وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ خصوصاً. 

لطاملا خدمت املوانئ وظيفة مهمة لنقل البضائع وذلك قبل الثورة الصناعية، فقد عملت 
املوانئ كمراكز جتارية وأسواق من شأهنا أن تتطوَّر إىل مراكز للتبادل الثقايف والتنمية االجتماعية 
واالستيطان الدميوغرايف. أمَّا اآلن ومع دمج املوانئ مع البياانت الكبرية عن طريق )أنظمة الذكاء 
االصطناعي( فتؤدِّي هذه التقنيات والعمليات إىل الرتابط بي البيئة الذكية ليصل القطاعات امليناء 
أثناء اختاذ خيارات مستقلة وذكية، مبا يؤدِّي إىل  التوريد أبكملها  املختلفة معاً، وُتدمج سلسلة 
بناء شبكة من املوانئ الذكية عالية املستوى ومتقدمة من الناحية التكنولوجية يف مجيع أحناء العامل، 
 )CHAIN PORT وخري مثال تطبيقي عملي كان عن طريق مبادرة هيئة ميناء )هامبورج
اليت بدأت ابلتعاون مع منافذ مثل: )لوس أجنلس ، ومونرتايل، وروتردام، وبرشلونة، وسنغافورة، 
وبوسان(. وختترب الصناعة البحرية تقنية Chain“ ”Block منذ عام 2017، وقد دخلت 
 Block“ التكنولوجيا إلنشاء أنظمة شحن عديد من شركات الشحن يف شراكة مع شركات 
تقنية  ابختبار   )IBM( شركة  قامت  كما  البحرية،  اللوجستية  اخلدمات  لتحسي   ”Chain

.)ITU,2018,16( )Cus Dec( يف تقدمي البيان اجلمركي ”Block Chain“
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1- مفهوم املنفذ الذكي.

تزود املوانئ الذكية وعن طريق القوى العاملة من ذوي املهارات والتكنولوجيا ذات الصلة 
وتقدمي  البضائع  حركة  وتسهيل كفاءة  للموانئ،  الفريدة  واخلارجية  الداخلية  التحدايت  ملواجهة 
شاماًل  هنجاً   )Smart Port( استخدام  سيحقِّق  كما  املعلومات.  تدفق  وتسهيل  اخلدمات 
لسلسلة  البيئي  النظام  أي مكان آخر يف  أو يف  داخلياً  للنتائج من دون خلق حتدايت جديدة 
اجملتمعات  ويعّزِز  الطبيعية  البيئة  على  السلبية ألنشطته  اآلاثر  من  الذكي  املنفذ  وسيقلِّل  التوريد. 
احمليطة اقتصادايً واجتماعياً. وتسمح الفوائد املادية للتقنيات املختارة للمنفذ الذكي بتحقيق )حتسي 
أو  االقتصادية  الصدمات  مواجهة  يف  األعمال  مرونة  وزايدة  تنافسية•  ميزة  الكتساب  الكفاءة 
القوى املعطلة• واستخراج أقصى قيمة من األصول املادية• وتطوير مصادر دخل جديدة بناًء على 
وجتاوزها(  البيئية  االلتزامات  وحتقيق  ورفاهيته•  املوظف  مشاركة  وزايدة  الرقمية•  القيمة  مقرتحات 

.)Stringfixer,2020,2(

تستخدم املوانئ الذكية حلواًل تقنيًة ذكيًة لزايدة )الكفاءة والفعالية واألمن( عن طريق جعل 
املوانئ أكثر استدامة بيئياً وكفاءة اقتصادية وقادرة على التعامل مع حركة املرور املتزايدة يف املوانئ. 
ونظراً لتزايد حجم احلاوايت والنقل وسفن الرحالت البحرية، ما تزال املوانئ تواجه حتدايت جديدة 
يف حركة املرور واملعاجلة اليومية. ولكن ميكن لتقنيات مثل: )إنرتنت األشياء( أو إدخال منظومة 
إىل ذلك  املخزون وما  وإدارة  للمستودعات  اللوجستية  اخلدمات  الذكاء االصطناعي من حتسي 

واملساعدة يف أمتتة حتميل البضائع وإرساهلا ونقلها.

ال ننسى أبنَّ هنالك ميزة أخرى للموانئ الذكية املعتِمدة على أنظمة الذكاء االصطناعي وهي 
حتسي أماكن وقوف السيارات، وتسهيل حركة املرور عن طريق زايدة كفاءة استخدام املساحات 
احملدودة. إذ ميكن )ألجهزة االستشعار والكامريات والطائرات من دون طيار( وغريها من التقنيات 
مجع املعلومات ومشاركتها تلقائياً مثل: )بياانت الطقس، وحركة املرور، والتلوث ألصحاب املوانئ 
والعمالء(. وحتسي )سري العمل( الذي من شأنه أن يضاعف السعة من دون احلاجة إىل مساحة 
التشغيل  تقليل تكاليف  بنية حتتية ومعدات جديدة، مع  إضافية أو االضطرار إىل االستثمار يف 
يف الوقت نفسه. يف املقابل ال يعين جعل أحد املوانئ )ذكياً( ربط كل شيء داخل امليناء رقمياً 
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فحسب، بل يتطلَّب أيضاً تعاوانً متعدِّد املستوايت بي السلطات احلكومية والشركات واجملتمعات 
احمللية واألطراف األخرى ذات الصلة يف النجاح أو حتقيق اهلدف املنشود. 

تتطلَّب البياانت املشرتكة من املنافذ الذكية -أيضًا- التوحيد القياسي إذ ميكن استخدامها 
من شركة  املعلومات  وأحدث  واملواقع،  البلدان  خمتلف  األشخاص يف  قبل  من  أفضل  استخداماً 
)Vision gain( الدولية الستخبارات األعمال، إذ تقدِّر أبن يصَل اإلنفاق يف سوق املوانئ 
 ،2023 عام  يف  دوالر  مليار   )2.5( من  أكثر  إىل  االصطناعي  الذكاء  على  املعتمدة  الذكية 
ويستفيد املنفذ الذكي استفادًة كاملًة من املساحة، وحيقِّق إيرادات أعلى، وحيفظ املوارد الطبيعية 
ويستفيد من التكنولوجيا اليت ميكن الوصول إليها اجملتمع اللوجسيت. فضاًل عن ذلك ميكن للذكاء 
االصطناعي )Artificial intelligence( أن يساعد يف عمليات الفحص األمين وعمليات 
الفحص اآليل، ليس فقط للمساعدة يف توحيد مدد تلك املهام وخفضها، بل جيعلها أكثر أماانً 

 .)Robin Assafina,2021and( وموثوقية وأقل اعتماداً على الفشل البشري

2- تعزيز املنافسة االقتصادية للموانئ الذكية ابلتزامن مع االستدامة البيئة. 

ا حتتاج إىل تبسيط سري  من أجل أن تظل املوانئ الذكية قادرة على املنافسة اقتصادايً، فإهنَّ
العمل بكفاءة وتقليل التكاليف، إذ من املمكن حتديد التدفُّق األمثل حلركة املرور للسفن تلقائياً، 
ومن َثَّ ميكن حتسي أوقات حتميل البضائع وتفريغها لتوفري الوقت، إذ ميكن ختليص املزيد من السفن 
والبضائع يف وقت أقل. كما ميكن للموارد الطبيعية احمللية مثل: )النفط اخلام( أن تكون مبنزلة حوافز 
لتطوير املوانئ، ممَّا يؤدِّي إىل تنمية جتارية واقتصادية طويلة األجل ملنطقة أبكملها، يف الوقت نفسه، 
وألنَّ األمتتة من احملتمل أن تكون قادرة على خفض النفقات العامة والتكاليف، ميكن أن تصبح 
املوانئ الذكية أقل اعتماداً مالياً على احلكومات، ومن َثَّ يسمح بزايدة املرونة لالستثمارات اخلاصة 
والتحسينات )أي: تـُْعَطى عملية التشغيل إىل القطاع اخلاص وتكون إبشراف عام من قبل احلكومة؛ 

ا املسؤولة عن مثل هذه األمور السيادية يف املقام األول(.  ألهنَّ

عانت املوانئ اترخيياً من مستوايت عالية من التلوث البيئي، ومع ذلك ميكن أن حتدَّ املنافذ 
الذكية املعتمدة على الذكاء االصطناعي من استهالك الطاقة واهلدر عن طريق االستفادة من األمتتة 
والتقنيات الذكية. فميناء »هامبورغ« على سبيل املثال عنده نظام من أجهزة االستشعار والكامريات 



11

دور أنظمة الذكاء االصطناعي يف تعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية )ميناء الفاو الكبري أمنوذجًا( 

واألضواء الذكية على الطرق للمساعدة يف مراقبة حركة املرور وتوجيهها، واليت ميكن أن تساعد يف 
حتسي حركة املرور أيضاً، ومن َثَّ تقليل االنبعااثت أو امللواثت يف اجلو أو البحر. وتتطلَّب مشاريع 
احلكومية  والسلطات  الوكاالت  خمتلف  من  كبرياً  تعاوانً  هذه  الكبرية  العامة  التحتية  البنية  تطوير 

.)Stringfixer,2020,4(

احملور الثاين: مفهوم املوانئ وعالقتها ابلتجارة عاملياً -مدخل الذكاء االصطناعي-

أواًل: املفهوم واألمهية اإلسرتاتيجية 

ا منشآت ساحلية تتكوَّن من مرفأ أو أكثر، تُقام على السواحل أو شواطئ  تعرف املوانئ أبهنَّ
البحار واحمليطات أو البحريات، ويكون فيها عمليات تفريغ السفن وحتميلها من البضائع، وحتتوي 
املوانئ على الرافعات واألرصفة واملخازن، وتُعدُّ املوانئ مرًسى حمجوزاً أو مستوراً طبيعياً أو صناعياً 
عن موج البحر، وجتهَّز املوانئ مبعدَّات تفريغ البضائع وحتميلها مثل:( الرافعات )اليت يديرها عمَّال 
الشحن والتفريغ،( والرافعات الشوكية الستخدامها يف حتميل السفن، واليت ُتدار من القطاع اخلاص 
أو اهليئات احلكومية العاملة يف كل منشأة(. ويف كثري من األحيان توجد مصانع التعليب أو مرافق 
معاجلة أخرى ابلقرب من املوانئ. فضاًل عن أنَّ املوانئ توجد فيها بعض القنوات اليت تسمح للسفن 
ابحلركة الداخلية والوصول إىل وسائل النقل املختلفة، مثل: القطارات، والشاحنات حبيث تسمح 

للركاب والبضائع ابخلروج أسرع من امليناء وبكلف حمددة.

طريق  للبلد، عن  القومي  االقتصاد  مستوى  على  للموانئ  االقتصادية  األمهية  تكمن  كما 
أتثريها يف التنمية االقتصادية وال سيَّما يف القطاعات السلعية والتوزيعية، إذ يُعدُّ قطاع النقـل أحـد 
األنشطة التوزيعيـة املكوِّنة للناتج احمللي اإلمجايل، إذ تعتمد أكثر من )%85( من عمليات التبادل 
االقتصادية، وأتثريه يف  اإلمناء  لدوره يف رفع معدالت  حيوايً  يُعدُّ قطاعاً  النقل، ولذا  على حركة 
خمتلف املتغريات والقطاعات االقتصادية للبلد، ومن َثَّ فإنَّه يدرُّ أموااًل خلزينة الدولة اليت تعمل على 
ا تعمل  حتسي امليزان التجاري )األنونكتاد ,2019, 9(. وللموانئ أمهية إسرتاتيجية كبرية، إذ إهنَّ
على توظيف األيدي العاملة وتقليل حجم البطالة يف البالد، وكذلك تعمل على زايدة عمليات 
التجارة مع بلدان العامل أمجع، وفيما يلي جمموعة من النقط اليت تظهر األمهية اإلسرتاتيجية للموانئ 

)ITU,2018,11( :من الناحية االقتصادية والسياسية واالجتماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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يؤدِّي حتقيق إيرادات من العمالت األجنبية إىل حتسي ميزان املدفوعات، إذ تعمل املوانئ على . 1
حتقيق اإليرادات وتعزيزها بصورة كبرية، ال سيَّما حينما أتيت عمالت صعبة على الدول وخاصة 

عملة الدوالر فذلك يؤدِّي إىل حتسن امليزان التجاري للبلد. 

تساعد على دعم االستقالل االقتصادي والسياسي للدولة وأتكيده، إذ تُعدُّ املوانئ من املظاهر . 2
اليت تعمل على استقالل الدول، وخاصة من الناحية االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، 

والصناعية، واملالية.

خفض تكاليف البضائع املستوردة والسلع االستهالكية واملواد اخلام. إنَّ البضائع املستوردة هلا . 3
ا تعمل على خفض التكاليف وكذلك السلع االستهالكية، مثل:  دور كبري يف أمهية املوانئ؛ ألهنَّ

اخلضروات، والفاكهة، واللحوم، واألمساك، وكذلك املواد اخلام.

تزيد من القدرة التنافسية لصادرات الدولة. إذ سيعمل تعزيز القدرة التنافسية عند احلكومات . 4
أو الشركات املصدرة واملستوردة )القطاع اخلاص( على زايدة درجة املنافسة وخصوصاً يف زايدة 

حجم الصادرات من السلع واخلدمات وعملية دخوهلا إىل األسواق الدولية. 

تطوير املناطق اجملاورة للميناء وتنميتها، عن طريق األنشطة التشابكية بي القطاعات املالزمة . 5
ا تعمل على تعزيزها واالستفادة  للموانئ. تكمن أمهية املوانئ يف املناطق اجملاورة أو احمليطة با ألهنَّ

منها ابلدرجة األوىل سواًء أكانت زراعية أم صناعية أم جتارية أم خدماتية.

تُعدُّ مورداً من موارد الدولة عن طريق حتصيل الرسوم اجلمركية والعوائد واألجور، إذ إنَّ املوانئ . 6
وعن طريق زايدة الصادرات اليت تعمل على حتصيل كثرٍي من العوائد كالرسوم اجلمركية والشحن 

واألجور وغريها من العوائد.

تشجيع قيام بعض الصناعات وجتارات جديدة. إذ تعمل املوانئ على تشجيع الصناعات كافَّة . 7
حىت يستطيعوا عن طريق تصديرها لدول اخلارج وتعمل كذلك افتتاح مناطق جتارية أو مشاريع 

جديدة تعمل على تشجيع األعمال التنافسية والنفاذ إىل األسواق سواًء احمللية أم الدولية.
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اثنياً: دور املوانئ يف تنشيط التجارة العاملية 

ابلنظرايت  ما  حدٍّ  إىل  ترتبط  وهي  الدولية،  ابلتجارة  ودراستها  املوانئ  عناية  يف  ال شكَّ 
»اجليوبوليتيكية« اليت هتتمُّ بدراسة أتثري اجلغرافيا على التطورات السياسية واالقتصادية للدول، وفيما 
مضى كانت النظرية الكالسيكية هي السائدة، إِذ الصراع على كيفية تصريف املنتجات والبضائع 
األحداث  من  مجلة  فإنَّ  بعد  فيما  لكن  منها(،  )النامية  األخرى  الدول  إىل  املتقدمة  الدول  من 
تسارعت يف تغيري مسار العامل، ومنها ظهور املنظمات الدولية وعلى وجه اخلصوص منظمة التجارة 
العاملية، اليت لعبت دوراً مهماً يف فرض بنود االتفاقيات بي الدول ويف خمتلف التعامالت التجارية 

واخلدمية، ممهدًة لعوملة العامل أمجع.

وحنن نعيش اآلن يف القرن احلادي والعشرين )عصر الثورة التكنولوجية الرابعة(، أي: عصر 
االقتصادية  العوملة  بفضل  العامل،  دول  بي  االقتصادي  الرتابط  وحالة  واالتصاالت  التقانة  ثورة 
والثقافية، والتغريُّ اجلاري يف دور الدولة ووظيفتها، واللذاِن بدآ يرتاجعان لصاحل شركات متعدِّدة 
أو متعددة اجلنسيات، ومن َثَّ أنَّ عملية السيطرة على املوانئ أو بنائها َوْفقاً للدول وحجم جتارهتا 
سوف يكون له دوراً كبرياً ومهماً يف السيطرة على التجارة العاملية أو على األقل التجارة بي الدول 

اإلقليمية.

وألمهية املوانئ التجارية يف عصران احلديث واليت ابتت تتنافس عليها الدول، وتعمل ما يف 
وسعها لالستثمار فيها، حيث أتسست شركات كربى دولية لتجهيز املوانئ وإعدادها ، لتكون صاحلة 
للمالحة ، وربطها خبطوط حبرية كربى ، أحدث هذا حالة تنافسية بي الدول على االستثمار يف املوانئ 
 التجارية الكربى ، ملا يعود عليها مبنافع اقتصادية من انحية، وتوسع وسيطرة ونفوذ من انحية أخرى .

ابالستعانة ببياانت أصدرها جملس الشحن العاملي عام 2016 ، والذي اعتمد يف التصنيف على 
معيار شحن البضائع يف حاوايت ، يقدر حجمها بعشرين قدما ، فإن أكرب املوانئ عاملًيا تتواجد 
يف الصي ، وهو ما يعطي صورة واضحة للدور االقتصادي املتصاعد للصي ، وهي الباحثة عن 
دور ونفوذ سياسي واقتصادي أكرب يف النظام الدويل ، ومن ابرز املوانئ املوجودة يف الصني هي 
)شانغهاي، شنتشن، هونغ كونغ، نينغبو تشوشان، تشينغداو، قوانغتشو، تياجني، ابإلضافة إىل 

 .))Robban Assafina,2021 .)ميناء بوسان كوراي اجلنوبية
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أمَّا عربياً فإنَّ ميناء )جبل علي( يف إمارة ديب الذي تديره شركة موانئ ديب الذي تُعدُّ من 
أكرب مشغلي املوانئ البحرية يف العامل، وهذا ما يدفعنا -حقيقًة- إىل فهم سلوك الدول اليت هلا 
ر حتليالت عديدة  تصنيف عاملي يف االستثمار يف املوانئ الدولية يف حميطها اإلقليمي، ال سيَّما تفسِّ
ا تسعى إىل السيطرة على ميناء  سلوَك دولة اإلمارات يف اليمن وحجم االستثمارات فيها، إذ إهنَّ
)عدن( ذي األمهية اإلسرتاتيجية يف التجارة الدولية، والذي يُعدُّ من أهم املوانئ الطبيعية يف العامل، 
وترى دوائر صنع القرار اإلماراتية يف امليناء هتديداً حقيقياً ملدينة ديب وجتارهتا، وكذا احلال مع املوانئ 
العراقية، اليت لو استخدمت استخداماً كبرياً فإنَّ ميزان التجارة الدولية سينقلب إىل صاحل العراق.

 أمَّا يف أوراب فإنَّ ميناء »أنكوان اإليطايل« من أهم املوانئ التجارية يف القارة، إذ يصل إليه 
أكثر من مليون شخص على العبَّارات والسفن السياحية املوجودة هناك، واملتوجهة إىل الشواطئ 
الشرقية للبحر األدرايتيكي )كرواتيا وألبانيا واليوانن(، وحبر إجية كل عام، وقد منت حركة احلاوايت 
مجيع  وجذب  سنوايً،  حاوية  ألف   )150( من  أكثر  إىل  لتصل    )2015-2020( املدة  يف 
شركات النقل العاملية الكربى يف قطاع نقل احلاوايت، كما يُعدُّ ميناء أنكوان )بوابة إىل الشرق( 
وذلك ألنَّه يقوم بنقل البضائع والطاقة من أوراب إىل منطقة الشرق األوسط ، وهو ما يعطي إيطاليا 
ميزًة نسبيًة يف حركة التجارة العاملية. وكذا احلال يف أملانيا واليت يوجد فيها ميناء )هامبورغ( الذي يُعدُّ 

اثين أكرب ميناء يف أورواب، وله أتثري كبري يف حركة املالحة والتجارة ضمن القارة األوربية.

جند ممَّا تقدِّم أبنَّ املوانئ قد لعبت دوراً مهماً وفاعاًل يف تعزيز النفوذ السياسي واالقتصادي 
إسرتاتيجياهتا  صلب  يف  تقع  وكانت  املاضي،  القرن  يف  الكالسيكية  الدولية  للقوى  والعسكري 
العسكرية؛ ألمهيتها يف التجارة الدولية وتصريف بضائعها تصريفاً يسرياً ومستمراً، واليوم، حنن يف 
املتعدية  )الشركات  أدواهتا وهي  العوملة عن طريق إحدى  فيه  عامل متشابك ومتداخل، أصبحت 
اجلنسيات( ذات أمهية حمورية يف االقتصاد العاملي، إذ ترى يف املوانئ العصب األساسي للتجارة 
الدولية، والدولة أو الشركات اليت تسيطر على أهم املوانئ تسيطر على التجارة الدولية عموماً، ومن 
يسيطر على التجارة الدولية يسيطر على االقتصاد العاملي، ويكون قادراً على التأثري يف السياسات 
الدولية، أو على أقل تقدير ميكنه احلد من آاثر تلك السياسات يف وقت األزمات اليت تفرض على 

الدول خياراٍت جديدة، ومن َثَّ تكون هلا كلمة مسموعة عاملياً ومؤثِّرة على سائر دول العامل. 
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اثلثاً: الذكاء االصطناعي ومستقبل املوانئ والتجارة -نظرة واقعية- 

ي »فايروس كوروان« قد شكَّل  ال شكَّ أنَّ الرتاجع يف حركة التجارة العاملية ال سيَّما بعد تفشِّ
دافعاً جديداً حلاجة املوانئ وشركات اخلدمات اللوجستية لالستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
أوجه  على مجيع  تؤثِّر  إذ  الشأن،  هذا  يف  خاصاً  ارتباطاً  عديدة  ابتكارات  وترتبط  واالتصاالت. 

)ITU,2018,19( :العمليات التجارية واخلدمات اللوجستية، وتشتمل هذه على ما يلي

أ- اآلليات والروبواتت الذكية.

شهد القطاع زايدًة اثبتًة يف مستوايت أمتتة املوانئ منذ تركيب أوىل رافعات التحزمي اآللية يف 
حمطات احلاوايت األوروبية يف روتردام عام 1990، وتتوفَّر املعدَّات املؤمتتة، اليت تنتجها شركات 
مثل »كاالمار« لتغطية معظم وظائف احملطات، متضمنًة النقل من السفينة إىل الرصيف، والنقل 
الربي يف احلامالت ابلتعليق، وإدارة حتزمي احلاوايت، وحتميل الشاحنات. كما جيري العمل حالياً 
على تطوير الشاحنات من دون سائق. وكشفت شركة »داميلر« عن شاحنتها »فرايتالينر« ذات 
ا تعمل  )18( عجلة يف مايو 2015، وهي أول شاحنًة تُرخَّص ملرحلة اختبارات الطرق. إذ إهنَّ
والتوقُّف.  املسارات  لتغيري  السائق  السريعة، وتنتقل إىل حتكُّم  الطرقات  السائق اآليل على  بنمط 
وتستخدم هذه الشاحنة حسَّاسات الرادار والكامريات واحملركات الداعمة لرصد األجسام احمليطة 

با لتتوىلَّ التحكُّم ابملقود والفرامل.

الطرود،  لتوصيل  الصغرية من دون طيَّار  املروحية  الطائرات  ميثِّل طرح  ومن جانب آخر، 
واليت اْخُتربَت يف كربى الشركات مثل »أمازون« و»جوجل«، خطوًة مهمًة يف املراحل األخرية من 
املدى  بعيدة  الطائرات من دون طيَّار   )DHL( اللوجستية. وتستخدم شركة سلسلة اخلدمات 
لتوصيل األدوية إىل جزيرة »ييست« األملانية الصغرية، فيما أطلق امليناء السويسري خدمًة جتريبية 
لتوصيل الطرود عرب الطائرات من دون طيَّار، وذلك للطرود اليت ال يتجاوز وزهنا كيلو غرام واحد.

ويبدو أنَّ السفن من دون قبطان أو ما تسمَّى )الشبح( هي األبعد حصواًل من بي األنواع 
السابقة، إذ ُكِشَف عن أوَّل مبادرٍة فعليَّة من قبل شركة »رولز رويس« القابضة عام 2014. وتقدِّر 
ا ستتمكَّن عرب إلغاء البنية التحتية املرتبطة بطاقم السفينة، من خفض استهالك الوقود يف  الشركة أهنَّ
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السفينة )ومن َثَّ انبعااثهتا( بنسبٍة تصل إىل )%20(. ويتيح هذا أيضاً مساحاٍت أكرب للتخزين 
ابلنسبة حلجم السفينة، كما ويسهم خفض أعداد طاقم السفينة يف تقليص التكاليف التشغيلية 

بنسبة %40 أيضاً.

ب- إنرتنت األشياء والواقع االفرتاضي

املعلومات  تكنولوجيا  تطورات  أكثر  أحد  نَتَجة وكمياهتا 
ُ
امل البياانت  أمناط  التوسُّع يف  يُعدُّ 

واالتصاالت ثوريًة، واليت جتري يف مجيع القطاعات يف االقتصاد، مبا يف ذلك اخلدمات اللوجستية. 
ويُقدَّم كثري من هذه البياانت من قبل عدٍد متزايد من الروبواتت وأنظمة الذكاء االصطناعي. كما 
أنَّ تطوير أجهزة االستشعار الرخيصة يعين إبمكان الشركات اآلن أن تقوم بتتبُّع النشاط وقياسه 
الذي يقوم به أي جهاز تقريباً. ومتكِّن أجهزة االستشعار هذه األدوات املوجودة يف املوانئ والبضائع 
املوجودة يف املستودعات من أن تصبَح متصلة )CONNECT( وذلك كجزٍء من التطوير 
األوسع نطاقاً إلنرتنت األشياء، وكذا ُيسَتخَدم برانمج احملاكاة لصياغة عمليات املوانئ من أجل 
تشخيص العقبات احملتملة، واقرتاح حتسيناٍت على العمليات، وتقييم آاثر التغيريات يف التصميم أو 
العمليات، وهو مفيٌد يف ختطيط حمطاٍت جديدة أو تقييم املوجودة منها، فضاًل عن تدريب املوظفي 

أو العاملي يف تلك املوانئ.

ج- األمن املعلومايت

الذكاء االصطناعي يف  تلعبه تكنولوجيا  الذي  املتزايد  للدور احملوري  اجلانب اآلخر  يتمثِّل 
املوانئ واخلدمات اللوجستية يف املخاطر املرتتبة على األخطاء يف الربجميات واهلجمات اإللكرتونية. 
وقد ترتاوح هذه املخاطر من اهلجمات ذات النطاق الضيِّق من قبل اجملرمي الذين حياولون التملُّص 
من أمن املوانئ لتصل إىل اهلجمات الكبرية من قبل اإلرهابيي أو الدول املعادية اليت تسعى لتعطيل 

تدفُّق التجارة كإجراٍء يف احلرب.
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احملور الثالث: دور التطورات التكنولوجية يف تنشيط عمل املوانئ العراقية

أواًل: املوانئ العراقية -الواقع، واألمهية، واملنظور اإلسرتاتيجي-

  متثلت موانئ العراق يف بداية تكوينها مبيناء )األبلة( يف البصرة، وكانـت مـن أقـوى جسور 
العامل، فهي ملتقى املسالك البحرية والربية القادمة من آسيا وأفريقيا وأورواب. كانت تربطها املصاحل 
على  وسيطرت  العراق،  جنوب  دلتا  أهنار  يف  الداخلية  املالحة  على  فهيمنت  املشرتكة،  البحرية 
املالحة البحرية يف حوض اخلليج العريب، وتوطدت عالقاهتا التجارية مع )دملون( البحـرين حالياً، 
و)جمـان( عمـان حالياً، إِذ استطاعت أن تؤمِّن هلا مورداً اقتصادايً عن طريق التوسُّع يف جتارهتا البحرية 
والنهرية، حىت صارت موانئها جسراً مائياً وبرايً رئيساً للتبادل التجاري بي أورواب، والشرق األقصى، 
واهلند، وأفريقيا. أدَّت عملية أتسيس الشركة العامة ملوانئ العراق عام 1997 وذلك مبوجب قانون 
الشركات رقم )22( إىل نقلة مهمة يف االقتصاد العراقي، ومتارس املوانئ العراقية يف الوقت احلاضر 

أنشطًة ومهامَّ خمتلفًة تتمثَّل فيما يلي: )الشركة العامة للموانئ العراقية، 2006، 2(

	.أعمال الشحن والتفريغ ملختلف الصادرات واالستريادات إىل العراق عرب املوانئ  

	 .عمليات اإلرساء واإلحبار للسفن القادمة واملغادرِة ملوانئ العراق 

	.الداللة البحرية للسفن يف املياه اإلقليمية العراقية

	.القيام أبعمال احلفر وتطهري املمرات املالحية، وأتثيثها، وتعميقها، وإانرهتا  

	.تنفيذ املشاريع اخلاصة بتطوير املوانئ أو خدمة نشاطاهتا الرئيسة والثانوية

	.أعمال التسفي والصيانة واإلصالح للسفن احمللية واألجنبية

	.تقدمي اخلدمات اليت حتتاج إليها السفن والوحدات البحرية

	.أعمال اإلنقاذ واالنتشال يف املياه اإلقليمية 

	.خدمات االتصاالت واإلسكان وسائر اخلدمات العامة
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	.أعمال الصيانة اآللية للمعدات واملكائن، واآلليات، وشبكات املاء، والكهرابء

	.تدريب مالكات الشركة وأتهيلها لالختصاصات واملهن البحرية والشحن والتفريغ كافة

 وحالياً، ميتلك العراق أربعة موانئ جتارية رئيسة، تتوزَّع على ضفاف قنايت »خور عبدهللا، 
وشط العرب« بواقع ميناَءيِن على كلِّ قـنـاة. فـقـد جـرى إنشاء مينائي أم قـصـر )الـذي انقسم مؤخراً 
إىل ميناء أم قصر الشمايل واجلنويب(، وخـور الزبري على قناة خـور عـبـدهللا، ومينائي »املعقل، وأبو 
فلوس« على قناة شط العرب، وعليه ميكن إبراز األمهية االقتصادية ملوانئ العراق التجارية عن 

طريق اآليت:

املوانئ  أعداد  زايدة  من  يتطلَّبه  وما  التجارية  احلركة  شهدته  الذي  التارخيي  التطوُّر   -1
واألرصفة العاملة فيها، فمثاًل بعد حصول اكتظاظ يف ميناء املعقل أُْنِشئ ميناء أم قصر اجلنويب 
املطل على خـور عبدهللا، والذي يتكوَّن من )9( أرصفة. وبعد توسيع احلركة التجارية توسيعاً فعلياً 
عام )1967( أُْنِشئ ميناء أم قصر الشمايل الذي يتكوَّن من أحد عشر رصيفاً، فضاًل عن إنشاء 
أرصفة جديدة أخرى بلغ عددها )6( أرصفة، وأرصفة أخرى قيد اإلنشاء بطاقة تصميمية إمجالية 
بلغت )9750( ألف طن سنوايً، وبطاقة إنتاجية بلغت )29( مليون طن لعام 2019، إذ بلغ 
متوسط النمو السنوي للحموالت )%11,7( مبعدل النمو املركَّب )%10(، وابجتاه تصاعدي 
تتزايد أيضاً القيم الكمية لإليرادات إذ بلغ متوسط النمو السنوي لإليرادات املتحققة حنو )9.5%( 
مبعدل منو املركب )%10,4( للمدة نفسها، ممَّا يدلُّ على أنَّ اعتماد اإليرادات مليناء أم قصر على 
ارتفاع حجم احلموالت اليت تؤوم املوانئ فضاًل عن العمل املستمر على إكمال ميناء الفاو الكبري 

ملا له من أمهية إسرتاتيجية على واقع االقتصاد العراقي )عبدالرضا واجلزائري، 2016، 115(.

على  ابلقدرة  لتمتعها  وذلك  الدولية،  العراق  جتارة  يف  األساسي  احملور  املوانئ  تُعدُّ   -2
نقل آالف األطنان من السلع و املنتجات البضائع املختلفة املستوردة واملصدَّرة على حدٍّ سواء، 
اخلدمات  توفري  عن  فضاًل  املختلفة،  املوانئ  من  وخترج  تدخل  اليت  السفن  بواسطة  تكون  واليت 
البحرية الضرورية لتأمي حركة البضائع والسلع املناولة لكلٍّ من الصادرات واالستريادات، فضاًل عن 
مسامهتها يف توفري اإليرادات املستوفاة من العوائد واألجور اليت تفرض على السفن، فضاًل عن أجور 
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التفريغ والشحن، وتسليم البضائع املتأخرة عن مواعيدها أو إعادة تصديرها.

4- مسامهتها يف توفري فرص عمل مبختلف التخصصات، سواًء عن طريق عملية التوظيف 
ابلشركات واجلهات اليت ترتبط بـه فـي القطاعي العام أم خلـق فـرص العمل يف الشركات املالحية 
وشركات االسترياد والتصدير واإلخراج اجلمركي وشركات خمتصة يف تقدمي اخلدمات البحرية للسفن 
اليت تؤوم املوانئ على اختالف أحجامها وختصصاهتا النقلية، علماً أنَّ الوظائف اليت يوفِّرها قطاع 
املوانئ قد تكون للعمالة غري املدرَّبة و للعمالة املدرَّبة القادرة على تسيري اآلالت واملكائن وتشغيلها 
وصيانتها يف عمليات التفريغ والشحن والقطر البحري )احلجاج وهاشم، 2021، 73(. واجلدول 
ح حجم البضائع والسلع املستوردة واملصدَّرة يف املوانئ العراقية خالل املدة  رقم )1( يوضِّ

)2020-2010(، وكما يلي:

يبنيِّ اجلدول رقم )1( حجم التبادل الدويل للسفن يف املوانئ العراقية ملدة )-2010
)2020

كمية البضائع عدد السفن القادمةجنسية السفن
املستوردة )طن(

عدد السفن 
املغادرة

كمية البضائع املصدرة 
)طن(

136025437758595عراقية

98113052117142669عربية

23072133340172379914880978أجنبية

23177133453584645922782242اجملموع

املصدر: وزارة التخطيط العراقية، واإلحصاءات، وإحصاءات نشاط النقل املائي، سنوات متفرقة.

املستوردة  املختلفة  التجارية  والسلع  البضائع  فـي أتمي  هو  البحريـة  العراق  موانئ  دور  إنَّ 
ا الوسيلة الرئيسة يف حركة التيار التجاري الدويل، علماً أخذت  واملصدَّرة من دول العامل املختلفة ألهنَّ
ن عقدي الثمانينيات والتسعينيات  جتارة البضائع املستوردة تنمو بوترية أسرع بسبب ظروف احلرب إابَّ
)مذكرة التفاهم(، فضاًل عن احلرب األخرية، وتغيري النظام السياسي يف البلد عام 2003 إذ أصبح 
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ح  ويوضِّ العامل.  دول  خمتلف  من  ُتْسَتورد  اليت  املختلفة  التجارية  والسلع  للبضائع  العراق  مستورداً 
اجلدول رقم )2( إمجايل اإليرادات الفعلية يف املوانئ العراقية خالل املدة )2010-2020(:

اجلدول )2( امجايل االيرادات الفعلية وحجم االيدي العاملة يف املوانئ العراقية للمدة 
)2010-2020(

األيدي العاملةاحلموالت )طن(اإليرادات الفعلية )مليار دينار(عدد الوحدات البحريةالسنة
20102414465301116804510231
2011220971136128482079940
20122210129517148096719791
201325701576181576941410181
201426061458591586919410098
2015227696918170013139715
2016218198114181288179182
20172569188559222291699099
20182874202681283543579016
20192722184587296383488771
20202684424309297892787877
-----273151745828215605769اجملموع

املصدر: وزارة النقل، الشركة العامة ملوانئ العراق، التقارير السنوية للمدة )2010-2020(.

نالحظ من اجلدول )2( أنَّ جمموع قـيـم اإليرادات للسلع التجارية حنـو )1745828( مليار 
دينـار فـي حـي بلغ إمجايل احلمـوالت بنحـو )215605769( طـن، أي: إنَّ حجـم احلمـوالت 
الصافية  اإليرادات  تطوُّر  مع  تزامن ذلك  وقد  بنسبة )62.5%(  ارتفع  قِد  املذكورة  املدة  خالل 
للموانئ التجارية اليت ارتفعت بنسبة حنو )%89( وذلك نتيجة ارتفاع عدد البواخر اململوكة لشركة 
نقل احلموالت إىل الدول األوربية، أمَّا عدد العاملي يف املوانئ العراقية للمدة )2010 -2020( 
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فقد تراوحت ما بي )10-9( آالف عامل للمدة املذكورة.

اثنياً: ميناء الفاو الكبري )املنظور االقتصادي– اإلسرتاتيجي(.

سبباً  سيصبح  ألنَّه  واإلسرتاتيجية،  العمالقة  العراقية  املشاريع  مـن  الكبيـر  الفاو  ميناء  يُعـدُّ 
العراق  التنويع االقتصادي، وقد متتدُّ آاثره ليس إىل  البالد مؤديًة إىل حالة  نقلٍة نوعيٍة يف  لنشوء 
فحسب، بل إىل الدول اجملاورة ومينحها فرصة اقتصادية متكـن الـدول مـن نقـل البضائع مباشرة إىل 
امليناء، ومن َثَّ عن طريق )القناة اجلافة( إىل أوراب ودول البحر األبيض املتوسط، ومن مميزات هذا 
امليناء، ستكون عملية نقل البضائع )أقصـر وقـت، وأقل تكلفة(، ممَّا سينعكس إجياابً على التجارة 
الدولية عموماً، وعلى االقتصاد العراقي خصوصاً. وقد دخلت الشركات اإليطالية املناِفسة وقدَّمت 
دراسة حول إنشاء املشروع يف شبه جزيرة الفاو جنوب حمافظة البصرة، آخذًة بنظر االعتبار املفاضلة 
بي املواقع من حيث الكلف واألمان، والقرب من الساحل وقلَّة الرتسبات الطينية وجتنُّب التداخل 
مع األانبيب النفطيـة. وقد وضعت لـه التصاميم النهائية بعدما تعاقدت وزارة النقل العراقية مع تلك 
من أكرب  ليكون واحداً   ،2010 امليناء يف 1/14/  الشركات، وكان وضع حجر األساس هلذا 
املوانئ املطلَّة على منطقة اخلليج العريب وقادراً على استيعاب احلاوايت والسفن الكبرية، ممَّا سيجعل 
الصعيد  اقتصادية مهمة على  التقدُّم واالزدهار؛ ألنَّه مشروع انجح ذو جدوى  العراق يف طريق 

التجارة الدولية يف البالد )عبدالرضا واجلزائري، 2016، 121(.

طن  مليون   )16.70( حنو  تبلغ  احلالية  العراقية  للموانئ  )املتاحة(  الفعلية  الطاقة  أنَّ  مع 
ا ال تستطيع تلبية الطلب املتوقع من االستريادات والصادرات -يف حال االجتاه حنو  سنوايً؛ إال أهنَّ
التنويع االقتصادي– مستقباًل، فضاًل عن أنَّ األعماق املتاحة يف واجهات األرصـفـة هلـذه املوانئ 
ذات أعماق حمدودة ما بي  )6-12( مرتاً، ومن َثَّ فهي غيـر قـادرة على استقبال البواخر العمالقة 
للحاوايت واحلموالت املتنوعة ومحـوالت »الفل«، كما حتتاج القنوات املالحية العراقية إىل عمليات 
احلفر ورفع الغوارق وأعمال صيانة مستمرة، لذا لن يلبِّ إضافة أرصفة جديدة ملينائي »أم قصـر، 
وخـور الزبري« الطلَب ال من حيث احلجم وال من حيث إمكانية وصـول السفن العمالقة إليها. ومن 
َثَّ تتطلَّب املرحلة املقبلة العمَل على تلبية الطلب املتوقع عن طريق إنشاء ميناء الفاو الكبري، الذي 
سيكون قريباً إىل املنافذ البحرية الدولية وتكون األعماق مناسبة يف القناة املوصلة إليه، إذ ال تـقـل 
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عـن )17.5( مرتاً، وتسمح ابستقبال البواخر العمالقة ذات  محولة )120( ألف طن، ممَّا سيؤدِّي 
إىل اخنفاض يف كلف النقل إىل حنو )100( دوالر لكل طن، )خطة التنمية الوطنية، -2013

2017: 92(. إذ إنَّ املنظور اإلسرتاتيجي االقتصادي مليناء الفاو الكبري مهم جداً وميكن إدراجه 
يف النقط اآلتية:

	.ختفيف الضغط على املوانئ العراقية احلالية

	 العراقية احلالية يف التجارية للعراق، وهـو ال يلغي دور املوانئ    اإلسهام يف االستريادات 
ط حلجم التجارة الدولية. عملية التجارة الداخلية، ومن َثَّ فهو معّزِز ومنشِّ

	 يتضمن امليناء خدمة التجارة اإلقليمية )الرتانزيت( بي آسيا وأورواب، وبطاقة ابتدائية تصل 
حنو )20(  مليون طن قابلة للزايدة لتصل إىل )45( مليون طن سنوايً.

	.يسهم يف تشغيل األيدي العاملة الفنية وبنسبة كبرية  

حىت إْن مل يستخدم العراق كقناة جافة لنقل البضائع إىل أوراب أو إىل موانئ البحر األبيض 
املتوسط يف سوراي وتركيا، فإنَّ امليناء سُيْسَتخدم لتلبية احتياجات البلد من االسترياد والتصدير.

اثلثاً: استخدام منظومة الذكاء االصطناعي يف إدارة ميناء الفاو الكبري 

يبدو أنَّ إجراءات احلكومة لتضييق اخلناق على املفسدين وترتيب ملف املوانئ بدأت تتحقَّق 
على أرض الواقع ولو بنسب ضعيفة؛ عن طريق إعالن الشركة العامة ملوانئ العراق التعاقد مع شركة 
أمنية عاملية لالرتقاء ابجلوانب األمنية ومكافحة عمليات الفساد، واحلفاظ على احلرم اجلمركي من 
عمليات التجاوز؛ سعياً لرفع اإليرادات إىل املستوى املنشود، وقِد ارتفعت إيرادات الشركة العامة 
ملوانئ العراق بعد حزيران عام 2021 من )6( مليارات دينار شهرايً صعوداً إىل حنو )50( مليار 
دينار خالل تشرين الثاين من العام نفسه، وأعلنت احلكومة أنَّ معدَّل اإليرادات الشهرية خالل 

األشهر الستة األوىل من عام 2021 تراوحت بي )47-46( مليار دينار. 

ومن جانب آخر، فقد ُأْجرِيت ممارسة للمسح األمين يف ميناء »خور الزبري« ضمن إجراءات 
املدونة األمنية اليت تُعدُّ أحد متطلبات اتفاقية )صولو( التابعة للمنظمة البحرية الدولية، واليت يتوجب 
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مناولًة  ومناولتها  واحلاوايت وخروجها  الشاحنات  على دخول  والسيطرة  انسيابياً  تطبيقاً  تطبيقها 
دقيقًة، إذ ابشرِت املوانئ إبدخال احلوكمة اإللكرتونية واالنتقال من تقدمي اخلدمات اإلدارية ابلطرائق 
التقليدية اليدوية اليت تعتمد على أعداد كبرية من املوظفي، إىل طريقة إلكرتونية عن طريق استغالل 
ما تتيحه التكنولوجيا احلديثة من وسائل وأدوات اختصاراً للوقت، واجلهد، ونزاهة العمليات، وجتاوز 

سلبيات اإلدارة الورقية التقليدية.

1- تعزيز القدرة التنافسية يف حجم التجارة العاملية.

األحداث  مواكبة  طريق  عن  إال  العراقية  للتجارة  التنافسية  القدرة  تعزيز  عملية  تتحقَّق  ال 
الذكاء  أنظمة  هو  اآلن  يستخدم  ما  وأفضل  الواقع،  أرض  على  ُتطَبَّق  اليت  والتقنية  التكنولوجيا 
احلثيثة  اجلهود  يتطلَّب  األمر  هذا  فإنَّ  َثَّ  ومن   ،)Blockchain( تقنيات  أو  االصطناعي، 
واملستمرة من قبل احلكومة، فيما لو أرادت إجراء عملية التنويع االقتصادي وتقليل االعتماد على 
بكل  )األمتتة(  أو  التحوُّل  عملية  احلكومة  بدأت  وقد  الكلية،  الصادرات  اخلام يف حجم  النفط 
مفاصل الشركة العامة ملوانئ العراق منذ عام 2018 وإىل اآلن، إذ إنَّ قسماً من املشاريع وصلت 
اخلطة فيه إىل نسبة )%100(، أمَّا األمتتة عموماً فقد وصلت إىل حنو )%80(، كما أدخلِت 
احلكومة وعن طريق الشركة العامة للموانئ مشروعاً جديداً نتيجة التطور احلاصل يف العامل هو )الفييت 
انتظار  )الويتنك( منطقة  البحر  أو من  املنشأ  البواخر من  النظام حبركة  أم أس(، وسيتحكَّم هذا 
التحكُّم  متاماً، وسيكون  إلكرتونياً  العملية  التحكُّم يف  املوانئ، كما سيكون  إىل  العراقية  البواخر 

إلكرتونياً ابإلدارة، واجلباية، وحركة البضائع من البواخر إىل الساحات.

2- اخلالصة: اآلاثر اإلجيابية )االقتصادية وغري االقتصادية( املستقبلية. 

ملعرفة اآلاثر اإلجيابية االقتصادية وغري االقتصادية مليناء الفاو –ال سيَّما هو قيد اإلنشاء– ال 
بدَّ من التوصُّل إىل توقُّعات مستقبلية عنه، ومعرفة حجم التجارة الدولية من استريادات وصادرات، 
فضاًل عن اجتاه التجارة احمللية وتشغيل األيدي العاملة فيه، ومن َثَّ فقد اختلف الباحثون يف حتديد 
اقرتح  فيما  بعشر سني،  الفرتة  هذه  َمن حدَّد  فمنهم  املستقبلية،  للتوقُّعات  املناسبة  الزمنية  املدة 
بعضهم اآلخر أبن تكون املدة الزمنية املناسبة حلجم الصادرات والواردات والتوصُّل إىل التوقعات 
صون آخرون إىل أخذ  املستقبلية على املدى البعيد ما بي )35–50( سنة، يف حي جلأ متخصِّ
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مدة زمنية ترتاوح بي )5–10( سنوات )احلجاج وهاشم، 2021، 76(.

ونشري هنا إىل التوقعات املستقبلية للميناء عن طريق متغريات عديدة، هي حجم الصادرات 
النقل  اليت تعتمد على  والنصف اآلخر حبراً، وكذلك  براً  واالستريادات )اليت سوف ينقل نصفها 
ابحلاوايت(، وعدد األرصفة املطلوبة لتغطية خدمة النقل ابحلاوايت، وعدد األرصفة املطلوبة لتغطية 
عن  فضاًل  اإلسرتاتيجي،  امليناء  هلذا  سنوايً  املتوقعة  التكاليف  تـُْعَرف  َثَّ  ومن  اجلافة،  احلموالت 
معرفة اإليرادات والتكاليف التشغيلية املتوقعة سنوايً، وِمن َثَّ صايف األرابح املتوقعة، وقد اْعُتِمَد يف 
ذلك على الدراسة اإليطالية املتعلقة بدراسة اجلدوى االقتصادية مليناء البصرة الكبري للمدة الزمنية 
 Pro-Feasibility( للموانئ  العامة  الشركة  قبل  من  واملعدَّة  بي )2007-2040(  ما 

Study, 2007,(، وكما موضح يف اجلدول رقم )3(:

يبنيِّ اجلدول رقم )3( إمجايل الصادرات واالستريادات املتوقَّعة مليناء الفاو الكبري 

جمموع النقل للحموالت اجلافةجمموع النقل ابحلاوايتجمموع الصادرات واالستريادات السنة

20281760904402244022
20402442336105861058

Pro-Feasibility Study, 2007 :املصدر             

نالحظ أنَّ حجم التجارة الدولية املتوقَّع للعراق يف عام 2040 أكرب بكثري ممَّا هي عليه يف 
عام 2020 وحي املقارنة مع حجم التبادل التجاري لعام 2020 وعام 2040 املتوقَّع فإنِّنا جند 
الزايدة بنحو )87998( أي: بنسبة ارتفاع تصل إىل حنو )%36(، وهي نسبة تتطلَّب العمل 
على  االعتماد  هو  للوصول  وأقصرها  الطرائق  وأفضل  الزايدات،  هذه  ملسايرة  واحلقيقي  الدؤوب 
أنظمة الذكاء االصطناعي يف البناء واإلدارة والتنظيم، وصواًل إىل عمليات حتصيل اإليرادات وتوزيع 

األرابح.
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