
يتوفر  العراق  ان  االقليمي جند  للعراق وحميطه  املوقع اجلغرايف  النظر اىل  عند 
اأطار العمق ال�شوري  او ميتلك موقعا �شرتاتيجيا مهما �شيما اذا مت النظر اليه يف 
اأنابيب النفط  ) االرا�شي ال�شورية ( ان هذه الرقعة اجلغرافية فيها اأمكانيات مـد 
لطبيعتها اجلغرافية كاأرا�شي �شهلة منب�شطة بني �شواطئ اخلليج العربي ال�شمالية 
و�شواطئ البحر املتو�شط ال�شرقية وما يزيد اأهمية هذا املوقع جيوبوليتيكيا املعلومات 
التي ت�شري اىل ان ارقام االحتياطات النفطية يف منطقة اخلليج تفوق ثالثة ا�شعاف 
االرقام املعلنة وان اي تفاهمات �شرتاتيجية عراقية �شورية ب�شاأن اال�شتفادة من هذا 
اجل�شر االر�شي بني امل�شطحني املائيني اخلليج العربي والبحر املتو�شط ملد انابيب 
النفط والغاز كونه الطريق االكرث اأختزاال للم�شافة ) ال يتجاوز 2000 كم ( والزمن 
والكلفة مقارنة بطريق راأ�ض الرجاء ال�شالح حول القارة االفريقية وطريق البحر 
عرب  باالنابيب  البرتول  نقل  وان  �شيما   , املتو�شط  البحر  ال�شوي�ض  قناة  االحمر 
وخماطر  كلفة  اقل  هي  املتو�شط  البحر  �شواطئ  اىل  ال�شورية  العراقية  االرا�شي 
و�شعا جغرافيا  �شيخلق  هذا  تنفيذ  فان   . الدولية  املمرات  بالبواخر عرب  نقله  من 
وجيوبوليتيكا موؤثرا و�شي�شبح العراق و�شوريا يف قلب اخلارطة االقت�شادية للعامل 
من خالل �شرتاتيجية النقل والتجارة الدولية بني منطقتني اقت�شاديتني مهمتني 
 ) النفطي  الفائ�ض  منطقة   ( الواعدة  العربي  اخلليج  منطقة  وهي  اال  العامل  يف 

ومنطقة حو�ض البحر املتو�شـــــــــــــــــــــــــط والغرب ) مناطق العوز النفطي ( 
* تاأريخ جغرافية النقل والتجارة العاملية بني ال�شرق والغرب 

عند العودة اىل امل�شادر التاريخية اخلا�شة بطرق التجارة بني قارات العامل القدمي 
كان  الذي  احلرير  فطريق   , الطرق  لهذه  مهما  معربا  كانت  الرافدين  بالد  جند 
ميثل اهم طرق التجارة العاملية قدميا حيث كانت القوافل التجارية تقطع قارة ا�شيا 
فار�ض  وبالد  وبخاري  �شمرقند  اىل  الغرب  باأجتاه  ال�شني  الو�شط متجهة من  من 
العراقية  الغرب وكانت ال�شحراء  ال�شام ومنها اىل  الرافدين اىل حلب يف  ثم بالد 
هي االخرى طريقا مهما للقوافل التجارية القادمة من الهند اىل اخلليج العربي 
فالبحر  ال�شام  بالد  اىل  الغربية  العراقية  ال�شحراء  عرب  غربا  م�شريتها  لتكمل 

املتو�شط . من هنا تت�شح االهمية التاأريخية للعراق كطريق للتجارة العاملية اأنذاك 
ادى  واملوا�شالت احلديثة  النفل  ال�شوي�ض عام 1869 وتطور و�شائل  االان فتح قناة 
اىل التاأثري ال�شلبي يف اأهمية موقع العراق يف اأطار �شرتاتيجية النقل الدولية . اال 
ان االكت�شافات البرتولية الهائلة يف حو�ض اخلليج العربي وحاجة الغرب لهذه املادة 
املادة للعامل الغربي عرب طريقي راأ�ض الرجاء ال�شالح  االمر الذى جعل نقل هذه 
وقناة ال�شوي�ض . اال ان نظرة اىل االرا�شي املنب�شطة العراقية ال�شورية جندها ت�شكل 
يعمل  الذى  الطريق  كونه  ال�شابقة  الطرق  مناف�شة  ميكنه  الذى  اجلديد  الطريق 
على اأختزال امل�شافة والزمن والكلف فيما اذا تو�شل االخت�شا�شيني اىل مد �شبكات 

انابيب نقل نفط وغاز اخلليج العربي اىل الغرب عرب هذا الطريق املقرتح . 
الهيمنة  ايام  خا�شة  والغرب  ال�شرق  بني  العاملية  التجارة  حركة  اىل  النظر  عند    
بعد  االمريكية وكذلك  املتحدة  الواليات  ال�شني حتى  العامل من  الربيطانية على 
قيام الثورة ال�شناعية يف انكلرتا واحلاجة اىل املواد االولية خا�شة من مناطق جنوب 
�شرق ا�شيا وال�شرق االو�شط فقد اأخذت املواد االولية ت�شل اىل انكلرتا عرب طريقني 

هامني هما : 
الطريق االول / طريق راأ�ش الرجاء ال�سالح 

وهو الطريق القدمي وهو حركة ال�شفن بني مناطق ال�شرق وجنوب �شرق ا�شيا الهند 
ال�شالح  الرجاء  راأ�ض  االفريقية عن طريق  القارة  والدوران حول  العربي  واخلليج 
اوربا  اىل  الذهاب  ثم  احلالية  افريقيا  جنوب  جلمهورية   ) اجلنوبية  ال�شواحل   (
وبريطانيا ) عامل الثورة ال�شناعية ( حيث كانت ال�شفن تقطع اكرث من 20000 كم 

للو�شول من ال�شرق االق�شى اىل انكلرتا . 
الطريق الثاين / طريق البحر االحمر عرب قناة ال�سوي�ش 

�شهد العام 1869 حدثا تاريخيا وجغرافيا و�شرتاتيجياً مهما على �شعيد جغرافية 
الدولية  املالحة  امام  ال�شوي�ض  قناة  فتح  خالل  من  وذلك  العاملية  والتجارة  النقل 
الهندي  املحيط  عاملي  بني  ربطت   ( املهمة  العامل  بحار  تربط  ان  ا�شتطاعت  والتي 
عقد  �شكلت  وبذلك   ) املتو�شط  والبحر  االحمر  البحر  عرب  االطل�شي  باملحيط 

اإعداد :اأ.حبيب فار�س عبد اهلل

ي�سكل النفط العراقي ومنذ اكرث من ت�سعني عاما الرثوة 
الوحيدة التي تعتمد عليها امليزانية العراقية وبالتايل 
ما  ان  واملعروف  ميادينها.  بكل  العراقي  املجتمع  حياة 
باحلجم  ياأتي  كبري  نفطي  اأحتياطي  من  العراق  ميلكه 
الظروف  ان  اال   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  بعد 
مر  التي  والدولية  واالقليمية  الداخلية  ال�سيا�سية 
الرثوة  هذه  جعلت  املن�سرمة  العقود  طيلة  العراق  بها 
اقت�سادية  تنمية  خلق  عن  البعد  كل  بعيد  الواعدة 
حقيقية لذلك بقي العراق ا�سري الرثوة وا�سري التقلبات 

االقت�سادية الدولية يف اأ�سعار النفط .
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اجليوبوليتكية  اخلارطة  وغريت  الدولية  املالحة 
عمل  حيث   , الدولية  املالحة  �شعيد  على  للعامل 
وكذلك  والزمن  امل�شافة  اأختزال  على  الطريق  هذا 
تكاليف النقل بني ال�شرق والغرب ب�شكل كبري جدا 
ال�شرق  دول  بني  ال�شفن  تقطعها  التي  امل�شافة  وان 
والغرب يف حال �شلوكها طريق راأ�ض الرجاء ال�شالح 
) 20000 كم ( مقارنة بامل�شافة يف حال �شلوكها طريق 
قناة ال�شوي�ض ) 10000 كم ( وطول امل�شافة املختزلة 
ان  على   %  50 الثاين متثل  الطريق  �شلوك  يف حال 
قناة  عرب  االحمر  البحر  طريق  الثاين  الطريق 
التناف�ض  من  خطريا  دوليا  و�شعا  خلقت  ال�شوي�ض 
وال�شراع الدويل , بني ابرز قوتني اوربيتني يف ذلك 
الوقت ) بريطانيا وفرن�شا ( خا�شة يف احل�شول على 
املالحة  امام  القناة  فتح  ان   . القناة  حفر  امتيازات 
بالن�شبة  خا�شة  والزمن  امل�شافة  واختزالها  العاملية 
يف  م�شتعمراتنا  وبني  بينها  العظمى  لربيطانيا 
ال�شرق كان �شببا رئي�شيا الحتاللها م�شر عام 1882 

وذلك لتاأمني �شفنها عرب البحار .
الطريق الثالث / االرا�سي العراقية ال�سورية 
ملنطقة  الطبيعية  للخارطة  املتفح�شة  النظرة  ان   
املنب�شطة  االرا�شي  وخا�ض  العربي  امل�شرق 
ملد  ار�شيا  ج�شرا  باأعتبارها  ال�شورية  العراقية 
اخلليج  حو�ض  منطقة  بني  والغاز  النفط  انابيب 
وان  �شيما  هائلة  اأحتياطات  متتلك  التي   ( العربي 
متتلك  املنطقة  هذه  ان  ت�شري  النفطية  املعلومات 
ا�شعاف  ثالثة  من  اكرث  النفطي  االحتياطي  من 
العوز واحلاجة لهذه  املعلنة ( وبني مناطق  االرقام 
 . عموما  والغرب  املتو�شط  البحر  حو�ض  يف  املادة 
كم   2000 يتجاوز  ال  املقرتح  الطريق  هذا  طول  ان 
وبذلك يكون هذا الطريق االكرث اختزاال للم�شافة 
هاتني  بني  كبرية  بن�شبة  الكلف  وبالتايل  والزمن 
اأقت�شادي  و�شع  خلق  على  يوؤثر  مما   , املنطقتني 
عاملي جديد وي�شع العراق و�شوريا يف قلب اخلارطة 
على  املنطقة  دول  موافقة  ان   , للعامل  االقت�شادية 
العراق  اخراج  اىل  �شيوؤدي  فانه  امل�شروع  هذا  اجناز 
اقت�شاده وميزانيته على  اعتماد  دائرة خماطر  من 
ثروة نافذة وقابلة للن�شوب كالنفط, وان اقامة هذا 
امل�شروع �شيوفر للعراق م�شدر ثروة دائم ومتجددة 

ومتنامي .
البحري  الطريق  يلعب هذا  ان  امكانية  اأ�شافة اىل 
واخلليج  املتو�شط  البحر  املائيني  امل�شطحني  بني 
او  وال�شرق  الغرب  بني  الب�شائع  نقل  يف  العربي 
العراق  اأقت�شاديات  على  ذلك  وانعكا�ض  بالعك�ض 
الطرق  من   التحتية  البنى  وان  خا�شة  و�شوريا 
ال�شريعة ) لل�شاحنات ( متوفرة �شيما على االرا�شي 

العراقية . 
خطوات  �شيحقق  امل�شروع  هذا  اجناز  يف  النجاح  ان 
احلياة  �شعيد  على  لي�شت  مهمة  �شرتاتيجية 
االقت�شادية يف العراق و�شوريا بل �شتتعدى تاأثرياته 
االقليمية  الدول  اىل  وال�شيا�شية  االقت�شادية 
اجتاهات  على  ذلك  ينعك�ض  وبالتايل  والعامل 

من  الكثري  معاجلة  على  ينعك�ض  ومبا  وال�شورية 
يف  وياأتي  البلدين  داخل  االقت�شادية  امل�شكالت 

مقدمتها معاجلة م�شكلة البطالة . 
اىل  �شيوؤدي  النور  امل�شروع  هذا  روؤية  اأن  خام�شـا: 
البناء  لتطوير  ال�شخمة  املالية  العوائد  توفري 
االقت�شادي يف كال البلدين وهي عوائد ثابتة وقابلة 
للنمو و�شيجنب البلدين وخا�شة العراق من خماطر 
اأقت�شاده على ثروة النفط القابلة للنفاذ او  اأعتماد 
الن�شوب . وبالتايل ممكن ان يكون ذلك خطوة نحو 
اأ�شتقرار االو�شاع االقت�شادية يف العراق , ال ان تكون 
النفط  ا�شعار  وهبوط  �شعود  رحمة  حتت  ميزانية 

العاملية . 
لهذا  الكبرية  االقت�شادية  الفوائد  اأن  �شاد�شـا: 
و�شوريا  العراق  خا�شة  املنطقة  بلدان  على  امل�شروع 
والدول  وايران  وتركيا  العربي  اخلليج  ودول 
امل�شتهلكة يف الغرب �شيوؤدي اىل فتح افاق جديدة يف 
االقت�شادية  امل�شالح  للتغلب  البلدان  اأجتاهات هذه 
على  ينعك�ض  ومبا  االمنية  ال�شيا�شة  امل�شاكل  على 
من  طويال  عانت  التي  املنطقة  هذه  يف  اال�شتقرار 

ال�شراعات وهدر الرثوات . 
تكمن  امل�شروع  لهذا  ال�شابقة  املرحلة  اأن   : �شابعـا 
تنمية  نحو  وال�شعي  ال�شيا�شية  االجواء  توفري  يف 
و�شوريا  والعراق  العربي  اخلليج  دول  بني  عالقات 
واأيران مبنية على روح من التفاهم ومغادرة امل�شاكل 
منافع  من  البلدان  هذه  ي�شيب  ما  الن  والتوترات 
اأكرب بكثري من  البعيد  امل�شتقبل  كبرية على �شعيد 

اأرها�شات وتوترات اليوم. 
من  األي�ض  نظر  ببعد  كعراقيني  التفكري  علينا  لذا 
االف�شل التفكري يف خلق و�شعا جغرافيا واقت�شاديا 
فيه  القوة  مواقع  درا�شة  خالل  من  للعراق  جديدا 
من  الي�ض  و�شعبه  البلد  هذا  ل�شالح  واأ�شتثمارها 
اأكت�شاف  الوطن  هذا  بناء  يريد  من  على  الواجب 
ان  العراقي  واجب  من  الي�ض  فيه  القوة  مواقع 
االقت�شادية  العالقات  خارطة  قلب  يف  بالده  ي�شع 
ظل  يف  ونحن  خا�شة  والعامل  املنطقة  يف  الدولية 
عامل حتكمه التكتالت االقت�شادية لذا كان التفكري 
�شوريا  ال�شقيقة  مع  واأهميته  العراق  موقع  باأهمية 
اأقت�شادية يف بالد امل�شرق العربي هذا  خللق نه�شة 
جغرافية  اأطار  يف  طريق  اأهم  يوفر  الذى  املوقع 
يف  مادة  واأخطر  اأهم  لنقل  العاملية  والتجارة  النقل 
واأرخ�ض  واأ�شرع  اأق�شر  عرب  النفط  وهو  اال  العامل 
املجال والعقد  العراق دائما هو  الطرق ولكي يبقى 
واحللقة وال�شريان الذي �شيعمل على تغري اخلارطة 

االقت�شادية للمنطقة والعامل . 
هذا  القادمة  االجيال  �شت�شهده  الذي  اليوم  اأن    
العالقات  من  جديدا  منطا  �شتجد  امل�شروع 
ال�شلمي  للتعاي�ض  وحبا"  وجماال"  االقت�شادية 
وبالد  والعراق  العربي  اخلليج  منطقة  بلدان  بني 
ال�شام وايران وتـــــــركيا كاأقليم اأقت�شــــــــادي وجغرايف 
�شالم  اأجنحة  االقت�شادي  االقلـــــيم  لهذا  و�شنجد 

متتد �شرقا وغربا .

املنطقة  هذه  يف  واالمنية  ال�شيا�شية  التطورات 
على  امل�شروع  هذا  تاأثريات  اىل  ا�شافة  والعامل, 
العربي  اخلليج  ملنطقة  اجليوبولتيكية  اخلارطة 

والبحر االحمر. 
 االثار اجليوبولتيكية للم�شروع اقليميا ودوليا 

االثار االيجابية على العراق و�شوريا 
امل�شتقبل  يف  امل�شروع  هذا  تنفيذ  او  جناح  ان   : اوال 
العراقي  االقت�شاد  على  االثر  ابلغ  له  �شيكون 
وال�شوري الن عوائد املرور للنفط والغاز باالنابيب 
الفعال  الدور  لها  �شيكون  والب�شائع  ال�شلع  وكذلك 
يف رفد الدخل القومي لكال البلدين مبوارد جديدة 
وثابتة ومبا ينعك�ض ايجابيا على البناء االقت�شادي 
التي  االقت�شادية  امل�شاكل  من  الكثري  ومعاجلة 

يعانيها البلدين . 
ثانيا : ان امل�شروع يف حالة توفر النوايا الوطنية يف 
يف  و�شوريا  العراق  و�شع  على  �شيعمل  البلدين  كال 
قلب ال�شرق االو�شط االقت�شادي ومفتاحه احليوي 
امل�شافة  اختزال  على  يعمل  فعال  الطريق  هذا  الن 
االمكانيات  ذو  العربي  والكلف بني اخلليج  والزمن 
املتو�شط  البحر  حو�ض  وبني  الهائلة  البرتولية 
والغرب والواليات املتحدة االمريكية) مناطق العوز 
امل�شروع  هذا  يخلق  ان  ميكن  وبالتايل   ) النفطي 
�شبكة من العالقات االقت�شادية للعراق و�شوريا مع 
االقت�شاديات دول العامل االخرى يف ظل عدم وجود 

بدائل لهذه الطاقة . 
الدول  �شي�شجع  امل�شروع  هذا  تنفيذ  ان   : ثالثا 
الواقعة يف حو�ض البحر املتو�شط والواليات املتحدة 
اخلليج  برتول  تف�شيل  على  وكندا  االمريكية 
طريق  على  الطريق  هذا  عرب  اليها  القادم  العربي 
طريق  وعلى  اأفريقيا  حول  ال�شالح  الرجاء  راأ�ض 
ينعك�ض  ذلك  الن  ال�شوي�ض  قناة  االحمر  البحر 
ل�شعر  الواحد  الربميل  نقل  تكاليف  تقليل  على 
من  الغاز  من  املكعب  املرت  �شعر  وكذلك  البرتول 
واذا   , الطريق  هذا  اهمية  اىل  ننظر  ان  علينا  هنا 
ترفد   2008 عام  بيانات  وفق  ال�شوي�ض  قناة  كانت 
الدخل القومي امل�شري بخم�شة )5( مليارات دوالر 
وهي الطريق الطويلة فما بالنا كيف �شتكون موارد 
املختزل واالمن  الطريق  العراق و�شوريا جراء هذا 
�شيما اذا علمنا ان بع�ض البنى التحتية لهذا امل�شروع 
)انابيب  وال�شورية  العراقية  االرا�شي  يف  موجودة 
لنقل  العراقي  ال�شرتاتيجي  اخلط  وكذلك  النفط 
التي  ال�شريعة  الطرق  وكذلك  العراقي(  النفط 

يتوفر عليها يف العراق. 
عند  اليقف  �شوف  امل�شروع  هذا  حتقيق  ان   : رابعـا 
العربي  اخلليج  دول  بني  والتجارة  النقل  جغرافية 
النفطية والعامل الغربي ال�شناعي ,ان مد خطوط 
ال�شورية  العراقية  االرا�شي  عرب  والغاز  النفط 
الب�شائع  لنقل  ال�شريعة  الطرق  اأ�شتخدام  وكذلك 
وال�شلع من البحر املتو�شط اىل بلدان اخلليج العربي 
�شتوؤدي اىل خلق العديد من اال�شتثمارات واخلدمات 
اجلانبية خلدمة هذا امل�شروع يف االرا�شي العراقية 
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