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https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ملنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح ا -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16باعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الط /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ااملوقع اجلغرايف للعراق وحدوده سياسًي

براهيم طه ِإمحد َأعبد احملسن 
 
محد حامد علي العبيديَأ 


 

6/10/2019 تأريخ القبول:       3/9/2019 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ينة جعلته يتمتع بأهمية بالغة ية متباِإقليميمتاز بخصائص  للعراق موقع جغرافي  
تعاقبة فيعد القلب النابض بالحياة لسكانه لتنوع مظاهره الطبيعية ثر عبر عصور مالأ 

المتداده بين دائرتي عرض متباينة بين الشمال والجنوب وخطوط طول بين شرقه وغربه 
ي فقي، فضاًل عن تأثير الموقع فكم لالمتداد الأ 950متداد الطولي وكم لال 925بقرابة 

متوسط من الغرب وحضارة جنوب البحر الوروبا و أأ جعلِه متصاًل بين حضارتين غرب 
سود، البحر حار الخمسة: بحر قزوين، البحر الأ سيا من جهة الشرق وتوسطه للبآشرق 

خرى وقوع العراق عند طرق النقل أأ حمر، الخليج العربي، ومن جهة الأ المتوسط، البحر 
مكانة مهمة بين دول فريقيا(، جعل له أأ وروبا، أأ سيا، آموصلة بين قارات العالم القديم )ال

العالم عسكريًا ودوليًا فضاًل عن غناهأ بالثروات المعدنية والزراعية واشرافه على القسم 
همية جيوبولتيكية عبر دورة تاريخية كاملة أأ  ةن الوطن العربي مما جعل الموقعيالشرقي م

 ية الديناميكية التطور.قليمرسمت معالم شخصيته الِ 
 لحدود السياسية , الموقع . الكلمات المفتاحية : ا 

 المقدمة: -1
يعة أهميععة فعي تسععليط الضعوا علععى معا تمتلكععه قليمللموقعع الجغرافععي فعي الدراسععات الِ  

الجغرافيا من قوة فكرية في دراسة نشوا وتطوير ورقي الدول والبحث فعي امكانيعات شععوبها 
ي تتععرض لهعا، نحو العمل والنهوض بما في واقعها من معطيات تتناسب مع التحعديات التع

رادة الشعععوب مععن جهععة اخععرى فععي رسععم مالمعع  دم فععي تغريععر قععوة الدولععة مععن جهععة وا ِ بمععا يخعع
الموقععععع الجغرافععععي وترسععععيم حععععدوده عبععععر مراحععععل تاريخععععه القععععديم والمعاصععععر، وبعععع ل  اطلععععق 

                                                 

 جامعة الموصل .التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/ كلية جغرافياالقسم / مدرس مساعد / 
  /تربية للعلوم اإِلنسانيَّة/ جامعة الموصلقسم الجغرافيا/ كلية الُأستاذ مساعد . 
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البعاحثون العنعان بترجمععة قعوة الدولعة بنظريععات فعي الجغرافيععة السياسعية، البعد مععن ر يتهعا مععن 
عنيعععه لعععدى البعععاحثين فعععي مجعععال وحعععدود دراسعععاتهم التعععي يتناولونهعععا لسعععبر اغعععوار زاويعععة معععا ت

الماضععععي ومعرفععععة تأثيراتععععه فععععي الحاضععععر واسععععتنباط خصععععائص الموقععععع الجغرافععععي والحععععدود 
السياسية معًا، وللعراق كغيره من الدول موقععًا جغرافيعًا اثعر بشعكل وبعاخر فعي ترسعيم حعدوده 

 الحالية. 
 اهمية البحث:  1-1

ي الع   قليمعهمية البحث محتواها من المحتوى الجغرافي لمواقعع الععراق الِ تكتسب ا 
يعطي له ا البلد طابععًا اسعتراتيجيًا اثعرى حضعارته منع  اقعدم العصعور بأهميعة موقعيعه جعلتعهأ 

ًا وعالميعععًا نظعععرًا لخصعععائص طبيعيعععة حبعععاه اس بهعععا اثعععرت فعععي رسعععم مالمععع  شخصعععيته ِإقليمععع
بلورت نتيجعة  المجتمععي وجعلعت لموقععه شخصعية بعارزة فعي وانضاجها عبر اطوار تاريخية 

دخلععت ضععمن النظريععات الجيوسععتراتيجية القديمععة وكععان لنضععجها االثععر البععال   قلععيمصععةحة الِ 
 في حضارة العراق قديمًا وحديثا. 

 مشكلة البحث: 1-2
يحظععى العععراق بواقععع اسععتراتيجي مهععم يحمععل فععي طياتععه عناصععر الضععع  والقععوة فععي 

تعععرض الموقععع الجغرافععي للعععراق اعبععاا وتحععديات كثيععرة علععى الحكومععة فععي   ات الوقععت، ا 
 ادارة ش ون الدولة الداخلية والخارجية.

 هدف البحث: 1-3
 تي:يتضمن هد  البحث من اآل 

 ية. قليمدراسة الجوانب النظرية لموقع العراق الجغرافي لمعرفة اهميته الِ  - أ
 ية بمالمحها الحالية . قليملعراق الِ ثرت في شخصية اتناول الجوانب الموقعية التي أأ   - ب
 فرضيات البحث:  1-4

 تية:ينطلق البحث من الةرضيات اآل 
يعد العراق القلب النابض المجريات المراحل التطورية التاريخية وفقعًا لمعا يتمتعع بعه معن  - أ

 خصائص موقعية.
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ي دور فعي رسعم مالمع  شخصعية الجغرافيعة التعي تختلع  ععن معا قليمعلموقع العراق الِ   - ب
قليمجاورها حضاريا و ي  يًا.اِ 

 منهجية البحث : 1-5
ي فععي توظيعع  الخصععائص قليمععيععة المععنهج الِ قليمعتمععد عععادة الدراسععات الجغرافيععة الِ ت

بكافعععة جوانبهعععا عبعععر مرحلعععة تاريخيعععة معينعععة او  قلعععيمالمعطيعععات المكانيعععة لرسعععم مالمععع  الِ و 
تختلع   ِإقلعيمحعدة فعي مراحل متعددة هدفها االساس اعطاا الصورة التي تجعل من التنعوع و 

قعاليم اخعرى، تبععًا لهعد  البحعث معن الموضعوع االسعاس ممعا يعطعي يجاورهعا معن الأ  عن معا
الجغرافععي وحععدة  قلععيمترابطععًا يخلععق العالقععة االزليععة بععين الجوانععب البشععرية التععي تجعععل مععن الِ 

 لها. 
 الدراسات السابقة: 1-6

رافععي للعععراق وفقععًا الطبيعععة وهنالعع  العديععد مععن الدراسععات التععي تناولععت الموقععع الجغ 
 التخصص من جهة الهد  من الدراسة من جهة اخرى ومن اهم تل  الدراسات ما يأتي:

دراسة الباحعث: ابعراهيم شعري ، الع   درس، الموقعع الجغرافعي للععراق واثعره فعي تاريخعه  -1
 .(1)العام حتى الةت  االسالمي

، المالمععع  المسعععتقبلية  خعععران، الععع   درس الموقععععدراسعععة الباحعععث: احمعععد حامعععد علعععي وآ -2
 .(2)لموقع العراق الجيوستراتيجي في خارطة التنافس الدولي

ودراسععة الباحععث: كععريم درا  محمععد العوابععد، الموقععع الةلكععي والجغرافععي للعععراق واثععره فععي  -3
 . (3)تعرضه الى ظواهر جوية قاسية في مناخه

                                                 

( ابراهيم شري ، الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتعى الةعت  االسعالمي، اطروحعة دكتعوراه 1)
 .جامعة االسكندرية -منشورة، كلية اآلداب

، رطة التنافس الدولي( احمد حامد علي واخران، المالم  المستقبلية لموقع العراق الجيوستراتيجي في خا2)
 .2016، لسنة 25، العدد 8مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، المجلد 

( كريم درا  محمد العوابعد، الموقعع الةلكعي والجغرافعي للععراق واثعره فعي تعرضعه العى ظعواهر جويعة قاسعية 3)
 م .2008، لسنة 10، العدد1مجلة البحوث الجغرافية، المجلدفي مناخه، 



 َأمحد حامد علي العبيدي براهيم طه  ِإمحد َأعبد احملسن                                    املوقع اجلغرايف للعراق وحدوده سياسيًا

 

 
476 

  الموقع الجغرافي للعراق : -2
اصعر الدراسعات الجغرافيعة، ا  يععده العبعض القلعب يعد الموقع الجغرافي معن أهعم عن 

يعععة الرتباطعععه بشخصعععية المكعععان لموضعععع قليمالنعععابض فعععي الجغرافيعععة ال سعععيما الجغرافيعععة الِ 
، (1) قععاليم ووصععةها وتةسععيرهاافيععا هععي فععن التعععر  علععى شخصععيات الأ ا  ان الجغر  ،الدراسععة

افيعععة التعععي تأميعععزه ععععن االقعععاليم الجغرافعععي البعععد معععن تحديعععد هويتعععه الجغر  قلعععيموعنعععد دراسعععة الِ 
المجععععاورة بوصععععةه وحععععدة واحععععدة  ات تنععععوع فععععي الخصععععائص العامععععة التععععي تميععععز شخصععععيته 

 ويمكن مناقشة الموقع الجغرافي من عدة زوايا وكما يأتي : ،المكانية المستقلة 
 :  Astronomical Locationالموقع الفلكي  2-1

لععرض وخطعوط الطعول ، ا  يقعع الععراق وهو الموقع ال   يعبر عنه بدالئل دوائعر ا 
شعععمااًل وبعع ل  فهععو يحتععل نحعععو ثمععاني دوائععر معععن  °37 2أ2و  °29 5أ0بععين دائرتععي عععرض

 5أ4، وبععين خطععي طععول بي مععن المنطقععة المعتدلععة الشععماليةدوائععر العععرض فععي الجععزا الجنععو 
رابعععة شعععرقًا ودوائعععر الععععرض تشعععغل امتعععدادًا طوليعععًا بعععين الشعععمال والجنعععوب ق °48 5أ4و  38°

كعم 950فقي بالنسبة لخطوط الطول فيبل  بين الشرق والغعرب لأ كم اما طول االمتداد ا925
، وهعع ا الموقععع يجعععل منععا  العععراق انتقاليععًا بععين منععا  الصععحراا ومنععا  البحععر المتوسععط  (2)"

فيعد مناخًا شبه قاريًا يتص  بالجةعا  واِرتةعاع درجعات الحعرارة صعيةًا ، وانخةاضعها معع قلعة 
الععى الغعععرب ومعععن طععار شعععتاًا ، فتظهععر فيعععه صععةات مناخيعععة متباينععة نسعععبيا مععن الشعععرق االم

ت التضععاريس دورًا مكمععاًل لععدور الموقععع المطلععق فععانعكس  لعع  أأد  ، وقععد الشععمال الععى الجنععوب

                                                 

، 1995، دار الهععععالل، مصععععر، 1دان، شخصععععية مصععععر، دراسععععة فععععي عبقريععععة المكععععان،  ( جمععععال حمعععع1)
 .16ص

عباس فاضل السعد  ، جغرافيعة الععراق اطارهعا الطبيععي نشعاطها االقتصعاد  جانبهعا البشعر  ، العدار  (2)
 . 7، ص 2009الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، جامعة بغداد،
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علعى المنعاطق الشععمالية والشعمالية الشععرقية معن الععراق ، ويتضعع  ممعا تقععدم إن للععراق موقععع 
 ( 1")بيئته الجغرافيةقار  مهم بالنسبة له ول

 :  Vicinal Locationالموقع قياسًا للدول المجاورة  2-2
يععع ثر الموقعععع قياسعععًا للعععدول المجعععاورة معععن حيعععث ماهيتهعععا ، وععععددها ، ويععععد طعععول  

الحعععدود البريعععة ععععاماًل خطعععرًا يهعععددنا فعععي حعععال تجعععاور دولتعععين متنعععازعتين بينهمعععا ، وتتعععأثر 
ضععها واعععداد سععكانها سععواا كانععت مكتظععة او مخلخلععة عالقععات الععدول المتجععاورة بأحجععام بع

، يقعععع الععععراق فعععي جنعععوب غعععرب قعععارة اسعععيا ويأشعععكل القسعععم الشعععمالي الشعععرقي معععن  (2")الكثافععة
الوطن العربي ، يحدهأ تركيا من الشمال وايران معن الشعرق والكويعت والسععودية معن الجنعوب 

ا بععالموقع النسععبي ، ا  يعنععي وسععورية مععن الغععرب ، و يطلععق علععى موقعععه هعع ا أحيانعع الأردنو 
 لععع  الثعععر الععع   يتركعععه الموقعععع الجغرافعععي علعععى العالقعععات بعععين العععدول المتجعععاورة ، فموقععععه 

حضععارتي غععرب أوربععا والبحععر المتوسععط مععن الغععرب وحضععارة أعطععاه فرصععة االتصععال بععين 
( ومعن ضعمنها 2كعم 435052، وتبلع  مسعاحة الععراق ) معن جهعة الشعرق آسعياجنوب شعرق 

% معن مسعاحة العوطن 2،94، ا  معا نسعبته  (3") 2كعم 924ية العراقيعة البالغعة قليملِ المياه ا
، وتقعععععدر مسععععاحات العععععدول المجعععععاورة لعععععهأ مسعععععاحة  (4") 2كعععععم 14790242العربععععي البالغعععععة 
،  2كععم 1648195، تليهععا ايععران مععن حيععث المسععاحة وهععي  2كععم2240582السعععودية بععع : 

، امععا بقيعة الععدول المجععاورة  2كععم 783562المسعاحة وتعأتي تركيععا بالمرتبععة الثالثعة مععن حيععث 
بلعع  هععي اقععل مسععاحة مععن مسععاحة العععراق، امععا فععي مععا يخععص طععول الحععدود مععع العععراق ، في

كعععم، ا  يبلععع  طعععول الحعععدود معععع  3462مجمعععوع اطعععوال حعععدودِه معععع العععدول المجعععاورة بقرابعععة 

                                                 

ة الجيوستراتيجية لموقع الععراق الجغرافعي فعي ضعوا التغيعرات الدوليعة ( ظالل جواد كاظم ياسين ، االهمي1)
الجديععدة دراسععة فععي الجغرافيععة السياسععية ، رسععالة ماجسععتير غيععر منشععورة ، كليععة التربيععة للبنععات ، جامعععة 

 . 21م ، ص 2005الكوفة ، لسنة 
،  5النجلعو المصعرية ، ط( محمد محمود ابراهيم الديب ، الجغرافيعا السياسعية منظعور معاصعر ، مكتبعة ا2)

 . 208م، ص 2008لسنة 
 . 7( عباس فاضل السعد ، مصدر سابق ، ص 3)
( باسععم عبععد العزيععز العثمععان و حسععين عليععو  ناصععر الزيععاد  ، جغرافيععة الععوطن العربععي ، مكتبععة دجلععة 4)

 . 170م ، ص 2015، لسنة  1للطباعة والنشر والتوزيع ، ط



 َأمحد حامد علي العبيدي براهيم طه  ِإمحد َأعبد احملسن                                    املوقع اجلغرايف للعراق وحدوده سياسيًا

 

 
478 

كعم  600وريا كعم، امعا الحعدود معع سع 1300كم ، وطول الحعدود معع ايعران  812السعودية 
كععم ،  195كععم، وطععول حعدود العععراق معع الكويععت  377، والحعدود مععع تركيعا بمسععافة قعدرها 

هعي االقصعر مسعافة ، وحعدوده معع السععودية وايعران هعي معن  الأردنوتعد حدود العراق معع 
(، امعععا مععععن حيعععث الععععدد السععععكاني 1( والشعععكل )1اطعععول الحعععدود مسعععافة، ينظععععر الجعععدول )

نسمه من بعين دول الجعوار ،  82630944فبل  عدد سكانها بة االولى المرتايران  فتتصدر
نسعمه وهع ا الععدد السعكاني فعي كلتعا  81684514وتأتي بالمرتبة الثانية تركيا بعدد سعكاني 

نسععمة لسععنة  40853636الععدولتين تركيععا وايععران ضععع  عععدد سععكان العععراق البععال  عععددهم 
ينظعر الشعكل قياسعًا العى ععدد سعكان الععراق  م، اما بقية دول الجوار هعي اقعل سعكانياً 2019

(، وتععععد كعععل معععن السععععودية وايعععران وتركيعععا معععن اكثعععر العععدول تعععأثيرا فعععي 1( والخريطعععة )2)
 ية الداخلية والخارجية في احوال السلم والحرب .قليمشخصية العراق الِ 

وقعععد تضعععاالت القيمعععة االسعععتراتيجية للموقعععع بالنسعععبة للمنعععاطق المجعععاورة فعععي عصعععر  
قععل الجعععو  العع   يمكنعععه نقععل الجنعععود والسععلع والعتعععاد العسععكر  فعععي وقععت قصعععير العععى ا  الن

  .(1)الموقع الجغرافي للعراق اكثر اهمية للقوة العالمية صارمكان في العالم ، و 
، واطوال الحدود السياسية  2019( مساحة دول جوار العراق ، وعدد السكان لسنة  1الجدول ) 

. 
 طول الحدود/ كم تقديرات السكان / نسمة 2لة كممساحة الدو  اسم الدولة
 812 33838827 2240582 السعودية
 1300 82630944 1648195 ايران
 377 81684514 783562 تركيا
 600 20201579 185180 سوريا
 178 8080312 92300 الأردن
 195 4246562 17820 الكويت
 3462 40853636 435052 العراق

                                                 

 . 210لجغرافيا السياسية منظور معاصر ، مصدر سابق ، ص ( محمد محمود ابراهيم الديب ، ا1)
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ورية العراق وزارة التخطيط ، الجهاز المركز  لإلحصاا ، المجموعة جمه -1المصدر / 
-6-5، الصةحات 2017( ، لسنة 2/6( و)1/2( و)1/1االحصائية السنوية، الجداول )

56 . 
 2-www.population pyramid.net 2019.  

( مساحة العراق والدول المجاورة / ال  كيلومتر مربع1الشكل )  

 
 (  1ث باالعتماد على بيانات الجدول ) المصدر/ من عمل الباح

 م 2019( عدد سكان دول جوار العراق / مليون نسمة لسنة 2الشكل )

 
 (1المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )            
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 -: Maritime Locationالموقع البحر   2-3
، امععا موقعععه (1)المنافعع  البحريععة "يتبععين لنععا إن الموقععع الجغرافععي للعععراق يعععاني مععن ضععيق  

قياسعععًا العععى المسعععطحات المائيعععة فانعععه نظريعععا يتوسعععط خمسعععة بحعععار تتمثعععل ببحعععر قعععزوين فعععي 
الشمال الشرقي والبحر االسود في الشمال والبحعر المتوسعط فعي الغعرب والبحعر االحمعر فعي 

  البحعععار الجنععوب الغربععي والخلععيج العربععي والبحععر العربعععي فععي الجنععوب ، اال ان اهميععة تلعع
مناخيععًا امععا ان تكععون معدومععة كبحععر قععزوين والبحععر االسععود لبعععدهما عععن العععراق وانقطععاع 
تأثيرهمععا بسععبب الحععواجز الجبليععة الةاصععلة، والبحععر االحمععر النقطععاع التععأثير بسععبب الحععاجز 
الصععحراو  مععن جهععة ، وحركععة الريععاا فيععه باتجععاه شععمالي جنععوبي مععن جهععة اخععرى ، ويبععرز 

للبحععر المتوسععط مععن خععالل انةتاحععه علععى العععراق مععن دون عوائععق قاطعععة،  التععأثير الواضعع 
بة لمعظععم امطععار الععععراق فضععاًل عععن كونععه مصععدرًا النخةاضععات العععروض الوسععطى المسععب

، اما الخليج العربي فيعد المنة  البحر  الوحيعد للععراق ، ومصعدر للريعاا الرطبعة ةالعصاري
وان اهميععععة موقععععع العععععراق  (2)نخةاضععععات الجويععععة"الدافئععععة الجنوبيععععة الشععععرقية التععععي تتقععععدم اال

التجارية بين البحر المتوسط والخليج العربي اخ ت بالتضا ل نتيجعة لتقعدم وسعائل االتصعال 
وتقنياتها الحديثة والتطورات السياسية واالقتصعادية المتالحقعة عملعت علعى تقليعل اهميعة هع ا 

النقععل المععائي ينظععر الخريطععة  الموقععع ، وسععنتطرق بشععيا مععن التةصععيل فععي الةصععل الثالععث
(2.) 
 
 
 
 
 
 

                                                 

جمهوريعععععة الععععععراق ، وزارة التخطعععععيط والتععععععاون االنمعععععائي ، الجهعععععاز المركعععععز  لإلحصعععععاا وتكنولوجيعععععا ( 1)
 . 11، ص  2013المعلومات ، المجموعة االحصائية السنوية 

يععة ، دار ابععن االثيععر للطباعععة مقليصععالا حميععد الجنععابي و سعععد  علععي غالععب ، جغرافيععة العععراق الِ ( 2)
 . 13، ص1992والنشر ، الموصل ،
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 موقع العراق من البحار (2الخريطة )

 
  Location -: Strategicallyالموقع االستراتيجي  2-4

وصةه المختصون بالش ون االسعتراتيجية ) العسعكرية ( الموقعع االسعتراتيجي للععراق  
ي تععربط قععارات العععالم بانععه فععي غايععة االهميععة ، بوقوعععه عنععد ملتقععى طععرق المواصععالت التعع

القديم مما ، جعل لهأ مكانه مهمة بين دول العالم من الناحية العسكرية والدولية لما لرضعه 
من مكانه مهمة في العالم الحديث ليس لكونه غني في ثروته المعدنية والزراعية بعل لكونعه 

الشععرقي  ات موقععع جغرافععي اسععتراتيجي خطيععر يكسععبه سععمة السععيطرة واالشععرا  علععى القسععم 
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من الوطن العربي ، فضاًل عن قربه النسبي من دول المجال االسيو  الجديعد ، فيععد نقطعة 
 (1)االرتكاز ضمن مشروع الشرق االوسط الكبير" 

عبعععر  قلعععيموللموقعععع اهميعععة جيوبولتيكيعععة ويععععر  الجيوبوليتيععع  فعععي جعععوهرِه دراسعععة لإلِ  
العتبععار العالقععات بععين الجغرافيععا دورة تاريخيععة كاملععة لرسععم معععالم شخصععيته ، آخعع   بعععين ا

والتععاريو والسياسعععة واالقتصعععاد وكيةيععة تةاعلهعععا ، وفعععي هععع ا السععياق سعععنتناول اهعععم النظريعععات 
ن انكرهعععا العععبعض ولكعععن الممارسعععة  المععع ثرة فعععي الموقعععع االسعععتراتيجي للععععراق حتعععى اآلن ، وا 

، وفقعًا للنظريعات  (2)العلمية لها على االرض تبقى هي االصدق ولنبدأ بأول ه ه التصعورات
 الجيوسترتيجية القديمة:

 القوى البرية :Halfordn Mackinder نظرية هالفورد ماكندر 2-4-1
اول نظريعة عامعة  )*(التعي جعاا بهعا ماكنعدر Heart Land تععد نظريعة قلعب الععالم 

فععي االسععتراتيجية العالميععة كمععا انهععا احععدى النظريععات المعروفععة فععي مجععال القععوى العالميععة ، 
محور االرتكاز الجغرافعي فعي تععاليم التعاريو  ))جاا به ه النظرية في مقال تحت عنوان  وقد

The Geographical Pivot of History  )) وقعدم مةهعوم قلعب االرض ،Heart 
Land  مععن خاللهععا نظريععة ماكنععدر الععى العععالم ككععل نظععرة شععاملة ، ا  وجععد ان قععارات العععالم

% معن سعكان العععالم آنع ا  ، بينمععا 90( يسععكنها  أأوروبعا، و  ، وافريقيعا آسععياالقديمعة العثالث )
% معن سعكان الععالم ، وطلعق علعى تلع  القعارات العثالث 10ال يسكن القارات االخعرى سعوى 

ويععرى ان مععن يسععتطيع ان يسععيطر علععى جزيععرة العععالم ف نععه  World Islandجزيععرة العععالم 

                                                 

( محمععد كشععيا خشععان الموسععو  ، اثععر موقععع العععراق الجغرافععي السياسععي فععي مسععتقبل عالقتععه مععع دول 1)
المجال االسيو  الجديد دراسة فعي الجغرافيعة السياسعية ، رسعالة ماجسعتير غيعر منشعورة ، كليعة اآلداب ، 

 . 51م ، ص 2011 جامعة الكوفة ، لسنة
، 8، سلسعلة  1( جاسم سلطان ،جيوبوليتي  الجغرافية والحلم العربي القادم عند ما تتحدث الجغرافيعة ، ط2)

 .  59م ، ص 2013بيروت لبنان ، لسنة  -ادوات القادة مشروع النهضة ، تمكين لألبحاث والنشر 
السياسعععية والجيوبوليتكعععا ، فعععي ععععام هعععالةور مكنعععدر : وهعععو جغرافعععي بريطعععاني متخصعععص فعععي الجغرافيعععا  )*(

م قععام بتععالي  كتععاب كععان اسععمه ) المحععيط الجغرافععي للتععاريو ( وهععو احععد كتععب الجيوبولتيكععا فععي 1904
مععارس  6م انجلتععرا ، تععوفي 1861فبرايععر  15العععالم العع   وضعع  فيععه نظريععة قلععب العععالم ، مععن مواليععد 

 م . 1947
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هعا االتحعاد السعوفيتي ومعا يليهعا سيسود على الععالم ، واطلعق علعى المنطقعة التعي يسعيطر علي
وقععد عععدل هعع ا االصععطالا فيمععا بعععد الععى قلععب العععالم  Pivot Areaباسععم منطقععة االرتكععاز 

Heart Land  وتغطعي رقععة جغرافيعة تمتعد  2مليعون كعم 3309وهي منطقة تقدر مسعاحتها
مععن نهععر الةولغععا غععرب روسععيا الععى سععيبيريا ، ومععن المحععيط المتجمععد الشععمالي الععى هضععاب 

ران وافغانستان وبلوجستان وجبال الهماليا شعمال الهنعد ومقتطععة اجعزاا واسععة معن شعمال اي
، وتتكععون المنعاطق الشععمالية والوسعطى والغربيععة مععن  Heart Landالصعين وتمثععل جنعوب 

، وتععععتلخص نظريععععة قلععععب العععععالم  (1")سععععهل عظععععيم االتسععععاع واليقطعععععه سععععوى جبععععال االورال
يعتحكم فعي قلعب الععالم ، ومعن يعتحكم القلعب يسعيطر  روبعاأأو لماكندر الى ان من يحكم شعرق 

على جزيرة العالم ، ومن يحكم جزيعرة الععالم يسعيطر علعى الععالم بأسعره ، وقسعم نظريتعه العى 
 ثالث اماكن هي كاالتي 

منطقعععة القلعععب: وهعععي عبعععارة ععععن مسعععاحات كبيعععرة معععن االحعععواض النهريعععة الداخليعععة او  -اوالً 
في اوراسيا وايضًا ومن مميزاتهعا انهعا محاطعة بالجبعال المتجهة صوب القطب الشمالي 

مععن ثععالث جهععات ويحععدها المحععيط مععن الجهععة الشععمالية ممععا جعلهععا حصععنًا طبيعيععًا مععن 
 الصعب الوصول اليه وبالتالي فهو مكان آمن .

الهععالل الععداخلي : العع   يحععيط بقلععب العععالم ويتضععمن المنععاطق السععاحلية االوروبيععة  -ثانيععاً 
وشععبه الجزيععرة العربيععة والصععحراا العربيععة الكبععرى، ومععن ضععمنها العععراق  غععرب االورال
 .آسياوجنوب شرق  آسياوجنوب غرب 

العع   اطلععق عليععه الهععالل الخععارجي ويضععم قععارتي امريكععا الشععمالية والجنوبيععة وافريقيععا  -ثالثععاً 
ق القعوة جنوب الصحراا العربية الكبرى واستراليا وبريطانيعا واليابعان ويشعكل هع ا الهعالل نطعا

 . (3ينظر الى الخريطة ) ، (2)البحرية
 القوى البريةHalfordn Mackinder ( نظرية هالةورد ماكندر3الخريطة )

                                                 

 (1) Halford . John . Makinder ، The Geographical pivot of History، The 
Geographical Journal ، Vol . 24، 1904،pp 421- 437 .  

( عبد الرزاق بوزيد  ، التنافس االمريكي الروسي في منطقة الشرق االوسط دراسة حالة االزمة السعورية 2)
 - كليععة الحقععوق ، بسععكرة –، رسععالة ماجسععتير ،غيععر منشععورة ، جامعععة محمععد خضععير 2014 -2010

 .  30م ، ص 2015الجزائر ، لسنة 
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)النطاق الساحلي  Nicholas J. Spykman )*(نظرية نيكوالس سبيكمان 2-4-2

 او الحافة (
ار علعععععى النطعععععاق السعععععاحلي ، ورأى سعععععبيكمان ان البحععععع Rimlandأطلعععععق سعععععبيكمان اسعععععم  

الهامشية التي تةصل القارة عن المحيطات والبحر المتوسط تمثل طريقعا بحريعا داخليعا يعربط 
 أأوروبعاببعضها ، وحعدد النطعاق السعاحلي بأنعه يشعمل كعل  Rimlandدول النطاق الساحلي 
بمعععا فعععي  لععع  الجزيعععرة العربيعععة معععن ضعععمنها الععععراق وكوريعععا وشعععرق  آسعععيا) ععععدا روسعععيا ( ، و 
بمثابععة منطقععة أمةيبيععة )منطقععة بينيععة( حياديععة  Rimlandبيكمان منطقععة سععيبريا ، واعتبععر سعع

وهععي حععاجز يةصععل بععين القععوى المتصععارعة  Crush Zoneانتقاليععة او منطقععة االرتطععام 
البرية من جهة والقوى البحرية من جهة اخرى ، ول ل  فعلى ه ا النطعاق االمةيبعي الحعاجز 

                                                 
نيكوالس سبيكمان : هو جيوستراتيجي هولنعد  امريكعي ، اشعتهر بعلعم االحتعواا وهعو ععالم سياسعي ويععد  )*(

احعععد م سسعععي المدرسعععة الواقعيعععة الكالسعععيكية فعععي الخارجيعععة االمريكيعععة ، يهعععتم بعععالةكر السياسعععي لوروبعععا 
م وتععوفي فععي 1897اكتعوبر  13فعي مدينععة امسعتردام بتععاريو  الشعرقية وهععو اسعتا  العالقععات الدوليعة ، ولععد

 .  1943يونيو من عام  26
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ريعععة )قلعععب االرض( ، والبحريعععة )الهعععالل ان يعمعععل لحمايعععة نةسعععه علعععى طعععول الجبهتعععين الب
الخععارجي( ، واهععتم سععبيكمان بهعع ه الحلقععة الوسععطى واعطاهععا أهميععة أكبععر مععن قلععب االرض 
ويرجع  ل  الى ان ه ا النطاق االرتطامي يضم ععددا ضعخما معن سعكان الععالم وانعه يمتعاز 

ن معن يسعيطر علعى بموارده االقتصادية والطبيعيعة الغنيعة المتنوععة ، وعبعر ععن رأيعه قعائال ا
Rimland  يعععتحكم فعععي قععععارة اوراسعععيا ، ومعععن يععععتحكم فعععي قعععارة اوراسععععيا يكعععون بيعععده مصععععير

م تحععر  القععوى البحريععة متمثلععة بالواليععات المتحععدة 1990، ومععا نالحظععه بعععد عععام  (1)العععالم
االمريكية عسكريًا نحو تل  المناطق ومن ضمنها افغانستان والعراق وكوريعا الشعمالية وبنعاا 

عععد فععي تلعع  الععدول ومععن ضععمنها الخلععيج العربععي والتضععيق علععى ايععران مععن خععالل فععرض قوا
عقوبات عليها، كل  لع  يصعب فعي مصعلحة الواليعات المتحعدة االمريكيعة معن اجعل السعيطرة 
على العالم فضاًل عن تحر  القوى البرية متمثلعة بعع روسعيا نحعو تلع  المنعاطق ومعن ضعمنها 

 .(4ينظر الى الخريطة) ،لغرضيا والتحال  مع ايران ل ات اسور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( محمعد محمععود ابععراهيم الععديب ، الجغرافيعة السياسععية منظععور معاصععر ، مكتبعة االنجلععو المصععرية ، لسععنة 1)
 .  830م ، ص 2008
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 النطاق الساحلي او الحافةNicholas J. Spykman( نظرية نيكوالس سبيكمان 4الخريطة )

 
القوى  Alexander de Seversky )*(نظرية السكندر دي سيفيرسكي 2-4-3

 الجوية:
جععععل تحعععت ويعطعععي سيةيرسعععكي اهميعععة عظمعععة للقعععوى الجويعععة ويعتقعععد ان السعععيادة الجويعععة ت 

رحمتها القوى البرية والقوى البحرية، كما يعتقعد امكانيعة تحقيعق سعيطرة جويعة تامعة عليهمعا ، 
وان اختياره لمنطقة القطب ه ه كان لعدة اسباب مهمعة، وعلعى راسعها قعرب المسعافة والعزمن 

الواليات المتحدة ضد االتحعاد السعوفيتي ،  منعبر منطقة القطب الشمالي في حال الهجوم 
ان السععيطرة علععى هعع ه المنطقععة الخاليععة مععن السععكان والةعاليععات االقتصععادية تقلععل مععن  كمععا

التضحيات البشعرية ، ويقعوم معن ناحيعة اخعرى بتطويعق منطقعة القلعب وتهديعدها ا ا معا خطعر 
لها التحر  وتطبيق مبعدأ السعيادة الهاليعة، ا  انعه مكمعل معن ناحيعة القلعب االسعتراتيجي كمعا 

                                                 
ثعععم بععععدها عمعععل السعععكندر د  سيةيرسعععكي : طيعععار عسعععكر  روسعععي اسعععهم فعععي الحعععرب العالميعععة االولعععى )*(

كمخترع ومصمم فعي بنعاا الطعائرات ، والع  كتعاب )) االنتصعار بوسعاطة السعالا الجعو  (( الع   شعرا 
 فيه نظريته . 
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بكتععاب القععوة الجويععة مةتععاا البقععاا  نظريتععهوضععع سيةيرسععكي افكععار  ،(1)دعععى لهععا سععبيكمان
Air Power Key Survival  ووضععع العععراق ضععمن منطقععة المصععيرArea of 

decision  وقععد رسععم فععي هعع ا  م وهععي اهععم المنععاطق مععن الناحيععة االسععتراتيجية1950عععام ،
، (2)ات الصععحيحةالكتععاب خريطععة العععالم علععى اسععاس المسععقط القطبععي للمسععافات واالنحرافعع

( تعم تمثعل دائععرتين كبيعرتين متعداخلتين فعالولى منهمعا تمثعل منطقععة 5ومعن خعالل الخريطعة )
سععيادة القععوة الجويععة لالتحععاد السعععوفيتي وهععي تغطععي الجععزا االكبعععر مععن قععارة افريقيععا وجميعععع 

ة والحافععة الشععمالية مععن قععارة اسععتراليا ، بينمععا تغطععي الععدائرة الثانيععة منطقعع آسععياجنععوب شععرق 
سيادة القوة الجويعة االمريكيعة التعي تضعم امريكعا الشعمالية والجنوبيعة ، وامعا تقعاطع او تعداخل 

 Areaالدائرتين لكعل معن النةعو  الروسعي واالمريكعي فقعد ععده سيةيرسعكي منطقعة المصعير )
of Decision ومعن يعتحكم فعي منطقعة المصعير يسعيطر علعى الععالم كلعه ، وتضعم منطقعة )

والجععزر اليابانيععة  آسععيامريكععا الشععمالية وافريقيععا شععمال الصععحراا ومعظععم التععداخل )المصععير( ا
 .البريطانية والجزر أأوروباوقارة 

 
 
 
 
 
 

 )*( القوة الجوية Alezander de Seversky( نظرية السكندر د  سيةيرسكي 5خريطة )

                                                 

، دار اسععامة للنشععر  1( عبععاس غععالي الحععديثي ، نظريععة السععيطرة االسععتراتيجية وصععراع الحضععارات ، ط1)
 .  59م ، ص 2004عمان ، لسنة  –والتوزيع ، االردن 

د كشععيا خشععان الموسععو  ، أثععر موقععع العععراق الجغرافععي السياسععي فععي مسععتقبل عالقتععِه مععع دول ( محمعع2)
 -المجال اآلسيو  الجديد دراسة في الجغرافية السياسية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الكوفة 

 .   55م ، ص 2011كلية اآلداب ، لسنة 
 تم تمثيل نظرية القوى الجوية باالعتماد : )*(
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 حدود العراق مع دول الجوار: -3

الرئيسععععة التععععي تهععععدد االمععععن تعععععد النزاعععععات الحدوديععععة بععععين الععععدول احععععدى المشععععاكل  
واالسعتقرار الععدوليين، فقععد تععدخلت عوامععل كثيععرة فعي صععنع وتطععوير الحععدود بععين الععدول، تقعع  
فععي مقععدمتها التطععورات السياسععية التععي بععدأت مععع قيععام الحكومععة المركزيععة بةععرض سععلطاتها 

جية على كل االراضي التي تحكمها، ويتعزز  ل  بما تمتلكعه معن امكانيعات دفاعيعة وسعتراتي
 تزيد من تمسكها بالحدود والدفاع عنها.

                                                                                                                         

 Lambert Azimuthal Equal Areaمسعععقط المبعععرت السعععمتي المتسعععاو  المسعععاحات  علعععى
Projection)) 
 وفقًا للمسقط ال   استخدمه السكندر د  سيةيرسكي.  Arc Map 10.3من خالل برنامج 
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وتعععرتبط قضعععية الحعععدود بعععالتطورات االقتصعععادية ايضعععًا، وتحديعععدا بمعععا يحعععو  بعععاطن  
االرض مععن ثععروات تكععون محععل نععزاع بععين الكيانععات الناشععئة، ا  تعععد ادارة المععوارد الطبيعيععة 

السععيما و تجععاورين، فععي المنععاطق الحدوديععة مععن اكبععر التحععديات التععي تواجععه العالقععات بععين الم
عندما التصل الدول المتجاورة الى درجة من التةعاهم تسعتطيع معن خاللهعا ادارة هع ه المعوارد 
بطريقععة تراضععي جميععع االطععرا ، ويعععد الععنةط مععن اكثععر المععوارد اثععارة للمشععاكل عنععدما يكععون 
تواجععده فععي المنععاطق الحدوديععة، امععا بالنسععبة للعععراق فععأن لععه حععدودا مشععتركة مععع سععت دول 

، السعودية، الكويت، وان ه ه الحعدود قعد الأردنعربية واجنبية، وهي: ايران، تركيا، سوريا، 
رسعععمت فعععي عهعععود مختلةعععة، فبعضعععها منععع  عهعععد الدولعععة العثمانيعععة كالحعععدود معععع ايعععران، امعععا 
الحععدود مععع الععدول العربيععة وتركيععا، فقععد رسععمت بعععد تأسععيس الدولععة العراقيععة المعاصععرة سععنة 

، (1)ي  ل  كان الترسيم قبعل اكتشعا  معظعم الحقعول النةطيعة فعي الععراق م، والمهم ف1921
 وهي كما يأتي: 

السعودية: تقع السعودية العى الجنعوب الغربعي معن الععراق  –حدود العراق  3-1
السعععودية بعععد -كععم. تععم ترسععيم الحععدود العراقيععة 812وتشععتر  معععه بخععط حععدود يبلعع  طولععه 
هدة بين مملكة العراق ومملكة نجعد عرفعت بمعاهعدة الحرب العالمية االولى، فكانت اول معا

م، فضععال عععن اتةاقيععة العقيععر لعع ات السععنة، سععارعت السعععودية بطلععب 1922المحمععرة سععنة 
م، 1923الملععع  عبعععدالعزيز معععن بريطانيعععا فعععي وضعععع حعععد جديعععد فعععي مععع تمر الكويعععت سعععنة 

همعععا للةتعععرة سعععنة نعقعععدة بينموبععععدها تحسعععنت العالقعععة بعععين البلعععدين ثعععم اسعععتأنةت االتةاقيعععات ال
م، ا  قامععععت السعععععودية بعععععد  لعععع  1981م، وكععععان اخرهععععا فععععي بغععععداد سععععنة 1930-1935

 م وعدت سارية المةعول .1991بتسجيلها في االمم المتحدة 
يمتععد خععط الحععدود القععديم بشععكل منكسععر فععي الباديععة ويمععر بععبعض االبععار كمععا فععي  

 1حععععديث يبععععدأ بالعالمععععة رقععععمالسعععععودية ال -(. ان ترسععععيم خععععط الحععععدود العععععراق6الخريطععععة )
 الأردن -السععععودية -عنعععد نقطعععة التقعععاا حعععدود الععععراق265وينتهعععي بالشعععمال بالعالمعععة رقعععم 

                                                 

( جاسب عبد الحسين الخةاجي، ترسيم الحدود العراقية الكويتية بععد اجتيعاا الععراق للكويعت، مجلعة آداب 1)
 .125م، ص 2017، لسنة 32، العدد1جامعة الكوفة، المجلد-فةالكو 
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جنعوب شععرقي جبععل عنعزة، ويوجععد بععين البلععدين منةع  واحععد هععو جديععدة عرععر علععى الععرغم مععن 
 .  (1)طول الحدود بين البلدن

   ايران: –حدود العراق  3-2
، ان كعععم1300وتشعععتر  مععععه بخعععط حعععدود يبلععع  تقعععع ايعععران العععى الشعععرق معععن الععععراق 

م 1639ايران تعود الى القعرن السعابع عشعر المعيالد  فةعي سعنة -مشكلة الحدود بين العراق
اتةقت االمبراطورية الةارسية والعثمانية على جعل نهر بهمنشير الحد الةاصل بينهما، بينمعا 

الةارسععععية العثمانيععععة  م اتةقععععت كععععاًل مععععن بريطانيععععا وروسععععيا علععععى تحديععععد الحععععدود1847سععععنة 
بموجععب اتةاقيععة ارضععروم فععي تركيععا ا  تنازلععت االمبراطوريععة الةارسععية عععن مدينععة السععليمانية 
فعي شعمال العععراق مقابعل حصعولها علععى مدينعة المحمععرة )خرمشعهر( علعى نهععر شعط العععرب، 
كمعععا نصعععت االتةاقيعععة علعععى السعععماا للسعععةن الةارسعععية باسعععتخدام ميعععاه شعععط الععععرب. وقعععد اكعععد 

كول القسطنطينية، ال   تم التوقيع عليه من قبعل كعاًل: البريطعانيين، العروس، االتعرا ، بروتو 
م التعي اعطعت العثمعانيون السعيطرة الكاملعة 1847م على بنود اتةاقية 1913االيرانيين سنة 

 .(2)على مياه شط العرب باستثناا بعض الجزر المقابلة لمدينة خرمشهر
بعععد تثبيتهععا  الععدولتين خععال  فععي شععأن الحععدودكععان مععن المةععروض ان ال ينشععأ بععين  

و ل  لما يربط العراق من عالقات وثيقة وايران تعود الى عمعق التعاريو، تجمعع كعال البلعدين 
، وعلى الرغم معن  لع  قامعت ايعران فعي كالروابط الثقافية واالقتصادية والدينية وحتى العرقية

لسععلة مععن أعمععال التجععاوزات، ممععا م بس1932اوائععل عهععد العععراق باالسععتقالل والسععيما سععنة 
م، لغععرض االتةععاق 1934اضعطر العععراق الععى رفععع القضععية الععى عصعبة االمععم المتحععدة سععنة 

م، اال ان ايععران اعلنععت عععدم التزامهععا بكععل اتةاقيععات 1937علععى الحععدود وقععد تععم  لعع  سععنة 
بعع رائع  هععا علععى االراضععي والميععاه العراقيععة وضععمها تععدريجيامنالحععدود بععين البلععدين، والتوسععع 

 يالطرفعع باسععتثناامختلةععة، علمععًا ان القسععم االعظععم مععن منطقععة الحععدود هععي منطقععة جبليععة، 

                                                 

( ظالل جواد كاظم واحمد مرزوق عبد عون، الحدود السياسية لبعض دول جوار العراق فعي نمعو ظعاهرة 1)
 .305، ص 2018، لسنة 27، العدد1م،المجلد2003االرهاب بعد عام 

ن العربععي دراسععة فععي الجغرافيععا السياسععية، ( قاسععم محمععد الععدويكات، مشععكالت الحععدود السياسععية فععي الععوط2)
 .97، ص1ط
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الجنوبي والجنوبي الشرقي فهي مناطق سهلية من الحدود، ايضًا يتبع خعط الحعدود فعي نهعر 
شععط العععرب خععط التععالو  ابتععداا مععن النقطععة التععي تنععزل فيهععا الحععدود البريععة بععين البلععدين فععي 

وفقعًا  ليعرانشط العرب حتعى الخلعيج العربعي تاركعه الجانعب االيمعن للععراق والجانعب االيسعر 
مشعععكلة  معععا أثيعععرتم بعععين الععععراق وايعععران، وكثيعععرًا 1975ائعععر التعععي عقعععدت سعععنة التةاقيعععة الجز 

الحدود بين الطرفين، لتنةيع  االسعتراتيجيات واالفكعار السياسعية التعي تتبناهعا حكومعات هعاتين 
م( نعععتج 8/8/1988 -4/9/1980العععدولتين االمعععر الععع   نجعععم عنعععه حعععرب امتعععدت للةتعععرة )

والعراقععي ثمععن السياسععات الخاطئععة وغيععر المنصععةة مععن عنهععا معانععاة لكععال الشعععبين االيرانععي 
الخسائر المادية والبشرية ممعا يعواز  بنعاا دولعة كاملعة معا خلعق لكعال الشععبين ارثعا ثقعياًل فعي 

 .  (1)النواحي النةسية والمعانات االنسانية
 تركيا:  –حدود العراق   3-3

كععم،  377 تقععع تركيععا الععى الشععمال مععن العععراق وتشععتر  معععه بخععط حععدود يبلعع  طولععهأ 
وتبدا من جهة الغرب من نقطة التقاا نهر الخابور بنهعر دجلعة شعمال قريعة فيشعخابور حتعى 

االيرانية. يرتبط الععراق بعالقعات وثيقعة معع تركيعا تععود العى -التركية-التقائِه بالحدود العراقية
ة وحتععى عمععق التععاريو. وتجمععع كععال البلععدين العديععد مععن الععروابط الثقافيععة واالقتصععادية والدينيعع

العرقيععة، فالننسععى وجععود العديععد مععن المشععتركات التععي تجعععل العالقععة بععين البلععدين امععرًا البععد 
السععيما نهععر  دجلععة والةععرات العع   يعععد الععرابط القععو  لكععال البلععدين عبععر التععاريو، فقععد و منععه 

التركية خالل فترة الحكم الملكي في العراق باالتجعاه نحعو خةعض -أتسمت العالقات العراقية
تقاطعععات ونقععاط الخععال  وبلوغععًا الععى تطععوير مسععتويات العالقععة الثنائيععة، فقععد جععرى تسععوية ال

التععي فتحععت أفاقععًا جديععدة للعالقععات بععين البلععدين فقععد كانععت  )*(مشععكلة عائديععة واليععة الموصععل
 .(1)م1927بالعراق كدولة مستقلة سنة  اعترافهاتركيا من اوائل الدول التي اعلنت 

                                                 

 .34( ظالل جواد كاظم ياسين، مصدر سابق، ص1)
بععرزت مشععكلة واليععة الموصععل مععع تأسععيس الجمهوريععة التركيععة التععي اخعع ت تطالععب بضععم واليععة الموصععل  )*(

فقد تم حعل  اليها، في الوقت ال   اصرت بريطانيا على ضمها الى العراق، ونتيجة لتدخل عصبة االمم
م تعععم 5/6/1926مشعععكلة واليعععة الموصعععل بععععد توقيعععع معاهعععدة ثالثيعععة بعععين تركيعععا والععععراق وبريطانيعععة فعععي 

 بموجبها تنازل تركيا عن مطالبتها بوالية الموصل، واعترافها بأنها جزا ال يتجزأ من العراق.
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م، 1929تمثياًل دبلوماسيًا بينهما و لع  فعي سعنة  ب قامةأ البلدان من   ل  التاريو بد 
تطععوير عالقععات حسععن الجععوار بععين البلععدين قععام الملعع  فيصععل االول بزيععارة تركيععا فععي  ولجععل

والتجعارة  بالقامةم وجرى خالل الزيارة التوقيع على اتةاقيات ثنائية تتعلق 1939تموز سنة 
دخلت تركيا والعراق في معاهدة صداقة وحسعن جعوار  م1946وتسليم المجرمين، وفي سنة 

وكعع ل  بشععان تنظععيم التعععاون  ورافععديهمامععع مالحععق تتعلععق بتنظععيم ميععاه نهععر دجلععة والةععرات 
البريديعة والبرقيعة والتليةونيعة،  االتصاالتالمتبادل في امور: االمن، التربية، التعليم، الثقافة، 

ورت العالقعععات بعععين البلعععدين فعععي جميعععع فعععي تركيعععا تطععع 8/3/1965وعنعععدما حعععدث انقعععالب 
االصعدة ، وشهدت فترة السعبعينيات معن القعرن المنصعرم تبعادل الزيعارات بعين مسع ولي البلعد 
وعلععى مختلعع  المسععتويات، وازدهععرت العالقععات االقتصععادية بععين البلععدين ا  توصععل الطرفععان 

يععا موانئهععا ومرافئهععا الععى عقععد اتةاقيععة للنقععل البععر  والترانزيععت واخععرى تجاريععة كمععا فتحععت ترك
الععععراق  صعععارم 1984السعععتقبال البضعععائع المسعععتوردة لصعععال  الععععراق، ومنععع  منتصععع  سعععنة 

 . (2)يصدر عن طريق تركيا قرابة مليون برميل من النةط يومياً 
  
 سوريا:  -حدود العراق  3-4

كعم، تبعدأ 600تقع سوريا الى الغرب من العراق وتشعتر  مععه بخعط حعدود يبلع  طولعهأ 
من قرية خان  السةلي على نهر دجلعة ثعم يتجعه جنوبعًا معارا بغعرب جبعل سعنجار  في الشمال

باديععة الجزيععرة حتععى يقطععع نهععر الةععرات عنععد البععو كمععال التععي  بمنطقععةواالراضععي الصععحراوية 
، الأردنيخر  منها في خط مسعتقيم باتجعاه الجنعوب الغربعي حتعى نقطعة الحعدود الثالثيعة معع 

م فتبععدأ مععن قريععة خانعع  1920/ 23/12 الم رخععةاق وسععوريا امععا الحععدود القديمععة بععين العععر 
السعععةلي مقابعععل فيشعععخابور حتعععى تصعععل تعععل دحعععاير وتعععل خعععو ة العععديرو معععاره فعععي وسعععط جبعععل 
سنجار وتقسمه الى شعطرين حتعى تصعل تعل الععروس وتعل صعةو  قاطععة نهعر الةعرات عنعد 
                                                                                                                         

 -ر العععراق، دراسععات دوليععةمنععى حسععين عبيععد، العالقععات العراقيععة التركيععة واثرهععا فععي اسععتقراللمزيععد ينظععر:  
 .91م، ص2015، لسنة60جامعة بغداد، العدد

 .91( منى حسين عبيد، المصدر نةسه، ص1)
( عزيز جبر شيال، العالقات العراقية التركية الواقع والمستقبل، مجلة القادسية للقانون والعلعوم السياسعية، 2)

 . 41م، ص2012، العدد االول، لسنة 5المجلد
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ن لعم يقبعل كم شعرق البوكمعال ثعم يسعتمر خعط الحعدود حتعى جنعوب جبعل التنع ، لكع10نقطة 
العععراق بهعع ا التعيععين، لن الحععد العع   عينتععه عصععبة االمععم شععطر منطقععة جبععل سععنجار الععى 
شععطرين فععي حععين العععراق كععان يطالععب بكامععل المنطقععة، لعع ل  تععم اجععراا اسععتةتاا بععين سععكان 

ت بشعكلها صعار المناطق الحدودية ال ين ايدو االنضمام الى العراق ل ل  تم تععديل الحعدود و 
 .  (1)الحالي

 :  اأُلردن –حدود العراق  3-5
كعم، 178الى الغعرب معن الععراق وتشعتر  مععه بخعط حعدود  يبلع  طولعه  الأردنقع ت

بععععد الحعععرب العالميعععة االولعععى بموجعععب  الأردنلقعععد تعععم تثبيعععت الخعععط الحعععدود  بعععين الععععراق و 
 التعي كعان الععراق الأردنالسلطات البريطانية المنتدبة عن  منم بين البلدين، 1928اتةاقية 

لع ا فقعد جعاا امتعداد خعط الحعدود هندسعيا اكثعر منعه طبيعيعًا معع وجعود  آنع ا يخضع لنةو هعا 
منةعع  واحععد بععين البلععدين هععو منةعع  اطريبيععل العع   يععربط مدينععة بغععداد بمدينععة عمععان . ان خععط 
الحععدود هعع ا فععي منطقععة صععحراوية سععاعد علععى عععدم ثباتهععا بشععكل نسععبي طععوال تلعع  السععنين 

م بعععععد اكتشععععا  الغععععاز 1980/ كععععانون االول /11  عليععععه فععععي حتععععى جععععاا التغييععععر الطةيعععع
 .  (2)الطبيعي على الشريط الحدود  بين الدولتين

 الكويت:  –حدود العراق  3-6
كعم، 195تقع الكويت العى الجنعوب معن الععراق وتشعتر  مععه بخعط حعدود يبلع  طولعه 
من عشعععر وتشععير المصععادر التاريخيعععة ان تأسععيس مدينعععة الكويععت كععان فعععي بدايععة القعععرن الثععا

م، ا  كانعععت الكويعععت قبعععل هععع ا التعععاريو مجعععرد مسعععتوطنة عربيعععة 1716وبالتحديعععد فعععي سعععنة 
محميعععة بقلععععة صعععغيرة تععععر  بعععالقرين ابتعععدااًا او كاظمعععة الضعععاربة فعععي القعععدم، وبععععد تعععول ي 

م تععم 1871م، استصععدر فرمانععًا سععلطانيًا بتععاريو 1869مععدحت باشععا واليععة بغععداد فععي سععنة 
نجقًا تابععًا لمتصعرفية االحسعاا، وكع ل  حصعول شعيو الكويعت معن بموجبه اعالن الكويت سع

                                                 

لسععيد سععليم، الجغرافيععة السياسععية للعععراق دراسععة فععي المحععددات المكانيععة لوظععائ  الدولععة، ( رضععا محمععد ا1)
 .357م، 2008الزقازيق، لسنة  -رسالة ماجستير منشورة، كلية اآلداب

( محمععد عبععد المجيععد عبععد البععاقي، االهميععة الجيوسععتراتيجية للعععراق وأثرهععا فععي بنععاا قوتععه الدوليععة، رسععالة 2)
 .77م، ص1983جامعة بغداد، لسنة  –، كلية اآلداب ماجستير غير منشورة
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آل صباا على لقب قائمقام، وفي السعنة  اتهعا رف ععت الحكومعة العثمانيعة مدينعة البصعرة معن 
متصععرفية الععى واليععة مسععتقلة أداريععًا عععن بغععداد، وصععارت تضععم سععنجق الكويععت ومتصععرفية 

 االحساا.
مشععروع للةحععم فععي الكويععت تحديععدًا، ممععا  ب قامععةم وبعععد قيععام روسععيا 1898فععي سععنة  

م الععى توقيععع اتةاقيععة مععع الكويععت يتعهععد فيهععا الشععيو مبععار  1899دفععع  لعع  بريطانيععة سععنة 
حكومعععة  )شعععيو الكويعععت( هعععو وأبنعععا ه وخلةعععا ه معععن بععععده، بععععدم السعععماا لممثعععل أيعععة دولعععة او

موافقعة مسعب قة معن في الكويت او سعواها معن االراضعي التابععة لهعا معن دون  بالقامةأجنبية 
بغععرض  أراضععيهالحكومععة البريطانيععة وأال  يبيععع او يعع جر او يععرهن او يعطععي او يتنععازل عععن 

 .  (1)االحتالل او ا  غرض سواه
م، 1913حصععل اتةععاق بععين العثمععانيين والبريطععانيين بمععا يعععر  باتةاقيععة لنععدن سععنة  

 لإلمبراطوريعععةتعععابع  نعععتج عنهعععا تطعععورًا مهمعععًا ععععدت الكويعععت بموجبعععه قضعععااًا  ا حكعععم  اتعععي
العثمانية وفيها تم تحديد مناطق النةعو  بعين الكويعت وشعرق الجزيعرة العربيعة، ومعن ثعم تحديعد 
منععاطق النةععو  بععين الكويععت وواليععة البصععرة وكععان  لعع  اول تحديععد دولععي بينهمععا، اال انععه لععم 

انيععة فععي يوضععع موضععع التنةيعع  بسععبب قيععام الحععرب العالميععة االولععى، ا  تكمععن الرغبععة البريط
تحديععد الحععدود وترسععيمها ال لظهععور فكععرة الكيععان والدولععة الحديثععة فععي المنطقععة وانمععا لظهععور 
العععنةط الععع   كعععان معلومعععًا لعععدى الشعععركات االجنبيعععة فعععي الخلعععيج قبعععل بدايعععة الحعععرب العالميعععة 

 .(2)االولى 
م، عنععععدما قععععررت بريطانيععععا مععععن  العععععراق 1932اسععععتمر الوضععععع علععععى حالععععه حتععععى  

التمهيد لقبوله عضوا فعي عصعبة االمعم، فطلبعت منعه بريطانيعا ترسعيم حعدوده معع االستقالل و 
الكويت فوافق العراق وبعث رئيس الوزراا العراقي نور  سعيد م كرة محددًا الحعدود العراقيعة 

الكويت التي تبدأ من تقاطع واد  العوجة معع البعاطن العى نقطعة تقعع جنعوب آبعار سعةوان  –
ه ه المواقع للعراق حتى التقاا خور الزبير بخعور عبعداس، بينمعا  وجبل سنام وام قصر تاركا

                                                 

جامعععة  –( قحطععان حسععين طععاهر، تععاريو النععزاع العراقععي الكععويتي، مجلععة كليععة التربيععة للعلععوم االنسععانية 1)
 .  500م، ص2014، 18بابل، العدد 

اورو ،  الكويتية، مجلة -( سعدون شالل وحميدة عبد الحسين، تحليل جغرافي سياسي للعالقات العراقية2)
 .  118م،ص 2017، لسنة 10،المجلد1العدد
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جععزر: وربععة، بوبيععان، مسععكان، فليكععا، الكبععر، قععاروة، ام المععرادم تعععود جميعهععا الععى الكويععت، 
م واكعد قعرار االنسعحاب معن 1938غير ان العراق تراجع عن قراره بترسعيم الحعدود فعي سعنة 

وعععد ان الكويعت ارضععًا  آنع ا للصعح  العراقيععة  تصعريحهالمعاهعدة الملع  غععاز  معن خععالل 
 .(1)عراقية

م اشععترط الععراق موافقتععه علععى ترسعيم الحععدود بتعأجير جزيععرة وربععة 26/5/1952فعي  
معععن الجانعععب الكعععويتي مقابعععل  لععع  يتعهعععد الععععراق بتجهيعععز الكويعععت بالمعععاا العععع ب لكنعععه لعععم 

فعععي  الأردنين الععععراق و يتوصعععل العععى اتةعععاق بهععع ا الشعععأن، وبععععد تشعععكيل االتحعععاد الهاشعععمي بععع
م، طعععرا رئعععيس وزراا الععععراق نعععور  سععععيد فكعععرة انضعععمام الكويعععت العععى هععع ا 14/2/1958

الغعععت  19/6/1961م قعععد حالععت دون تحقيعععق  لععع ، وفعععي 1958االتحععاد اال ان قيعععام ثعععورة 
م ومنحععععت الكويععععت اسععععتقاللها مععععع 1899بريطانيععععا اتةاقيععععة حمايععععة الكويععععت الموقعععععة سععععنة 

بتقععديم المسععاعدات متععى مععا طألععب منهعا  لعع ، وعلععى اثععر  لعع  بعععث رئععيس  اسعتعداد بريطانيععا
 عبد الكريم قاسم ببرقية تضمنت: آن ا وزراا العراق 

م باعتبارها غير شعرعية لنهعا عقعدت دون علعم 1899معاهدة  ب لغااان العراق يرحب  - أ
 الدولة العثمانية.

 ية البصرة.لوال التابعةللكويت  قائمقامان ال   عقد االتةاقية كان   - ب
 لم تشر البرقية الى استقالل الكويت.  - ت

م ان الكويعت جعزاًا معن 25/6/1961عبعد الكعريم قاسعم فعي  بع عالنتةجرت االزمعة  
الععععراق وان الجمهوريعععة العراقيعععة قعععررت حمايعععة الشععععب العراقعععي فعععي الكويعععت، وبععععد تعععولي 

وسعععععيادة م اعتعععععر  الععععععراق باسعععععتقالل 1963السعععععلطة العععععرئيس عبعععععد السعععععالم ععععععار  سعععععنة 
 .(2)الكويت

                                                 

( سعععد محمععد سععليمان المكععدمي، مشععكلة الحععدود العراقيععة الكويتيععة ودور االمععم المتحععدة فععي ترسععيمها بعععد 1)
جامععة الشعرق االوسعط، -م، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقعوق1991حرب الخليج الثانية عام 

 . 44م، ص2015لسنة 
الكويتية والخعرو  معن احكعام  -د الجنابي و ربا صاحب عبد، اشكالية ترسيم الحدود العراقية ( قاسم محم2)

 . 388م، ص2013جامعة بابل، لسنة  –الةصل السابع، مجلة كلية التربية االساس 
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اسععتمر العععراق فععي سععبعينيات القععرن العشععرين فععي محاوالتععه لقنععاع الكويععت بتسععوية الحععدود  
بين البلدين إال ان الكويعت رفضعت كعل المقترحعات العراقيعة بهع ا الشعأن، وكانعت الكويعت قعد 

كعععم  70اسعععتغلت انشعععغال الععععراق فعععي الحعععرب االيرانيعععة للزحععع  باتجعععاه الشعععمال لكثعععر معععن 
علعى الععراق.  كعأمرًا واقعيعاً قامت المخافر والمعسكرات والمزارع والمنشئات النةطية لتثبيتها وا

علعععى العععرغم ممعععا تقعععدم فقعععد اخععع ت العالقعععات العراقيعععة الكويتيعععة منحعععًا ايجابيعععًا أبعععان الحعععرب 
م لما قدمتعه الكويعت معن دععم معالي للععراق فعي تلع  الةتعرة 1988-1980االيرانية -العراقية

هعع ه  مععا تععدهورتامتععداد النةععو  االيرانععي الععى دول الخلععيج العربععي، ولكععن سععرعان خشععية مععن 
العالقعععة لتععععود العععى سعععابق عهعععدها، ولععع ل  أسعععباب ععععدة منهعععا الخالفعععات الحدوديعععة ومطالبعععة 

االيرانيعععة، وسياسعععتها النةطيعععة التعععي ادت العععى -الكويعععت لعععديونها بععععد انتهعععاا الحعععرب العراقيعععة
 لععع  سعععلبًا علعععى  معععا اثعععردوالر  12سععععر البرميعععل العععى فعععي قيمعععة العععنةط ليصعععل  انخةعععاض

االقتصععاد العراقععي ادى  لعع  الععى المواجهععة بععين العععراق والكويععت، نععتج عنهععا اجتيععاا العععراق 
، وبعععد سععتة اشععهر أأخرجععت القععوات العراقيععة مععن الكويععت بواسععطة 2/8/1990للكويععت فععي 

جععة مععن تععاريو العععراق التحععال  الععدولي، وبعع ل  فععرض مجلععس االمععن الععدولي فععي مرحلععة حر 
م العع   تععم بموجبععه ترسععيم الحععدود بععين 27/3/1993العع   اصععدر فععي  833ومنهععا القععرار 

م معععن دون موافقعععة الععععراق معععا 1994الععععراق والكويعععت، وفعليعععًا تعععم تحديعععد الحعععدود فعععي سعععنة 
بهععا مععن االراضععي  ال يسععتهاناصععاب العععراق حيةععًا كبيععرًا مععن خععالل التجععاوز علععى مسععاحات 

ةوان سعععمعععا فيهعععا الحعععدود المالحيعععة واسعععتقطع بموجبعععه اراضعععي عراقيعععة معععن ناحيعععة العراقيعععة ب
 .(1)للعراق يةقليمومنطقة ام قصر، وتم تقليص مساحة المياه الِ 

 ( الحدود السياسية القديمة والحديثة للعراق6الخريطة )
 

                                                 

الكويتيعة واشعكالية مينعاا مبعار ، مجلعة  -( لمياا محسن الكناني ومال  دحام الجميلعي، العالقعات العراقيعة1)
 . 140م، ص 2012، لسنة 52جامعة بغداد، العدد–اسات دولية در 
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 خالصة واالستنتاجات:ال

غرافية التي تميعزه ععن االقعاليم الجغرافي البد من تحديد هويته الج قليمعند دراسة الِ  
المجععععاورة بوصععععةه وحععععدة واحععععدة  ات تنععععوع فععععي الخصععععائص العامععععة التععععي تميععععز شخصععععيته 
المكانية المستقلة، ويعد العراق  ا موقع اسعتراتيجي لكونعه يعربط قعارات الععالم القعديم والبحعار 

يعة قليملِ الخمس التي تجاوره جغرافيًا وغيرها من الخصائص التي رسعمت مالمع  شخصعية ا
 باالتي:

شععمااًل جعلععهأ يمتععد بععين دوائععر  °37 2أ2و  °29 5أ0موقععع العععراق بععين دائرتععي عععرض  -1
كعم شعمال جنعوب ضعمن الجعزا الجنعوبي معن المنطقعة  925ثمان دوائر ععرض قاربعت معن 

شعععرقًا بامتعععداد افقعععي بمسعععافة ° 48 5أ4و  °38 5أ4 المعتدلعععة الشعععمالية، وبعععين خطعععي طعععول
 لععع  االمتععداد الطععولي واالفقعععي للعععراق تنوععععًا فععي الخصعععائص  كعععم، جعععل 950قاربععت مععن
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الطبيعيععة المناخيععة والتضاريسععية وفضععاًل عععن التنععوع الثععروات والمععوارد الطبيعيععة التععي يزخععر 
 بها من  القدم.

يمتلعع  العععراق حععدودًا متنوعععة شععكاًل وامتععدادًا اثععرت فععي طبيعيععة العالقععات مععع الععدول  -2
فات امتعععدادها بينعععهأ وبعععين كعععل دولعععة منهعععا بلغعععت اكثرهعععا المجعععاورة، اختلةعععت ايضعععا فعععي مسعععا

امتععدادًا فععي كععل مععن السعععودية وايععران وسععوريا، غيععر ان القيمععة االسععتراتيجية للموقععع قياسععًا 
فععي عصععر النقععل الجععو  العع   يمكععن مععن خاللععه نقععل السععلع  لععدول الجععوار تضععاالت نسععبياً 

للععراق أهميعة اكبعر للقعوة  رصعاواالشخاص في وقت قصير الى ا  مكان في الععالم، لكعن 
 العالمية.

يتععأثر موقعععهأ بحريععًا بخمسععة بحععار وفقععًا لمعطيععات متباينععة وهععي: بحععر قععزوين، البحععر  -3
االسععود، البحععر المتوسععط، البحععر االحمععر، والخلععيج العربععي، ويبععرز التععأثير الواضعع  للبحععر 

نععه مصععدرًا المتوسععط مععن خععالل انةتاحععه علععى العععراق مععن دون عوائععق جبليععة فضععاًل عععن كو 
لالنخةاضععات الجويععة ضععمن العععروض الوسععطى المسععببة لمعظععم امطععاره العصععاريِة، امععا 
الخليج العربي فعيد المنة  الوحيد له تجاريًا وبحريًا ومصدرًا للريعاا الرطبعة الدافئعة الجنوبيعة 

 الشرقية التي تتقدم االنخةاضات الجوية.
النقععل التععي تععربط قععارات العععالم  يعععد موقععع العععراق االسععتراتيجي بوصععةه ملتقععى لطععرق -4

، وافريقيعًا غايعة االهميعة معن النعواحي العسعكرية والدوليعة معا يكسعبه معن أأوروبعا، آسياالثالث 
سمات السيطرة واالشرا  على القسعم الشعرقي معن العوطن العرابعي فضعاًل ععن قربعه النسعبي 

 من دول المجال االسيو  الجديد.
تاريخيععععة كاملععععة ارتسععععمت مععععن خاللهععععا معععععالم  عبععععر دورة جيوبولتيكيععععةللعععععراق اهميععععة  -5

شخصيته التي اخ ت بعين االعتبعار العالقعات بعين الجغرافيعا والتعاريو والسياسعة واالقتصعاد 
وكيةية تةاعلها فضاًل ععن كونعه تصعدر موقععًا مهمعًا ضعمن معا وصعةه بععض البعاحثين فعي 

 ، والقوة الجوية. نظريات الجيوستراتيجية القديمة كنظريات القوة: البرية، والبحرية



 َأمحد حامد علي العبيدي براهيم طه  ِإمحد َأعبد احملسن                                    املوقع اجلغرايف للعراق وحدوده سياسيًا

 

 
500 

للموقعععع الجغرافعععي للععععراق تعععأثير فعععي رسعععم حعععدوده السياسعععية كونعععه حلقعععة الوصعععل بعععين  -6
قعععارات الععععالم القعععديم معععن جهعععة وكونعععه مسعععرحًا لحعععداث تاريخيعععة تزامنعععت معععع تطعععورات فعععي 
العالقات بينعه وبعين الشععوب المتصعلة بعِه جغرافيعًا وحضعاريًا ارتسعمت مالمهعا عبعر مراحعل 

 ة حتى بانت مالمحها بالحدود السياسية الحالية للعراق في الوقت الحاضر. زمنية متباين
 

Geographic Position of Iraq and its Political Boundaries 

Abdel Mohsen Ahmed Ibrahim Taha

 

Ahmed Hamed Ali Al-Obaidi

 

Abstract 

     Iraq has a geographic position which is characterized by diverse 

regional features that made it enjoy a remarkable importance over 

consecutive eras; it is considered the beating heart of its people for 

its variety of natural aspects, being extended between two different 

circles of latitude of the north and south and longitudes between east 

and west for about 925 km length and 950 km width, not to mention 

the impact of its position in making it connected to two civilizations 

of western Europe and the Mediterranean from the west and the 

civilization of south east Asia from the east in addition to its being 

amid five seas: Caspian sea, the Black sea, the Mediterranean, the 

Red sea, the Arab Gulf. On the other hand, Iraq lies at the 

transportation routes connecting the old world continents (Asia, 

Europe and Africa), the thing that made it of important military and 

international status among other countries of the world, let alone its 

wealth of metals and agricultural resources and its place on the east 

of the Arab country, that gave it a geopolitical signification over a 

complete historical cycle which drew the outlines of its dynamically 

developing regional character. 

          Keywords: political borders, location. 
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