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الملخص
تناول هذا البحث مراجعة لعدد من الكتب التي ألفت في جغرافية الع ارق
العربية منها واإلنكليزية ،وتحديداً الكتب في العصر الحديث ،إذ توصل البحث
الى وجود مجموعة من الكتب التي تناولت مختلف جوانب العراق الطبيعية منها
والبشرية ،اتضح أن بعض الكتب الجغرافية تناولت الجانب الجغرافي الطبيعي
فقط ،في حين أن كتب أخرى تناولت الجانب الجغرافي البشري فقط .وأخرى
جمعت بين الجغرافية الطبيعية والبشرية للعراق.
واتضح أيضا ،أن الغرض من تأليف هذه الكتب والسيما (الكتب
العربية) هو لغرض تعليمي .وفيما يتعلق بما كتبه الباحثون األجانب من
المصادر الجغرافية فقد كان الهدف من تأليفها عسكريا.
Geography of Iraq in foreign and Arabic literature
()Historical-analytical study
Salar Ali Khidher Ph.D.
Center Revival of Arabian Science Heritage-University
of Baghdad
Abstract
This paper has reviewed a number of Arabic and
English books that were written about the geography of
Iraq, especially books in the modern era. A collection of
books that dealt with various aspects of Iraq, both natural
and human was one of the research results. Additionally, it
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turned out that some geographical books dealt with the
natural geographical aspect only, while other books dealt
only with the human geographical aspect. Moreover, other
books found to be as a combination of the natural and
human geography of Iraq.
It was also found that the purpose of writing these

educational

for

is

books,

Arabic

especially

books,

purposes. As for the geographical sources written by
foreign researchers, the aim was for military purposes.

المقدمة
العراق بمساحته الواسعة وتنوع جغرافيته من جبال وهضاب ووديان
وسهول وتنوع أقاليمه المناخية وتنوع سكانه ،كل ذلك شجع الباحثين على
تأليف العديد من الكتب عن جغرافيته ،وقد اختلف الهدف من تأليف هذه
الكتب ،فبعضها كان هدف تعليمياً لمرحلة ما قبل الجامعة ،وبعضها اآلخر
كان الهدف منها تعليمياً أيضا ولكن للمرحلة الجامعية والدراسات العليا،
وبعضها اآلخر كان الهدف منها عسكرياً ،خدمة للقوات العسكرية التي احتلت
العراق.
الغرض من هذا البحث إلقاء الضوء على المراحل التاريخية للكتب

والمصادر التي أٌلفت في جغرافية العراق .وهذا العمل له فوائد عدة منها:

جدا إذ لم يطلع عليها
 .1تعريف الطلبة بهذه الكتب ،والسيما أن بعضها قديم ً
القارئ.
 .2متابعة التطورات التي حدثت في تأليف هذه المصادر.

 .3تحديد المصادر القيمة منها ،ليسهل على القارئ االعتماد عليها في كتابة
البحوث المتعلقة بجغرافية العراق.
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 .4التعرف على المصادر األجنبية منها ،وتحديد الجوانب الجغرافية التي تركز
عليها هذه المصادر.

 .5دعوة للباحثين من اجل ترجمة الكتب االنكليزية التي تناولت جغرافية الع ارق.

وختاما فإن هذا البحث في الحقيقة من أنواع البحوث النقدية التي

تحاول البحث والتقصي في الكتب المؤلفة في جغرافية العراق بغية عرض نقاط

القوة والضعف فيها ،كما أنه يساعد أي باحث يسعى الى تأليف كتاب جديد في
جغرافية العراق للتعرف على المصادر التي سبقته في هذا المجال.
منهجية البحث:
تمثلت منهجية البحث في مراجعة مجموعة من الكتب التي كتبت في
جغرافية العراق ،إذ راجع الباحث العديد من المكتبات من اجل الحصول على

هذه المصادر التي كان بعضها قديم جداً ،وبعضها اآلخر لم يستطع الباحث

الحصول عليها.

المصادر في جغرافية العراق:

تقسم كتب جغرافية العراق من حيث لغة على قسمين عربي وإنكليزي،

والسيما أن الكتب باللغة العربية أكثر عدداً ،ويالحظ أن الكتب العربية مرت في

مرحلتين هي:

المرحلة األولى :وهي األقدم التي تعود الى عشرينيات القرن العشرين إذ

ألفت كتب في جغرافية العراق كان الهدف منها أن تكون كتب منهجية في
المدارس الثانوية ،وأول هذه الكتب هو:

-1كتاب (مختصر جغرافية العراق) تأليف (رزوق عيسى):1

الذي طبع في المطبعة السريانية الكاثوليكيةة-بغةداد فةي عةام (1922م).

وعدد صفحاته ( )300صفحة .اعتمد المؤلف في تةأليف الكتةاب علةى مجموعةة
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م ة ةةن الكت ة ةةب العربي ة ةةة واإلنكليزي ة ةةة والتركي ة ةةة ،يت ة ةةألف م ة ةةن قس ة ةةمين ،األول (ع ة ةةدد
الصفحات اثنتان فقط) يبحث في الجغرافية واصطالحاتها إذ قام المؤلف بإعةداد

قائمة بالمصطلحات الجغرافية من ثم بتعريفها بشكل مختصر فمثالً قام يتعريف
المصة ة ةةطلحات اآلتية ة ةةة :الجغرافية ة ةةة واألرض ،وكروية ة ةةة األرض ،وحركة ة ةةة األرض
والنجةوم ،والنجةةوم السةيارة ،والكواكةةب ،والشةةمر ،والقمةر ،واألفةةق وجهةةات األرض

األصلية...الخ من المصطلحات األخرى.

والقسم الثاني (تحديدا من صةفحة الحاديةة والعشةرين) يتنةاول العةراق عةن

طري ة ةةق ذك ة ةةر م ة ةةدن العة ة ةراق وأه ة ةةم خصائص ة ةةها م ة ةةن ح ة ةةدودها ،وع ة ةةدد نفوس ة ةةها،
ومس ةةاحتها ،واألقض ةةية والحاص ةةالت الزراعي ةةة ،وص ةةادراته ،وواردات ةةه ،وحيوانات ةةه،

واألنهر ،والمعادن وجوامعها وصناعتها وعمرانها ،وهو أقرب ما يكون الى كتةب

جغرافية المدن.

فهو على سبيل المثال يتناول دراسة المةدن كةاآلتي :لةواء كةربالء إذ يةذكر

فيها عةدد القوميةات ،واألقضةية والحةدود ،وعةدد النفةوس والحاصةالت والصةادرات

وال ةواردات ،والحيوانةةات ،والعشةةائر ،واالنهةةر ،والمعةةادن ،والن ةواحي ،والمقاطعةةات

أهم المدن واآلثار المنتشرة فيها.

ومةةن المةةدن ،والمحاف ةةات ،والمنةةاطق التةةي ذكرهةةا المؤلةةف فةةي الكتةةاب كةةل مةةن:

لواء بغداد ،ولةواء كةوت االمةارة ،ولةواء ديةالى ،ولةواء الةدليم (األنبةار حاليةاً) ولةواء

كة ةربالء ،ولة ةواء الحل ةةة ،والخل ةةيي العرب ةةي ،وايال ةةة المحمة ةرة ،ولة ةواء البصة ةرة ،ولة ةواء

العم ةةارة ،ولة ةواء المنتف ةةق (الناصة ةرية حالية ةاً) ومنطق ةةة الموص ةةل ،ولة ةواء الموص ةةل،
ومدينة الموصل ،ولواء كركوك ،ولواء أربيل ،ولواء السليمانية.

وقةةد نةةاقل المؤلةةف فةةي بدايةةة الكتةةاب بعةةض المعلومةةات الجغرافيةةة العامةةة عةةن

الع ة ةراق مثة ةةل :الحة ةةدود وعة ةةدد سة ةةكانه ومسة ةةاحته واله ة ةواء (المنة ةةا ) والعواصة ةةف،

الحكوم ةةة ،المل ةةك ،ال ةةو ازرة ،المجل ةةر الني ةةابي ،المعتم ةةد البريط ةةاني ،ص ةةفة س ةةكانه
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ديانتهم لغتهم وقوميتهم وعدد مدارسهم وعاصةمة العةراق وأشةهر المةدن واألنهةار،
وقد ذكةر المؤلةف معلومةات مختصةرة ج ًةدا عةن هةذه الفقةرات فعلةى سةبيل المثةال
ذكر في موضوع الهواء (المنةا ) مةا يةأتي( :هةوااه بةالعموم جيةد معتةدل يةر أن
الحر والبرد يشةتدان فيةه ولكنهمةا يابسةان وقةد يشةتد بةرد الشةتاء حتةى ينةزل ميةزان

الح ة اررة الةةى  8درجةةات تحةةت الصةةفر فةةي المةةدن و  16درجةةة فةةي البريةةة ويشةةتد

أحيانا  50مئوي).2
الحر في كل سنة حتى يبلغ  48درجة في ال ل و ً
ويالحة ةةظ أن الكتة ةةاب لة ةةم يتطة ةةرق الة ةةى معلومة ةةات بشة ةةأن الجيولوجية ةةا كة ةةون
المعلومةةات الجيولوجيةةة كانةةت محةةدودة فةةي ذلةةك التةةاريخ .والكتةةاب فيةةه معلومةةات

مبسة ةةطة للق ة ةةارئ تكم ة ةةن أهميتهة ةةا ف ة ةةي أن فيه ة ةةا احصة ةةاءات مختلف ة ةةة ع ة ةةن حقب ة ةةة
العشةرينيات .وال نسةةتطيع أن نعةةد الكتةةاب مةةن الكتةةب التةةي اعتمةةدت علةةى المةةنهي
الجغ ارف ةةي المتمث ةةل ف ةةي مناقش ةةة الموض ةةوعات الطبيعي ةةة والبشة ةرية لل ةةبالد بش ةةكل

مفصل وذلك بسبب قلة المعلومات التي كانت متوافرة للمؤلف في ذلك الوقت.
أيضا:
ومن الكتب المنهجية األولى في جغرافية العراق ً

-2كتاب (جغرافية العراق الحديثة) لمؤلفه (هاشم السعدي) 1924م:3

الذي طبع في مطبعة دار السالم-بغداد عدد الصةفحات ( )233صةفحة.

وذكر المؤلف أنه اعتمد على الزيارات الميدانية ألرجاء العراق في تةأليف كتابةه،
هو كتاب موسع بشأن جغرافية العةراق إذ اعتمةد المؤلةف فةي تأليفةه علةى المةنهي

الجغ ارفةةي اذ بةةدأ بالجوانةةب الطبيعيةةة للع ةراق كالجبةةال والميةةاه (األنهةةار) ،والمنةةا

(الحة ة اررة والري ةةاط واألمط ةةار واخ ةةتالف المن ةةا ) ،المن ةةاطق الزراعي ةةة ،الجيولوجي ةةا

(المعةةادن ،الميةةاه المعدنيةةة) ،الحيةةاه النباتيةةة والحيوانيةةة ،الجغرافيةةة البشةرية (النقةةل

البري والنهري والقوافل) ،الصناعة ،التجارة ،اآلثار ،السكان ،الحكومة.
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المرحلةةة الثانيةةة :فةةي هةةذه المرحلةةة األحةةدث مةةن سةةابقتها ألفةةت كتةةب فةةي

جغرافي ةةة الع ةةراق أل ة ةراض أخ ةةرى عل ةةى أن تك ةةون كت ةةب منهجي ةةة ف ةةي الم ةةدارس
الثانويةة ،فةةبعض منهةةا اسةةتعملت ككتةةب منهجيةة فةةي الكليةةات الع ار يةةة ،وأول هةةذه

الكت ةةب ه ةةو كت ةةاب جغرافي ةةة العة ةراق لمؤلف ةةه رئ ةةير ارك ةةان الج ةةيل الع ارق ةةي (ط ةةه
الهاشمي) الذي طبع في مطبعة دار السالم في بغداد سنة 1930م فةي ()553

صةةفحة ،هةةو مةةن الكتةةب المهمةةة التةةي تناولةةت معلومةةات يمةةة جة ًةدا عةةن وضةةع
العراق الجغرافي .وفيما يأتي مناقشة لهذا الكتاب.
-3كتاب (مفصل جغرافية العراق) للمؤلف طه الهاشمي 1930م:4

يتألف الكتاب من ( )564صفحة و( )14فصل واحتوى الكتاب خريطة

للعراق والوضع الجغرافي (الموقع من القا ارت الثالث) والجيولوجية الطبيعية
ودرجات الح اررة ،واألمطار ،واتجاه الرياط ،وخريطة النخيل في العراق ،تناول

الفصل األول مباحث تمهيدية مثل :وضع العراق الجغرافي ،وضع العراق

الجيولوجي ،سطح العراق ،والمنا  ،واألمراض في العراق.

وتناول الفصل الثاني ،أهل العراق والقوميات واألديان واألقليات .الفصل الثالث:

حدود العراق ،وأنهر العراق ،الطغيان (الفيضان في العراق) ،البحيرات واألهوار

والمستنقعات ،الفصل الرابع :جبال العراق .الفصل الخامر :طرق المواصالت

في العراق ،الطرق النهرية ،السكك الحديدية في العراق .الفصل السادس :الري

في العراق ،الفصل السابع :الزراعة في العراق ،حيوانات العراق .الفصل الثامن:

األراضي في العراق (نوع الملكية) ،رسوم (ضرائب) الزراعة ،الفصل التاسع:
معادن العراق ،الفصل العاشر :اقتصاديات العراق ،عالقة العراق التجارية بين

الممالك األجنبية ،البضائع التي يتاجر بها العراق .الفصل الحادي عشر:

الصنعة في العراق (المعامل) ،الفصل الثاني عشر :بائل العراق ،القبائل
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العربية ،القبائل الكردية .الفصل الثالث عشر :مدائن العراق القديمة ،جغرافية
العراق القديم ،جغرافية العراق في العهد العباسي ،الحفريات اآلثارية في العراق،

الفصل الرابع عشر :العراق اإلداري.

يتضح من هذا العرض لمحتويات الكتاب ،أنه من الكتب الشاملة التي

تناولت جوانب عدة في جغرافية العراق ،وهو بحق يرقى الى مصاف الكتب

الموسوعية ،ولم يقتصر المؤلف على المعلومات الجغرافية في ذلك الوقت ،بل

اهتم أيضا بالجانب التاريخي بشكل كبير ،ويندر أن نجد كتاب بهذا الشكل في
المكتبة الجغرافية الع ار ية ،ويعود السبب في شمولية الكتاب الى ثقافة المؤلف
العالية واطالعاته الكثيرة ،إذ تقلد طه الهاشمي العديد من الوظائف التي

ثم
ساعدته في جمع العديد من المصادر فهو كان ًا
مدير ً
عاما للمعارف ،من َ
تقلد منصب رئير أركان جيل العراق ،اذ كانت رتبته العسكرية فريق في

الجيل العراقي 5صورة (.)1

وما يدعو لألسف أن ال ُيدرس هذا الكتاب في الجامعات الع ار ية ،على
وبدال من ذلك ُيعتمد على كتب أحدث لجغرافية
كونه من الكتب القديمة،
ً
العراق ،لذلك فإن من الواجب أن يتعرف الجيل الجديد من الطلبة عن جغرافية
العراق التاريخية باالعتماد على هذا الكتاب ،وأن يدرس أو يحدد كمادة منهجية

ضمن درس الجغرافية التاريخية .وذكر المؤلف في مقدمة كتابة الغرض من

تأليف الكتاب تدرير جغرافية العراق العسكرية في المدرسة العسكرية .وتدرير

التالميذ في دار المعلمين العالية ،وأشار أيضا أنه وجد صعوبة في تأليف
الكتاب ،ألنة كان األول في بابه .في قلة المصادر التي إن وجدت كانت

المعلومات الجغرافية فيها طفيفة ال تشفي

ليل الباحث التي كانت بشكل

معلومات في كتب الجغرافية التركية وما ذكره األجانب في سياحاتهم من

األخبار المختصرة أو ما قامت به الجاليات األجنبية من ارصادات وقتية.
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أما عدد المصادر التي اعتمد عليها في تأليف الكتاب فبلغ ( )22مصدر
أجنبي ،و( )14مصدر عربي .علماً إن المؤلف نفسه نشر في عام (1929م)

كتابا بعنوان جغرافية العراق العسكرية ،الذي طبع في مطبعة دار السالم في
ً
بغداد ،إذ ضم ( )283صفحة.

صورة ( )1الفريق طه الهاشمي مؤلف كتاب مفصل جغرافية العراق1930 ،م

المصدر :أنستاس ماري الكرملي ،مجلة لغة العرب ،الجزء ( )5من السنة (،)8

أول آيار (مايو) سنة  ،1930ص389
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-4كتاب (جغرافية العراق وتاريخه القديم) 6للمؤلف عبد الرزاق سعيد البغدادي
األسدي والمؤلف في عام 1939م:

كت ةةاب يبح ةةث ف ةةي أنه ةةار العة ةراق وأه ةةم مدن ةةه وأديرت ةةه وس ةةيرة بع ةةض م ةةن

الرجال ،يتالف الكتةاب مةن ( )128صةفحة ومةن ( )5فصةول ،اعتمةد فةي تةأليف

فصولهم الخمسة على المصادر اآلتية:

 .1الفصةل االول :وصةةف انهةار العةراق وقةةد اعتمةد المؤلةةف فةةي تاليفةه علةةى كتةةاب

انه ةةار العة ةراق ألب ةةن سة ةرابيون المع ةةروف باس ةةم س ةةهراب م ةةن رج ةةال الق ةةرن التاس ةةع

الميالدي.
.2

اما الفصل الثاني :فةي اهةم مةدن العةراق اعتمةد المؤلةف فةي تاليفةه علةى كتةاب

آثة ةةار الة ةةبالد وأخبة ةةار العبة ةةاد للقزوينة ةةي المتة ةةوفي سة ةةنة ( )682هجرية ةةة ،وجمية ةةع
محتوي ة ة ةةات الفص ة ة ةةل تتعل ة ة ةةق بالم ة ة ةةدن الع ار ي ة ة ةةة مث ة ة ةةل بغ ة ة ةةداد والكوف ة ة ةةة وس ة ة ةةنجار
والموصل...الخ.

 .3اما الفصل الثالث :وصف بعض محالت بغداد مثل مقةابر قةريل وكةر بغةداد
وب ارثةةا وأب ةواب بغةةداد وسةةور بغةةداد .وهةةو نةةص النسةةخة الفوتغرافيةةة الموجةةودة فةةي

مكتبة أالثار ببغداد للنسخة الخطية المحفوظة بخزانة كتب برلين.

 .4الفصةةل ال اربةةع :يبحةةث عةةن العةراق بصةةورة مختصةرة واعتمةةد المؤلةةف فةةي تاليفةةه
علةةى كتةةاب نزهةةة المشةةتاق فةةي اخت ةراق اآلفةةاق للش ةريف االدريسةةي المتةةوفي سةةنة

 560هة وهذا الفصل عدد صفحاته ( )3فقط.

 .5امةةا الفصةةل الخةةامر اعتمةةد المؤلةةف فةةي تاليفةةه علةةى كتةةاب معجةةم مةةا أسةةتعجم
ألبةةي عبيةةدر البكةةري المتةةوفي سةةنة  487ه ةة .وركةةز هةةذا الفص ةل علةةى االدي ةرة
المنتشةرة فةةي العةراق مثةةل ديةةر هنةةد وديةةر هنةةد االقةةدم وديةةر الجمةةاجم ،وديةةر اللةةي

...الخ.
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وخالصةةة القةةول ان هةةذا الكتةةاب بعيةةد جةةداً عةةن المةةنهي الجغ ارفةةي ،فهةةو ال

يضةةم اي معلومةةات جغرافيةةة عةةن سةةطح الع ةراق ومناخةةه ونباتاتةةه وتربتةةه ،ولعةةل

الجانةةب الجغ ارفةةي الوحيةةد فةةي الكتةةاب هةةو حديثةةه عةةن انهةةار الع ةراق ،امةةا بقيةةة
المعلومات فهي معلومات عامة عن المدن.

ومةن جانةةب آخةر فةةأن الكتةاب عبةةارة عةن تجميةةع مةن كتةةب وم ارجةع قديمةةة

بحي ةةث أن دور المؤل ةةف االص ةةلي ف ةةي الكت ةةاب قلي ةةل ج ةةداً .يالح ةةظ ان الكت ةةاب ال
توجةةد فيةةه معلومةةات عةةن القسةةم الشةةمالي مةةن الع ةراق س ةواء مةةن حيةةث الم ةدن او

الجوانب الطبيعية األخرى.

 -5كت ة ةةاب (محاضة ة ةرات ف ة ةةي جغرافي ة ةةة العة ة ةراق الطبيعي ة ةةة واالقتص ة ةةادية

والبشرية) للمؤلف الدكتور (جاسم محمد الخلف) (1959م): 

عدد صفحات الكتاب ( )456صفحة ،اعتمد المؤلةف فةي تةأليف الكتةاب

عل ةةى ( )105مص ةةدر عرب ةةي و( )56مص ةةدر أجنب ةةي ،وتن ةةاول المؤل ةةف جوانة ةب
منهةةا :الموقةةع ،والتطةةور الجيولةةوجي ،والتضةةارير ،والمنةةا  ،والنبةةات الطبيعةةي،

والتربةةة ،والم ةوارد المائيةةة ،والز ارعةةة ،والمعةةادن ،والصةةناعة ،وطةةرق المواصةةالت،
والتجارة ،والسكان ،والتكوين السياسي واالداري.

وذكةةر أن الغةةرض مةةن تةةأليف الكتةةاب هةةو التةةدرير ،إذ عهةةد إليةةه معهةةد

الد ارسةات العربيةةة العاليةةة بإلقةةاء محاضةرات فةةي جغرافيةةة العةراق علةةى طلبةةة قسةةم
التاريخ والجغرافية وذلك من األعوام (1959-1958م).

أهم ما يالحظ على هةذا الكتةاب التوسةع الكبيةر فةي المعلومةات المطروحةة

فيه ،إن تقسيم الكتاب جاء على ثالثة ابواب :باب الجغرافية الطبيعية ضةم ()7

فص ةةول ،والب ةةاب الث ةةاني ف ةةي الجغرافي ةةة االقتص ةةادية يض ةةم ( )6فص ةةول ،والب ةةاب
الثالث في الجغرافية البشرية يضم فصلين فقط.
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صورة ( )2الدكتور جاسم محمد الخلف.
المصدر:
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticlePrint.aspx?ID=113

ويالحظ مما تقدم أن الكتاب قد ركز على الجانب الطبيعي أكثر من بقية

الجوانةةب االقتصةةادية والبش ةرية ،بسةةبب التنةةوع الكبيةةر فةةي الجوانةةب الطبيعيةةة فةةي

العةراق مةةن تضةةارير ومنةةا ونبةةات طبيعةةي وتربةةة ومةوارد مائيةةة .اذ بةةدأ الكتةةاب
بالجانةةب الطبيعةةي مةةن صةةفحة ( )6لغايةةة صةةفحة ( .)223أي أن ( )%50مةةن

الكتاب ركز على الجانب الطبيعي.

أما أهم الجوانب الطبيعية التي ركز عليها الكتةاب ،فهةي كةل مةن الموقةع،

الجيولوجية ةةا ،التضة ةةارير ،المنة ةةا  ،النبة ةةات الطبيعة ةةي ،التربة ةةة ،الم ة ةوارد المائية ةةة.
وتباينةةةت أعة ةةداد الصة ةةفحات التة ةةي ناقش ةةت هة ةةذه الموض ةةوعات السة ةةبعة ،إذ احتة ةةل

موض ةةوع المة ةوارد المائي ةةة القس ةةم األكب ةةر م ةةن الجان ةةب الطبيع ةةي إذ بلغ ةةت نس ةةبته

( )%34م ة ةةن ع ة ةةدد ص ة ةةفحات الكت ة ةةاب وذل ة ةةك ألهمي ة ةةة ه ة ةةذا الموض ة ةةوع وتع ة ةةدد
الموضةةوعات المتعلقةةة بةةه مةةن أنهةةار وروافةةد وجةةداول وسةةدود وخ ازنةةات وبحي ةرات

والفيضانات.
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امةةا موضةةوع التضةةارير فقةةد بلغةةت نسةةبته ( )%24.1مةةن عةةدد صةةفحات
الكتاب بسبب التنوع الكبيةر فةي تضةارير الةبالد مةن منطقةة جبليةة ومنطقةة شةبه
جبلية وهضاب وسهل رسوبي ،أما المنا فقد بلغةت نسةبته ( )%14.1مةن عةدد

صةةفحات الكتةةاب لتنةةوع األقةةاليم المناخيةةة فةةي العةراق وهةةي منةةا البحةةر المتوسةةط
ةر المن ةةا
ف ةةي الش ةةمال وال ةةى الجن ةةوب منه ةةا من ةةا االس ةةتبر (ش ةةبه الج ةةاف) وأخي ة ًا

الصحراوي (الجاف) في السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية.

أما بقية الموضوعات فكانت نسةبتها أقةل وهةي كةل مةن الموقةع (،)%4.6

الجيولوجيا ( ،)%7.1النبات الطبيعي ( ،)%7.9التربة (.)%8.3

-6كتاب (العراق قديماً وحديثاُ) 7لمؤلفه السيد عبد الرزاق الحسني ،عةام

1971م.

يتألف الكتاب من قسمين كبيرين :يبحث القسم األول في (موجز جغرافية

العراق) و(مجمل تاريخ العراق) وفي سكانه وجباله ومعادنةه وريةه وآثةاره .ويشةرط

القس ةةم الث ةةاني الم ةةدن الع ار ي ةةة كبيره ةةا وص ةةغيرها وي ةةتكلم ع ةةن أوض ةةاعها اإلداري ةةة

واالقتصادية واالجتماعية.

يبل ةةغ ع ةةدد ص ةةفحات الكت ةةاب ( )324ص ةةفحة ،والكت ةةاب يب ةةدأ بعنة ةوان ه ةةو

م ةةوجز جغرافي ةةة العة ةراق وفي ةةه يتح ةةدث المؤل ةةف ع ةةن أص ةةل اس ةةم العة ةراق وموقع ةةه
الجغرافي ويقسم العةراق فيةه علةى جبلةي وسةهلي ويصةنف منةا العةراق علةى أنةه

منةةا قةةاري ويتحةةدث عةةن أق ةوام الع ةراق ودياناتةةه وعةةن األنهةةار وخةةط النقةةل .يليةةه

موض ةةوع آخ ةةر ف ةةي مجم ةةل ت ةةاريخ العة ةراق ،إذ يتح ةةدث في ةةه بش ةةكل مختص ةةر ع ةةن
األقة ةوام ال ةةذين حكمة ةوا العة ةراق م ةةن الس ةةومريين ولغاي ةةة اس ةةتقالل العة ةراق ف ةةي ع ةةام

1932م.
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من ثم ينتقل المؤلف للحديث عةن سةكان العةراق ،وعةن جبةال العةراق وأهةم
ما يالحظ عن موضوع الجبال أن المؤلةف قسةم جبةال العةراق الةى ثمانيةة أقسةام،

مةةن ثةةم ينتقةةل الةةى موضةةوع المعةةادن كةةالنفط ،و ينتقةةل الةةى موضةةوع ري الع ةراق
والحةةديث ع ةةن أنه ةةار العة ةراق مث ةةل دجلةةة والفةةرات ورواف ةةدهما والج ةةداول المتفرع ةةة

منهما ،أما بقية الكتاب فالحديث فيها عن المدن الع ار ية.

اعتمةةد المؤلةةف فةةي تةةأليف الكتةةاب علةةى ثالثةةة مجموعةةات مةةن المصةةادر،

األولى مجموعة المصادر القديمةة وعةددها ( )25مصةدر مثةل ابةن األثيةر ،وابةن

بطوطةةة ،وابةةن جبيةةر ،وابةةن الجةةوزي ،وابةةن خلكةةان ،وابةةن رسةةته...وآخرون ،امةةا

المصة ةةادر الحديثة ةةة فعة ةةددها ( )22مصة ةةدر .والمصة ةةادر األجنبية ةةة وعة ةةددها ()4
مصادر فقط.

-7كتاب جغرافية العراق االقليمية (1992م):

ومن المصادر المهمةة ايضةا كتةاب (جغرافيةة العةراق اإلقليميةة) ،8للمةؤلفين

ص ةةالط حمي ةةد الجن ةةابي ،س ةةعدي عل ةةي ال ةةب ،ال ةةذي تن ةةاول الجغرافي ةةة الطبيعي ةةة

والبشرية للعراق ،والكتاب مؤلةف مةن ( )15فصةالً ،تنةاول الجانةب الطبيعةي ()6

فصول ،وتناول الجانب البشري ( )9فصول.

والجانب الطبيعي تمثلت فصوله في (الموقع الجغرافي للعةراق والتضةارير

والجيولوجيا ،المنا والتربة ،والنبات الطبيعي ،والموارد المائية والتساقط.

أما األسر البشرية فكانت فصوله كاآلتي :السكان واإلنتاج الز ارعةي والثةروة

الحيوانيةةةة والتح ة ةوالت فة ةةي الز ارعة ةةة الع ار ية ةةة والثة ةةروة المعدني ةةة والصةةةناعة والنقة ةةل
والسياحة والتجارة.
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ويالحةظ مةةن فصةول الكتةةاب أن الجانةةب الطبيعةي ال يختلةةف كثية اًر عةةن بقيةةة

المصةةادر السةةابقة ،إال أن االسةةر البش ةرية احتةةوت علةةى موضةةوعات جديةةدة لةةم
تذكر في مصادر سابقة منها موضوع السياحة والتجارة.

وبشكل عام فإن هذا المصدر مةن المصةادر المهمةة إذ بلغةت عةدد صةفحاته

( )537وتناول المؤلفان فيه جوانب عديدة فةي جغرافيةة العةراق ،وأهةم مةا يالحةظ
فةةي الجانةةب الطبيعةةي هةةو التوسةةع فةةي موضةةوع جيولوجيةةا الع ةراق ،وال نبةةالغ فةةي

الق ةةول إن هة ةةذا الكتة ةةاب أكثة ةةر كتة ةةاب فة ةةي جغرافية ةةة الع ة ةراق توسة ة ًةعا فة ةةي موضة ةةوع
الجيولوجيا إذ بلغت عدد صفحاته ( )25صفحة.
ونس ةةتطيع الق ةةول ان ه ةةذا الكت ةةاب ل ةةم يت ةةرك جان ةةب جغ ارف ةةي ف ةةي العة ةراق إال

وناقشه ،كمةا تنةاول موضةوعات جديةدة فةي الجانةب البشةري مثةل الفصةل العاشةر

المتعلة ةةق بموضة ةةوع التح ة ةوالت فة ةةي الز ارعة ةةة الع ار ية ةةة ،مثة ةةل اإلصة ةةالط الز ارعة ةةي
والتعاونيات الزراعية والمزارع التعاونية والمزارع الجماعية.

-8كتاب جغرافية العراق في معجم البكري (2002م):

ومةةن الكت ةةب الجغرافيةةة أيضة ةاً كت ةةاب (جغرافيةةة العة ةراق فةةي معج ةةم البك ةةري)

9

تأليف األستاذ الدكتور علي محمد المياط ،ويبلغ عدد صفحاته ( )134صةفحة.

والكتاب عبارة عن تحليل جغرافي لمعجةم (أبةو عبيةد البكةري) المتضةمن مالمةح
جغرافية العراق ومواضع بائله وحركاتها ففي هذا المعجم ذكر ألماكن وبقةاع ال
يةةرد لهةةا ذكةةر فةةي كتةةب الجغرافيةةا الحديثةةة وفيةةه شةةرط معةةاني اسةةمائها ممةةا يعةةين

على معرفة مواقعها.

وصاحب المعجةم وهةو (أبةو عبيةد البكةري) الةذي ولةد فةي سةنة ( 1014م)

ف ةةي مدين ةةة ولب ةةة ف ةةي أس ةةبانيا ،وتةةةوفى س ةةنة ( )1094ميالدي ةةة ف ةةي قرطب ةةة فةةةي

أسبانيا.10
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والكتاب مؤلف من ( )5فصول ،يتناول الفصل األول سيرة البكري ومؤلفاتةه
ومعلومةةات جغرافيةةة عةةن العةراق مثةةل حةةدود العةراق ومعنةةى اسةةم العةراق ،ويتنةةاول

الفصل الثاني معلومات عن القبائةل العربيةة فةي العةراق فةي أولهةم وأسةباب نةزوط

القبائةل العربيةة ،وأمةا الفصةل الثالةث فيتنةاول معلومةات عةن التضةارير كاألوديةة
والمرتفعةةات ومنةةاطق الكثبةةان الرمليةةة والصةةخور الكلسةةية ومجمةةع واألنهةةار ،فةةي

حين اهتم الفصل الرابع بمراكز العمةران .واخية ار تنةاول الفصةل الخةامر الةديارات
المشهورة.

ومن المعلومات التي ذكرهةا الكتةاب عةن العةراق هةو أن العةراق أعةدل أارض

وماء فلذلك كان أهل العةراق هةم أهةل العقةول الصةحيحة
ر هواء و ّ
أصحها مزاجا ً
واآلراء الراجحةة والشةةهوات المحمةودة والشةةمايل ال ريفةة والب ارعةةة فةي كةةل صةةناعة
مع اعتدال األعضاء واستواء األخالط وسمرة األلوان.11

والفصل الثالث من الكتاب الذي يهتم بموضوع تضارير سطح األرض فةي

العراق ،إذ ذكر البكري ظواهر تضاريسية عديدة في العراق منها:

الوَل َجة :هي عبارة عن منخفض من األرض تحف به التالل.12
َ
الة ّةد :حل :هةةي ظةةاهرة تنشةةأ بفعةةل الميةةاه فةةي الصةةخور الكلسةةية لقابليةةة ذوبانهةةا

بالمياه ويكثر وجودها في رب الفرات.13

الحزيِز :موضع بالبصرة وحجارة هذا الموضع رخوة.14
َ
ِ
صة ِةعد مةةن الكوفةةة الةةى مكةةة ،وقةةد
الم :
أَفاعيةةة :هةةي هضةةبة كبي ةرة عةةن يمةةين ُ
رطبةا والمطةر
نشأت بفعل تعرية مائية قطعت هضبة الجزيرة عنةدما كةان المنةا
ً
ةاحبا عصةور الجليةد التةي طةت قةارة أوربةا وعملةت علةى وجةود
يسقط ز ًا
ير مص ً

ظروف ضغط جوي عال دفع الرياط العكسية الغربية المطيرة الى الجنوب بعي ًةدا

ةبيا ال ةةى من ةةاطق تع ةةاني م ةةن ش ةةدة
ع ةةن مس ةةارها الح ةةالي تحم ةةل أمط ةةا ار زية ةزة نس ة ً
الجفاف.15
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َسنام :جبل بالبصرة الى جانبه ماء كثير يراه أهل البصرة من سطوحهم.16
وه ةةذا بعةةةض مةةةن ال ة ةواهر التضاريس ةةية العدي ةةدة التةةةي ذكره ةةا الكتةةةاب عةةةن

جغرافية العراق القديمة.

أما ال واهر المائية التي ذكرها الكتاب فمنها:

مجمةةع األنهةةار :وهةةذه ال ةةاهرة ينفةةرد بهةةا دجلةةة والف ةرات فةةي منطقةةة السةةهل

الرسةوبي .ويةةذكرها البكةةري دون أن يسةةميها ،وجةاءت تسةةميتها فةةي كتةةاب الطبةةري
والة ةةبالذري ،وتمثة ةةل منطقة ةةة مجمة ةةع األنهة ةةار قمة ةةة ( )Hobتتفة ةةرع منهة ةةا الجة ةةداول

واألنهةةار وكانةةت هةةذه الفةةروع تحةةدد مواقةةع الز ارعةةة وسةةكن النةةاس وتتسةةع الرقعةةة
الزراعيةةة ويكثةةر عةةدد السةةكان مةةع طةةول هةةذه الفةةروع ،وقةةد عةةرف سةةكان منطقةةة
ديالى األسةفل منةاطق القمةم التةي يمكةن أن تتفةرع عنةدها األنهةار ،ويةذكر يةاقوت
أن دجلة إذا انفصل عن واسط انقسم على خمسة أنهر ع ام تحمل السفن منها

نهةةر ساسةةي ونهةر الغةراف ونهةةر دقلةةة ونهةةر جعفةةر ونهةةر ميسةةان ثةةم تجتمةةع هةةذه

أيضةةا ومةةا يضةةاف إليهةةا مةةن الف ةرات كلهةةا قةةرب مطةةارة وهةةي قريةةة بينهةةا
األنهةةار ً
وبين البصرة يوم واحد.17
الب ِطيحة :هو ماء مستنقع ال يرى طرفاه من سعته ،مةا بةين واسةط والبصةرة
َ
وهةةو مغةةيض دجلةةة والف ةرات ،وكةةذلك مغةةايض مةةا بةةين البص ةرة واألح ةواز ،وتكثةةر
هةةذه البطةةائح فةةي المجةةاري الةةدنيا لنهةةري دجلةةة والف ةرات وتتسةةع مسةةاحتها وقةةت

الفيضان وتقل عندما تنخفض مناسيب الماء فيهما.18
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 -9الكتاب السنوي للجمهورية الع ار ية (العراق :19)1988
لمجموعةة مةةن المةةؤلفين والمميةةز فةةي هةذا المصةةدر أن أحةةد المةةؤلفين جغ ارفةةي

وهةةو األسةةتاذ الةةدكتور علةةي محمةةد الميةةاط .إذ تنةةاول بالتةةاليف الجانةةب الجغ ارفةةي

الخاص بالعراق.

والكت ة ةةاب مؤل ة ةةف م ة ةةن ( )286ص ة ةةفحة وتمث ة ةةل الجان ة ةةب الجغ ارف ة ةةي ف ة ةةي الكت ة ةةاب
بموضةةةوع االرض والنة ةةاس إذ عة ةةالي في ةةه المؤلة ةةف جوان ةةب م ةةن جغرافيةةةة الع ة ةراق

الطبيعيةةة مثةةل الموقةةع والمسةةاحة والشةةكل والمنةةا (درجةةة الح ة اررة) ،ان ةواع المنةةا

والسطح.

وضمن موضوع السطح قسم المؤلف سطح العراق الى:

.

أقليم الجبال.

.

السهل الرسوبي.

.

.

األراضي المتموجة.

الهضبة الغربية (الصحاري).

وقسم األقليم األخير (الهضبة الغربية) على ( )5سهول وهي:
.1

سهل الوديان.

.3

سهل الحجارة.

.5

سهل الدبدبة.

.2
.4

سهل الجزيرة.
سهل الحماد.

أما من الجانب المائي فتناول بالشرط نهري دجلة والفرات.
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وبشةةكل عةةام فةةأن الكتةةاب يتميةةز بتقةةديم جغرافيةةة الع ةراق الطبيعيةةة بشةةكل
علمي ومختصر.

 -10كتاب (الموقع الجغرافي للعراق وأثره حتى الفتح اإلسالمي) لمؤلفه

الدكتور (إبراهيم ابراهيم شريف):20

والمؤل ةةف مة ةن جمهوري ةةة مص ةةر العربي ةةة ،والكت ةةاب ف ةةي األص ةةل أطروح ةةة

دكتوراه صادرة في جامعة اإلسكندرية ،ثم طبع بشكل كتاب بجزئين.

أهةةم مةةا يالحةةظ فةةي هةةذا الكتةةاب أنةةه ركةةز علةةى الجغرافيةةة الطبيعيةةة للع ةراق

وإن المؤلةةف اعتمةةد طريقةةة فةةي تةةأليف الكتةةاب تختلةةف عمةةن سةةبقه ،فةةالجزء األول

من الكتاب يتعلق بالجوانب الجغرافية للعةراق .أمةا الجةزء الثةاني مةن الكتةاب فهةو
يتعلق بالجوانب التاريخية للعراق إذ بدأ المؤلف مناقشة تاريخ العةراق مةن عصةر

ما قبل التاريخ ولغاية عصر الساسانيون.

وسة ةةيتم مناقشة ةةة الجة ةةزء الثة ةةاني مة ةةن الكتة ةةاب فقة ةةط ألنة ةةه يتعلة ةةق بالجوانة ةةب

الجغرافي ةةة ،وه ةةذا الج ةةزء م ةةن الكت ةةاب اعتم ةةد المؤل ةةف ف ةةي تأليف ةةه باالعتم ةةاد عل ةةى
المصةادر المختلفةةة و الخةرائط إذ يقةةوم المؤلةف باسةةتخراج معلومةةات جغرافيةةة مةةن
خرائط العراق المختلفة سواء كانت بشرية أم طبيعية.

ويالحةةظ ان الكتةةاب مؤلةةف مةةن قسةةمين ،األول ينقسةةم أيضةةا علةةى قسةةمين

هما:

 .1مقدمةةة فةةي البنيةةة والتكةةوين الجيولةةوجي لسةةهل الع ةراق وحافاتةةه .وقةةد قةةدم المؤلةةف
معلومةةات جيولوجيةةة بأسةةلوب علمةةي وبسةةيط وسةةهل الفهةةم وابتعةةد عةةن اسةةتعمال

المص ة ةةطلحات الجيولوجي ة ةةة المعق ة ةةدة مث ة ةةل اس ة ةةماء ال ة ةةدهور والعص ة ةةور والحق ة ةةب
الجيولوجية التي مرت على ارض العراق.
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 .2أقس ةةام س ةةطح العة ةراق وه ةةي :الس ةةهل الفيض ةةي والهض ةةبة الص ةةحراوية ف ةةي ةةرب
الفة ةرات (البادي ةةة) وأرض الجزية ةرة وإقل ةةيم الجب ةةال والمق ةةدمات الجبلي ةةة .وق ةةد ن ةةاقل

المؤل ةةف جغرافي ةةة ه ةةذه االقس ةةام بأس ةةلوب علم ةةي ارئ ةةع ،وعل ةةى ال ةةر م م ةةن أن ةةه ل ةةم

يضةةمن عنوانةةات ثانويةةة لكةةل قسةةم مةةن أقسةةام سةةطح الع ةراق ،إال أن القةةارئ يجةةد
ازرة بالمعلومات الجغرافية المترابطة مع بعضها إذ يشعر بأنه يقة أر قطعةة أدبيةة

متكاملةةة الجوانةةب .كمةةا أن المؤلةةف ال ينسةةى ان يضةةيف معلومةةات تاريخيةةة عةةن
أقس ةةام س ةةطح العة ةراق إذ إن ي ةةدمي المعلوم ةةة التاريخي ةةة م ةةع المعلوم ةةة الجغرافي ةةة

ليخةةرج المعلومةةة متكاملةةة الجوانةةب إذ ان القةةارئ يجةةد إن الموضةةوع قةةد أخةةذ حقةةه

كامال ودون أي نقص.

واهم مةا يالحةظ فةي موضةوع أقسةام سةطح العةراق ،إن الباحةث يقةدم ن ريةات

جديدة لتفسير تكوين ال واهر الجغرافية ،فمثالً يقدم المؤلةف ن ريةة جديةدة يفسةر
فيها السبب في اختالف المستويات بين األجزاء المتقابلةة مةن وادي الفةرات ومةن

وادي دجلة ،ويقدم ن رية اخرى يفسر فيها تكوين سهل العراق.

القسم الثاني من الكتاب :يتعلق بالعالقات المكانية بين العراق و العالم المحيط

به.

-11كتاب (جغرافية العراق) للمؤلف (عباس فاضل السعدي):21
الكتةةاب يضةةم ( )376صةةفحة ،وعةةدد المصةةادر العربيةةة ( )296مصةةدر،

واألجنبيةةة ( )49مصةةدر .يضةةم الكتةةاب ثالثةةة أب ةواب ،البةةاب األول يخةةتص فةةي
الجانب الطبيعي ،والبةاب الثةاني يخةتص فةي النشةاط االقتصةادي ،والبةاب الثالةث

ف ةةي الجانة ةةب البش ةةري .وبلغة ةةت حص ةةة الجانة ةةب الطبيع ةةي ( )%38.5مةةةن حجةةةم
الكتاب ،أما الجانب االقتصادي ( )%35.1والجانب البشري (.)%26.4
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وبشة ةةكل عة ةةام يالحة ةةظ أن الكتة ةةاب اهة ةةتم بشة ةةكل رئة ةةير بالجانةةةب الطبيع ة ةي

واالقتصادي إذ كانت نسبهم متقاربة ،اما الجانب البشري فكان اقل حصة.

الكتب االنكليزية في جغرافية العراق:

هة ةةذا فيمة ةةا يتعلة ةةق بالمصة ةةادر الجغرافية ةةة بشة ةةأن الع ة ةراق والمكتوبة ةةة باللغة ةةة

العربيةةة ،أمةةا أوائةةل المصةةادر فةةي جغرافيةةة الع ةراق والمكتوبةةة باللغةةات األجنبيةةة،

فأقدمها الكتةب التةي تزامنةت مةع االحةتالل البريطةاني للعةراق إذ ظهةرت مجموعةة
م ةةن الكت ةةب الجغرافي ةةة ع ةةن العة ةراق خدم ةةة للج ةةيل البريط ةةاني وم ةةن أوائ ةةل ه ةةذه

الكتب:

-1كتةاب ( )Handbook of Mesopotamiaموسةوعة ميزوبوتاميةا

(1917-1916م) :22

الصةادر مةةن شةعبة االسةةتخبارات البحريةةة البريطانيةة ،وقةةد صةدر أربعةةة أجةزاء

من هذا الكتاب :الجزء األول في (آب  ،)1916الجزء الثاني والثالث والرابع في

( ،)1917وقد ركةزت هةذه األجةزاء عةن معلومةات جغرافيةة مختصةرة عةن العةراق
مثل الحدود والخصائص الطبيعية ،المنةا  ،المعةادن ،النبةات الطبيعةي ،التةاريخ،

السكان ،األديان ،الري ،والزراعة ،والتجارة والصناعة ،والنقل ،وكان أكثر اهتمةام

في أجزاء الكتب بطرق النقل ألهمية ذلك لتحركات القوات العسةكرية البريطانيةة،
وضم الكتاب خرائط للعراق بحدود سياسةية مةع إيةران فقةط ،أمةا الحةدود السياسةية

مع الدول األخرى المجاورة فلم تكن مثبتة.
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-2كتةةاب ( )Iraq and the Persian Gulfالع ةراق والخلةةيي العربةةي

(1944م) :23

الصادر في عام 1944م من شعبة االستخبارات البحرية البريطانية ضمن

سلسلة الكتب الجغرافية .وقد ضم الكتاب معلومات تفصيلية عن جغرافية الع ارق
مثل :الحدود وأقسام السطح ،ساحل الخليي العربي ،المنا والنبات الطبيعي،

التاريخ ،السكان ،الحكم واإلدارة ،الزراعة والري ،والنفط ،واالنهار .والكتاب من
بدايته لغاية صفحة ( )124يتناول جغرافية العراق ،ولكن من صفحة ()125

لغاية صفحة ( )611يتناول موضوعات جغرافية بشأن الخليي العربي ودول

الخليي.

والقسم الخاص بجغرافية العراق مؤلف من جزئين ،األول عنوانه (المقدمة-

 )Introductionوهو يضم معلومات عن الحدود والموقةع واالمتةداد والتقسةيمات
الجغرافية واإلقليمية واإلدارية ومعلومات عن الري ،والزراعة والمجتمع ،والنفط.

أمةا الجةزء الثةاني (الخةةاص بةالعراق) فعنوانةه (الجيولوجيةا ووصةةف األرض-

 )Geology and Description of the landفهةو يضةم قسةمين ،األول
يتعلةةق بجيولوجيةةا أقسةةام الع ةراق :مثةةل جيولوجيةةا سةةهول الصةةحراء الغربيةةة وإقلةةيم

الجبال في الشمال والشرق ومنخفض ميزوبوتاميا الغريني.

أم ةةا القس ةةم الث ةةاني (وص ةةف االرض) :فه ةةو يض ةةم معلوم ةةات جغرافي ةةة ع ةةن

أ ارضةةي الةةدلتا الجنوبيةةة والةةدلتا الشةةمالية ومنطقةةة الجزي ةرة الع ار يةةة وسةةهول آشةةور
وأقةةدام الجبةةال واألحةواض الجبليةةة لمجموعةةة روافةةد ديةةالى والع ةةيم والةزاب الكبيةةر

والصة ةةغير والخة ةةابور ،والصة ةةحراء الرملية ةةة لشة ةةمال الجزي ة ةرة العربية ةةة فض ة ةالً عة ةةن

المستقرات والواحات.
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أهم ما يالحظ في هذا الكتاب أنه قسم أراضي العراق على تقسةيمات عامةة
مةةن ثةةم علةةى تقسةةيمات إقليميةةة ،وهةةذا التقسةةيم انفةةرد بةةه هةةذا الكتةةاب ،بالنسةةبة إلةةى

التقسيمات العامة كانت كاألتي:

 .1سهل الميزوبوتاميا.

 .2ن ام نهري دجلة والفرات.
 .3الفرات في العراق.
 .4دجلة في العراق.
 .5نمط الجبال.

 .6نمط االنهار الجبلية.
أما التقسيمات اإلقليمية للعراق التي اعتمدها الكتاب فكانت كاألتي:

أوالً :ميزوبوتاميا السفلى ( )Lower Mesopotamiaوتشمل:

( .1أراضي الدلتا السفلى).
( .2أراضي الدلتا العليا).

ثانيا :ميزوبوتاميا العليا ( )Upper Mesopotamiaوتشمل:

( .1الجزيرة الع ار ية).

( .2سهول آشور وأقدام الجبال).
ثالثا :كوردستان العراق ( )Iraqi Kurdistanوتشمل:

 .1حوض رافدي ديالى والع يم.
 .2حوض رافد الزاب الصغير.
 .3حوض رافد الزاب الكبير.
 .4حوض رافد الخابور.
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رابعاً :الصحراء الغربية والجنوبية.

وأكثةةر موضةةوع توسةةع فيةةه الكتةةاب ،هةةو ذلةةك المتعلةةق بنهةةري دجلةةة والفةرات،

فعن ةةد الح ةةديث ع ةةن نه ةةر دجل ةةة عل ةةى س ةةبيل المث ةةال قس ةةم النه ةةر عل ةةى قطاع ةةات

باالعتماد على المدن الواقعة على نهر دجلة كما يأتي:
 .1نهر دجلة من فيشخابور الى الموصل.

 .2نهر دجلة من الموصل الى قلعة شرقاط.
 .3نهر دجلة من قلعة شرقاط الى تكريت.
 .4نهر دجلة من تكريت الى بغداد.

 .5نهر دجلة من بغداد الى كوت العمارة.
 .6نهر دجلة من كوت العمارة الى العمارة.
 .7نهر دجلة من العمارة الى القرنة.

ويالحظ أن هذا االسلوب لم يتبع في الكتب الجغرافية السابقة أو الالحقةة،

ولةةم يوضةةح الكتةةاب السةةبب فةةي هةةذا التقسةةيم ،ولكةةن يالحةةظ أن المسةةافات بةةين

المةةدن تقريبةةا متسةةاوية نوع ةاً مةةا ،وكةةان مةةن المفةةروض أن تقسةةم قطاعةةات النهةةر
بصورة طبيعية بدالً من االعتمةاد علةى المةدن ،بمعنةى أن يقسةم نهةر دجلةة علةى
قطاعات على أساس السطح أي نهر دجلة في المنطقة شبه الجبلية ونهر دجلة

في السهل الرسوبي.
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كتاب :االسر الطبيعية لجغرافية العراق للمؤلف (كوردن هستد):24
وه ةةو م ةةن الكت ةةب اإلنكليزي ةةة المهم ةةة ،ال ةةذي ترجم ةةة ال ةةدكتور (جاس ةةم محم ةةد

الخلف) في عام  ،1948هةو مةن الكتةب القيمةة التةي تناولةت الجوانةب الطبيعيةة
للعراق فقط والمتمثلة في ،المنا  ،أنواع التربة ،واألنهار ،النبات الطبيعي.

والكتاب يتةألف مةن خمسةة فصةول ،تنةاول الفصةل األول المنةاطق الطبيعيةة

للعة ةراق ،الفص ةةل الث ةةاني ن ةةاقل من ةةا العة ةراق ،والفص ةةل الثال ةةث أنة ةواع الترب ةةة ف ةةي
العة ةراق ،الفصةةةل ال اربةةةع أنه ةةار الع ة ةراق ،الفص ةةل الخ ةةامر النبةةةات الطبيعةةةي فةةةي
العراق .وعدد صفحات الكتاب ( )210صفحة.

ل ةةم يوض ةةح المؤل ةةف السةةةبب ف ةةي ت ةةأليف الكتةةةاب ،إال أن الكت ةةاب يع ةةد مةةةن

الم ارجة ةةع المهمة ةةة جة ةةداً فة ةةي جغرافية ةةة الع ة ةراق (الطبيعية ةةة) إذ ذكة ةةرت فة ةةي الكتة ةةاب

معلومات جغرافية لم يسبق أن ذكرت في كتاب قبله.

وبتحليل عدد صفحات الكتاب نجد أن فصول الكتاب كانت كاألتي:

 .1سطح العراق ( )70صفحة
 .2فصل المنا ( )37صفحة
 .3فصل التربة ( )20صفحة

 .4فصل أنهار العراق ( )30صفحة

 .5فصل النبات الطبيعي ( )14صفحة

يتضح مما سبق أن المؤلف توسع كثي اًر في موضوع السةطح ،إذ قةام

بمعالجةةة الموضةةوع عةةن طريةةق تقسةةيم س ةةطح الع ةراق علةةى منةةاطق أربعةةة وه ةةي

منطقة ةةة الجبة ةةال الملتوية ةةة والحديثة ةةة العهة ةةد فة ةةي الشة ةةمال والشة ةةمال الش ة ةرقي ()13

صةةفحة ،والمنطقةةة شةةبه الجبليةةة ( )22صةةفحة ،ومنطقةةة السةةهل الرسةةوبي ()20
صةةفحة ،ومنطقةةة الهضةةبة الصةةحراوية ( )10صةةفحات .وعلةةى الةةر م مةةن كث ةرة
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المعلومة ةةات التة ةةي ذكرهة ةةا المؤلة ةةف والمتعلقة ةةة بالسة ةةطح ،إال أنة ةةه يالحة ةةظ أن هة ةةذه
المعلومةةات ي ةةر مبوب ةةة وإنمةةا اس ةةتعمل طريق ةةة الس ةةرد ،فعلةةى س ةةبيل المث ةةال عن ةةد

حديث ةةة ع ةةن المنطق ةةة الجبلي ةةة الملتوي ةةة والحديث ةةة العه ةةد بل ةةغ ع ةةدد األوراق ()12

صةةفحة وكةةان مةةن المفةةروض ان تبةةوب هةةذه الصةةفحات بشةةكل عنوانةةات ثانويةةة

حتى تكون اوضح للقارئ ،إذ قام المؤلف بةدمي عةدة موضةوعات ضةمن العنةوان

الة ةرئير ،فم ةةثال ك ةةان م ةةن المف ةةروض أن يعم ةةل عنة ةوان ث ةةانوي للجب ةةال ،وعنة ةوان
للس ةةهول المنتشة ةرة ف ةةي المنطق ةةة الجبلي ةةة ،وعنة ةوان ث ةةانوي للودي ةةان ،وعنة ةوان أله ةةم

الطةةرق فةةي المنطقةةة علم ةاً ان المؤلةةف توسةةع كثي ة اًر فةةي موضةةوع الطةةرق المنتش ةرة
في المنطقة الجبلية .ومع ذلك فإن المؤلف قدم معلومةات تفصةيلية عةن جغرافيةة

العراق وهو بحق من الكتب الرائدة في هذا الموضوع.

أمةةا موضةةوع منةةا الع ةراق فقةةد كةةان موفق ةاً جةةداً فةةي معالجتةةه وذكةةر فيةةه

معلومةةات يمةةة جةةداً ،إذ بةةدأ أوالً بتحديةةد منةةا العةةراق وأشةةار الةةى أن أبةةرز صةةفه

في منا العراق هي القارية وقام بتحليل الصفات القارية االربع وهي:

 .1مدى الح اررة اليومي والسنوي العالي.

 .2الفصول االنتقالية قصيرة (الربيع والخريف).
 .3المطر قليل جداً.

 .4الرطوبة النسبية قليلة.

من ثم انتقل الى تحليةل أهةم عنصةرين فةي المنةا  ،وهمةا درجةات الحة اررة

واألمطةار ،وانتقةةل الةةى فصةةول السةنة إذ حلةةل منةةا العةراق فةي فصةةلين فقةةط همةةا
الشتاء والصيف ،والمناطق المناخية في العراق.
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أما موضوع التربة فلم يقدم فيها اي خريطة تفصيلية ألنواع التربة ،وسبب
ذلك عدم وجود دراسة تفصيلية عن التربة في العراق ،علماً إن أول دراسة

تفصيلية عن أنواع التربة في العراق هي لخبير التربة الهولندي بيورنك

( )Buringhوذلك في عام  .251960وعلى الر م من أن المؤلف قد تحدث

عن مشكلة الملوحة في ترب العراق إال أنه لم يعطي عنوان رئير لهذه المشكلة

وإنما أعطى عنواناً ثانوياً لمشكلة جرف التربة في شمالي العراق.

كتاب ( )Geographic Perspectives Iraqالمن ور الجغرافي

للعراق (2004م):26

هةةو م ةةن الكتةةب االنكليزي ةةة الحديثةةة بش ةةأن جغرافيةةة العةةراق و مةةن إص ةةدار

األكاديمية العسكرية للواليةات المتحةدة األمريكيةة ( United Station Military

) Academyفةةي عةةام 2004م والكتةةاب تةةأليف مجموع ةة مةةن البةةاحثين (ثالثةةة
عشر) باحثاً.

والكت ة ةةاب يض ة ةةم (أثن ة ةةي عش ة ةةر) فصة ة ةالً ،إذ ن ة ةةاقل (أح ة ةةد عش ة ةةر) فصة ة ةالً

موضوعات جغرافية وخصص الفصل األخير لألسةتنتاجات ،واشةترك كةل مؤلةف

في تأليف فصل معين وأحياناً يشترك مؤلفين في تأليف فصل واحد .وفيما يأتي
عنوانات الفصول مع عرض موجز لكل فصل:

.1

الفصل االول :المقدمة –Introduction

 .2الفصل الثاني :الموقع – Location

 .3الفصةةل الثالةةث :الجيمورفولوجيةةا Geomorphology -يتميةةز الع ةراق بكونةةة
م ةةن البل ةةدان المنخفض ةةة م ةةع وج ةةود منطق ةةة ص ةةغيرة جبلي ةةة ف ةةي القس ةةم الش ةةمالي

الش ةرقي ،أمةةا القسةةم الغربةةي فهةةو صةةحراوي تخترقةةة مجموعةةة مةةن الوديةةان ،وأهةةم

م هر جيمورفولةوجي فةي العةراق هةو السةهل الرسةوبي الةذي تكةون مةن رسةوبيات
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نهةةري دجلةةة والف ةرات هةةذان النه ةران اللةةذان أدى الةةى تشةةكيل األرض والحيةةاة فةةي
العراق منذ القدم ولحد االن.

 .4الفصل الرابع :المنا – Climateامتاز منا العةراق بكونةة يتةألف مةن نطاقةات
بحسةب دوائةةر العةراق وهةذه النطاقةةات المناخيةة لهةةا عالقةةة بالمنخفضةةات الجويةةة،
يمتةةاز النصةةف الجنةةوبي مةةن الةةبالد بامتةةداد الصةةحراء شةةبه المداريةةة فيةةه .وتةةزداد

الرطوبة في العةراق تةدريجيا باالنتقةال نحةو الشةمال مةع زيةادة نشةاط المنخفضةات
الجوية ةةة المتوسة ةةطية ،وبالمقابة ةةل تتحة ةةول البيئة ةةة الة ةةى حشة ةةائل شة ةةبه مدارية ةةة فة ةةي

األ ارضةةي المرتفعةةة الممتةةدة الةةى الشةةمال مةةن مدينةةة بغةةداد ،وباالنتقةةال الةةى القسةةم

الجبلي من البالد فةإن الفصةل المطيةر يكةون أطةول بسةبب زيةادة نشةاط الجبهةات

الهوائيةةة وبسةةبب عامةةل االرتفةةاع ،كمةةا أن درجةةات الح ة اررة تكةةون اخفةةض حيةةث
يسود فيها منا البحر المتوسط الرطب ذو الصيف الجاف .وتمتاز بيئةة العةراق
بجانب هذه النطاقات المناخية المحددة بحاالت متطرفة مثةل الجفةاف والفيضةان

والعواص ةةف الغباري ةةة .وأحيانة ةاً تط ةةول ح ةةاالت الجف ةةاف كم ةةا ح ةةدث ف ةةي األعة ةوام

2000-1999م ،وتبدأ الفيضانات على المقياس الكبير في فصل الربيع نتيجة
لتساقط األمطةار وذوبةان الثلةوج ،ويمكةن أن تسةبب العواصةف الرعديةة فيضةانات
عل ةةى مقي ةةاس ص ةةغير ف ةةي الودي ةةان المنتشة ةرة ف ةةي رب ةةي ال ةةبالد .أم ةةا بخص ةةوص

اتجاه ةةات الري ةةاط ف ةةإن العة ةراق يمت ةةاز بنمط ةةين م ةةن الري ةةاط (

Wind

Two

 )Patternsوهم ة ةةا الري ة ةةاط الش ة ةةمالية الغربي ة ةةة (الش ة ةةمال )Shamal-والجنوبي ة ةةة

الش ةةر ية (الش ةةرجي )Sharki-وله ةةذين االتج ةةاهين الق ةةدرة عل ةةى إث ةةارة العواص ةةف
الغبارية والرملية التي تدوم لساعات أو أليام.

 .5الفصةل الخةامر :التةرب والنبةات الطبيعةي Vegetation and Soils-تقريبةا
نص ةةف نص ةةف مس ةةاحة العة ةراق ذات أ ارض ةةي جاف ةةة وش ةةبه جاف ةةة م ةةع القلي ةةل م ةةن

النباتةات وأحيانةاً تنعةدم النباتةات ،أمةا الثةروة الحيوانيةة فهةي مبعثةرة ،أمةا النصةف
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اآلخ ةةر فق ةةد تع ةةرض للت ةةدهور نتيج ةةة الس ةةتخدام اإلنس ةةان ي ةةر األمث ةةل م ةةن قب ةةل

اإلنسان خالل عدة قرون.

 .6الفصةةل السةةادس :الجغرافيةةة التاريخيةةة –Geography

 Historicalيمت ةةاز

ت ةةاريخ العة ةراق بسلس ةةلة م ةةن الغ ةةزوات المعق ةةدة وتب ةةدل م ارك ةةز الق ةةوة .حي ةةث دخل ةةت

األقوام الغازية للبالد من الجهات الشمالية والشر ية والجنوبيةة والغربيةة وتحكمةت

في مصير الناس من مدة  5000سنة.

 .7الفصل السابع :الجغرافية الحضاريةCultural Geography -
 .8الفصل الثامن :الجغرافية السياسية – Political Geography

 .9الفصةل التاسةع :الجغرافيةة االقتصةادية –  Economic Geographyيمتلةك
العراق الموارد الطبيعية التي تجعل منه بلداً مةن أ نةى البلةدان فةي المنطقةة التةي
جعلت العراق يدخل القرن العشرين كبلد متحضر .ومايةدعو لألسةف أنةه بسةبب
(عش ةرين) عام ةاً مةةن الحةةروب التةةي تزامنةةت مةةع الحصةةار االقتصةةادي التةةي ادت
الى ضعف اقتصاد البالد ومنعه من االعتماد على موارده النفطية.

 .10الفصةل العاشةر :جغرافيةة السةكان والحضةرPopulation and Urban -
 Geographyإن االقتصةةاد الع ارقةةي لةةير لديةةه القةةدرة للنمةةو بسةةرعة كافيةةة حتةةى
يستطيع أن يصل الى السرعة الكبيرة للزيادة السةكانية ،وفةي حةال عةدم انخفةاض

معة ةةدل النمة ةةو الطبيعة ةةي فة ةةي السياسة ةةات السة ةةكانية فة ةةإن الع ة ةراق سة ةةيبقى بحاجة ةةة
للمساعدات الدولية لتجةب حةدوث المجاعةات والتةدهور االقتصةادي علةى مقيةاس

كبير.

 .11الفصل الحادي عشر :الجغرافية الطبيةMedical Geography -
 .12الفصل الثاني عشر :االستنتاجاتConclusion -
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ومةةن خةةالل االطةةالع علةةى محتويةةات الكتةةاب يتضةةح أن الكتةةاب ش ةةمل
تقريبة ة ةاً الموض ة ةةوعات الجغرافي ة ةةة المتعلق ة ةةة ب ة ةةالعراق جميعه ة ةةا ،وق ة ةةد تن ة ةةاول ه ة ةةذه
الموضةةوعات بشةةكل علمةةي مبسةةط ومختصةةر وبلةةغ عةةدد صةةفحات الكتةةاب سةةت
وتسعين صفحة.

الخاتمة

توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات األتية:

 .1تقسةةم الكتةةب فةةي جغرافيةةة الع ةراق لغ ة ًة علةةى قسةةمين عربةةي وإنكليةةزي ،علم ةاً إن
المصادر باللغة العربية أكثر عدداً.
 .2إن تأليف الكتب العربية في جغرافية العراق مرت في مرحلتين هما:

 .3تمثلت المرحلة األولى :وهي األقدم التي تعود الى عشرينيات القرن العشرين إذ

ألفت كتب في جغرافية العراق وكان الهدف منها أن تكون كتب منهجية في

المدارس الثانوية.

 .4تمثلت المرحلة الثانية :وهي األحدث من سابقتها إذ ألفت كتب في جغرافية
العراق أل راض أخرى

ير أن تكون كتب منهجية في المدارس الثانوية،

فبعض منها استعملت ككتب منهجية في الكليات الع ار ية.

 .5يعد كتاب (مفصل جغرافية العراق) للمؤلف طه الهاشمي الذي ألف في عام
1930م أول كتاب تناول جغرافية العراق إذ سار على منهي جغرافي تاريخي إذ
تناول المؤلف فيه موضوعات تفصيليه عن جغرافية البالد.

 .6يعد كتاب (العراق والخليي العربي) المؤلف باللغة اإلنكليزية والنص اإلنكليزي
للعنوان هو:

Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf,

Geographical handbook series, September 1944.
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يعةةد هةةذا الكتةةاب مةةن أبةةرز الكتةةب التةةي تناولةةت جغرافيةةة الع ةراق بشةةكل
مفصل.

التوصيات:

 .1محاول ةةة ترجم ةةة الكت ةةب اإلنكليزي ةةة ف ةةي جغرافي ةةة العة ةراق لم ةةا فيه ةةا م ةةن معلوم ةةات
جغرافية يمةة جةداً لمختلةف البةاحثين ومختلةف االختصاصةات العلميةة .علةى أن
تقوم الحكومة بتشجيع الباحثين على ترجمة هذه المصادر اإلنكليزية.

 .2االسةةتفادة مةةن الكتةةب الجغرافيةةة القديمةةة الخاصةةة بةةالعراق لمةةا فيهةةا مةةن معلومةةات
يمة ،وتشجيع الطلبة على العودة الى هذه المصادر.

 .3إعداد موسةوعة شةاملة سةنوية خاصةة بجغرافيةة العةراق الطبيعيةة والبشةرية يشةترك
فةةي إعةةدادها ال ةو ازرات والجامعةةات الع ار يةةة ،مةةع تحةةديث بيانةةات هةةذه الموسةةوعة
بشكل سنوي.

هوامش البحث:
 1رزوق عيسى ،كتاب مختصر جغرافية العراق ،الطبعة االولى ،المطبعة السريانية
الكاثوليكية-بغداد1922 ،م.
 2المصدر نفسه ،ص22
 3هاشم السعدي ،جغرافية العراق الحديثة ،مطبعة دار السالم-بغداد.1924 ،
 4طه الهاشمي ،مفصل جغرافية العراق (العراق الحديث ،العراق في زمن العباسيين ،العراق
القديم) ،الطبعة االولى ،مطبعة دار السالم في بغداد1930 ،

 5انستاس ماري الكرملي ،مجلة لغة العرب ،الجزء ( )5من السنة ( ،)8اول ايار (مايو)
سنة  ،1930ص389
 6عبد الرزاق سعيد البغدادي االسدي ،جغرافية العراق وتاريخه القديم ،المطبعة العلمية،
النجف1939 ،م.
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