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 املىاد اخلام الطبيعية يف هذينتي العبيذي والعاهرية
 هاشن حموذ كريذي حموذ اهلامشي اجلنابيعبذ حسن كشاش . د.أ

كلية الرتبية للعلىم  –جاهعة األنبار 
  اإلنسانية

 املستخلص
والعبيدي مركزين إداريين لناحيتين تتبعان التقسيم اإلداري تمثل مدينتي العامرية 

، وقد تبين من ركزين حضريين في المعيار العراقيلمحافظة األنبار، وىذا ما جعل منيا م
خالل مجريات األحداث أن خطط التنمية التي اعتمدتيا الدولة عممت عمى إحداث تنمية 

جمعات سكنية تحتوي عمى مختمف الخدمات حضرية لم تعيدىا كل من المدينتين بعد إنشاء م
العامة والمــجـــــتمعية التي يحتاجيا العامـــمـــين المــحــميين والوافدين الذين قدموا مع أسرىم من 
محافظات عراقية مختمفة، ليساىموا في تحقيق قفزة نــــوعية فــي  وتائر النمو السكاني التي لم 

 ، فزيادة عــــدد ســـــكــان المدينتين لما يزيد عنفي التاريخ الحديثمدن المحافظة  تشـــيــــدىا كل
(، يعـــني أن ىناك مناطق جذب تنموية سنوات 11( مرات في حقبة زمنية ال تتجاوز )5)

دفعت باتجاه ىجرة االيدي العاممة الــمـــاىــــرة وغـــير الماىرة باتجاه ىاتين المدينتين ألجل 
المصانع الجديدة التي أنشأت في األصل بيدف تحويل المناطق المتخمفة  المساىمة في تشغيل

 المحيطة بالمدينتين إلى ورش عمل يعمل بيا العراقيون.
Abstract 

Represents the cities of Ameria and Obeidi two administrators for two 
respects are following administrative division of the province of Anbar, and that's 
what made it a two urban in the Iraqi st andard, has been shown through the 
events that the development plan adopted by the State, which has worked to 
bring urban development did not pledge to each of the two cities after the 
establishment of residential complexes containing on various public and 
community services needed by local workers and expatriates who came with their 
families from different Iraqi provinces, to contribute to the achievement of a 
qualitative leap in it and affected by population growth not seen in all the cities of 
the province in recent history, increase in the number of residents of the two cities 
for more than five (5) times time period not exceeding 10 years, means that there 
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are areas to attract development pushed the migration of skilled labor and 
unskilled toward the two cities in order to contribute to the operation of the new 
plants established in the original aim of transforming underdeveloped areas 
surrounding both cities to workshops staffed by Iraqis. 

 :املقذهة
تسعى الدول النامية إلى النيوض بالمناطق المتخمفة من النواحي االقتصادية 

من خالل تخطيط وتنفيذ المشاريع االقتصادية التي تفعل فعميا في  واالجتماعية والثقافية،
األيدي العاممة واستغالل المواد الخام إلنتاج مختمف السمع والبضائع، التي يجب أن  تشغيل

تزيد عن الحاجة المحمية، حتى تصدر إلى الخارج وتجمب الموارد المالية التي تستثمر أيضًا 
عبر  في تطوير وتنمية وسائل اإلنتاج، لغرض تطوير وتحقيق التنمية الحضرية واإلقميمية،

شاريع العمرانية المشيدة الستيعاب العاممين المحميين والوافدين من خارج سمسمة من الم
المنطقة، وألجل أن يعيش ىؤالء في امن وراحة واستقرار، يحتاج األمر إلى إقامة مجمعات 
سكنية أو مدن جديدة تحتوي عمى مختمف الخدمات العامة والمجتمعية، لتمبي ما يحتاجو 

م باستخدا بعد رحمة عمل يومية ما بين محل العمل والمسكن، الساكنين من متطمبات الراحة،
وقد وقع االختيار عمى موضوع التنمية الحضرية ودور نظريو  ،شبكة النقل المحمية واإلقميمية

مع  بعد استعراض الفمسفة التي عمييا التنمية بأبعادىا المختمفة، قطب النمو في تحقيقو،
الميدان ثم الدخول في تفاصيل مشروع الدراسة المتمثمة التركيز عمى الحالة العراقية في ىذا 

بمدينتي العامرية والعبيدي وكيفية استثمار مقومات التنمية الصناعية الموجودة، لتؤدي إلى 
، وتتجسد في مشاريع سكنية ليا شبو كبير بالمدن حضرية تتطمبيا العممية اإلنتاجيةقيام حياة 
والسيما إن  لخدمات التي يحتاجيا العاممون الساكنين،إنيا تحتوي عمى مختمف ا الجديدة، إذ

لتؤدي إلى حدوث استقرار  المجمعات السكنية شيدت وفق نماذج تخطيطية حديثة ومتقنة،
 سكاني من بعد خمخمة سكانية كانت مسيطرة عمى تمك المناطق قبل إقامة المشاريع التنموية.

 هشكلة البحث :
 تكمن مشكمة البحث في جانبين :

االول وجود مقومات لمتنمية في قضاء القائم منطقة عكاشات الصناعية من مواد 
اولية وعمالو ووفورات داخمية وخارجية اثرت في البنية الحضرية لمدينة العبيدي وىذا بحاجة 
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وىذا ينطبق عمى مدينة عامرية الفموجة وكذلك  ،سة اتجاىات التنمية الحضرية فيياالى درا
 .نة عامرية الفموجةل بالنسبة لمديالحا

( سوف يؤدي الى في النمو السكاني )التحضر السريعان الزيادة السريعة  :الثاني
احداث تغيرات وظيفية بنيوية ينج عنيا مشاكل عديدة ومتنوعة عمى مستوى الخدمات العامة 

 .االجتماعية واالقتصادية والبيئيةوالتخمخل السكاني وتفاقم المشكالت 
 فرضية البحث :

 يمكن صياغة فرضية البحث باالتي: 
ان يكون باالمكان اقامة المشاريع التنموية في المناطق المتخمفة اذا توفرت السياسة  -1

 .العممي والموارد المالية الالزمةالحكومية الناضجة والتخطيط 
تحتاج المناطق المتخمفة الطاردة لمسكان الى اقامة مشاريع اقتصادية تستغل المقومات  -7

الموجودة وتحويميا الى مناطق جاذبة لمسكان بعد توفير مستمزمات الحياة المستقرة 
 االمنة.

ركز العراق في سبعينات القرن الماضي عمى تنمية المناطق المتخمفة الجل ايقاف  -3
 .دن الطاردة لمسكان الى مدن الجذباليجرة من الريف الى المدينة او من الم

 ية:حذود الذراسة املكانية والزهان
تحددت الدراسة مكانيًا بالحدود البمدية لمدينتي العامرية والعبيدي مع ما يتعمق بيما 
من تطورات تنموية إقميمية انعكست عمى واقع التنمية الحضرية التي أدت دورىا في حدوث 

 تغير وظيفي وشكمي واضح بعد توقيع مشاريع التنمية عمى مقربة منيما.
( شرقًا ودائرتي 11,11º-13,72ºن خطي الطول )يحدد موقع مدينة العامرية بي

-11º( شمااًل، أما مدينة العبيدي فتقع بين خطي الطول )33,75º-37,12º) العرض
11,51º( شرقًا ودائرتي العرض )33,71º - 31º ًومن خالل الخريطتين المرقمتين ( شماال ،

 . محافظات التي تحدىاواالقضية وال التي تبين موقع مدينتي العامرية والعبيدي (،7و) (1)
اما في ما يخص الحدود الزمانية فإن الباحث حاول مجاراة كل الظروف التاريخية 
التي أحاطت بالمدينتين بقصد كشف دور مشاريع التنمية في تطويرىا الحضري والوظيفي 

 والعمراني كما سيتبين الحقا.
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 ( توضح موقع مدينتي العبيدي والعامرية.7()1خريطة رقم )

 
يطة محافظة ، خر د المائية الييئة العامة لممساحة، وحدة إنتاج الخرائط، الوحدة الرقميةالمصدر: وزارة الموار 
 .7112، لسنة 51111:  1، مقياس االنبار الطوبوغرافية

 

  -أهذاف البحث:
فعمى الرغم  ييدف البحث في خوض موضوع جديد عمى الدراسات الجغرافية العراقية،

تناولت موضوع التنمية بمفيوميا الشامل إال أن موضوع التنمية الحضرية من وجود دراسات 
ولذلك اختار الباحث دراسة موضوع  ودور نظرية قطب النمو فيو الزال تناولو محدودًا جدًا،

المواد الخام الطبيعية في مدينتي العبيدي والعامرية ودورىا في التنمية الحضرية وتطبيقيا عمى 
 لعبيدي.مدينتي العامرية وا
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 -هنهجية الذراسة :
إعتمدت الدراسة عمى قاعدة بيانات نظرية وتطبيقية ألجل الوصول إلى اليدف 

 المرسوم ليا.
  Vertical Treatment approachادلنهج األصولي ) التطوري (  - أ

، بغية الكشف عن ل في الظواىر الجغرافية المدروسةالذي يدرس التغير الحاص
ع التي أسست ، فضاًل عن عوامل الدفوالمالبسات التي أدت إلى تراجعياأسبابيا ونتائجيا 

، ومن ثم أمكن تحميل األسباب والنتائج مع التوصيات والمقترحات الالزمة لتجربة تنموية فريدة
 .يالتكرار الحالة وديمومت

  -منهج التحلول ادلكاني : - ب

دة في محافظة امات الموجو وقد أفاد ىذا المنيج في دراسة التوزيع المكاني لمواقع الخ
ة ، بقصد كشف إمكانات التكامل الوظيفي فيما بينيا لبناء قاعدة صناعياالنبار عمى العموم

، بسبب سمسمة الحروب المدمرة التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، لكنيا لم تتكرر
 أوقفت عجمة التنمية في العراق. 

 المواد الطبيعية الخام : -1
يجاد بؤر لمتوطن إ، وفي ية الصناعيةحجر الزاوية في التنم تعد المواد الخام

كميات راضي محافظة االنبار تحتوي عمى أن أوقد بينت تقارير المسح الجيولوجي  ،الصناعي
حداث تنمية أعتماد عمييا في من الخامات المعدنية والصخور الصناعية، التي يمكن اإل كبيرة

فرت اذا تو إ ستثمارىاباإلمكان إثبت أالتنمية و  دخل في خطط ن منيا ماأالسيما  ،صناعية
حتوائيا عمى مقومات التنمية إة مع يشاعة روح الحياة في المناطق النائإرادة والرغبة في اإل

 ومنيا المواد االولية.
دراج مجموعة المواد االولية الموجودة في اراضي المحافظة إيرغب الباحث في 

داري لمدينتي العبيدي والعامرية، ولوجود المواد االولية اإلقميم تتعمق بصغر مساحة اإل ألسباب
 ( وىي كاالتي:7خريطة رقم )رجاء المحافظة كما تظيرىا أفي 
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 الفوسفات :1-1
د يحتل العراق المرتبة الرابعة من حيث مقدار االحتياطي المؤكد من الفوسفات بع

وىو يمثل جميع االحتياطي  طن،مميار  71 – 15، وىو بين الواليات المتحدة وروسيا وتونس
، اشات غرب وشمال غرب مدينة الرطبةوتقع رواسبو في منطقة عك، (1)الموجود في العراق

كم كما يظير من الخريطة رقم  111كم، شاغمة مسافة  12وجنوب غرب مدينة القائم بمسافة 
وفي صناعة ، (تدخل الفوسفات في صناعة االسمدة الفوسفاتية )السوبر فوسفات واليوريا، (7)

تروجينية، وفي صناعة المطيرات ومعجون االسنان نسمدة الريك  واالمونيا واألو حامض الفسف
ي نيا من النوع الكاربونأتتميز رواسب الفوسفات في العراق ب والشخاط ومواد التجميل واالدوية

عمى اليورانيوم  حتوائياإ%، مع  77,2بنسبة  p2 o2 سفوريكو وكسيد الفثاني أوتحتوي عمى 
 .(7)والترويوم والكروم والبناديوم والنزرونيوم

 ( توضح التوزيع الجغرافي لمموارد المعدنية في محافظة االنبار.3خريطة رقم )

 
، مركز دراسات ، الموارد المعدنية وواقع استثمارىا في الصحراء الغربية، العراقالمصدر: عبد صالح فياض

 .7112، جامعة االنبار، الصحراء
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 النفط والغاز : 1-2
لكن كميات  ،ستكشافات الجيولوجية وجود النفط في البادية الشماليةكدت عمميات اإلأ

االطالع عمى االحتياطي من خالل العديد من الدراسات في االحتياطي لم تتضح بعد 
 ستكشافاتإوفيما يخص الغاز قامت شركة النفط الوطنية ب االنترنيت او من اي جية اخرى،

، تبين من خالليا وجود الغاز في 1222 – 1223عن الثروة النفطية والغاز خالل المدة 
عمدت شركة نفط الشمال الوطنية عمى حفر بئر واحد عام  1227منطقة عكاشات، وفي عام 

من خالليا  تأكدخرى في نفس الموقع، أبار أ وربعأعقبو حفر أ متراً  1732بعمق  1227
ن تدخل السوق العالمية وفي ميدان أزيد عن حاجة العراق ويمكن وجود الغاز باحتياطيات ت

ويتركز في منطقة عكاز القريبة  خرى.اآل توفير الطاقة وقود الطبخ والصناعات البتروكمياوية
 من الحدود السورية العراقية.
 ،كم 01 ن حقل عكاز يقع جنوب غرب قضاء القائم بمسافةأ تجدر االشارة إلى

مميون قدم مكعب من الغاز الجاف في اليوم   511اجية عند التشغيل ب نتوتقدر طاقتو اإل
ن أبئرا، يستطيع  31ن يصل عددىا إلى أبار المخطط لحفرىا والتي من المؤمل الواحد من األ

، تسد حاجة العراق من الغاز وفي توليد الطاقة الكيربائية من محطات توليد الطاقة الحرارية
سواق العالمية ولذلك تعاقدت الحكومة العراقية ن يصدر إلى األأنتاجي يمكن إمع وجود فيض 

والنسبة الباقية وىي ، % 25ستثمار حقل عكاز بنسبة إل 7111مع شركة كوكاز الكورية عام 
والعمل متوقف بسبب الظرف االمني  .(3)% تكون من حصة شركة نفط الشمال الوطنية 75

 الذي تمر بو محافظة االنبار.
 المرو :رمال  1-3

حتوائيا عمى نسبة إتنفرد محافظة االنبار بوجود رواسب )المرو( عالية النقاوة، بسب 
ستثمارىا في صناعة إ، لذلك تم الصالح لصناعة الزجاج% من ثاني اوكسيد السيمكون  25

ن رواسب المرو تتواجد في مناطق الكعرة والرطبة ونير عمر ومودود إالزجاج في الرمادي مع 
ولما  ،مميون طنا 20حتياطي يزيد عمى إب 121 والكيمو 101ومسعد ومناطق الكيمو والنجمة 

ن إ، ف(1)طن سنويا 111111ستثمار السنوي ليذه الرواسب بمعدل ال يزيد عن كانت نسبة اإل
، الزجاج يتخذ موقعو في الصحراء الغربية إلنتاجمعمل اخر  إلنشاءمكانية إذلك يعني وجود 

يعزز االساس االقتصادي  العاممة، لأليديقطب صناعي جاذب  إليجاد، السيما مدينة الرطبة
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 ،ن عمى خزينة الدولة في تسيير شؤون سكان المدينة والقضاء عموماً لممدينة الذي يعتمد اآل
 وسنأتي عمى ىذا الموضوع بالتفصيل في حينو.

 حجر الدولومايت :  1-4
ي وجنوب الرطبة صوالممتتواجد رواسب حجر الدولومايت في مناطق الحسينيات 

 ووادي حقالن غرب المحافظة وشمال غربيا وفي منطقة الجبية غرب مدينة الرمادي بمسافة
مميون طنا،  331ن االحتياطي المؤكد منو يصل إلى أقدرت التحريات الجيولوجية ب، كم 11

 .(5)موع االحتياطي الموجود في العراقمن مج % 13ليمثل نسبة 
 -الكاؤولين :اطيان  3-2-5

طيان عمى ىذه األ بإحتوائياتنفرد محافظة االنبار عن سائر المحافظات العراقية 
يف والحسينيات شمال وشرق ي وتل العفاصالموجودة ضمن تكوين الكعرة والسمحات وبئر المم

، ويفاد منيا كمادة اولية في صناعة مميون طناً  21حتياطي المؤكد منيا اإل ردقوي، الرطبة
سمنت في كل من مدن القائم وكبيسة الموجود في مدينة الرمادي وفي صناعة األ الزجاج

نو يستخدم كمادة مساعدة في أ، كما طن 31111إلى والفموجة، بمعدل استيالك سنوي يصل 
االبيض  البورتالندي سمنتستخراجية المرتبطة بكبريت المشراق وفي صناعة األالصناعات اإل

وصناعة الورق والطابوق الحراري والعوازل الكيربائية والمطاط والمدائن، فضال عن صناعة 
ويمكن ليذه ، (0)المبيدات والنسيج ومركبات االلمنيوم والبوكسايت وحفر االبار النفطية

يجاد محاور لمتنمية الصناعية في الصحراء إ نيا ستؤدي إلىإقيمت فإذا ما إالصناعات 
من السكان، بحيث تعيد التوازن المختل بين وادي نير الفرات والصحراء الغربية،  الخالية

 .فضال عن بناء قاعدة صناعية ترفع من مستوى المحافظة
 Gypsum   (CaSo4  )صخور الجبس : 1-6

، تظير بشكل سيوم المائيةوىي عبارة عن صخور رسوبية مكونة من كبريتات الكال
نو أال إ ،ليا يزمبيض ىو المن المون األأ، ورغم و خشنة الحبيباتأو كتل ليفية دقيقة أطبقات 

، تتواجد رواسب الجبس في وادي حقالن ما بين الوردي واالزرقيتراوح في الغالب االعم 
والعكبة والفموجة كما يظير من الخريطة السابقة باحتياطي وصل ه وحديثة وعنة وشمال راو 

نشائية وفي مقدمتيا ولية في الصناعات اإلأكمادة  ، ويستخدم حالياً مميون طناً  121إلى 
% من المواد 5تدخل بنسبة  ألنياسمنت القائم منيا أفاد معمل ا، لذلك سمنتصناعة األ
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ولية في صناعة الجص والنورة والزجاج أكما يدخل كمادة  ،(2)االولية في صناعة االسمنت
المنتشرة في صحراء ، فضال عن معامل الجص البورك في ىيتإلنتاج قيم معمل أولذلك 

ل ن مثأال إيدخل الجبس كذلك في صناعة الطباعة والصناعات الكيمياوية والطبية ، المحافظة
 5،1ن ما يستثمر من الجبس ال يزيد عن إولذلك ف ،ىذه الصناعات لم تظير حتى االن

 .(2)مميون طن سنوياً 
 -حجر الكمس : 2-7-

كاربونات الكالسيوم المترسبة في مياه البحار والمحيطات يتكون حجر الكمس من 
طة مواد اتحت ظروف خاصة حول نواة دقيقة في صورة كريات جيرية صغيرة تتماسك بوس

ة غرب الرمادي وفي منطقة فيبو صأجيرية الصقة تنتشر رواسب حجر الكمس في منطقة 
، واالبيض والغدف مانعي ومكر الذيبعين االرنب قرب كبيسة وفي وديان عكاش وال

، نت القائم وكبيسة والفموجةسمأويفيد منو معامل  ،مميون طن سنوياً  222باحتياطي يزيد عمى 
يفيد منو و  ،(2)سمنت% من المواد الداخمة في صناعة األ21حيث يدخل كمادة اولية بنسبة 

 .، كما يستخدمو بعض سكان المحافظة في بناء مساكنيمكذلك معمل زجاج الرمادي
ولية في صناعة الورق والسكر أن حجر الكمس يدخل كمادة أ تجدر االشارة إلىو 

، ن ىذه الصناعات لم تظير بعدأال إ ،ية ورصف الطرقز وصناعة افران تصفية الخامات الفم
ن أو ، (11)طن سنوياً  1111ن ما يستثمر منو سنويا ال يزيد أحدى الدراسات بأولذا فقد قدرت 

ىندسية  بأشكالنو ال يقطع أمس عندما يستخدم في بناء الدور ىم ما يالحظ عمى حجر الكأ
بل تؤخذ قطع الحجر وتبنى كما ىي، مما  ،في البناء حالياالمستخدم  اإلسمنتيتشبو البموك 

ثرىا في أعن تماسك قطع الحجر التي تترك  ، فضالً يؤخر عممية البناء، وتزيد من تكاليفو
 ستثناءإدى إلى عزوف نسبة ميمة من السكان عن البناء بالحجر بأ، وىذا ما تشقق الجدران

تنتشر معامل  إذ، لمنازل والمؤسسات بالحجر المنحوتو تغميف واجيات اأ، سس الجدرانأ
قامة معامل إ مما يؤسس لحاجة ماسة إلى ،والرماديتقطيع الحجر المنحوت بين مدينتي ىيت 

ن شراء م يستخدم في بناء الدور بدالً ل، يالبموك االسمنت بأشكالخاصة لتقطيع الحجر 
 .الطابوق من خارج المحافظة
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 الحديد الرسوبي :3-2-8
بيات الحديد الخام من قبل المجنة الجيولوجية العراقية السوفيتية عام و رس كتشفتإ
، حريات الجيولوجية، ثم توالت التكم 05الكعرة شمال الرطبة لمسافة في منطقة  1201

كم شمال  35خرى لتواجده كما ىو الحال في الحسينيات الواقعة عمى مسافة ألتكشف مواقع 
لذلك وصمت كمية االحتياطي المكتشف  ،ة وفي نير عمر والمموحية وحورانشرق الرطب

مواد االولية % من ال 75سمنت القائم بنسبة إمميون طن يفاد منيا في صناعة  21,5إلى مني
 طناً  775222ستثمار الصناعي بحدود ة الداخمة في اإلوقدرت الكمي، (11)الداخمة في انتاجو

 . (17)سنوياً 
 االستنتاجات 

تميز إقميم المدينتين الواسع المتمثل بمحافظة االنبار باحتوائو عمى مجموعة من  -1
الموارد الطبيعية واالقتصادية التي مثمث ركائز لمشاريع التنمية الصناعية في منطقتي 
الدراسة، السيما مدينة العبيدي القريبة من مواقع خامات الفوسفات وحجر الكمس 

يد الرسوبي التي تم استثمارىا في صناعة الفوسفات وحجر الجبس ورمال المرو والحد
 وصناعة االسمنت. 

يستثمر من خامات الفوسفات في مجمع عكاشات وغيره من المشاريع  تبين أن ما -7
( ماليين طن، مما يعني أن باإلمكان 3يزيد عن ) الصناعية في كال المدينتين ال

اإلمكانية في تحقيق إنتاج  زيادة الطاقة اإلنتاجية بعد وصول المصنع إلى حالة من
يصل إلى الطاقة التصميمية المخطط ليا، فضال عن أن وجود فكرة وجدىا الباحث 
عند المسئوولين في مجمع صناعة الفوسفات تدعو إلى إنشاء مصنع أخر يستطيع أن 

التي ىي اآلن عاطمة بسبب ظروف االحتالل وما لحقو  يستوعب الكوادر ذات الخبرة،
 اغمب نواحي الحياة في العراق عموما ومحافظة االنبار خصوصا. من تدىور شمل 

األخرى سواء كانت أحجار الجبس  وما يقال عن الفوسفات ينطبق عمى المواد األولية -3
، فإنَّ ما يستثمر فيو قميل، وبالتالي ىي لدولومايت والحديد الرسوبي وغيرهوالكمس وا

، إذا تم إعتماد البرامج التنموية وفق تؤشر إلى إمكانية فتح مشاريع استثمارية قادمة
 أساليب عممية وتخطيطية عممية. 
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لقد كان لتدخل الدولة بجيدىا الحكومي وفق سياسة تنموية تيدف إلى إشاعة الحياة  -1
عندما تحولت مدينتي  ة المتخمفة والنائية، وىذا ما حصل عمى ارض الواقع،قفي المنط

ن تتوفر فييا مجمعات سكنية تحتوي عمى العامرية والعبيدي من أشباه قرى إلى مد
مجمل الخدمات المجتمعية والعامة التي اجتذبت وافدين من مختمف المحافظات 

 العراقية.
 -التىصيات :

وردت في الدراسة واالستنتاجات إشكاليات عرقمت خطط التنمية الحضرية واإلقميمية، 
وعمى أساسيا يستطيع الباحث طرح التوصيات التي ينبغي أن ترفد الجيد الحكومي سواء كان 

  -تخطيطيًا أو تنفيذيًا أو رقابيًا، وىي كاآلتي:
( قد اثبتت نجاحيا في المشاريع 1221 – 1220طالما أن التجربة التنموية لممدة )  -1

قميمية متميزة، فان الضرورة تستدعي  الصناعية وما نتج عنيا في تنمية حضرية وا 
االفادة من ىذه التجربة والعمل عمى إعادة تطبيقيا في مناطق أخرى طاردة لمسكان 

 وراكدة اقتصاديا. 
الحسبان ميزة التطور يعتقد الباحث أن التقسيم اإلقميمي لمعراق ينبغي أن يأخذ ب -7

الحضاري واالقتصادي واالجتماعي، حتى يمكن النيوض باألقاليم المتخمفة لتصل إلى 
من خالل األخذ  يمكن أن يأتي إال درجة أفضل في التقدم والتطور الحضاري الذي ال

بأسباب النمو االقتصادي وتثقيف المجتمع في ترسيخ فكرة أن العراق ممك الجميع، 
 ى جميعا في سبيل بناءه ورفعتو وتجاوز محنتو.والبد أن نسع

تحتاج المدينتين المدروستين إلى مخططات أساسية تيتم ليس فقط لتنظيم وتوزيع  -3
نما لتأكيد الترابط اإلقميمي بينيما وبين إقميميا اإلداري بما فيو  استعماالت أرضيا، وا 

 من إمكانات طبيعيو واقتصادية وبشريو. 
يطية يمكن االستفادة منيا في تخطيط المدن عمى أسس سميمة يمتمك العراق ثروة تخط -1

وبالتالي فإنَّ الحاجة  ،إلى العيود اإلسالمية ابتداء من عصور ما قبل الميالد ووصوالً 
، كما ىو تخطيطية الموروثة في تخطيط مدنناتفرض نفسيا إلى استميام التجارب ال

استعماالت األرض  أنيا نظمت الحال في مخططات مدينتي )بابل وبغداد( التي يتبين



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (772 (  
 

وحركة اإلنسان بحيث يجد الساكن راحتو واستقراره، وتكون حركتو بين إرجاء المدينة 
 والمركز ال تأخذ جيدًا وال وقتًا وال نفقات. 

يجب أن يكون من األىداف الرئيسة لمخططات المدن األساسية تحقيق متطمبات  -5
المستمزمات ، بعد أن تتوفر كافة اآلمنة ممدينة في الحياة المرفيةاإلنسان الساكن ل

 . الخدمية التي يحتاجيا
البد من اعتبار األراضي الزراعية ثروة قوميو؛ ألنيا مصدر أساسي من مصادر تنمية  -0

االقتصاد الوطني، األمر الذي يوجب وقف أي توسع حضري باتجاه األراضي 
 الزراعية. 

قميميا التابع لمحافظة االنبار عمى أدت تجربة التنمية في المدينتين المدروستين و  -2 ا 
وحولتيما إلى  العموم، في وقف ىجرة السكان إلى مدن الرمادي والفموجو وبغداد

مدينتين جاذبتين لموافدين من محافظات أخرى، مما يستوجب إعادة التجربة في 
 مناطق أخرى. 
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 اهلوامش

                                                 

، 7111وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط االقميمي، استراتيجية التنمية في محافظة االنبار لغاية عام  -1
 .111، ص 1222بغداد، 

خمف حسين الدليمي، ستراتيجية التنمية في البادية الشمالية في محافظة االنبار، بحث مقدم إلى  -7
 .50، ص 1223ة التربية، جامعة االنبار، نيسان، المؤتمر الجغرافي االول لكمي

كمية  ،اطروحة دكتوراه دراسة في جغرافية التنمية، اقميم اعالي الفرات، احمد حسين فرحان الجغيفي -3
 .752، ص 7113التربية لمعموم االنسانية، جامعة االنبار، 

، جامعة ه، كمية اآلداب، اطروحة دكتوراصناعة وتوطنيا في محافظة االنبار، اليانيمحمد طو الح -1
 .03 ، ص1225ير منشور، بغداد، غ

عممي ، بحث مقدم إلى المؤتمر الموارد المعدنية والصخور الصناعية، الىشام عبد الجبار الياشمي -5
 .10 ، ص1223لمجمعية الجغرافية العراقية، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

 ،7111ي محافظة االنبار لغاية عام التنمية ف، استراتيجية وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط االقميمي -0
 .115 ، صمصدر سابق

 الواقع االنتاجي والتسويقي لمعل اسمنت القائم في حسن كشاش الجنابي وصبحي احمد مخمف، -2
، 1العدد  ،7المجمد  المجمة العراقية لدراسات الصحراء، ،7112-1222محافظة االنبار لممدة 

 .25 ص ،7111
 .112 ص ،مصدر سابق ،7111ستراتيجية التنمية في محافظة االنبار لغاية عام  وزارة التخطيط، -2
 .25 ص مصدر سابق، حسن كشاش الجنابي وصبحي احمد خمف، -2
تصنيع المواد الخام المنتجة محميا واثره عمى التنمية  ىيئة التخطيط الصناعي، ،وزارة التخطيط -11

 .72 ص ،1222 بغداد، الصناعية في العراق،
 .25الجنابي وصبحي احمد مخمف، مصدر سابق، ص حسن كشاش  -11
محمد فخري سعد الدين، واقع صناعة الحديد والصمب في الوطن العربي وافاق تطورىا، منشورات  -17

 .721 – 723، ص 1223، بغداد، 357وزارة الثقافة واالعالم، سمسمة دراسات، رقم الدراسة 
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 -املصادر :
كمية  –، إقميم أعالي الفرات دراسة في جغرافية التنمية، أطروحة دكتوراه الجغيفي أحمد حسين فرحان -1

 .7113معموم اإلنسانية / جامعة االنبار، عام التربية ل
جامعة  –، كمية اآلداب، أطروحة دكتوراه، الصناعة وتوطنيا في محافظة األنبارالحياني محمد طو -7

 .1225اد، غير منشورة، عام بغد
، بحث مقدم إلى المؤتمر موارد المعدنية والصخور الصناعية، العبد الجبارالياشمي، د. ىشام  -3

 . 1223، عام داب / جامعة بغداد، كمية اآلعممي لمجمعية الجغرافية العراقيةال
ثماره في الصحراء الغربية العراق، مركز ، الموارد المعدنية وواقع استالدليمي، د. عبد صالح فياض -1

 . 7112نبار، عام دراسات الصحراء، جامعة اال
، الواقع اإلنتاجي والتسويقي لمعمل سمنت القائم في الجنابي، د. حسن كشاش وصبحي أحمد مخمف -5

( 7، 1، العدد )7المجمة العراقية لدراسات الصحراء، المجمد ، 7112 -1222محافظة االنبار لممدة 
 . 7112لسنة 

منشورات  ،طن العربي وافاق تطورهصمب في الو ، واقع صناعة الحديد والمحمد فخري سعد الدين -0
 .721 – 723، ص 1223، بغداد 357سمسمة دراسات، رقم الدراسة  ،وزارة الثقافة واالعالم

 التقارور والبحوث :

الول ، بحث مقدم الى المؤتمر الجغرافي اجية التنمية في البادية الشماليةالدليمي خمف حسين، ستراتي -1
 .50، ص 1223 كمية التربية جامعة االنبار، نيسان

 التقارور والنشرات احلكوموة :

، بغداد 7111االنبار، عام  ، استراتيجية التنمية في محافظةوزارة التخطيط، ىيئة التخطيط االقميمي -1
 .111ص ، 1222

 
 

 


