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 جتزبة العزاق التخطيطية والتٌفيذية يف هيذاى التٌوية احلضزية
 هاضن حموذ كزيذي اهلامشي .مم. اجلٌابي عبذ حسي كطاش. د.أ

علىم لرتبية للكلية ا –جاهعة األًبار 
 اإلًساًية

 

 املستخلص
العامرية والعبيدي مركزين إداريين لناحيتين تتبعان التقسيم اإلداري تمثل مدينتي 

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

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

ــحافظة في التاريخ الحديث، فزيادة عــــدد ســـــكــان المدينتين لما التي لم تشـــيــــدىا كل مدن الم
سنوات(، يعـــني أن ىناك مناطق جذب  01( مرات في حقبة زمنية ال تتجاوز )5) يزيد عن

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

 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 
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for more than five (5) times time period not exceeding 10 years, means that there 
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. 

 املقـــذهة
تسعى الدول النامية إلى النيوض بالمناطق المتخمفة من النواحي االقتصادية 

من خالل تخطيط وتنفيذ المشاريع االقتصادية التي تفعل فعميا في  واالجتماعية والثقافية،
 تشغيل األيدي العاممة واستغالل المواد الخام إلنتاج مختمف السمع والبضائع، التي يجب أن
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،
سمسمة من المشاريع العمرانية المشيدة الستيعاب العاممين المحميين والوافدين من خارج 

وألجل أن يعيش ىؤالء في امن وراحة واستقرار، يحتاج األمر إلى إقامة مجمعات المنطقة، 
سكنية أو مدن جديدة تحتوي عمى مختمف الخدمات العامة والمجتمعية، لتمبي ما يحتاجو 

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

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

، لتؤدي إلى قيام حياة قومات التنمية الصناعية الموجودةدي وكيفية استثمار مالعامرية والعبي
 ، إذنية ليا شبو كبير بالمدن الجديدةحضرية تتطمبيا العممية اإلنتاجية، وتمثل في مشاريع سك

والسيما إن المجمعات  إنيا تحتوي عمى مختمف الخدمات التي يحتاجيا العاممون الساكنين،
لتؤدي إلى حدوث استقرار سكاني من بعد  نماذج تخطيطية حديثة ومتقنة، السكنية شيدت وفق

 خمخمة سكانية كانت مسيطرة عمى تمك المناطق قبل إقامة المشاريع التنموية.
 -هطكلة البحج:

مفة اذا كانت تحتوي عمى مقومات القامة تىل ىناك امكانية تنمية المناطق المخ
 .المشاريع االقتصادية المختمفة
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 -ة البحج:فزضي
 يمكن صياغة فرضية البحث عبر النقاط االتية:

ان يكون باالمكان اقامة المشاريع التنموية في المناطق المختمفة الى اذا توافرت  -0
 السياسة الحكومية الناضجة والتخطيط العممي والموارد المالية الالزمة.

اقتصادية تستغل المقومات تحتاج المناطق المتخمفة الطاردة لمسكان الى اقامة مشاريع  -8
الموجودة لتشد االنسان الى االرض فضال عن تحويميا الى مناطق جاذبة لمسكان بعد 

  .توفير مستمزمات الحياة المستقرة االمنة
ركز العراق في سبعينيات القرن الماضي عمى تنمية المناطق المتخمفة الجل ايقاف  -3

 تدفق المياجرين الى المدن.
 -حذود دراسة البحج:

تحدد الدراسة مكانيا بالحدود البمدية لمدينتي العبيدي والعامرية مع ما يتعمق بيما من 
تطورات تنموية اقميمية انعكست عمى واقع التنمية الحضرية التي ادت دورىا في حدوث تغيير 

 وظيفي ومورفولوجي واضح بعد انشاء مشاريع التنمية عمى مقربة منيما.
 -اهذاف البحج:

في دراسة موضوع جديد عمى الدراسات الجغرافية العراقية فعمى الرغم ييدف البحث 
من وجود دراسات تناولت موضوع التنمية بمفيوميا الشامل اال ان موضوع التنمية الحضرية 

، ولذلك اختار الباحث دراسة موضوع الزال تناولو محدودا جدا ودور نظرية قطب النمو فية
 ية الحضرية محددة بمدينتي العبيدي والعامرية.نظرية قطب النمو ودورىا في التنم

 -هٌهجية البحج:
اعتمدت الدراسة عمى قاعدة بيانات نظرية وتطبيقية الجل الوصول الى اليدف 

 المرسوم ليا.
 متهيذ

تؤثر القرارات التخطيطية والتنفيذية الحكومية في الدول النامية عمى توطين 
اختالف في سياسات تمك الدول وتوجياتيا  الصناعات الميمة واالستراتيجية، مع وجود

 .لمفكر السياسي الذي يحكميا االقتصادية، تبعاً 
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لكن كل الدول تتفق عمى ضرورة توزيع المشاريع الصناعية في جميع أرجائيا طالما 
 policyتوفرت مقومات نجاح تمك المشاريع وىذا ما لو عالقة مباشرة بسياسة الموقع الصناعي

of  Industrial location(0) الذي يؤدي دوره المحوري في تنشيط التنمية الحضرية ،
ة لمسكان إلى مناطق جاذبة، بعد دواالقميمية، وتحول المدن وأقاليميا الريفية من مناطق طار 

االمر الذي يستوجب جذب أعداد ة، ، الذين قد ال يسدون الحاجكانياتشغيل الفئة الشابة من س
نيا تحتاج إلى وضع إالبعيدة، وحتى تنجح عممية الجذب فأخرى من المناطق المجاورة و 

تسييالت تمكن الوافدين من العمل في ظروف معيشية وسكنية مناسبة، ويتم ذلك ببناء 
مما يؤدي إلى تحول المدن م، المجتمعات السكنية وممحقاتيا الخدمية لتأوي العاممين وأسرى

مدن تعج بالنشاط المتعدد المتخمفة أو التي تعاني من ركود اقتصادي واجتماعي إلى 
ت التخطيطية والتنفيذية اعداد المخططات االساسية التي ، وىو ما يفرض عمى الجيا  الجوانب

دما تكون تنظم وتوزع استعماالت االرض في الحاضر والمستقبل أو متابعة مراحل تنفيذىا عن
موجودة وسابقة ترافدت مع بناء المؤسسة الصناعية، لتمبي متطمبات الساكنين وبما ينسجم مع 

اتيا االنتاجية ومنافذ تسويقيا الداخمية والخارجية التي تحتاج قمحمستوى المؤسسات الصناعية و 
أفراد أسرىم الذين بالتأكيد إلى بنى تحتية متقدمة تخدم العممية االنتاجية، مثمما تخدم العاممين و 

يختمفون في مستويات أعمارىم وتعميميم، مما يدر الحاجة إلى المؤسسات الخدمية المختمفة 
التي تفعل فعميا في تكامل النشاطات الوظيفية في المدينة التي لم تكن قبل مشاريع التنمية 

 ستمرار.إالصناعية سوى بمدة أو قرية ييجرىا سكانيا ب
تعّد ، لقد نمية مجتمعاتيا الريفية والحضريةية الحريصة عمى تولذلك تجد الدول النام

، يف أو االقميم المجاور أو البعيدالعدة لتنفيذ توجيات التنمية الحضرية التي ال تغفل الر 
باعتبار أن العممية تحتاج إلى أخذ وعطاء وتفاعل حيوي بين ما يتواجد في االقميم من 

ائضة عن حاجة الريف وبين مواقع النشاطات الصناعية امكانيات طبيعية واقتصادية وبشرية ف
 ذن تتميز بالديناميكية والحيوية وبالتالي تترك أثرىا عمى المدينة واالقميم.إفي المدينة، فالعممية 

تقوم بمقام المخزن أو المستودع  ألنيان المدينة مع ىذا تعد المستفيد االكبر، أال إ
اصر االنتاج االخرى إلى سمع جاىزة لمتسويق الداخمي الذي يحول مواد االقميم االولية وعن

 والخارجي.
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 -االجزاءات التخطيطية والقاًىًية:
، اكتشاف مكامن نفطية ذات 0980مع قيام الحكم الممكي في العراق عام ظير 

 عندما تتوافر، لصناعات المحمية والبتروكيمياويةاحتياطيات ىائمة قابمة لمتصدير وتنمية ا
ن العراق في وقتيا كان تحت أل الخبرة وااليدي العاممة الماىرة والموارد المالية الالزمة، ونظراً 

 من خالل عقدسيطرة التاج البريطاني الذي يحمل توجيات استعمارية تستغل الدول الضعيفة، 
، تدعو إلى منح الوقتذلك  في عمل عمى عقد اتفاقيات مع الحكومات العراقية المتعاقبة

، وقد فط واستخراجو وتصديره إلى الخارجمتيازات في التنقيب عن النإيطانيا والدول الغربية بر 
ن الحكومات العراقية لم تكن تممك غير أ، إذ 0938دخمت تمك التوجيات حيز التنفيذ عام 

، ثم انيا ال تممك الخبرة فضال عن ضعفيااالذعان ألنيا مكبمة بقيود االحتالل البغيض 
نتاج وتصدير النفط إن تكون ضخمة، كون االستثمار في مجال أمالية التي البد والموارد ال

 .إلى تقنيات وخبرات متخصصة قديرة مكمفة وتحتاج
يتم يال  لذيفي ىذا الجانب ا حتلعتماد عمى الممر عمى ضوء ذلك اإلفأستوجب األ

ن أ االعتبارذ بنظر بمصالح الشعب العراقي بقدر اىتماميا باستنزاف ثروتو النفطية، دون االخ
 ألجلن يغيب عنصر التخطيط أوعميو فكان من الطبيعي  ،الثروة النفطية ممك لمشعب العراقي

ستثمارية في الحكومة قول خبير صياغة البرامج اإلي، ولذلك واجتماعياً  تنمية العراق اقتصادياً 
التنمية في العراق ن السبب الرئيس في عدم نجاح إ) lord selter يا لورد سيمترحينالعراقية 

موال الالزمة لالستثمار، وال في اليد العاممة، ولكنو يرجع إلى النقص ال يعود إلى نقص األ
الشاممة، وعمى الرغم  الكفوءةتعد خطط التنمية  نأالحاد في المؤسسات التخطيطية التي يمكن 

تنموية تنيض دم خططا قنو لم تأال إق عن وزارة االعمار بثمن تشكيل مجمس االعمار المن
 .(8)العراق ومجتمعو( بإقتصاد

 دليل ذلك، أن المدن العراقية بما فييا العاصمة بغداد لم تعد ليا مخططات أساسية
عندما تم وضع مخطط أساسي عام لمدينة ، 0936ال عام إعممية النمو الحضري  لتنمية

( breaks and branowienever of berlin) شركة المانية تحمل اسم بأعدادهبغداد قامت 
 بتكميف من الحكومة العراقية.

اال ان ىذا المخطط لم ينفذ الصطدامو بمقومات مالية وفنية، مع عدم وجود ارادة 
لكن تأسيس مجمس االعمار كان لو مع ذلك دور  ،وادارة واعية تعي مفيوم التنمية الحضرية
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وية، عن طريق اقامة المشاريع تنمال ستثمار جزء من ربع تصدير النفط في االستثماراتإفي 
الصناعية، وتعديل ىيكل التنظيم الصناعي، بعد تشكيل مديرية الصناعة العامة كأحد 

 رّ قالتشكيالت االدارية لوزارة االقتصاد ووضع حوافز لالستثمارات الصناعية االىمية، فقد أ
 -االقتصادية في القطر ىي كاالتي: مجمس االعمار ثالث خطط لمتنمية

من التخصيصات %  81 الذي خصص 0959-0950 لممدة :الخطة االولى -0
 ة.نيديتعمميون دينار لالستثمارات الصناعية وال 055،4 االنمائية البالغة

 04التي خصصت لالستثمارات الصناعية نسبة  0959-0955لممدة  :الخطة الثانية -8
 .مميون دينار 413،3من مبمغ الخطة االنمائية العامة البالغ % 

، ليكون مجمل نيةالتي عدلت الخطة الثا 0969-0955لممدة  :الخطة الثالثة -3
لالستثمارات الصناعية ويبدو  % 03مميون دينارا فقط منيا  5التخصيصات االنمائية 

واضحا مدى التداخل في مديات الخطط وانخفاض قيمة المبالغ االستثمارية التي كانت 
 حتمة.البريطانية الم ةط الدولو تخضع لمتغيرات السياسية في العراق وضغ

عممت الحكومة في وقتيا  0958وبعد استقالل العراق واعالن النظام الجميوري عام 
عمى تحقيق نوع من االستقالل االقتصادي عن طريق تحرير الثروات النفطية من الشركات 

مجمس التخطيط  ستحداثإاالىتمام بالتخطيط ومؤسساتو، عندىا تم  االحتكارية االجنبية، مع
 ةتألف مجمس التخطيط من رئيس الوزراء وعضوي .0959ي التخطيط واالعمار عام تووزار 

وزراء المالية والصناعة والزراعة واالصالح الزراعي والمواصالت واالشغال واالسكان والشؤون 
 االجتماعية، فضال عن وزارة التخطيط.

 -تية:لييئات اآلاما الييكل التنظيمي لوزارة االعمار فتكون من ا
 ىيئة الري والسدود. -0
 ىيئة الطرق والجسور والمباني. -8
 ىيئة الصناعة والمعادن. -3
 ىيئة الزراعة والحقول. -4
 ىيئة االسكان. -5
 ىيئة االنعاش الريفي. -6



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذ(1اجمللدذ)(ذ1العددذ)

ذ2016(ذآذار)

 

  (844 (  
 

اعاله عدم تقسيمات الييكل التنظيمي  ما ىو مبن اعاله من خالل ويبدو واضحاً 
وجود مؤسسة تخطيطية تعنى بمسؤولية التخطط التنموي والتنمية الحضرية واالقميمية، فكان 

ن يأخذ طريقة إلى أو االقميم البد لو أي برنامج تخطيطي عمى مستوى المدينة إن أالمعتاد 
ولونية السيما مؤسستا دوكسيادس اليونانية وبولسيرفس الب الخبرات االجنبية بعد التعاقد معيا.

شرع ديوان  0979وفي عام  .(3)ط بيما موضوع تنمية وتخطيط المدن واالسكانينأالمتين 
دائرة قانونية عميا عمى تشكيل ىيئة التخطيط العمراني لتتبع إلى  بإعتبارهرئاسة الجميورية 

مديرية التخطيط واليندسة العامة ضمنيا، وقد ضمت ىذه الييئة  دمجوزارة التخطيط، بعد 
 -ة بالعممية التخطيطية وىي:عنيئر المالدوا
 دائرة تخطيط المدن. -0
 دائرة التخطيط االقميمي. -8
 -دائرة تخطيط المحافظات التي تتكون من: -3
 قسم تنسيق الخطط. -أ 
 قسم المخططات الييكمية. -ب 
 قسم التنمية الريفية. -ج 

وكان اليدف الرئيس من ىذه التقسيمات توزيع الميام والمسؤوليات التخطيطية، تأمين 
جتماعي نجاز مشاريع التنمية الحضرية والريفية حتى تتماشى مع التطور اإلإسرعة 

 واالقتصادي في القطر.
ما مديرية التخطيط العمراني فقد اصبحت من تشكيالت وزارة البمديات التي تركزت أ

 -يأتي: ى ماجيودىا عم
عادة تقييم وتعديل المخططات االساسية ا  اعداد المخططات االساسية لممدن العراقية و  -0

 ة.ذالمنف
 ات الميدانية عن المدن بما فييا من نشاطات اقتصادية واجتماعية.حاجراء المسو  -8
 اعداد المخططات التفصيمية لممناطق السكنية والتجارية والصناعية والخدمية. -3
 فصيمية لشبكة النقل الداخمية في المدن وارتباطاتيا بالطرق الخارجية.اجراء دراسات ت -4
و االىمية داخل حدود أتحديد مواقع المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية الحكومية  -5

 المخططات االساسية.
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تقديم االستشارات التخطيطية لألجيزة البمدية والسمطات التنفيذية في المحافظات بما  -6
 .(4)النمو الحضري في العراقيضمن ترشيد 

 تال لم يدم طويال، ففي سبعينات القرن الماضي، كانت ىناك محاواللحن ىذا اأال إ
بناء  استوجبتلمتأكيد عمى أىمية التخطيط عمى المستوى االقميمي بشقيو الريفي والحضري، 

ة د أىداف خطط التنمية القوميسأجيزة ومؤسسات تخطيطية مركزية تضع برامج عمل تج
عندما تم تشكيل مديرية التخطيط واليندسة ، 0979 كانت بداية التخطيط العممي عام .الشامل

 العامة التابعة لوزارة البمديات، التي أخذت عمى عاتقيا مسؤولية تخطيط المدن العراقية.
 جتماعيةواإل قتصاديةات واالحصاءات السكانية واإلحعداد الدراسات والمسو إبعد 

 التفصيمية عن مدن القطر، ألجل الشروع في وضع الخطوات االساسية ليا.
ومن أجل تجنب حدوث أي خمط في ميام االجيزة التخطيطية، فقد أوعزت الحكومة 

 تحديد ىيكمية مؤسساتيا التخطيطية. رةالعراقية إلى وزارة التخطيط بضرو 
والمخططين  االكاديميينمن ندوة موسعة حضرىا جمع عقدت  0973عام  وفي

والميتمين في شؤون التخطيط الحضري واالقميمي، لمناقشة أىمية التخطيط في التنمية 
، االجتماعية واالقتصادية في مدن وقرى العراق عمى ضوء النمو السكاني الحاصل فيو

 -يمتين ىما:موخرجت الندوة بتوصيتين 
 تأسيس ىيئة التخطيط االقميمي. -0
 القميمي لمدراسات العميا.تأسيس مركز التخطيط الحضري وا -8

السيما ، ن الندوة عرضت كل التقارير والدراسات المعدة من الخبراء االجانبأذلك 
، 0961 مالمرفوع إلى وزارة البمديات عا games hook تقرير الخبير البريطاني السير

فقدم  ،0978 ا( التخطيطية الذي استقدمتو وزارة التخطيط عامب)زارم ودراسة الخبير البولوني
ثم تبعتو مقترحات لخبراء في العراق أخرين كما  مقترحا لتقسيم العراق إلى أقاليم تخطيطية.

 -يأتي:
ذ.P- zarembaذمقرتحذاخلبريذبيرتذزارمبا -أذ

تقسيم العراق إلى أربعة أقاليم  بيتر زارمبا في العراق مم المتحدةرأى خبير األ
 تخطيطية تسيل عممية ادارة التنمية االقميمية بشقييا الحضري والريفي. وتوضح خريطة رقم

 -( طبيعة توزيع االقاليم وىي:0)
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 ( توضح اقاليم العراق التخطيطية حسب مقترح الخبير بيترزارمبا.0خريطة رقم )

 
p.Zaremba ,Consderations About Organization of Regionning in Iraq ,Ministry of 
Planning , Baghdad ,1972. 

 
وتتم  (ودىوك وأربيل وسميمانية والتأميم )نينوى الذي يضم محافظات :قميم الشمالياإل -0

فر فييا االمكانات البشرية والعممية، فضال امدينة الموصل التي تتو  فيادارة االقميم 
 العراق.عن كونيا من كبريات مدن 

وواسط والقادسية  وديالىويضم محافظات )بغداد وصالح الدين  :قميم المركزياإل -8
وقد اقترح ان تكون  .(وأجزاء من محافظتي كربالء والنجف، فضال عن مدينة الفموجة

ادارة االقميم في مدينة بغداد العاصمة ذات االىمية المركزية والسوق الواسع والخبرات 
 االكاديمية والفنية.
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ويضم محافظات )البصرة وميسان وذي قار( ويدار من مدينة  قميم الجنوبي:إلا -3
البصرة ثالث أكبر مدينة في العراق بعد بغداد والموصل، التي افادتيا جامعة البصرة 

والعراق  اإلقميمو جتايحوكونيا ميناء العراق البحري الجنوبي في تزويدىا بالخبرات وما 
 ن تعيد في التنمية االقميمية.أمن مواد أولية ووسائل انتاج وتقنيات يمكن  عموماً 

)محافظات  الذي يشمل المحافظات ذات الطابع الصحراوي وىي :قميم الصحراوياإل -4
لسعة ىذا االقميم كما تظيره الخريطة، فقد  ، ونظراً (االنبار وكربالء والنجف والمثنى

ير عممية التنمية وىي مدينة الرمادي في مركز ن يحتوي عمى مراكز تدأ اقترح زارمبا
أما مدينة السممان في محافظة المثنى فتكون مركز  ،االقميم ومدينة الرطبة في الغرب

 .(5)االقميم من جية الجنوب
ذ:oweersangheذمقرتحذاخلبريذواوردنغ -بذ

إلى الذي قدمو ، )التخطيط االقميمي في العراق( قترح ىذا الخبير في تقريره الموسومإ
، تقسيم العراق إلى ثالثة أقاليم تخطيطية عمى أساس التشابو 0978 وزارة البمديات عام

مكانياتالجغرافي   التنمية االقميمية في جانبيا االقتصادي وىي كما تتبين في خريطة رقم وا 
(8). 

ربيل وسميمانية والتأميم( أ)دىوك ونينوى و  الذي يشمل محافظات :قميم الشمالياإل -0
عتبارىا من كبريات المدن إقع ادارة تنمية االقميم في مدينة الموصل بوتكون مو 

 الشمالية في القطر.
، وبابل، وواسط، لىا)بغداد وصالح الدين ودي ويضم محافظات :قميم المركزياإل -8

عتبارىا إو في مدينة بغداد بقترحا(، وواسط، وكربالء، واالنبار، والقادسية، وكربالء
 .العاصمة

(، )المثنى وميسان وذي قار والنجف والبصرة ويشمل محافظات :الجنوبيقميم اإل -3
 .واقترح ان يدار االقميم من مدينة البصرة عاصمة الجنوب
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 ( توضح أقاليم العراق التخطيطية حسب مقترح واير سنغ.8خريطة رقم )

 
Oweeranghe, Unition . Inter RegionalAdivior in Physical Report on Regionl 
Planning in Iraq , Ministry of Planning , Baghdad , 1970 

 
ذ:d- robinsonذمقرتحذاخلبريذروبندون -جذ

ال إ يشابو مقترح زارمبا من ناحية عدد االقاليم. عاد الخبير روبنسون بمقترحو إلى ما
 إذ السكانية في العراق تخذ معايير الوضع الديمغرافي كالكثافة السكانية وطبيعة التركزاتإنو أ

 -ن المقترح يوزع العراق إلى االقاليم االتية:إ( 3) تظير الخريطة رقم
وىو  (،)نينوى ودىوك واربيل والسميمانية والتأميم ويضم محافظات :قميم الشمالياإل -0

 .من سكان العراق % 85يضم 
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 ( توضح أقاليم العراق التخطيطية حسب مقترح روبنسون.3) خريطة رقم

 
D.Robinson, Regional and Metro Politan Planning Report, No.1 Minsistry of 
Planning, Baghdad, 1977. 

 
وبابل وواسط  وديالى)بغداد وصالح الدين  الذي يشمل المحافظات :قميم المركزياإل -8

 .من سكان العراق % 55والقادسية( ويعيش فيو 
وذي قار وميسان( ويصل التركز السكاني )البصرة  ويضم محافظات :قميم الجنوبياإل -3

 .من مجموع سكان العراق % 05إلى ما نسبة 
ويشمل محافظات )االنبار وكربالء والنجف والمثنى( الذي  :قميم الصحراء الغربيةإلا -4

جزء شمالي مركزه  جزأين فقط من سكان العراق وقد قسم االقميم إلى % 5يعيش فيو 
 .مدينة الرطبة وجزء جنوبي مركزه مدينة السممان
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ذ-درادةذالدكتورذنعمانذاجلليلي: -دذ

)التنمية القومية والحاجة إلى تخطيط  قدم الدكتور نعمان الجميمي دراسة تحمل عنوان
اقاليم باالعتماد عمى المظاىر الطبيعية كما  ةإلى أربعاقميمي شامل( اقترح فيو تقسيم العراق 

 -:وكاآلتي( 4) تظيره خريطة رقم
 ( توضح أقاليم العراق التخطيطية حسب مقترح الدكتور نعمان الجميمي.4خريطة رقم )

 
التخطيط اإلقميمي في العراق، وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط  المصدر: سامي متي، اإلطار العام لستراتيجية

 .0983اإلقميمي، 
 

 ()نينوى واربيل ودىوك والسميمانية والتأميم الذي ضم محافظات :قميم الشمالياإل -0
 ويدار عممية التنمية في مدينة الموصل.
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الرمادي لى ومدينتي ا)بغداد وصالح الدين ودي الذي يشمل محافظات :قميم المركزياإل -8
 .قميم في مدينة بغدادويدار اإل (نباروالفموجة كجزء من محافظة األ

الذي يشمل الصحراء الغربية من محافظة االنبار مع محافظتي  :قميم الصحراوياإل -3
 .النجف والمثنى

)واسط وبابل وكربالء والقادسية وذي قار وميسان  ويضم محافظات :قميم الجنوبياإل -4
 .(6)(ة البصرةوالبصرة ومركزه في مدين

ذا تم إمي مىو االقرب إلى التطبيق الع نغن مقترح الخبير وايرسأويرى الباحث 
و أرق عستقرار والتنمية وليس الإلى الوطن كأساس في اإل نتسابعتماد عمى معيار اإلاإل

، ل كبرامج عمل تنفيذية في التنميةربعة لم تدخن المقترحات األإالمذىب، وفي كل االحوال ف
دارة دارية المتمثمة بالمحافظات كأساس في اإلعتماد عمى تشكيالت العراق اإلاإلذ تم إ

 .والتنمية
 -االجزاءات التٌفيذية:

عمى تنمية محافظات  0980تركزت الجيود الحكومية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 
االستثمارات قية المحافظات العراقية الباقية من بت حرمبينما ، بغداد والموصل والبصرة

واذا ما وجدت نشاطات صناعية اىمية مدعومة من قبل الحكومة وىي ال  ،الصناعية الضخمة
عن صناعات  تتعدى ورش التجارة والحياكة والحدادة والصناعات الغذائية الصغيرة، فضالً 

 .النسيج والجص والطابوق
ط عبر أراضي نابيب النفط المصدر إلى البحر المتوسأن مرور أ شارة إلىوتجدر اإل

)حديثة(  نشاء محطات لضخ النفط، مع مصفىإمحافظة االنبار أجبر البريطانيين عمى 
ن أال إ ة،المشتقات النفطية الخاصة بأليات ومعدات الشركات النفطية الغربي إلنتاجالمخصص 

 قضيتشيدت بداية مشجعة لتوجيو برامج التنمية االقتصادية بحيث  0958مرحمة ما بعد عام 
و بين المدن الكبرى في العراق مثل بغداد والموصل أوة بين المناطق الحضرية والريفية الفج

ستقرار العراق حال دون تنفيذ مشاريع صناعية تؤدي إلكن عدم ، والبصرة وباقي المدن العراقية
ن تقع فييا المشاريع أجتماعية في المدن التي يمكن ا  و  قتصاديةإحداث تنمية إدورىا في 
 ة.الصناعي



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذ(1اجمللدذ)(ذ1العددذ)

ذ2016(ذآذار)

 

  (858 (  
 

البداية الحقيقية لشروع الدولة العراقية  0978عقبت تأميم النفط عام أوتعد المدة التي 
في برامج التنمية االقتصادية اليادفة إلى تنمية اقتصاديات الريف والحضر عمى حد سواء، 

الصناعية بعيدا عن العاصمة بغداد، ألجل تحقيق نوع من  اإلستثماراتمع التأكيد عمى توقيع 
ييا قادمة ن العاصمة كانت تعاني من ىجرة وافدة الأالتنموي بين أرجاء البمد، ال سيما التوازن 

، بحثا عن وضع وفرصة عمل فضال عن االفادة من الخدمات من مختمف انحاء العراق
 .(7)المجتمعية والعامة الموجودة فييا

حفزات بعاد النشاطات الصناعية الجديدة عن مدينة بغداد، ومنح مإفكان البد من 
لبناء المشاريع الصناعية في المحافظات العراقية االخرى وتم ذلك عبر مجموعة من القرارات 

 -جراءات التنفيذية االتية:واإل
 منح اجازات انشاء المصانع في المحافظات العراقية باستثناء محافظة بغداد. -0
المتخمفة عفاءات الضريبية في المحافظات عتماد سياسة المحفزات من خالل اإلإ -8

 صناعيا.
الذي ينص في المادة  نفاً آالمذكور  0973لعام  88 تنفيذ قانون التنمية الصناعية رقم -3

العاشرة عمى زيادة حجم االعفاءات الضريبية لمدة ثالث سنوات بعد انشاء المصنع 
 في المحافظات المتخمفة.

 -محافظات القطر إلى ثالثة اقسام ىي:في قسم المصرف الصناعي العراقي  -4
يرتفع سعر الفائدة عمى القروض  محافظات بغداد والموصل والبصرة المتقدمة صناعياً  -أ 

 %. 6 الصناعية ليصل إلى
محافظات كربالء وواسط والتأميم وبابل ذات الوضع المتوسط صناعيا ويكون سعر  -ب 

 %. 5 الفائدة القروض الممنوحة لممشاريع الصناعية بنسبة
المحافظات الباقية متخمفة صناعيا ولذلك انخفض سعر فائدة القرض  عتبارإتم  -ج 

وعمى الرغم من حرص ىذه االجراءات عمى تشتيت المشاريع %،  4الصناعي إلى 
ن الحالة التي حصمت تمثمت في تركز الصناعات أال إ ،الصناعية في أرجاء العراق

اور لمحافظة بغداد، وتعد مدينة الفموجة من بين المناطق التي جفي المحيط الم
حاولت االفادة من محفزات بناء المشاريع الصناعية مستفيدة من عامل القرب من 
بغداد التي تسيل عمييا الحصول عمى متطمبات العممية الصناعية، فضال عن سيولة 
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ولكن التأثير ، (8)منيا ن السوق الواسع عمى مستوى العراق يتركزتسويق المنتج، أل
 الواضح لسياسة التخطيط الصناعي ظير خالل تطبيق خطة التنمية القومية لممدة

وكانت االستراتيجية الصناعية ليا ، 0979-0975والخطة القومية  0971-0974
 -وتعتمد عمى التوجييات التنفيذية االتية:، ن الخطتينبيت
تنميةذالصناعاتذاالدتخراجية -1

(9)

ذ:

 0971ىم تمك المشاريع التي خطط ليا في الخطة القومية لمتنمية الصناعية أن من إ
ىي مجمع الفوسفات في الصحراء الغربية،  0979 – 0975 والخطة الثانية ليا 0974 –

وىو من المشاريع التي ساىمت في جذب واستقطاب اعداد كبيرة من العاممين الوافدين من 
 داخل وخارج المحافظة كما سيتبين.

ستخراجية االخرى مشروع استخراج كبريت المشراق في محافظة ىم المشاريع اإلأن وم
الحقول النفطية ومشروع  مميون طن سنويا، وكذلك تطوير 8,5 نتاجية تصل إلىإنينوى بطاقة 

 .(01)الغاز السائل ومشروع نقل النفط الخام إلى الموانئ التركية
ذ:تنميةذالصناعاتذاحملوروة -2

تمعب دورا قياديا لتطوير اليياكل االنتاجية، وتحقيق االساس  وىي الصناعات التي
االقتصادي الصناعي المتكامل الذي يضمن نجاح عممية التنمية الصناعية واىم تمك 

 -الصناعات:
مجمع الحديد والصمب في خور الزبير جنوب العراق، حيث ساىم ىذا المجمع في  -أ 

ذب واستقطاب العاممين لالنتقال تنشيط الحركة التجارية والصناعية واصبح مركز ج
في مجمع الحديد والصمب ومنتوجو سد الحاجة المحمية والفائض منو يصدر إلى 

 الخارج لقاء العمالت الصعبة، التي ساىمت في تنمية االقميم اقتصاديا وحضريا.
مجمع الصناعات البتروكيماوية ويقع في خور الزبير ايضا فيعتمد عمى الغاز  -ب 

 ولية وىي تتوفر بشكل واسع في تمك المنطقة.الطبيعي كمادة أ
مجمع الصناعات اليندسية الذي يقع في منطقة خان بني سعد بالقرب من مدينة  -ج 

 بغداد.
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تنميةذالصناعاتذالتحووليةذاالخرى -3
(11)

ذ-:

وىي تمك الصناعات التي تعتمد عمى المواد االولية التي يمكن الحصول عمييا من 
 -ومن اىما:المناطق التي تتواجد فييا 

 تصنيع التمور في محافظة بابل. -أ 
 صناعة العمف الحيواني في محافظات بغداد، بابل، االنبار. -ب 
 صناعة السكر من البنجر السكري في محافظة السميمانية. -ج 
 صناعة الغزل والنسيج في محافظات اربيل وذي قار والقادسية. -د 
 صناعة السكر في محافظة ميسان. -ه 
 ميسان الذي يستخدم مخمفات معمل السكر كمادة أولية.صناعة الورق في محافظة  -و 
 صناعة االطارات في محافظة القادسية. -ز 

وفي ثمانينات القرن الماضي واجيت التنمية الصناعية قبل الحرب العراقية االيرانية 
الحشد  الجيود إلدامةوما أدت اليو من توجيو  (0988 – 0981التي استمرت ثماني سنوات )

سيس ىيئة التصنيع العسكري التي عممت عمى أنشاء عدد من المجمعات العسكري بعد تأ
الصناعية العسكرية وفي مناطق مختمفة من العراق منيا مدينة العامرية والتي ساىمت في 
جذب واستقطاب الكثير من العاممين الوافدين من داخل المحافظة وخارجيا لمعمل في 

 الشركات الصناعية.
 االستٌتاجات

، ة تمتد عبر أبعاد المكان والزمانية بمفيوميا العام جيودا تخطيطية وتنفيذيتمثل التنم -0
لتدفع المجتمع المحمي واإلقميمي في إطار الدولة إلى زيادة الناتج القومي وتجاوز 
مرحمة االقتصاد االستيالكي أو االكتفاء الذاتي والوصول إلى تصدير الفائض من 

 . اإلنتاج
تتعدد أنواع األقاليم التي يختار المخططون أو الجغرافيون أنواعيا لتخدم التنمية  -8

باتجاىاتيا االقتصادية واالجتماعية المختمفة، فضال عن العممية التي تعين في دراسة 
طبيعية كل منطقة وميزاتيا عن األخرى، لكن التقسيم اإلقميمي لمبالد حسب الوضع 

اري ىو األفضل كما تبين لمباحث عندما تقسم البمدان االقتصادي واالجتماعي والحض
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المتخمفة لتصل إلى  باألقاليمإلى إقميم متقدمة أو واعدة أو متخمفة حتى يمكن النيوض 
 . المتقدمة

تعني التنمية الحضرية خطة عمل شاممة تيدف إلى الرقي بالحياة في المدينة بحيث  -3
بين مناطق سكناىم ومحل عمميم  تمبي متطمبات الساكنين وتسيل حركتيم اليومية

 وىي بذلك تسعى لرفاىية اإلنسان الحضري.
تعددت تجارب الدول في مجال التنمية الحضرية وىي في مضمونيا تيدف إلى الحد  -4

من اليجرة إلى المدينة واعتماد العقالنية في التوسع المساحي باالبتعاد عن األراضي 
ات الريف لالزمة لمنيوض باقتصاديمع ضرورة وضع الخطط ا الزراعية والخضراء،

يجدون فارقا بينًا بين المدن واألرياف  عندما ال ، وال سيماحتى يستقر الفالحون فيو
 التي يسكنوىا.  

من  عمى تحقيق نوع من االستقالل االقتصادي، 0958عمل النظام الجميوري عام  -5
مجمس األعمار خالل تحرير الثروة النفطية من أيدي الشركات االحتكارية وتأسيس 

واستحداث مجمس التخطيط ووزارتي التخطيط واألعمار، مع غياب مشاريع التنمية 
 الحضرية.

، أول مخطط أساسي وضع مدينة 0976ط األساسي لمدينة بغداد عام يعد المخط -6
 .بب معوقات إدارية وفنية وماليةعراقية عمى الرغم من انو لم ينفذ بس

أدت بالنتيجة الى ظيور مؤسسات  مة تطوراتمر الجياز التخطيطي العراقي بسمس -7
 تخطيطية رصينة أدت دورا كفوءا في مجال التخطيط الحضري واإلقميمي. 

العراق التخطيطية  وضع عدد من الخبراء والمخططين مقترحات لرسم حدود إلقاليم -8
بيدف وضع األسس الالزمة لتخطيط وتنفيذ خطط التنمية التي كان العراق يعتمدىا 
بخطط خمسية، وقد تبين أن مقترح الخبير وايرسنغ ىو األقرب إلى التطبيق العممي إذا 
 تم اعتماد االنتساب إلى الوطن كأساس في التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة. 

ولة العراقية برامج تخطيطية لمتصنيع في العراق بعد تأسيس مجموعة من وضعت الد -9
الصناعات التي تستثمر المواد األولية المحمية وتشغل األيدي العاممة الوطنية وتحقق 

 اإلعتماد عمى استيراد بعض ما يحتاجو من منتجات صناعية وزراعية وغيرىا.
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االنبار باحتوائو عمى مجموعة من  يتميز إقميم المدينتين الواسع المتمثل بمحافظة -01
نمية الصناعية في منطقتي الموارد الطبيعية واالقتصادية التي مثمث ركائز لمشاريع الت

، السيما مدينة العبيدي القريبة من مواقع خامات الفوسفات وحجر الكمس الدراسة
فات وحجر الجبس ورمال المرو والحديد الرسوبي التي تم استثمارىا في صناعة الفوس

 وصناعة االسمنت. 
( 3يزيد عن ) يستثمر من خامات الفوسفات في مجمع عكاشات وغيرة ال تبين أن ما -00

ماليين طن، مما يعني أن باإلمكان زيادة الطاقة اإلنتاجية بعد وصول المصنع إلى 
حالة من اإلمكانية في تحقيق إنتاج يصل إلى الطاقة التصميمية المخطط ليا، فضال 

رة وجدىا الباحث عند المسئوولين في مجمع صناعة الفوسفات تدعو عن أن وجود فك
التي ىي اآلن  إلى إنشاء مصنع أخر يستطيع أن يستوعب الكوادر ذات الخبرة،

عاطمة بسبب ظروف االحتالل وما لحقو من تدىور شمل اغمب نواحي الحياة في 
 العراق عموما ومحافظة االنبار خصوصا. 

ي اتساع الرقعة المعمورة في المدينتين اذ تضاعفت أسيمت التنمية الحضرية ف -08
 المساحة المشغولة إلى أضعاف مضاعفة.

دخول عنصر التخطيط في توزيع وتنظيم استعماالت األرض عندما وضع مخططات  -03
نما لممستقبل  أساسية، تقود عممية التنمية الحضرية في المدينتين ليس لمحاضر فقط وا 

 أيضا. 
 التىصيات

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

  -، وىي كاآلتي:خطيطيًا أو تنفيذيًا أو رقابياً ت
يا في نجاح ( قد اثبتت جدارت0981 – 0976لما أن التجربة التنموية لممدة )طا -0

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

 لمسكان وراكدة اقتصاديا. 
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التطور يعتقد الباحث أن التقسيم اإلقميمي لمعراق ينبغي أن يأخذ بالحسبان ميزة  -8
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، 

 يل بناءه ورفعتو وتجاوز محنتو.والبد أن نسعى جميعا في سب
تحتاج المدينتين المدروستان 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. 

ستفادة منيا في تخطيط المدن عمى أسس سميمة يمتمك العراق ثروة تخطيطية يمكن اال -4
ابتداء من عصور ما قبل الميالد ووصواًل إلى العيود اإلسالمية، والحاجة تفرض 

 .تخطيطية الموروثة في تخطيط مدننانفسيا إلى استميام التجارب ال
يحتاج العراق الى اعادة نظر في التقسيم االداري ومنع التكتالت التي شجعت  -5

مريكي لمعراق وان من الالزم اعتماد المعيار الواطئ في التنمية االحتالل اال
 االقتصادية واالجتماعية واالبتعاد عن النظرة الجزئية لمدينة او محافظة معينة.

 
 اهلىاهص

                                                 

، 0984، مطبعة جامعة الموصل، الصناعية ، جغرافية العراقعبد خميل الفضمي واحمد حبيب رسول (0)
  . 083ص

(2) Lord Selter, The Development of action, Development board, BAGHDAD, 
1955, p.6.                      

 .73، ص0971، بغداد، ، وزارة التخطيطجواد ىاشم، تقييم النمو االقتصادي في العراق، الجزء االول (3)
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 .5، ص0983 االقميمي، بغداد،
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 وزارة االسكان والتعمير، نمير يوسف زينل، ممارسات التخطيط الصحراوي في البقطر العراقي، -3
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