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 :الممخص
( التي قادىا الضباط 8591شيد العراق بعد ثورة تموز عام )       

األحرار سمسمة مشاريع اقتصادية، ومنيا مشاريع لواء الرمادي وأبرزىا 
لجميورية عبد الكريم قاسم أول مشاريع اإلسكان التي أشتير بيا رئيس ا

رئيس لموزراء في العيد الجميوري، وتعد جزء من إصالحات ورث مشاكميا 
من العيد الممكي، وضمت المشاريع قطاعات منيا:  ) الصحة و التعميم و 
النقل والمواصالت و المشاريع العمرانية والثقافية (، وأخذت وزارة التخطيط 

تقيا تنفيذ تمك المشاريع بالتعاون مع متمثمة بمجمس التخطيط عمى عا
 الوزارات ذات العالقة آنذاك . 
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Abstract: 

After the Revolution of July 1958, led by free officers, 

Iraq witnessed a series of economic projects, including 

the Ramadi Brigade projects, most notably the housing 

projects famous for by President Abdul Karim Qassem, 

the first prime minister of the new Republican era, and is 

part of reforms that inherited its problems from the 

monarchy, and the projects included sectors such as: 

(Health, education, transportation, transportation, urban 

and cultural projects), and the Planning Ministry took 

over the planning council to implement those projects in 

cooperation with the relevant ministries at the time. 
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 :المقدمة 
م( واستحدثت وزارة التخطيط بداًل عنيا، 8595لقد ُألغيت وزارة األعمار عام )      

وتم أستيزار الدكتور طمعت الشيباني ليكون أول وزير لمتخطيط في العيد الجميوري في 
حكومة الرئيس عبد الكريم قاسم، كما وأستحدث مجمس التخطيط بداًل عن مجمس اإلعمار، 

المادة التاسعة، وانتقمت سكرتارية مجمس  -8595لسنة  44يذية رقم وفق قانون السمطة التنف
األعمار إلى مجمس التخطيط، وشرعت الحكومة الى القيام بمشاريع متعددة سواء في مجال ) 
الصحة أو اإلسكان أو التعميم( وغيرىا، ويمكن القول إن بعض مشاريع الخطة االقتصادية 

عمار التي قسمت عمى ألوية العراق، ومن بينيا مشاريع المؤقتة ىي امتداد لمشاريع مجمس األ
لواء الرمادي موضوع البحث، وأعتمدنا عمى دليل وزارة التخطيط )مشاريع لواء الرمادي( 

 لمسنوات أنفة الذكر.
 )نبذة تأريخية( :  لواء الرمادي

م(  تشكيل الييكل االداري لمدينة الرمادي والمجمس المحمي 8141شيد عام )     
تعد مدينة الرمادي مدينة حديثة و  المنتخب من ابناء العشائر ذات النفوذ والقوة في المدينة،

( عامًا 840قياسًا بمدن ) فموجة، ىيت، عنو، الوس، كبيسة وحديثة( وال يتجاوز عمرىا )
 (2)م(،8142-8115) (4)تسميتيا الحالية في عيد الوالي مدحت باشا واطمق عمى المدينة

الذي عين واليًا عمى بغداد ولو عدة أصالحات متنوعة ومنيا الجانب الثقافي في جميع واليات 
( تم تقسيم العراق 8528وبعد زوال الحكم العثماني ومجيء العيد الممكي عام )، (3)العراق
م أحد ىذه األلوية؛ وتأتي ىذه التسمية نتيجة لسكن قبائل الدليم ( لواء كان لواء الدلي84الى )

م(  تغيرت التسمية التي استخدمت 8591في ىذه الرقعة الجغرافية من البالد، وبعد عام )
خالل العيد الممكي لتكون التسمية في العيد الجميوري ) لواء الرمادي( بداًل من لواء الدليم 

نياء الحالة القبمية التي كانت موجودة أنذاك، بغية أضفاء المدنية والتحضر ع مى المجتمع وا 
(4)ومن ثم التقسيم االداري االخير الذي بموجبو اصبحت االنبار محافظة

كما تطورت مرافقيا ، 
، وتمتمك محافظة األنبار ثروات طبيعية متنوعة تتمثل بوجود (5)ومؤسساتيا الصحية والتعميمية

من الغاز الطبيعي، فضاًل عن النفط والذىب والفوسفات ( مميون متر مكعب 95أكثر من )
والحديد واليورانيوم، ورمل الزجاج، ومعادن أخرى كثيرة؛ ىذه الثروات وغيرىا جعمت المحافظة 

 .(1)محط اىتمام الدول العالمية الــــكبــــرى وبمقدمة ىـــــذه الدول ) الواليات المتحدة األمريكية (
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 م(:8198-8191المؤقتة )الخطة االقتصادية 
تغييرًا في النظرة الى التنمية االقتصادية،  )8591تموز 14   (شيد العراق بعد ثورة

فُشرع قانون اإلصالح الزراعي وأعطي إىتمام بالشعب من خالل تقديم خدمات صحية 
(4)وتعميمية ومشاريع لألسكان، والنقل، والثقافة

اقية وتأتي ىذه الخطوة من قبل الحكومة العر  ،
كخطوة أولى لإلصالحات والتنمية وقتذاك، أذ بمغ إجمالي الميزاينة االقتصادية لعموم ألوية 

-8510بين عامي )  ( مميون دينار، وتم الصرف عمى ىذه الخطة55292العراق )
 (4)م(8518

 (1)(توزيع التخصيصات المالية لمواء الرمادي حسب القطاعات8جدول رقم )              

 الحصة القطاع
 081,102 الزراعة

 899,222 الصناعة
 8,947,092 النقل والمواصالت
 8,791,222 مشاريع اإلسكان 
 080,222 مشاريع الصحة

 000,222 المشاريع الثقافية
( إن النسبة الكبرى في ميزانية لواء الرمادي كانت 8يبدو من خالل الجدول رقم )    

نشاء الجسور  لقطاعي )النقل والمواصالت واإلسكان(، حيث اىتمت الحكومة بتعبيد الطرق، وا 
والقناطر، وكذلك بناء وحدات سكنية صغيرة جنوب لواء الرمادي المركز وىي موجودة 

 البحث، وذلك نتيجة لتزايد أعداد السكان وقتذاك. ومشغولة حتى وقت كتابة
 أواًل: الجانب الزراعي

أىتمت الحكومات العراقية المتعاقبة بالجانب الزراعي، و يشمل ىذا الجانب      
 سمسمة مشاريع وىي كما يأتي :

 سد أعالي الفرات -8
جاءت الخطة لتتضمن إيجاد حمول بديمة وتعزيزية لمشروعي )الحبانية وىور أبي   

دبس( في أعالي الفرات لدرء خطر الفيضانات لكون المشروعين أعاله غير قادرين عمى درء 
، فضاًل عن عدم قابمية سدة الرمادي عمى حجز (80)األخطار المحدقة جراء الفيضانات

كذلك ضعف قابمية الورار، فكان لزامًا عمى الدولة العراقية ( متر مكعب بالثانية، و 2900)
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( متر مكعب بالثانية، 2000الجديدة آنذاك أن تأخذ بنظر األعتبار أجراءات إحترازية لمالقاة )
فأخذت الحكومة بنظر اإلعتبار مسألة خزن المياه، ألن الري باألعتماد عمى مخزون الحبانية 

ي ضرورة األعتماد عمى مياه الفيضانات في الري بعد خزنيا ال يكفي، فرأى المجمس األقتصاد
 . (88)في أماكن خاصة واستعادتيا الى النير أيام الصييود

م(، فقد 8591لقد استثمر العراق في حينيا عودة العالقات مع االتحاد السوفيتي عام )
(، حيث قدمت م8595العراقي إتفاقية تعاون فني و أقتصادي عام ) –عقد الجانبان السوفيتي 

 .(82)( مميار دوالر لتطوير أقتصاد العراق854بموجبيا موسكو )
أستقدم العراق خبراء من االتحاد السوفيتي لدراسة أنشاء سدود في أعالي الفرات 
وخصوصًا لخزن المياه في وادي الفرات شمال الرمادي، عمى أن ال يؤدي إنشاء السد الى 

عنو (، ومن أبرز  -راوة –حديثة  –ات مثل : ) ىيت إنغمار المدن الواقعة عمى نير الفر 
المواقع شمال مدينة ىيت ىو ) خان بغدادي( و )حديثة( و )راوة(، أما حديثة فكان رأي 

( متر مكعب لخزن ثالث 59الخبراء السوفيت تقضي بإنشاء سد حجري أمالئي بارتفاع )
ن يتم بناء السد عمى ارتفاع مميارات متر مكعب من الماء، أما موقع راوة فجاءت الخطة بأ

ذا تم زيادة األرتفاع عشرة أمتار فأن كمية خزن المياه ترتفع الى خمسة 840) ( متر، وا 
مميارات مكعب من الماء، كما وقدم الخبراء السوفيت من مؤسسة ) تكنو اكسبورت ( بعد 

تمت  دراستيم لمشروع سد أعالي الفرات شمال مدينة ىيت تقريرًا يتضمن عدة مقترحات
الموافقة عميو من قبل المجمس االقتصادي المؤقت بعد الفحوصات المختبرية والتأكد من كافة 

( روبل لمقيام بميام إنشاء 1409000المقترحات ونجاحيا عمى أرض الواقع، وتم تخصيص )
السدود وقتذاك، عمى أن يتم تحضير موازنة مالية بيذا الخصوص الحقًا، وتتكفل وزارة 

( دينار لدراسة مشروع سد أعالي الفرات، ونتيجة 8909000صرف وبمبمغ )الزراعة بال
، ويعد ثاني أكبر سد في العراق والشرق (85)8514إلشكاالت فنية فقد أفتتح سد حديثة عام 

األوسط بعد سد الموصل، والغرض منو تتمثل  بري األراضي المزروعة، وتوليد الطاقة 
 .(84)الكيربائية، وخزن مياه الفيضانات

إكساء ساحل الفرات عند مدينة الرمادي، نتيجة لتآكل الجانب األيسر شمال  -2
( دينار لممشروع، وكانت مدة اإلنجاز 84520سدة الرمادي جراء المياه، وتم تخصيص مبمغ )

 ( يومًا.810)
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التنقيب عن المياه الجوفية من خالل حفر األبار، حيث قامت )شركة أنكرا(  -5
( بئر، لغرض األستفادة منو في 15مواقع في لواء الرمادي وحفر )اليوغسالفية بدراسة عدة 

( بئر جديدة 20الري، فجاءت نتيجة الحفر التي قامت بيا الشركة مشجعة الى القيام بحفر )
وطمب تخصيصات مالية إضافية، ويكون الحفر في الباديتين الشمالية والجنوبية، ليتم 

ي ال سيما وأن الباديتين يكثر فييا البدو الرحل، األستفادة من األبار في مياه الشرب والر 
فضاًل عن جعميا مناطق لمرعي، أو تكوين مزارع نموذجية في الباديتين الممتدة من القائم الى 

( بئر، كان الجزء األكبر منيا في لواء 800البصرة، لذلك شرعت الشركة عندئذ بحفر )
ة وكان المؤمل إنجاز المشروع صيف عام الرمادي، وتم تشغيل أجيزة الضخ بالقوة الكيربائي

 م(.8512)
 ( دينار.5000تصميح سمم األسماك في سدة الرمادي، وخصص لو مبمغ ) -4
تشجير لواء الرمادي، وذلك لطبيعة المنطقة الصحراوية وخموىا من الغابات،  -9

فضاًل عن أعطائيا منظر جميل من جية، واإلنتفاع بأخشابيا ألغراض الصناعة والوقود من 
( دينار آنذاك 419000ية أخرى، وجعل تمك األشجار مصدات لمرياح، وُخصص مبمغ )ج

 ( دونمًا من غابات لواء الرمادي. 890( دونمًا، وتحسين )114لتشجير مساحة )
 ثانيًا : الجانب الصناعي:

م( وما تبعيا من زيادة في 8554بعد تصدير النفط وارتفاع العائدات في عام )     
تثمار، بدأت المشاريع األستثمارية تتطور وتتسع، فأنشأت المصانع والمعامل األنفاق واألس

-8595، وشمل ىذا الجانب مشاريع الدائرة الصناعية لممدة من) (45)بشكل تدريجي في العراق
 : (41)م( وىي كما مبين ادناه8518

مشروع كيرباء المنطقة الوسطى، ويتضمن إيصال الكيرباء بفولطية عالية  -8
 طة الرئيسة في معسكر الرشيد ببغداد الى الفموجة والرمادي .من المح

( دينار لذلك 209000تأسيس مشروع كيرباء الكرمة، وُخصص مبمغ ) -2
( كيمو واط،  200 – 890المشروع، وتشمل : )اإلنارة، ضخ المياه، تأسيس محطة بين ) 

 كم(.9وشبكة أسالك طوليا )
ل المشروع إنشاء خمسة طواقم استئناف العمل في مشروع كيرباء عنو، ويشم -5

( كم لمضغط 1( كم لمضغط الواطئ، ويشمل ايضًا توسيع شبكة األسالك بطول ) 510بقوة ) 
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( 4000( دينار، منيا )509000( كم لمضغط الواطئ، وُخصص مبمغ  )88العالي، و )
 ( دينار لتوسيع شبكة األسالك.219000دينار إلكمال المحطة، و)

 ( دينار إلنجازه. 519000لفموجة، وُخصص مبمغ ) توسيع مشروع كيرباء ا -4
( دينار إلنشاء محطو 409000توسيع مشروع كيرباء القائم، وُخصص مبمغ ) -9

 وتوسيع الشبكة.
( 809000توسيع شبكة أسالك الرمادي، ويشمل :  نقل طاقم كيربائي بقوة ) -1

( 8909000)كيمو واط من حمام العميل، مع شراء أجيزة مكممة لممشروع، وُخصص مبمغ 
 دينار وأحيل الى وزارة البمديات آنذاك لمبدء بالعمل.

( دينار، بسعة ) 299000تأسيس شبكة أسالك الرمادي الجديدة بكمفة )  -4
 ( كم، وكذلك تأسيس مشروع كيرباء الرطبة وىيت .80( فولط، ولمسافة ) 100 – 400

فيت، ويرجح إنشاء معمل الزجاج في الرمادي، بناًء عمى زيارة الخبراء السو  -1
سبب أختيار الرمادي والرطبة نتيجة لتوفر كميات كبيرة من الرمال فييما، واختير موقع 
المعمل ليكون خارج المدينة عمى الطريق المؤدي لمرطبة، حيث يسيل نقل المواد األولية، 
وكذلك لقربو من مدينة الرمادي ووادي الورار الذي يساعد عمى تصريف المياه، حيث تتميز 

ل لواء الرمادي بصالحيتيا في صناعة العديد من زجاج المنازل والسيارات واألواني، وجاء رما
أختيار الموقع خارج المدينة وأستمالك األرض لألسباب أنفة الذكر، وكذلك لبعد الموقع عن 
المدينة فال تتأثر بالدخان الصادر عن المعمل كون الرياح شمالية غربية، ونتيجة لبعض 

عراقيل الفنية من جية والسياسية من جية أخرى تأخر إفتتاح المعمل الى مطمع المشاكل وال
السبعينيات من القرن المنصرم، وضم األالف من العمال، واستمر إنتاجو حتى غزو العراق 

م( واستأنف بعد  ذلك لحين سيطرة المجاميع اإلرىابية متمثمة بتنظيم الدولة 2005عام )
 . (44)(2084)اإلسالمية ) داعش( في عام 

 ثالثًا : مشاريع دائرة النقل والمواصالت 
لمنقل أىمية كبرى في تطور العراق اقتصاديًا وأجتماعيًا وثقافيًا لما لذلك من       

أىمية تحول دون عزل العراق عن العالم الخارجي، فكانت الطرق والجسور من أولويات 
 : (41)األتية، وتشمل المشاريع (44)الحكومة العراقية آنذاك 
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الحدود العراقية السورية واالردنية كونو من الطرق  -الرمادي–طريق بغداد  -8
 الحيوية، وىو أحد مداخل العراق التجارية والسياسية .

( متر، 4( كم، وعرض التبميط )49ويبمغ طولو ) –الفموجة  –طريق بغداد  -2
في العيد الممكي وتحديدًا في  وتشير المصادر التأريخية بأن الطريق المذكور ُأفتتح ألول مرة

 .(02)م(8594آذار  29)
 ( متر. 4( كم وعرض )45الرمادي بطول ) –طريق الفموجة  -5
الحدود العراقية، تحسين ىذا الطريق من حيث إكساء بعض  –مفرق الرطبة  -4

نشاء قناطر أنبوبية وعبارات إنحدارية في وادي الولج.  الطرق، وا 
ائم : وىي من أىم الطرق كونيا تؤدي الق –عنو  –ىيت  –طريق الرمادي  -9

السورية، وتسير محاذاة نير الفرات وتربط المدن والمناطق الزراعية  –الى الحدود العراقية 
 عمى ضفتي النير ببغداد.

الرمادي : وىي من الطرق الميمة التي تخترق  –الجزيرة  –طريق المشاىدة  -1
نشاء  السيول الواقعة بين نيري دجمة والفرات شمال بغداد من ) المشاىدة الى الرمادي (، وا 

 ( كم.91( كم، وتعديل القسم الباقي بطول )4؟أعمال الترابية والقناطر بمسافة )
 تبميط طريق ناحية الكرمة. -4
نشاء جسر الفموجة عمى نير الفرات ضمن طريق بغداد   -1  –دراسة تصميم وا 
 رمادي.

 .(04)تكممة بناء جسري الفحيمي والمحمدي -5
 راوة وحديثة. إنشاء معبري -80
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 (00)(التخصيصات المالية لمشاريع النقل والمواصالت0جدول رقم )

 التخصيص المالي المشروع ت
 د.ع   79,222 الفموجة –طريق بغداد  8
 د.ع 0222 الرمادي –طريق الفموجة  0
 د.ع 72,222 مفرق الرطبة 0
 د.ع 08,222 انشاء قناطر أنبوبية وعبارات في وادي الولج 4
 د.ع  804,222 القائم-عنه-هيت-طريق الرمادي 9
 د.ع   42,222 الرمادي –الجزيرة  –طريق المشاهدة  9
 د.ع    1,722 تبميط طريق ناحية الكرمة 7
نشاء جسر الفموجة 1  8,002,222 دراسة تصميم وا 
 د.ع 8,998,722 المجموع 1

( وجود تخصيصات مالية 2يالحظ عمى المشاريع الواردة في الجدول رقم )       
لجسر واحد وىو جسر الفموجة وماعدا ذلك فأن الرابط بباقي أقضية المواء عبارة عن قناطر 

 وجسور خشبية. 
 رابعًا : مشاريع دائرة اإلسكان والمصايف

 :(25)وتشمل ىذه الدائرة عشرة مشاريع وىي
( دينار، وسراي ىيت 809000، وخصص مبمغ )(24)الرماديتشييد سراي  -8

 ( دينار.4000بممغ )
 ( دينار.829900تشييد محكمة عنو، وخصص ليا مبمغ ) -2
األردنية، وخصص مبمغ  –تشييد مخفرين كمرك أحدىما عمى الحدود العراقية  -5

 السورية ) التنف (. –( دينار، والثاني عمى الحدود العراقية 29900)
الرطبة الحدودية من أىم مدن العراق ولواء الرمادي، وجاءت تعد مدينة  -4

أىميتيا نتيجة لموقعيا الحدودي مع سوريا، فتعد مركزًا تجاريًا ميمًا لمبضائع الواردة والصادرة 
لى العراق، ونتيجة لزيادة الواردات من البضائع تم الشروع بإنشاء مخازن لحفظ  من وا 

ن كبيرين، وقاعتين كبيرتين لمتفتيش واإلستراحة، وغرفتين البضائع، فتم الشروع بإنشاء مخزني
نشاء سياج مع أسالك شائكة، فضاًل عن  مع ممحقاتيا لمحراس، وأربعة كراجات لمسيارات، وا 

 ( دينار ليذا المشروع . 499000تعبيد الطرق داخل المنطقة، وتخصيص مبمغ )
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–القطانة  -مرية العا –تشييد عشرة مخافر في المدن التالية : ) الفموجة  -9
الرطبة (، وُخصص مبمغ  –حديثة  –المنايف  –الشريعة  –كبيسة  –عنو  -البغدادي

 ( دينار.199000)
تضمن جدول الخطة األقتصادية المؤقتة تشييد داران لمميندسين في لواء  -1

( دينار 8509000( دار في عموم الجميورية العراقية، وخصص مبمغ )21الرمادي من بين )
 لذلك.

 عنو (. –ييد داران لمحاكم في ) ىيت تش -4
 خامسًا : الجانب الصحي

وتشمل مشاريع دائرة الصحة العامة، وقد امتدت الخدمات الصحية الى كافة أنحاء 
 : (21)، ويمكن أن نوجزىا باألتي(29)لواء الرمادي أنذاك

( دينار 8159000سبق وأن أحيل مناقصة تشييد مستشفى الرمادي بكمفة ) -8
 ( سريرًا في حينيا.214ديد من مرافقيا، وكان يستوعب المشفى )وأنجزت الع
إنشاء مركز لرعاية األمومة والطفولة في عموم ألوية الجميورية ومنيا لواء  -2

الرمادي، وتمت المباشرة ببنائو لتأمين الرعاية الصحية والغذائية لألطفال، وتوجيو األميات 
 باألرشادات الصحية والتوجييات الالزمة.

 اشرة الفعمية في إنشاء مستوصف لألمراض الصدرية في الرمادي.المب -5
( دينار، ومن 1000إنشاء مستوصفات في المواء من الدرجة األولى وبمبمغ ) -4

( دينار، وقد خصصت الدولة إلنشاء ىذه المستوصفات في 9000الدرجة الثانية بمبمغ )
 ( دينار.8509000مختمف الجميورية مبمغ )

الرمادي، لحفظ األدوية والعقاقير الالزمة، ويشمل تشييد مذخر طبي في  -9
 المذخر ايضًا مخازن مبردة لألدوية التي تستدعي وجود درجة حرارة منخفضة.

بالنظر ألىمية الرطبة الحدودية، ولعدم وجود خدمات صحية لممواطنين فييا  -1
التخطيط وزارة  وقتذاك، ولعدم وجود دار لمطبيب تؤمن  لو الراحة واألستقرار، فقد خولت وزارة

 األسكان لوضع التصاميم والخطط إلنشاء مشفى ودار لمطبيب . 
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تخصيصات مالية عامة تتضمن توفير أجيزة ومعدات وأدوات ضرورية  -4
لممستشفيات والمستوصفات في عموم ألوية الجميورية،  مع مرافق عامة وخزانات لممياه، 

 .(24)وتأسيسات كيربائية ضرورية، ومنيا لواء الرمادي
 سادسًا : جانب التعميم

مر العراق بأزمات أقتصادية وسياسية القت بضالليا عمى تردي التعميم في البالد،    
م( التي أدت الى ىبوط األسعار بالعراق 8525بدءًا من األزمة األقتصادية العالمية عام )

م( 8550بشكل مفاجئ، وسرحت الدولة العديد من موظفييا، وتراجعت نسبة الصادرات عام )
م(، 8541- 8544، مرورًا بالضائقة المالية التي عصفت بالبالد عام )(21)% 40الى 

فتوقفت الحكومة عن بناء المدارس وبدأت تستقطع من الطمبة أجور دراستيم بشكل سنوي، 
مما أدى بالكثير من الطمبة الى العزوف عن األلتحاق بالمدارس فأغمقت العديد منيا، وتجاوز 

تدريجي ىذه الضائقة، وعاودت الحكومة أفتتاح المدارس من جديد، ومن الجدير العراق بشكل 
كانت فيو روضة أطفال واحدة أسوة بباقي ألوية  8591بالذكر أن لواء الرمادي في عام 

العراق آنذاك، وىنا يمكن القول بأن التعميم في لواء الرمادي كان يسير ببطئ شديد،  وشممت 
 : (25)المشاريع عدة

( 109000ء متوسطة الرمادي، وعنو، وراوة، وخصص لكل منيا، مبمغ )إنشا -8
( غرفة صف، وقاعة وثالثة مختبرات، وجناح لإلدارة  85دينار، وتحتوي كل مدرسة عمى )

 والكادر التدريسي.
أضيف الى المدرسة الزراعية في الرمادي المؤسسة مسبقًا عدة إضافات  -2

اخمي، وبناية معمل، وبناية محل ألبان، وثالث منيا، إنشاء جناح خاص لممدرسين، وقسم د
 دور لممدرسين الوافدين.

( سرير، 42توسيع مدرسة الزراعة في الرمادي مع تأسيس ردىتين تحوي) -5
( سرير، مع دارين لممدرسين، وجناح دراسب ومشروع لتصفية الماء مع 14وردىة أخرى )

 الخزان .
( مدارس إبتدائية في لواء 80قرر مجمس التخطيط األقتصادي تأسيس ) -4

 الرمادي وتشمل : 
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( 909000( صفًا، مع قاعة بكمفة ) 82مدرستان ابتدائيتان تحتوي عمى ) - أ
 دينار .

( صفوف مع قاعة بكمفة ) 5مدرستان ابتدائيتان تحوي الواحدة عمى ) - ب
 ( دينار.519000
( 119000( صفوف مع قاعة بكمفة )1)ستة مدارس ابتدائية تحتوي عمى   - ت

 دينار .
وبناًء عمى ما تقدم فقد بمغ مجموع المبالغ المالية المصروفة عمى العشرة مدارس      
 ( دينار.8929000االبتدائية )

 النتائج:
م( واحدة من العالمات الفارقة 8515-8591تعد مدة حكم الرئيس عبد الكريم قاسم )

 سيما وأن ىناك غموض يكتنف تاريخ لواء الرمادي االجتماعي، في تاريخ العراق الحديث، ال
لقمة المصادر، فتم تسميط الضوء عمى ىذه المدة الزمنية لما فييا من اصالحات تبنتيا حكومة 
الضباط األحرار، متمثمة بوزارة التخطيط، ونتيجة لنجاح ىذه الخطة وضعت وزارة التخطيط 

 تعاقبة آنذاك.خطة خمسية وأخرى عشرية لمسنوات الم
أحدث الرئيس عبد الكريم قاسم نقمة نوعية في مسألة إسكان المواطنين في لواء 
الرمادي، وىي شاخصة ومشغولة الى وقتنا الحاضر، وكذلك بناء المشفى الرئيسي والمذاخر 
الطبية والمخافر والجسور التي كان ليا دور في التنمية لمواء وقتذاك، كما كان لربط مدن 

ببعضيا عبر تعبيد الطرق و إدامتيا أثره في تعزيز حركة النقل التجارية وغيرىا، فضاًل المواء 
عن إدامة وتعزيز المرافق الثقافية والسياحية التي نشطت في تمك الفترة وحركة السوق، وبناء 

 عمى ذلك نستنتج اآلتي :
إن حركة األعمار واإلصالح التي حدثت مطمع العيد الجميوري ىي امتداد  -8

 مشاريع مجمس األعمار في العيد الممكي .ل
 شمول المشاريع جميع مدن لواء الرمادي وحسب األىمية والحاجة. -2
تمكأ إنجاز بعض المشاريع لعدة سنوات بسبب الوضع السياسي في العيد  -5

 الجديد من جية ومشاكل في التنفيذ مع الشركات من جية أخرى.
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مادي ىو صغر مساحة البناء، يعاب عمى الدور السكنية التي أنشأت في الر   -4
 وعدم مالئمتيا لمعائمة العراقية.

حل مجمس األعمار خطأ فادح من وجية نظر استراتيجية، وذلك لمخبرة   -9
 المتراكمة في تحديد مشاريع األلوية.

نجاح الخطة األقتصادية المؤقتة عمى أرض الواقع بشكل نسبي نتيجة  -1
 ألخطاء وتمكأت فنية وسياسية.

حيثيات مدة حكم الرئيس عبد الكريم قاسم أال إنو وضع  بغض النظر عن -4
 مالمح لسمسمة من اإلصالحات في عموم لواء الرمادي .

 لم يكن التعميم بالمستوى المنشود . -1
يشكل معمل الزجاج خطر عمى البيئة في موقعو الحالي لذا ينبغي نقمو الى   -5

شيدت توسعًا الفتًا، وما يترتب عمييا  خارج حدود المدينة اإلدارية الحالية، ال سيما أن المدينة
من إضرار مؤكدة عمى البيئة واإلنسان في حال إستئناف العمل بو، فضاًل عن كون وجود 
المعمل في موقعو الحالي ال يتالئم مع األنماط الحديثة لمبنى التحتية والعمرانية فأصبح من 

 الطراز القديم.
ني حكومي إال ما أنجز في لم تشيد محافظة األنبار إنجاز أي مشروع سك -80

زمن احمد حسن البكر وعرفت بـ )األسكان الجديدة( و اإلسكان القديمة التي تأسست في زمن 
لذا عمى الحكومة المحمية أن تتبنى بالتنسيق مع  2005قاسم، وبعض المجمعات بعد عام 

ذلك نوصي الحكومة المركزية والجيات االستثمارية بناء مجمعات سكنية ودور لمموظفين، وك
ببناء وحدات سكنية لمفقراء ومحدودي الدخل، ألن الدور التي أنشأت ال تغطي األعداد الكبيرة 

 م(.2084التي تسكن في المخيمات خصوصًا بعد عام )
 االحاالت

م(، ُعرف 8122م(: ىو أحمد شفيق مدحت باشا، المولود في استانبول عام )8114-8122مدحت باشا) (8)
وىو من حفظة القرأن الكريم، وًيجيد عدة لغات باإلضافة الى لغتو منيا العربية والفارسية، وعمل عنو الحكمة والدىاء، 

في مناصب عدة، وتولى الصدارة العظمى )رئاسة الوزراء( ومجمس شورى الدولة، لو العديد من اإلصالحات واألعمال 
اإلعدام، لكن تم استبدال الحكم بالنفي الى في بغداد وباقي المدن، ونتيجة لخالف مع الباب العالي صدر بحقو حكم 

-8115م(، لممزيد ينظر: محمد عصفور سممان، العراق في عيد مدحت باشا )8114الحجاز، وبقي فييا حتى عام ) 
 م(.2080م(، مؤسسة مصر، مرتضى لمكتاب العراقي، ) القاىرة 8142

 .245، ص8548دليل محافظة األنبار،  (2)
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م(، مركز الخميج العربي، جامعة 8581-8115تعميم الوطني في العراق)ابراىيم خميل أحمد، تطور ال (5)
 .29م(، ص8512البصرة، )

حسن كشاش عبد الجنابي، األقميم الوظيفي لمدينة الرمادي، اطروحة دكتوراة، غير منشور، جامعة بغداد،  (4)
 .54م(، ص2001كمية األداب، )

م( )دراسة تأريخية(، رسالة 2081-8514) عمي جاسم محمد، جامعة األنبار ودورىا العممي والثقافي (9)
 .84م(، ص2020ماجستير، غير منشورة )

 ..2081ياسين جبار الدليمي، سمسمة دراسات، مركز العروبة لمدراسات اإلستراتيجية، بغداد،  (1)
(4) Myrdal, gannar 1988, Asian Drama, Anama, An inqair yinto the Povertyof 

Nations, Vol III: New York , The Twentieth centures, 1977.P.1. 
 المصدر نفسو. (1)
، ولممزيد عن ميزانية 8595الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة التخطيط، المشاريع االقتصادية،  (5)

 .45ص-42، ص2002الخطة األقتصادية المؤقتة : ينظر محمد زينين، األقتصاد العراقي، المممكة المتحدة، لندن، 
؛ ولممزيد ينظر 14،ص8544ي الفرات ومشروع بحيرة الحبانية، مطبعة الحكومة )بغداد(، احمد سوسة، واد (80)

 .841، ص85: نخبة من الباحثيين العراقيين، حضارة العراق، ج
ىديب الحاج محمود وزير التخطيط في عيد عبد الكريم قاسم؛ لممزيد ينظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ  (88)

 .9ينظر: مشاريع لواء الرمادي في الخطة األقتصادي المؤقتة، المصدر السابق، ص الوزرات العراقية؛ ولمزيد ايضاً 
 .1مشاريع لواء الرمادي في الخطة األقتصادي المؤقتة، المصدر السابق، ص (82)
سرحان نعيم الخفاجي، السدود والخزانات في العراق، جامعة المثنى، كمية التربية لمعموم اإلنسانية،  (85)
 .4م(، ص2020)
 ،15لباحثيين العراقيين، المصدر السابق، صنخبة من ا (84)
  .4مشاريع لواء الرمادي، المصدر السابق، ص (89)
مقابمة شخصية مع الميندس ناظم رضا حمد معاون مدير الشركة العامة لمزجاجيات والحراريات في األنبار  (81)

 م(2020اب  89بتاريخ ) 
 .225(، ص8591-8584سعدي عمي غالب، النقل والمواصالت ) (84)
 .5،80،88واء الرمادي، المصدر السابق، صمشاريع ل (81)
 .8(، ص8594جريدة الشعب، ) (85)
(، 8594شيدت فترة العيد الممكي إنشاء سمسمة جسور ومنيا جسر الفموجة ؛ لممزيد ينظر جريدة الشعب ) (20)

 .5ص
 (.8518-8595الجدول من عمل الباحث باألعتماد عمى وثائق وزارة التخطيط ، ) (28)
 .88،82،85السابق، ص مشاريع لواء الرمادي، المصدر (22)
السراي : لفظ يطمق سابقًا عمى بناية حكومة المواء آنذاك، وىي شبيو بتسمية بناية المحافظة في الوقت  (25)

 الحاضر.
 .202حسن كشاش ، المصدر السابق، ص (24)
 .89ص-84مشاريع لواء الرمادي، المصدر السابق، ص (29)
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