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العدد )4512(
السنة السابعة عشرة

االثنين )23( أيلول 2019

رش������ي������د ال�����خ�����ّي�����ون

ه�����ش�����ام ال���م���دف���ع���ي

كم يحتاج الِعراق اإىل العمران املنقذ ِمن الع�شوائية، التي 
�ش���ادت؟، وبطبيع���ة احلال ال ُينج���ز العم���ران اإال اأ�شحاب 
الكف���اءات العلمي���ة واحلرفي���ة، اأي حكوم���ة التكنوق���راط 
)الفني���ون(، فف���ي زم���ن البناء احلاج���ة اإىل ه���وؤالء ال اإىل 
املنا�شل���ن املجاهدين كما هو زم���ن املعار�شة التي تعتمد 
الع�شوائي���ة بال ح���رج، وهو الفرق بن اله���دم والبناء. قد 
ي�شتطي���ع املنا�شل املجاه���د هدم ال�شلطة لك���ن بناء �شلطة 
جدي���دة اأم���ر خمتل���ف، وم���ا ح�ش���ل اأن مراف���ق خمت�ش���ة 
بالعم���ران واإعادة البني���ة التحتية �ُشلم���ت ح�شب اخلدمة 

اجلهادية، والوالء احلزبي، ال ح�شب اخلربة واحلرفة.
ل���دى الِع���راق جترب���ة رائدة يف جم���ال االإعم���ار، اأال وهي 
قانون هذا  �ُش���رع  امللكي،  العه���د  االإعم���ار" يف  "جمل����س 
املجل����س ِمن ِقبل املجل����س النياب���ي يف 25 اأبريل 1950، 
ومبق���رح م���ن وزارة توفي���ق ال�شوي���دي )ت 1968(، اأما 
املق���رح فجاء ِمن وزي���ر املالية اآنذاك عب���د الكرمي االأُزري 
)ت 2010(، وهو الذي ق���دم الئحة امل�شروع على اعتباره 
وزي���رًا للمالية وه���و �شاحب الفك���رة )االأُزري، تاريخ يف 

ذكريات الِعراق).
اأم���ا رئي�س الوزراء فلم يطنب عند ه���ذا امل�شروع الريادي 
�شوى كلم���ة مقت�شبة جاء فيها: "وِمن االأعمال املهمة التي 
قمن���ا بها يف وزارتي ت�شريع قانون جمل�س االإعمار، الذي 
اأكملن���اه على خري وجه عمل���ي ومقبول، وقد �شار جمل�س 
االإعم���ار املذك���ور بع���د مبا�ش���رة اأعماله يف �شن���ة 1952-

1953 م�شرب املثل يف اجلد والَتّنظيم والَتّقدم العمراين 
ويدي، مذكرتي( . يف ال�شرق العربي" )ال�ُشّ

تاأ�ش����س جمل����س االإعم���ار كموؤ�ش�ش���ة ك���ربى م�شوؤولة عن 
ي  ت�شمي���م وتنفي���ذ امل�شاري���ع الُعمرانية، ِم���ن م�شاريع الَرّ
وال�شناع���ة والبن���اء وغريها، ون�س قان���ون املجل�س على 

ف���ط كله���ا مل�شاري���ع االإعم���ار، ث���م  تخ�شي����س اإي���رادات الِنّ
عيد )ُقتل  �شدر قان���ون بعد ذلك، اأي يف وزارة ن���وري ال�َشّ
1958(، الت���ي اأعقبت وزارة ال�شوي���دي خف�س خم�ش�س 
املجل�س اإىل ال� 70 يف املئة ِمن اإيرادات الِنّفط، وال� 30 يف 
املئة االأخ���رى تذهب اإىل اخلزينة العام���ة لت�شديد �شوؤون 

ولة. الَدّ
وق���د بلغت ح�ش���ة االإعمار ِمن اإي���رادات الَنّفط 1952 )22 
مليون���ًا و233 األف���ًا و588 دين���ارًا(، وارتف���ع املبل���غ ع���ام 
1953 اإىل )34 مليونًا و823 األفًا و438 ينارًا(، وبلغ يف 
1954 )38 مليون���ًا و752 األ���ف دين���ار(، ثم و�شل يف عام 
1955 اإىل )42 مليون���ًا و308 اآالف دين���ار( م���ع علمنا اأن 
الدينار الِعراقي كان ُيعادل حواىل ثالثة دوالرات اأمريكية 

)عن االأُزري، تاريخ يف ذكريات الِعراق( ..
قلن���ا كان جمل�س االإعمار يقوم مبه���ام الت�شميم والتنفيذ، 
وهو يف تلك املهام يعتمد على اخلربات املحلية واالأجنبية، 
ويجم���ع بن املراكز ال�شيا�شي���ة، لت�شيري خططه، واملراكز 
املهني���ة ِمن اأه���ل اخلربة االأعلمي���ة يف �ش���وؤون التخطيط 
ورئي����س  ال���وزراء،  مبجل����س  مرتبط���ًا  وكان  والتنفي���ذ، 
الوزراء رئي�شًا، وع�شوية وزير املالية، و�شخ�شيات مَمن 
له���م دراية باملال واالقت�شاد، وت�شمن املجل�س ع�شوًا فنيًا 
وؤون  بريطاني���ًا واآخر اأمريكيًا، اأحدهما ذو خ���ربة يف ال�ُشّ

ي. املالية، والثاين كان مهند�شًا يف �شوؤون الَرّ
وكان وزي���ر املالي���ة عبد الك���رمي االأُزري قد ر�ّش���َح ملجل�س 
ِم���ن اأه���ل االخت�شا����س، وه���م خريج���و اأرق���ى  االإعم���ار 
اجلامع���ات العاملي���ة، وبينه���م وزراء �شابق���ون لالقت�ش���اد 

واملالي���ة. لكن هناك َمن حاول تغليب املنا�شب ال�شيا�شية 
اأو موازنته���ا م���ع املوؤهالت العلمية، وم���ع ذلك مل يحدث 
�ش���رخ كب���ري فقد اعتم���دت اخل���ربة واإمكاني���ة ا�شتيعاب 

احل�ش���ارة العلمية واتقان لغة اأجنبي���ة، فالتعامل �شيكون 
مع موؤ�ش�شات عاملية غربية.

كان ُي���راد ملجل����س االإعمار اأن يكون فوق ال���وزرات، واأنها 
تاأخذ من���ه تو�شيات الت�شميم والَتّنفيذ، وهو ي�شرف على 
اأدائها يف جمال االإعمار، وو�شعت له قوانن حتدد مهامه، 
وحتد ِمن التدخل يف �شوؤونه، لكن بعد فرة ن�شاأت وزارة 
حت���ت عن���وان وزارة االإعمار ح�شب قان���ون رقم 37 ل�شنة 
1953، مع وجود جمل�س االإعمار، وهناك تنازلت وظيفته 
اإىل م�شت���وى ال���وزارة، اأو اأخ���ذت االأزدواجي���ة طريقه���ا 
اإليه، و�شارت كبقية ال���وزارات، ال جهة عليا م�شوؤولة عن 

االإعمار.

اأخ���ذ املجل����س يكل���ف �ش���ركات ا�شت�شاري���ة دولي���ة ح�شب 
ي واإ�ش���الح االأنهار،  االخت�شا����س ك�شرك���ة عن �شبكة ال���َرّ
واأخ���رى ع���ن اإن�ش���اء م�شن���ع لالإ�شمن���ت، وظه���رت جهود 
املجل����س مبا ي�شمى باأ�شبوع االإعمار، وهو ما مير اأ�شبوع 
اإال وو�ش���ع حج���ر االأ�شا�س مل�ش���روع عم���راين، اأو افتتاح 
م�ش���روع قد اكتم���ل، ويح�ش���ر االفتتاح عادة املل���ك اأو َمن 

ينوب عنه.
وِمن ال�ش���وؤون التي يف متناول املجل����س حتديد ا�شتثمار 
يا�شة املالية  ّ االأم���وال يف االقت�شاد العراقي، وحتدي���د ال�شِ
واالقت�شادي���ة. كان���ت الفكرة ِم���ن تاأ�شي�س ه���ذا املجل�س، 
اإ�شافة اإىل �شاأنه يف الت�شميم والتنفيذ، هو اأن املوؤ�ش�شات 
الدولية، ومنها البنك الدويل، ال ُيقدم القرو�س اإىل الدولة 
العراقي���ة بعذر ع���دم وجود جهة م�شوؤول���ة عن �شرفها 
ل�ش���اأن االإعمار، فاجله���ات متعددة والف�ش���اد ي�شت�شري 
عادة يف مثل تل���ك االأحوال، وبوجود جمل�س يعلن عن 
خططه يف الت�شميم والتنفيذ تك���ون املوؤ�ش�شات املالية 

الدولية مطمئنة على ديونها.
ل�شن���ا بحاجة اإىل الّتذكري ب���اأن العهد امللك���ي لي�س عهدًا 
مثالي���ًا، لك���ن ال ي�شتحق جمل�س االإعمار م���ا ُكتب واأ�شيع 
�ش���ده الأغرا����س �شيا�شية، ورمب���ا كان ه���ذا املجل�س ِمن 
ف�شائ���ل ذلك العهد، وجتربة رائدة عل���ى املتاأخرين االأخذ 
به���ا، ومب���ا اأن تعامله مع االأم���وال فالبد م���ن اختيار اأهل 
الَنّزاهة والعفة ل���ه، ولي�س ِمن حق القائمن على مثل تلك 

املجال�س اأن يجمعوا بن التجارة والوظيفة.
وحل���د االآن مل تتوقف التج���ارات وال العمل يف العقارات، 
ب���ل اأخذت تتكاث���ف وتتو�شع، بينما جن���د اأن االأزري يوم 
ُر�شح لوزارة املالية، ثم ع�شوية جمل�س االإعمار، ا�شتدعى 
هاوي  املدي���ر العام لدائ���رة االأم���وال امل�شتوردة ناظ���م الَزّ
)ت 1964(، و�شلم���ه اإجازات اال�شت���رياد التي تقدم بها ملا 
كان تاج���رًا، وطلب اإلغاءها حال ت�شل���م مهام وزارة املالية 
)تاري���خ يف ذكريات الِع���راق(. على اأية ح���ال، تلك جتربة 
رائدة، حاولها رجال لهم و عليهم، ال ي�شلح الإجناحها غري 

نزيه �شاحب خربة، تتدبرونها اأو مثلها.

عن/ ال�سرق االو�سط

كان���ت عائدات وموازنة احلكوم���ة العراقية قبل تاأ�شي�س 
جمل����س االعم���ار �شن���ة 1952 ، ال  تتج���اوز ) 7 ( مالين 
دين���ار �شنوي���ًا . تخ�ش����س منها مبال���غ الأعم���ال الت�شييد 
كالطرق واملباين الرئي�شية و�شيانة وت�شغيل ما موجود 
منه���ا . مل تك���ن هذه املبال���غ ت�شد احلد االدن���ى من ما هو 
مطلوب ملواكبة تلك االعمال ومتطلبات االدامة وال�شيانة 
ومواكبة متطلبات النمو ال�شكاين ، ا�شافة اىل �شد العجز 

الناجم من التخلف املوروث عرب ال�شنن . 
بعد ثورة م�شدق يف ايران وتهديدات احلكومة االيرانية 
ل�ش���ركات النف���ط بالتاأمي���م ، وق���رار تلك ال�ش���ركات بنقل 
م�شف���ى النفط من مدينة عب���دان اىل قرب مدينة عدن يف 
اليمن ، دخلت احلكومة العراقية مبفاو�شات مع �شركات 
النفط العامل���ة بالعراق على تعدي���ل ح�شتها من عائدات 
النفط . وجنحت احلكومة العراقية اآنذاك يف االتفاق مع 
�شركات النفط على زيادة ح�شة العراق من تلك العائدات 
حت���ى بلغ حج���م العائدات املتوقع���ة يف �شنة 1952 نحو 

50 مليون دينارًا . 
كان���ت م���وارد النف���ط امل�ش���در الرئي����س واالك���رب للدولة 
العراقية ، منذ ان مت االتفاق مع �شركات النفط للعمل يف 
الع���راق ، مقابل ح�شة معينة من االرباح تعطى للعراق . 
وقد ا�شتمرت املفاو�شات بن احلكومة العراقية و�شركات 
النف���ط ، لتح�ش���ن العوائ���د النفطي���ة ، وله���ذا املو�شوع 
تاريخ حافل ، يعرفه الكثريون ، غري ان عقد اخلم�شينات 

�شهد تطورا كبريا يف هذا املو�شوع احليوي .
�شب���اط  يف  ال�شوي���دي  توفي���ق  وزارة  ت�شكل���ت  عندم���ا 
1950 ، كان من منهاجه���ا ال�شعي جلعل امتيازات النفط 
املمنوح���ة لل�شركات االجنبية ، اكرث فائدة للبالد مما هي 
علي���ه ،واالهتم���ام بتاأ�شي����س جمل����س لالإعم���ار ميول من 
موارد النف���ط ، ويقوم باأعمال االعم���ار الكبرية . وهكذا 
�شّرعت الوزارة ال�شويدية قانون جمل�س االعمار رقم 23 
ل�شن���ة 1950 . و�شَرعت باج���راء املفاو�شات مع �شركات 
النف���ط ، وا�شتط���اع الوف���د املفاو����س حم���ل �شرك���ة نفط 
الع���راق التي لها ح�شة اال�ش���د يف االمتيازات على قبول 
دفع احلد االعلى املقرح من قبل العراق وال�شعي لزيادة 
احل���د االدنى لكميات النفط امل�شدرة . ورغم هذا التطور 
ف���ان واردات العراق م���ن النفط ، مل تكن من ال�شخامة ما 
ي�شمح بالقيام باعمال اعمارية كبرية . ويف ايلول 1950 
ت�شل���م ن���وري ال�شعيد مقاليد احلكم ، فعق���دت وزارته مع 
�ش���ركات النفط االجنبي���ة اتفاقية جدي���دة يف الثالث من 
�شب���اط 1952 ، قدرت مبوجبها ايرادات النفط مبا اليقل 
ع���ن ) 50( خم�ش���ن مليون دينار �شنوي���ا ، وا�شرعت اىل 
تعدي���ل قان���ون جمل�س االعم���ار وا�شدار القان���ون رقم 6 
�ش���ت ب���ه )70%( �شبع���ن باملائة من  ل�شن���ة 1952 ، خ�شَ

�شايف هذه االيرادات مليزانية االعمار .
 وو�شع���ت منهاجًا حافاًل خلم�س �شنوات ، يت�شمن تنفيذ 
م�شاري���ع تنموي���ة كب���رية. وا�ش���درت القان���ون رق���م 25 
ل�شن���ة 1952 خ�ش�شت مبوجبه مبلغ���ًا قدره 155مليون 
و374 الف دينارلتنفيذ املنهاج  العام . وبعد ذلك ت�شكلت 
وزارة االعم���ار مبوجب قانون رق���م )27( ل�شنة 1953 . 
وو�شع اول منهاج ا�شتثم���اري لل�شنوات 1959-1955 
وخ�ش����س في���ه مبل���غ )303،306( مليون دين���ار لتنفيذ 

م�شاريع املنهاج املذكور.
ملعرفة زمالئي املهند�شن اعيد تقدمي املنهاج اال�شتثماري 
لتق���دمي فك���رة ع���ن م���ا خطط���ه املجل����س الإعم���ار العراق 
خ���الل ال�شنوات اخلم����س االوىل، وهذا يعت���رب مبا�شرة 
بامل�شاريع الرئي�شية كمنه���اج حلن االجناز ، وهي خطة 
حمكمة منها ي�شتدل على جدية العمل على حتقيق الهدف 

وحتقيق متطلبات االعمار.
العراق ور�شة عمل كبرية

تكون���ت وزارة االعمار لتك���ون م�شوؤولة عن دعم جمل�س 

االعم���ار ،  ومتثي���ل جمل�س االعمار يف جمل����س الوزراء 
وتعك����س جمي���ع متطلب���ات احلكوم���ة وتوجيهاته���ا اىل 

املجل�س .
يراأ����س جمل�س االعم���ار م�شوؤول رفي���ع امل�شتوى بدرجة 
رئي����س وزراء ، وله �شالحي���ات وا�شعة يف تنفيذ املنهاج 
وحتقيق اعمار الع���راق ، اأما اأع�شاء جمل�س االعمار فهم 
من الوزراء املعنين بالتنمية واالعمار ي�شاعدهم روؤ�شاء 
هيئات املجل�س وخرباوؤه ، كما يكون من اع�شاء املجل�س 

عدد من اخلرباء الكبار العاملين ذوي االخت�شا�س . 
اأم���ا جمل�س االعمار فتكون من هيئات متخ�ش�شة حتوي 
كل منه���ا االعداد واالخت�شا�شات املطلوبة من املهند�شن 
والكوادر ال�شاندة واخلرباء العاملين املطلوبن لتحقيق 
املنه���اج وهذه الهيئات التنفيذية تع���ادل مديريات عامة ، 

يراأ�س الواحدة منها مدير عام متخ�ش�س وهي:
•  الهيئ���ة االوىل م�شوؤول���ة عن م�شاريع والري والبزل 

 .
• الهيئة الثانية م�شوؤولة عن االبنية والطرق واجل�شور 
ي���ف  مل�شا ا و

وال�شياحة .
. والكهرباء  ال�شناعة  عن  م�شوؤولة  الثالثة  • الهيئة 

. الزراعة  عن  • والرابعة 
• واخلام�ش���ة م�شوؤول���ة ع���ن تخطيط وتنفي���ذ م�شاريع 

اال�شكان .

بتكوي���ن جمل����س ووزارة االعم���ار ، واإق���رار امل�شاري���ع 
االمنائية اجلديدة للطرق واجل�شور واملباين وال�شناعة 
والكهرب���اء تو�شعت اآفاق عمل املهند����س العراقي وبداأت 
لو�ش���ع  العاملي���ن  املهند�ش���ن  تدع���و  االعم���ار  وزارة 
الت�شامي���م ، واملهند�ش���ن العراقين لاللتح���اق بالوزارة 
والهيئات العائدة لها للم�شاهمة يف تنفيذ تلك امل�شاريع .
والطريف يف بداية االمر ، ان الكثريين اعتقدوا ان االمر 
�شرٌب من اخليال ، وان هذه االرقام وامل�شاريع املقرحة 
مل تك���ن �ش���وى وه���م م���ن االوه���ام . ولك���ن م���ا ان بداأت 
احلكوم���ة العراقية بت�شلم اي���رادات النفط املتفق عليها ، 
حت���ى انقلب اخليال اىل حقيقة �شاخ�ش���ة . وبداأ التغيري 
احلقيق���ي يف احوال الع���راق االقت�شادي���ة واالجتماعية 
العاملي���ة  ال�ش���ركات  واخ���ذت   .

تتناف�س بق���وة للح�شول على فر����س العمل يف العراق ، 
وال �شيما مع جمل����س االعمار الذي اخذ على عاتقه قيادة 

النه�شة العمرانية يف العراق .
بتاأ�شي����س جمل����س االعم���ار ووزارة االعم���ار ، بهيئات���ه 
املتخ�ش�ش���ة ل���كل ن�ش���اط تنم���وي ، تو�شع���ت اآف���اق عمل 
املهند�ش���ن العراقي���ن . والتحق املهند�ش���ون العراقيون 
بكرثة بهيئاتها ، للم�شاهمة يف تنفيذ تلك امل�شاريع . وقد 
حددت احلكومة العراقية  االف�شلية للم�شاريع االن�شائية 
، وف���ق حاجة البلد الفعلية له���ا ... وكانت �شنة 1957 قد 
�شهدت الثمرات االوىل لل�شيا�شة االإعمارية اجلبارة التي 

و�شعت ا�ش�شها الرا�شخة .
 ، الع���راق  انح���اء  خمتل���ف  اىل  العم���ران  اذرع  امت���دت 
واخذت االيدي العامل���ة العراقية املعنية بقطاع الت�شييد 
، بالعم���ل ب�ش���كل كامل يف خمتلف امل�شاري���ع العمرانية . 
ظهرت احلاجة اىل اأي���ٍد عاملة متخ�ش�شة اكرث يف البناء 
واالعم���ار ، مم���ا فتح ب���اب الهج���رة للعمال���ة املتخ�ش�شة 
للعم���ل يف الع���راق ، وملختل���ف �شن���وف قط���اع الت�شييد 
.وهاج���رت اأ�ش���ر كامل���ة م���ن خمتل���ف انح���اء الع���راق ، 
وال�شيما من املناطق اجلنوبي���ة اىل املدن ومراكز العمل 
. وا�شب���ح االم���ر وا�شحًا ببغ���داد الت���ي ازدادت معدالت 
الهج���رة اليه���ا ب�شبب كثاف���ة االعم���ال العمراني���ة فيها . 
وهن���ا البد من اال�شارة اىل ان ال�شلطات مل تقم باي عمل 
تنظيم���ي لهذه الهجرة الوا�شعة ، مما كان له تاأثري �شلبي 
عل���ى دميغرافي���ة امل���دن وتقاليدها مبرور الزم���ن ، كما ال 
يخف���ى على اجلميع . كما هاجر االآالف من العمال العرب 
اىل الع���راق م���ن االردن و�شوريا وفل�شط���ن طلبا للعمل 
.ودخل���ت تقني���ات جدي���دة يف خمتل���ف االخت�شا�شات ، 
وتدرب العديد من الق���وى العاملة العراقية مع ال�شركات 
العاملي���ة والعربية ، مما �شاع���د يف ا�شتمرار اعمال البناء 
التي مل يك���ن با�شتطاعة املقاول املحلي من القيام بها ، ال 

من الناحية االدارية ، وال من الناحية الفنية .
ويف قط���اع البن���اء دخل���ت تقني���ات جدي���دة يف اأعم���ال 
ل�شناع���ة امل���واد االن�شائي���ة كال�شق���وف م�شبق���ة ال�شن���ع 
والب���الط باأنواعه لالأر�شيات وفن���ون النجارة واالعمال 
احلديدي���ة والفني���ة كل ذل���ك ع���دا التقني���ات اجلديدة يف 
امل�شاري���ع العمالقة كال�ش���دود. وازاء ه���ذا انتقل عدٌد من 
املقاول���ن العاملي���ن والع���رب اىل الع���راق واأ�ش�ش���وا لهم 

مكاتب و�شركات يف بغداد.

شيء عن مجلس االعمار

تذكروا "مجل��س اإلعمار" ف��ي العهد عندما اصبح العراق ورشة عمل كبيرة
الملكي  

بعد التاس��ع ِم��ن أبريل 2003 بدت البني��ة االقتصادية والعمراني��ة، وهي التي 

تقوم عليها الحياة كافة، هش��ة بل معدمة يف أكرث النَّواحي، والس��بب يعود 

إىل س��نوات الحصار العجاف، والسياس��ة العس��كراتية املدمرة، وما أس��فر 

ع��ن الحرب الِعراقية اإليرانية ثم غزو الكويت، وما اس��تكمله الفس��اد املايل 

وال��ردي اإلداري واالنحطاط العلم��ي واألكادميي، ودعم الجهل يف مختلف 

مناحي الحياة يف ما بعد.
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بش�ار فتح�ي العكي�دي

أحمد عبد السالم حطاب

يع���د  تاأ�شي�س جمل�س االعمار نقطة حتول اأ�شا�شية يف حياة 
الع���راق العامة وبداية �شيا�ش���ة  ان�شائية ت�شتهدف النهو�س 
بالع���راق اجتماعيًا واقت�شاديًا وعمراني���ًا وثقافيًا.  وحددت 
امل�شوؤولي���ات املجل����س ب���اأن يبح���ث يف اإمكاني���ات الع���راق 
ويتح���رى م���وارده  االنتاجية وقدراته الطبيعي���ة، اأما مالية 
املجل�س فتتكون من 70% من جمموع ح�ش�س  احلكومة من 

واردات النفط املقبو�شة من ال�شركات ذوات االمتيازات.
ان م�شكلة اخلرباء كانت من امل�شكالت التي تواجه احلكومة 
العراقي���ة، حي���ث ج���ذب املجل����س الكث���ري م���ن االأجان���ب اإىل 
الع���راق، فا�شتخ���دم امل�شت�شاري���ن وع���ن اخل���رباء و�شع���ى 
املتعه���دون وممثل���و ال�ش���ركات االأجنبي���ة لعر����س خدماتهم 
عل���ى املجل����س. اإذ اأن امل�شكل���ة كانت تكم���ن يف املناف�شة بن 
اخل���رباء الربيطاني���ن واالأمريكان املنت�شري���ن يف املجل�س، 
حي���ث كان ال�ش���راع يتمثل ب�ش���ورة خفي���ة يف مظاهر �شتى 
وب�شف���ة خا�شة يف ال�شكك احلديد وم���ا يتخلل تلك املناف�شة 
م���ن مالب�شات قد ت���وؤدي اإىل ت�شارب ب���ن م�شالح ال�شركات 
االأمريكية والربيطاني���ة وتزاحم على املقاوالت والتعهدات، 
وق���د جت���ر اإىل تدخ���ل ال�شف���ارة الربيطانية يف اإنه���اء عقود 

بع�س اخلرباء وامل�شت�شارين.

واأو�ش���ح �ش���ورة عل���ى التناف����س الربيط���اين االأمريكي يف 
املجل����س ه���و ما ح�شل عندم���ا انتهى عقد اخلب���ري االأمريكي 
وزيل نل�ش���ن، فق���د كان عق���د اخلب���ري االأمريك���ي ينته���ي يف 
ع���ام 1956 وكان هذا اخلبري على درج���ة عالية من الكفاءة، 
وكفاءت���ه معرف بها يف داخل القط���ر وخارجه وكان نوري 
ال�شعي���د م���ن املعجب���ن ب���ه ج���دًا، اإال ان الذي ح�ش���ل هو اأن 
ال�شفري الربيط���اين يف بغداد قام بزي���ارة ال�شفري االأمريكي 
ولدم���ار غلمن ب�شبب انتهاء عقد نل�ش���ن يف 21 كانون االأول 
1955، وخ���الل الزيارة تب���ن لل�شفري االأمريك���ي ان ال�شفري 
الربيط���اين ال يري���د جتدي���د عقد نل�ش���ن يف املجل����س، حيث 
راأى ال�شف���ري الربيطاين اإبدال نل�شن بخبري اآخر يجعل عمل 
املجل����س اأكرث ان�شجام���ًا، اإذ ات�ش���ح ان الع�ش���و الربيطاين 
يف املجل����س كان ق���د قاب���ل ال�شف���ري الربيطاين واأخ���ربه اأن 
العالق���ة بين���ه وبن نل�ش���ن متوت���رة ويج���ب اإبدال���ه، اإال اأن 
ال�شف���ري االأمريكي اأخرب ال�شفري الربيط���اين اأن م�شاألة اإلغاء 
عق���د اخلبري االأمريكي هي ق�شية تخ����س احلكومة العراقية 

ولي�س الأي �شخ�س حق التدخل فيها.
ات�شح فيما بعد ان رغبة الع�شو الربيطاين يف اإزاحة نل�شن 
موجهة باالأ�شا�س �شد احلكوم���ة وال�شركات االأمريكية التي 
اأخذت تتدفق اإىل العراق لغر�س امل�شاهمة يف امل�شاريع التي 
اأوجده���ا جمل�س االعمار، حيث اأن الع�شو الربيطاين كان ال 
يرغ���ب يف جتديد عقد اإحدى ال�ش���ركات االأمريكية املوجودة 
يف العراق والت���ي تعمل �شمن م�شاريع جمل����س االعمار، اإذ 
اأن وج���ود نل�ش���ن مينح حتقي���ق رغباته والتج���اأ اإىل ال�شفري 
الربيط���اين لغر�س انهاء عقد نل�ش���ن، وبالفعل مت انهاء عقد 
نل�ش���ن ب�شبب ال�شغوط الربيطانية عل���ى احلكومة العراقية 
مم���ا اأثار �شجة كبرية على احلكومة،اإذ اأن روؤ�شاء الوزارات 
ال�شابق���ة جاءوا حمتج���ن على اإلغ���اء عقد نل�ش���ن قائلن اأن 
الع���راق ال يزال بحاج���ة اإىل خدماته، واحتج���وا اأي�شًا على 

تدخل الربيطانين يف �شوؤون العراق الداخلية.
لقد كانت م�شاألة اخلبري االأمريكي نل�شن اإحدى امل�شائل التي 

دار اخلالف عليها بن الطرفن الربيطاين واالأمريكي والتي 
من خاللها تبن مدى ا�شتياء اخلرباء الربيطانين من وجود 
اخلرباء االأمريكين بينهم ووجود ال�شركات االأمريكية التي 
تعم���ل يف العراق، حيث كان الربيطانيون يريدون اأن يبقوا 
هم اأ�شحاب الكلمة االأوىل واالأخرية يف العراق بغ�س النظر 
ع���ن متطلبات الع���راق واحتياجاته ورغبت���ه يف التعامل مع 
الدول االأخ���رى. يف حماولة للتخل�س من النفوذ الربيطاين 
و�شيطرته على جمل����س االعمار �شعى العراق الإقامة عالقات 
جي���دة مع الواليات املتحدة، اإذ مت يف اآب 1952 عقد اتفاقية 
ثنائي���ة ب���ن الع���راق واأمريكا ن�ش���ت على ا�شتخ���دام خرباء 
اأمري���كان للعم���ل يف العراق يف جم���ال التنمي���ة االقت�شادية 

وللم�شاهمة يف امل�شاريع التي يخطط لها جمل�س االعمار.
ويف الوق���ت الذي ن�شاهد فيه تط���ور يف العالقات العراقية-
االأمريكي���ة من الناحي���ة االقت�شادية مل تك���ن بريطانيا غافلة 
ع���ن ه���ذا التط���ور ال���ذي كانت ت���درك اأن���ه موج���ه باالأ�شا�س 
�شده���ا، لذلك عملت بدورها على زيادة الن�شاط التجاري يف 
العراق يف حماولة منها لعدم رمي العراق بثقله االقت�شادي 
اإىل الوالي���ات املتح���دة، حي���ث ا�شتقدمت مديري���ة البلديات 
العام���ة و�شمن خط���ة جمل�س االعمار وبتوجي���ه من الع�شو 
الربيطاين يف املجل�س مهند�شن بريطانين يف هذا املجال، 
حي���ث و�ش���ل اأول مهند�س بريطاين اإىل الع���راق يف ت�شرين 
االأول 1954 واأ�شم���ه بي���ل وه���و مهند����س م���دين ذو خ���ربة 
وا�شع���ة ول�شنوات عدي���دة يف بريطانيا مل�شاع���دة احلكومة 
العراقي���ة يف اإن�ش���اء م�شاريع املاء والكهرب���اء اجلديدة ويف 
خمتل���ف اأنحاء العراق، اأم���ا املهند�س االآخر فان���ه و�شل اإىل 
الع���راق يف ف���رة الحق���ة للم�شاهم���ة يف و�ش���ع الت�شامي���م 

للم�شاريع املقرحة يف نف�س املجال.
وباالهتم���ام نف�ش���ه وعل���ى غ���رار تقوي���ة موق���ع بريطاني���ا 
االقت�ش���ادي يف العراق قررت بريطانيا القيام بعمل معر�س 
جت���اري له���ا يف بغ���داد يف 25 ت�شرين الث���اين 1954، حيث 
ميث���ل هذا املعر����س اأكرب واجه���ة جتارية لعر����س ال�شناعة 

الربيطاني���ة، اإذ يوؤك���د املعر����س عل���ى م���دى ق���وة العالق���ات 
العراقية-الربيطاني���ة )م���ن وجه���ة نظ���ر بريطاني���ا( ومدى 
الثق���ة الكب���رية التي توليه���ا بريطاني���ا للعراق م���ن الناحية 

االقتت�شادية.
 من���ذ ع���ام 1953 اأ�شبح التناف����س الربيطاين-االأمريكي يف 
الع���راق تناف�ش���ًا جليًا ووا�شح���ًا لب�شط النف���وذ على العراق 
والف���وز مب�شاريع التنموية اجلدي���دة ملجل�س االعمار، حيث 
اأن ال�شفارة الربيطانية مل تخ���ف م�شاعر القلق من ال�شيا�شة 
االأمريكي���ة يف الع���راق خ�شو�ش���ًا واأن بع����س امل�شوؤول���ن 
يف الع���راق اأخ���ذوا يو�شح���ون رغبته���م يف احل�ش���ول على 
ه���ذه  يف  زاد  ومم���ا  االقت�شادي���ة.  االأمريكي���ة  امل�شاع���دات 
املخ���اوف ف�ش���ل بريطانيا يف اإقن���اع الع���رب بامل�شاركة معها 
والغ���رب يف تاأ�شي����س منظم���ة اإقليمي���ة للدفاع ع���ن )ال�شرق 
االأو�ش���ط(، حيث دفع هذا ف�شل الوالي���ات املتحدة االأمريكية 
متمثل���ًة بوزي���ر خارجيتها ج���ون فو�شر داال�س ب���اأن يطرح 
م�شروعه املعروف بحلف دول اجلوار ال�شمايل والذي اأ�ش�س 
علي���ه فيما بعد حلف بغداد عام 1955، حيث راقبت ال�شفارة 
الربيطاني���ة بح���ذر وا�شع ه���ذه الزيارة بو�شفه���ا دلياًل على 
رغب���ة اأمريكا بتعزيز نفوذها يف منطق���ة )ال�شرق االأو�شط(. 
ومم���ا زاد خم���اوف بريطاني���ا جم���يء فا�شل اجلم���ايل اإىل 
رئا�ش���ة الوزراء يف 17 اأيلول 1953 والذي ا�شتهر مبواالته 
لالأمريكي���ن، حي���ث اأن حكوم���ة اجلم���ايل ه���ي الت���ي مهدت 
الطري���ق اأم���ام تقدم ومنو النف���وذ االأمريك���ي يف العراق، اإذ 
طال���ب اجلم���ايل ومن خ���الل مذك���رات بعثه���ا اإىل اخلارجية 
االأمريكي���ة احلكومة االأمريكية بتطوي���ر عالقاتها مع العراق 
على نح���و �شريع يف املج���ال االقت�شادي منطلق���ًا من اإميانه 
بوج���ود ق���وى تتمث���ل يف بريطانيا تعار����س وب�شخط كبري 
اإعط���اء الواليات املتحدة دورًا مهمًا يف العراق. اإذ اأن تعزيز 
مرك���ز الواليات املتحدة يف املنطقة والعراق بالتحديد دفعها 
اإىل املناف�شة م���ع بريطانيا والقيام به���دم النفوذ الربيطاين 

فيه واحللول حملها يف امليادين التجارية واالقت�شادية.
لق���د اأن�شاأ جمل�س االعم���ار م�شاريعًا كب���رية يف البالد، حيث 
مت يف 1 ني�ش���ان 1956 تد�ش���ن �شد �شام���راء والذي ي�شيطر 
عل���ى مياه في�ش���ان دجلة ويوجهها اإىل الرثث���ار والذي ياأتي 
بفوائ���د �شخم���ة لل�شع���ب العراق���ي، حي���ث كان ذل���ك احلدث 
منا�شبة �شعيدة للجالية االأمريكية يف العراق، اإذ تولت بعثة 
العمليات االأمريكية يف الع���راق –وهي وكالة تامة مبوجب 
اتفاقي���ة التع���اون الفن���ي م���ع العراق- ن�ش���ر دعاي���ة وا�شعة 
كان���ت احلكوم���ة باأم����س احلاجة اإليه���ا عن منج���زات وزارة 
االعم���ار، حي���ث اأ�ش���درت بعثة العملي���ات االأمريكي���ة بطلب 
م���ن �شياء جعفر )وزي���ر االعمار( ومبوافقة ن���وري ال�شعيد 
ن�ش���رة م�ش���ورة ت�شف به���ا امل�شاريع املق���رر افتتاحها خالل 
ا�شبوع االعمار، كما ن�شرت �شورًا فوتوغرافية لالحتفاليات 
التي جرت لت���وزع يف اأنحاء البالد واأخرجت فلمًا ملونًا عن 

حوادث االأ�شبوع.
وملا ج���اء ا�شب���وع االعمار لع���ام 1957 ا�شب���ح املنهاج اأكرث 
تنوع���ًا وب���دا م���ن املنا�شب اأن تق���دم وا�شنطن للع���راق هدية 
كان���ت تفك���ر بها منذ زمن، حي���ث اأهدت احلكوم���ة االأمريكية 
يف 24 اآذار 1957 للحكوم���ة العراقية خمتربًا للطاقة الذرية 
كت���ذكار الهتم���ام احلكوم���ة االأمريكية يف ا�شتخ���دام الطاقة 
الذري���ة للغاي���ات ال�شلمية، فتم افتت���اح املخترب وقطع رئي�س 
ال���وزراء نوري ال�شعيد )17 كانون االأول 1955-8 حزيران 
1957( ال�شري���ط واأعلن اأن املخترب جاهز لال�شتعمال باإدارة 
ع���امل عراق���ي متمي���ز ه���و الدكتور حمم���د ح�ش���ن ال كا�شف 
الغّطاء الذي كان قد ح�شل على منحة من موؤ�ش�شة فولربايت 
االأمريكية للدرا�شة يف خمت���رب اآرلون الوطني للجنة الطاقة 

الذرية االأمريكية يف المون بوالية اآيلينوي.

عن ر�سالة )�سراع النفوذ الربيطاين – االأمريكي 
يف العراق 1939 – 1958 (

مل يع���رف الع���راق النج���اح يف جم���ال االإعم���ار والبن���اء 
بال�ش���كل ال�شحيح منذ تاأ�شي�س الدول���ة العراقية احلديثة 
ع���ام 1921، اإال يف فرة جمل�س االإعم���ار، ما بن االأعوام 
1950- 1958، فلق���د كان الع���راق يعتمد قبل هذا التاريخ 
عل���ى الربام���ج احلكومية ،ومناه���ج ال���وزارات يف اإتباع 
ال�شيا�شات االقت�شادي���ة ال�شناعية والعمرانية، وكنتيجة 
لالأو�شاع ال�شيا�شية واالقت�شادية غري امل�شتقرة التي كان 
يعي�شها العراق ب�شبب التبدل الدائم للوزارات، وعدم قدرة 
الوزي���ر املخت����س بالعمل عل���ى درا�شة وتنفي���ذ امل�شاريع، 
حيث �شرعان ما ت�شق���ط الوزارة وت�شكل اأخرى يف اليوم 
الثاين ويتبدل الوزير، وهذه ال�شمة متيز بها العهد امللكي 
منذ تاأ�شي�شه ولغاية قيام النظام اجلمهوري يف 14 متوز 
1958، اإ�شافة اإىل اإن اغلب الوزراء يف العهد امللكي كانوا 
م���ن غري االخت�شا����س وت�شند لهم ال���وزارات عند تغريها 
م���ن دون مراع���اة اخت�شا����س ال���وزارة ،اأ�ش���ف اإىل ذل���ك 
املع�شلة الرئي�شية املتمثلة بقلة املوارد التي حت�شل عليها 
اخلزينة العراقية من واردات النفط امل�شدر ب�شب احتكار 
ال�ش���ركات االأجنبية للنفط وعدم وج���ود موارد اأخرى يف 
تل���ك الف���رة، لذل���ك ن���رى اإن جمم���وع النفق���ات االإجمالية 
امل�شروف���ة يف جمال البن���اء منذ عام 1932 ال���ذي ا�شتقل 
في���ه العراق بان�شمامه اإىل ع�شب���ة االأمم )االأمم املتحدة(، 
لغاية ع���ام 1950 بلغت ) 36 ( مليون دينار عراقي، وهذا 
يو�ش���ح م���دى �شع���ف التنمي���ة يف الع���راق خ���الل عقدي 
الثالثيني���ات واالأربعيني���ات . ولك���ن بعد احل���رب العاملية 

الثانية وتداعياته���ا يف ال�شنوات التالية، جرت حماوالت 
حكومية حثيثة الإ�شالح االأو�شاع من خالل اإتباع �شيا�شة 
عمرانية واقت�شادية جديدة تعتمد املركزية يف التخطيط 
والتنفي���ذ ، خا�ش���ة مع حت�شن اإي���رادات الع���راق النفطية 
يف ع���ام 1952م. حي���ث زادت واردات الع���راق من النفط 
امل�ش���در من )3( مالين دينار عراق���ي يف عام 1949، اإىل 
)50( ملي���ون دين���ار عراقي يف ع���ام 1953 ، وجاءت تلك 
الزي���ادة بعد عق���د وزارة ن���وري ال�شعي���د )احلادية ع�شر( 
اتفاقية منا�شفة االأرباح مع ال�شركات االأجنبية العاملة يف 
نفط العراق يف عام 1951، ولكن هذه املعاهدة مل ي�شادق 
عليها املجل�س النيابي العراقي اإال يف �شباط 1952 ، ومن 
حينه���ا اأ�شبح باالإم���كان البدء مب�شاري���ع االإعمار والبناء، 
وتفعيل عم���ل  جمل�س االإعمار الذي تاأ�ش�س مبوجب  قرار 
رق���م 7 ل�شن���ة 1950م وتعديالت���ه يف ال�شن���وات الالحقة 
،ويراأ����س املجل�س رئي����س ال���وزراء ،وبع�شوية وزيري 
االإعمار واملالية و�شتة اأع�شاء اآخرين ،ي�شكلون �شكرتارية 
املجل�س ،اإ�شافة اىل اللجان املخت�شة والتي ترتبط بوزير 

االإعمار .
       وترك���زت اأه���داف املجل����س بالدرج���ة االأ�شا����س عل���ى 
النهو����س بالواقع العمراين، االقت�ش���ادي وال�شناعي يف 
العراق، ورفع م�شتوى معي�شة ال�شعب من خالل الوظائف 
وفر����س العمل اإىل �شتوفرها امل�شاري���ع املنجزة ، وو�شع 
منهاج تنفيذ للم�شاريع املتع���ددة، مع تقدمي تقرير �شنوي 
حول ما مت اإعماره واملقرح���ات للم�شاريع اجلديدة. وقد 

متكن ه���ذا املجل�س من اإجن���از م�شاري���ع تنموية وخدمية 
كب���رية ال ي���زال الع���راق يحتفظ بق�ش���م كبري منه���ا مثل: ) 
م�ش���روع �ش���د وبح���رية الرثثار، �ش���دة الرم���ادي وبحرية 
احلبانية، م�شروعي �شد دوكان و �شد دربنديخان، ج�شور 
يف  وبغ���داد واملو�شل  وخمتلف م���دن العراق–– معامل 
وم�شان���ع لالأ�شمن���ت وال�شك���ر والن�شيج والنف���ط والغاز 
وحمط���ات للطاق���ة الكهربائي���ة– اإن�ش���اء الط���رق الربي���ة 
و�ش���كك احلدي���د ،اإ�شاف���ة اىل م�شاريع االإ�ش���كان ...الخ( . 
وقد توزعت تل���ك امل�شاريع على جمي���ع حمافظات العراق 
تقريب���ا. غري اأنه ومن املوؤ�ش���ف اأن ن�شاط املجل�س ومهامه 
تراجع���ت بع���د ع���ام 1958م . اأخذي���ن بنظر االعتب���ار اإن 
الكث���ري من امل�شاريع التي اأجنزتها ثورة 14 متوز هي من 

تخطيط جمل�س االإعمار ،و�شياأتي ذكرها الحقا .
****. 

امل�شاريع التي اأكملت ونفذت بعد ثورة 14 متوز :
.وكان���ت هناك عدة م�شاريع كان���ت قيد االإن�شاء  اأثناء قيام 
ث���ورة 14 مت���وز ،مثل بناي���ة الربملان العراق���ي يف كرادة 
م���رمي، ومدينة الطب يف ب���اب املعظم ،اإ�شافة اىل الكليات 
املج���اورة لها، التي انتهت اأخر مراحل ت�شيدها عام 1970 
،وم�شت�شفي���ات الكرخ و الكاظمية ، وبناي���ة جامعة بغداد 
يف اجلادرية التي اختار موقعها و�شمم بنايتها وبوابتها 
احلالي���ة املهند�س االأملاين وال���ر غروبيو�س، كذلك املركز 
امل���دين يف �ش���ارع اجلمهوري���ة ال���ذي �شي���دت بناياته يف 
مطل���ع الثمانين���ات وال���ذي ي�ش���م مبن���ى  اأمان���ة العا�شمة 

،ومبنى دائرة اإ�شالة ماء بغ�داد، و املركز املدين كان مقررا 
ل���ه من جمل�س االأعمار اأن تبنى في���ه مكتبة عامة ومعر�س 
للفن���ون للجميلة ، وحدائق وا�شع���ة لي�شبح مركز ترفيهي 
يف و�ش���ط بغ����داد ، وهناك عدة �ش���دود وم�شاريع اأروائية 
ب���دء املجل����س بتنفيذه���ا وافتتحت بع���د الث���ورة مثل �شد 
)دربنديخ���ان( يف  ال�شليمانية ال���ذي ابتدا العمل فيه �شنة 
1956 وافتت���ح �شنة 1961 ، و�شد )بطمة ( املقام على نهر 
الزاب ال�شغري ،وخزان بخمة املقام على نهر الزاب الكبري 
، وكان مق���رر �شم���ن خط���ة املجل����س التي تنته���ي يف عام 
1960 اإن�ش���اء معم���ل الورق يف الب�ش���رة ،ومعمل احلديد 
وال�شل���ب يف جنوب الع���راق ،واختريت مدين���ة الب�شرة 
عند اإن�شاءه، وطالب جمل�س االإعمار وقتها باإن�شائه لتلبية 
حاج���ة امل�شاريع املتزاي���دة من احلديد والف���والذ ،وتقليل 

كلفة اال�شترياد.
                                                                          : مت���وز   14 ث���ورة  بع���د  تنف���ذ  مل  الت���ي  امل�شاري���ع 
وهن���اك م�شاريع ملجل�س االإعمار خطط  لتنفيذها وتوقفت 
ب�شب���ب قيام ث���ورة 14 متوز، ومل تنفذ بع���د الثورة ، مثل 
دار االأوبرا امل�شممة من قبل املعماري ال�شهري فرانك لويد 
راي���ت يف كرادة مرمي ، ومطار بغ�داد اجلديد يف  الدورة، 
وفن���دق حدي���ث يف بغ����داد ،وكان هن���اك اتفاق م���ع �شركة 
هيلت���ون االأمريكي���ة ال�شه���رية الإدارته بعد اكتم���ال بنائه ، 
اإ�شافة اىل فندق كب���ري يف مدينة كربالء ،وملعب ريا�شي 
لكرة القدم يت�شع ل�شبعن اإلف متفرج قرب املحطة العاملية 

يف الكرخ . 

ص��راع بريطاني ��� امريك��ي في مجلس 
االعمار في الخمسينيات

متى تأس��س مجلس اإلعم��ار وما هي 
مشاريعه؟
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  ليس هناك من أدىن شك ، بأن استخراج 

وأنتاج النفط يف العراق عام 1927م  

يعترب نقطة البداية يف تغيري بنية 

االقتصاد العراقي من اوجه عديدة ، 

ودفعه يف طريق النمو الرسيع . ومع إن 

إنتاج النفط الخام مل يتجاوز أكرث من 

سبعة ماليني طن يف عام 1950م ، إاّل إنه 

أخذ يتزايد بإضطراد بعد هذا التاريخ . 

وقد كان ذلك مصحوبًا بزيادة ملموسة يف 

إيرادات الحكومة من عوائد النفط حيث 

بلغت )6.880.000( مليون دينار يف عام 

1950م ولتصل إىل )50( مليون دينار يف 

عام 1953م  .

ال��ح��ي��دري إب���راه���ي���م  د. 

أم���ج���د خ��ض��ي��ر ال�����دوري

يف ع���ام 1950م قام���ت احلكوم���ة العراقي���ة وعل���ى اأث���ر 
ازدي���اد املوارد املالية املتحققة م���ن زيادة العوائد النفطية 
باإن�ش���اء هيئة خمططة اأطلق عليه���ا اأ�شم )جمل�س االإعمار( 
، خ�ش�ش���ت مليزانيت���ه جميع عوائ���د الدول���ة النفطية ، اإال 
اأن ارتف���اع تل���ك العوائد يف عام 1952م عل���ى اأثر اتفاقية 
املنا�شف���ة املعقودة بن العراق و�ش���ركات النفط االأجنبية 
اأدى اإىل تخفي����س تخ�شي�ش���ات املجل�س من عوائد النفط 
اإىل )70% ( فق���ط  ، وتوجي���ه الن�شب���ة الباقي���ة حل�ش���اب 
امليزاني���ة االعتيادي���ة للدولة  ولقد اأعط���ى جمل�س االأعمار 
لل�شناعة ن�شبة كبرية من هذه التخ�شي�شات ، خللق قطاع 
الدولة ال�شناعي العام ، غري اأن ما خ�ش�شه جمل�س االأعمار 
الحق���ًا لال�شتثمار الزراعي وتعبيد الطرق  وان�شاء املباين 
العام���ة ، وم�شاري���ع االأرواء ،كان اأكرث بكث���ري ماخ�ش�شه 
الأغرا�س ال�شناعة ، حيث كان يرى املجل�س اأن توفري مثل 
هذه اال�شتثمارات هي �شرورة لهذه الفرة ، الأجل حتقيق 
ما يعرف براأ�س املال االجتماعي. وهذا ما�شرناه من خالل 

الربامج االأعمارية التي و�شعها جمل�س االأعمار. 

لق���د  مت ان�ش���اء ه���ذا املجل����س على 
اأ�شا����س اأن���ه وح���ده اداري���ة قائمة بذاته���ا له���ا ا�شتقاللها 

وكيانه���ا الذاتي الع���ام ، منف�شلة عن ال�شلط���ة التنفيذية . 
وكانت احلكمة من هذا الف�شل هو الأجل اأن يكون املجل�س 
بعي���دًا ع���ن التقلب���ات ال�شيا�شية التي قد حت���دث يف البالد 
،والأجل اأن التتاأثر قراراته بتلك التقليات ، غري ان املجل�س 
كان مرتبط���ًا باحلكومة وكان يقوم بتن�شي���ق اأعماله معها 
من خالل وجود ع�شوين من اأع�شاء احلكومة يف املجل�س 

هما ) رئي�س الوزراء ووزير املالية(.
اأم���ا الدكت���ور �شب���اح ال���درة يق���ول )) فمجل����س االأعم���ار 
ماهو يف الواق���ع ااّل واجهة تتفق م���ع اأ�شاليب االأ�شتعمار 
اجلدي���د يف العراق التي اعتمدت عل���ى املنطلقات الفكرية 
يف ال�شراع االأيديولوجي م���ن اأجل اأيجاد املربرات لبقاء 
الع���راق بل���دًا زراعي���ًا ي���دور يف فل���ك النظ���ام الراأ�شمايل 
اال�شتعم���اري العامل���ي وبالت���ايل عرقلة اأي تق���دم �شناعي 

فيه (( .
وملا كانت اخلربة الفني���ة واالأقت�شادية املحلية تكاد تكون 
معدومة لدى اجلهاز االأداري احلكومي يف جميع احلقول 
والت�شنيع بال���ذات ، والأجل توجيه وب�شط ال�شيطرة على 
النم���و االأقت�شادي يف العراق باأجتاه م�شالح االحتكارات 
االأجنبية، فقد اعتمدت احلكومات العراقية على ما ماتوفر 
من خربة اأجنبية على �ش���كل هيئة خرباء وبعثات الإجراء 
امل�ش���ح الع���ام وتقدمي الدرا�ش���ات الالزمة ع���ن ال�شناعات 

العراقية التي ميكن اإقامتها يف العراق  . 
يف ع���ام 1950 اأتخ���ذ  جمل�س االأعم���ار ق���رارًا با�شت�شارة 

ال�شركات االأجنبية التالية :-
1-  �شركة كود فوغان يل فرانك و كويرث . ) لندن ( 

2- �شركة بني ديكن وكوري .) لندن (
3- �شركة نابت تيبت وايت  .) نيويورك ( 

4-  �شركة وايت . )نيويورك(
5-  �شركة براين كوبر . )برمنكهام (

6- �شركة  فارنر مارخ . ) املانيا الغربية (
كم���ا حلت يف الع���راق بعثات ع���دة من اخل���رباء االأجانب 
لدرا�شة الو�شع االأقت�ش���ادي وتقييمه واأبداء امل�شورة يف 

عملية البناء . وهي على التوايل :
1- بعث���ة ) البن���ك ال���دويل لالأمن���اء والتعم���ري ( . و�شلت 

العراق يف عام 1952م ، واأنهت مهماتها يف ذات العام .
2- بعث���ة ) كارل ايفر�ش���ون ( و�شل���ت  يف ع���ام 1953م 

وقدمت تقريرها يف عام 1954م .
3- بعث���ة )الل���ورد �شول���ر ( . و�شل���ت يف ع���ام 1954م 

وقدمت تقريرها يف عام 1955م .
4- بعث���ة ) �شرك���ة ارثردي ليتل ( و�شل���ت العراق يف عام 

1956م وقدمت تقريرها يف نف�س العام.

ت���������������رك���������������زت 
اه���ت���م���ام���ات ب���ع���ث���ة ال���ب���ن���ك ال������دويل 

 International Bank of( والتعمري  ل��الأمن��اء 
 )Reconstruction and Development
على  وال�شيطرة  ال��ري  وم�شاريع  ال��زراع��ة  تطوير  على 
وبع�س  والتعليم  ال�شحة  جانب  ،وتطوير  الفي�شانات 
ال�شناعات . كما واأكدت ان التو�شع يف الزراعة �شيوؤدي 
 ، لل�شناعة  الالزمة  واخلامات  االأولية  امل��واد  توفري  اىل 
فر�شًا  �شيخلق  ال��ذي   ، للريف  املعي�شي  امل�شتوى  ورف��ع 
البعثة  . وكذلك حثت  ال�شناعية  املنتجات  لت�شويق  اأوفر 
تعمل  واأن   ، الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  تطوير  على  اأي�شًا 
الدولة على م�شاعدة امل�شتثمرين دون اال�شتثمار املبا�شر 

من قبلها .
 Carl اأم���ا الدرا�ش���ة الت���ي ق���ام به���ا  كارل ايفر�ش���ون) 
Everson( ترك���زت على ال�شيا�شة النقدية يف العراق 
، حي���ث لف���ت  انتباه الدول���ة اىل خط���ر الت�شخم ووجوب 
الق�ش���اء علي���ه ، كم���ا اأك���د عل���ى اأهمي���ة التقني���ة الزراعية 
الت�شني���ع  مب���داأ  ورف���ع  والتدري���ب  التعلي���م  وتطوي���ر 

كاأ�شراتيجية للتنمية وعلى فتح باب االأ�شترياد  .
واأعترب الل���ورد �شول���ر ) Lord Saleter( اأن االأر�س 
الزراعية الر�شوبية هي امل���ورد االأ�شا�شي للعراق .لذا فقد  
ن�ش���ح ب�شرورة تطوي���ر الزراعة واخلزان���ات وال�شدود ، 
على اعتبار اأن قطاع  الزراعة ي�شتطيع اأن ي�شتوعب اأعداد 
كب���رية من العاملن . واأنه كان ي���رى اأن ال�شرورة الأحالل 
االإنت���اج املحل���ي ب���دل اال�شت���رياد اخلارج���ي . الأن للعراق 
اإيرادات كبرية من النقد االأجنبي من النفط الكايف لتغطية 
ا�شتريادات���ه من ال�شلع اجليدة التي اذا  انقطع ا�شتريادها 
�شيك���ون على ح�شاب �شناعة بلد اآخ���ر . واإنه كان يرى اأن 
الزي���ادة الكبرية يف ال�شكان تتطل���ب تنمية �شريعة للمواد 
الغذائية التي تعترب الزراعة امل�شدر الرئي�شي لها . وحذر 
م���ن اأن التاأكي���د عل���ى ال�شناع���ة هو �شاب���ق الأوان���ه ، واأن 

الت�شنيع يجب اأن يتم على �شكل خطوات متتالية.    
وكانت درا�شة اآرثردي ليتل )Arther D.Litlle(  هي 
الدرا�ش���ة الوحيدة التي ت�شمنت تو�شي���ات باقامة بع�س 
امل�شاري���ع ال�شناعي���ة الت���ي تبن���ى بع�شها برام���ج جمل�س 
االعمار . كما اكدت هذه الدرا�شة على دور القطاع اخلا�س 
، ب�ش���رط اأن تكون اأ�شعار املنتج���ات الوطنية اأقل من كلفة 
اال�شترياد ، واإنها عار�شت اإقامة ال�شناعات املعتمدة على 

احلماية الكمركية .

عن ر�سالة : التطور ال�سناعي يف العراق
 1958 – 1979م درا�سة تاأريخية

وكان جمل����س االعمار م�شتقال عن الوزارات، 
بالرغ���م م���ن ان���ه كان ياأخ���ذ منه���ا تو�شي���ات 
الت�شمي���م والتنفي���ذ وهو ال���ذي ي�شرف على 
ادائه���ا. وقد �ش���در قان���ون تاأ�شي����س جمل�س 
االعم���ار م���ن قب���ل املجل����س النياب���ي يف 25 
ني�ش���ان 1950 ومبق���رح م���ن وزي���ر املالي���ة 
اآن���ذاك عب���د الك���رمي االزري الذي ق���دم الئحة 

امل�شروع. 
لق���د �شاعدت الطفرة النفطي���ة منذ عام 1952 
العراقي���ة  للحكوم���ة  احل�شي���ف  والق���رار 
بتخ�شي����س 70% من عائ���دات النفط ملجل�س 
االعم���ار، عل���ى و�شع خط���ة اقت�شادي���ة عامة 
ع���ام 1950 الإعمار الع���راق وحتديثه وو�شع 
ح���د لالرجتالية وعدم اال�شتق���رار يف �شيا�شة 

وخطط التنمية يف العراق. 
كما ركزت الدول���ة معظم ا�شتثماراتها الإن�شاء 
البن���ى التحتي���ة اذ و�شع���ت برناجما طموحا 
ن�شبي���ا لبن���اء بنية حتتي���ة لتنمي���ة اقت�شادية 
�شاملة وتطوير م���وارد البالد ورفع م�شتوى 
املعي�ش���ة عن طريق قي���ام املجل�س مب�شح عام 
و�شام���ل مل���وارد الب���الد وتكلي���ف ال���وزارات 
املخت�شة باإدارة امل�ش���ارع و�شيانتها والقيام 
ببن���اء موؤ�ش�شات �شناعي���ة وان�شائية و�شبكة 
من املوؤ�ش�ش���ات االنتاجية وتطوي���ر التجارة 
وتنظيم اال�شت���رياد و�شق الط���رق وتعبيدها 
وت�شيي���د اجل�شور وبن���اء املراك���ز ال�شياحية 
واخلدمي���ة والرفيهية وكذل���ك بناء جمعيات 
تعاوني���ة لبن���اء امل�شاك���ن وانفت���اح امل�شرف 
العق���اري عليه���ا. وق���د اأن�شاأ جمل����س االعمار 
لذل���ك خم�شة دوائ���ر فنية وكانت ل���ه ميزانية 
منف�شلة تكونت من عائدات النفط العراقية. 

وق���د بلغت ح�شة جمل�س االعمار من ايرادات 
النف���ط ع���ام  1952 مايربو عل���ى 23  مليون 
اىل   1954 ع���ام  وارتفع���ت  عراقي���ا  دين���ارا 
حوايل 39 مليونا ث���م و�شلت يف عام 1955 
اىل اك���رث م���ن 42 ملي���ون دين���ار )كان �شع���ر 
الدين���ار العراقي يعادل اآن���ذاك اأكرث من ثالثة 

دوالرات امريكية(. 
وقد تركزت اه���داف جمل�س االعمار بالدرجة 

االوىل عل���ى حتدي���د االم���وال الت���ي ت�شرف 
للتنمي���ة وكذلك حتديد �شيا�ش���ة الدولة املالية 
واالقت�شادي���ة للنهو����س بالواق���ع العمراين 
واالقت�شادي وال�شناعي يف العراق من اجل 
رفع م�شت���وى املعي�شة من خالل توفري فر�س 
عمل جديدة التي توفره���ا امل�شاريع اجلديدة 
وكذل���ك و�ش���ع منه���اج لتنفيذ ه���ذه امل�شاريع 

املتعددة ومقرحات مل�شاريع جديدة.
وكان اأم���ام جمل�س االعمار هدف���ان رئي�شيان 

هما:
اأوال-النهو�����س بالواق����ع العم����راين وتنمية 

االقت�ش����اد وال�شناعة يف الع����راق بهدف رفع 
م�شتوى املعي�شة من خالل اإيجاد فر�س عمل 
ووظائف جديدة توفرها امل�شاريع اجلديدة.

عم����ل  منه����ج  لو�ش����ع  اجل����اد  وثانيا-العم����ل 
ال�شامل����ة  امل�شوح����ات  واج����راء  للتخطي����ط 
للم����وارد امل�شتغل����ة وغ����ري امل�شتغل����ة والب����دء 
بتنفي����ذ امل�شاريع ح�شب اأهميته����ا كال�شيطرة 
ال����ري  �شب����كات  وحت�ش����ن  الفي�ش����ان  عل����ى 
والب����زل وتطوير ال�شناع����ات اال�شتخراجية 
والتحويلية وان�شاء �شبكات نقل وموا�شالت 

حديثة، مع متابعة ما مت اإجنازه. 

وق�����د مت��ك��ن 
جم�����ل�����������س 
االع������م������ار 
م��ن اجن��از 
م�����ش��اري��ع 
ت���ن���م���وي���ة 
وخ��دم��ي��ة 
ك������ب������رية 

ي��������زال  ال 
وف���ي  منها.  كبري  بق�شم  يحتفظ  ال��ع��راق 
ال��ت��ي خ�ش�س  ال��ك��ربى  امل�����ش��اري��ع  م��ق��دم��ة 
اواله��ا  والتي  ميزانيته  من  كبريا  ج��زء  لها 
لتاليف  ال���ري  م�شاريع  ه��ي  ك��ب��ريا  اهتماما 
من  بغداد  مدينة  وان��ق��اذ  الفي�شانات  خطر 
خ�شائر  من  ذل��ك  يلحق  وم��ا  وال��دم��ار  الغرق 
جانب  غ��رق  مقدمتها  يف  ومعنوية،  م��ادي��ة 
الر�شافة الذي يحوي اأهم موؤ�ش�شات الدولة 
وغ���رق ارا����ش���ي زراع���ي���ة وا���ش��ع��ة وت��دم��ري 
ويذكرنا  واملمتلكات.  واملباين  املح�شوالت 
تاريخ الفي�شانات يف بغداد الذي كان اخرها 
وما  مروعة  ب�شورة   1954 عام  بغداد  غرق 
جمل�س  افرد  وقد  وماآ�شي.  كوارث  من  تركه 
الإجن��از  ميزانيته  من  كبرية  ح�شة  االع��م��ار 
م�شاريع كبرية يف مقدمتها م�شروع الرثثار 
�شد  وبحرية احلبانية عام 1956 وم�شروع 
دوكان عام 1959 وكذلك م�شروع �شد وخزان 
ال���ذي مت اجن����ازه ع���ام 1961.  درب��ن��دخ��ان 
الفي�شانات  بغداد من خطر  تخل�شت  وبذلك 
ال����ذي ك���ان ي��ه��دده��ا ك���ل ع����ام، ا���ش��اف��ة اىل 
م�شاريع عمرانية و�شكنية و�شناعية واقامة 
الطاقة  لتوليد  حم��ط��ات  ون�شب  اجل�����ش��ور 
وم�شانع  احلديد  �شكك  وان�شاء  الكهربائية 
الن�شيج وال�شمنت وال�شكر والنفط ومزارع 
منوذجية ومبازل وغريها. وقد توزعت تلك 

امل�شاريع على جميع حمافظات العراق. 
ويف منت�ش����ف اخلم�شينات كلف����ت احلكومة 
العراقي����ة موؤ�ش�ش����ة دوك�شياك�����س االمريكية 
اعداد خمط����ط ع�شري وجدي����د ملدينة بغداد 
يحتوي على م�شروع �شكني للبناء واالعمار 

وتدري����ب  والتطوي����ر 
املهند�ش����ن، كان م����ن بينه����ا م�ش����روع جامعة 
بغ����داد وبن����اء دار االوبرا، الذي����ن مل ينجزا. 
وقام����ت املوؤ�ش�ش����ة بو�شع خمط����ط لتطويق 
جاه����زة،  �شكني����ة  بوح����دات  بغ����داد  مدين����ة 
متعام����دة ومنف�شل����ة، متتد عل����ى �شفتي نهر 
دجل����ة وتتاأل����ف م����ن اربع����ن قطاع����ا وتبل����غ 
مربع����ن،  كيلومري����ن  ح����وايل  م�شاحته����ا 
تف�شله����ا ع����ن بع�شها ط����رق م����رور عري�شة. 
وقد ق�شمت هذه املناطق بدورها اىل وحدات 
�شكنية  واأحي����اء  “بلدي����ة” مبراك����ز �شغرية 
تابع����ة له����ا، وو�شع����ت حت����ت منظوم����ة م����ن 
الط����رق املقفل����ة. ويتاألف كل مرك����ز بلدي من 

�شوق وم�شجد ومرافق عامة. 
وعن����د قيام ث����ورة 14 متوز ع����ام 1958 كان 
هن����اك ع����دة م�شاريع قيد االن�ش����اء مثل مدينة 
الط����ب وبناي����ة الربمل����ان وم�شت�شف����ى الكرخ 
وم�شت�شف����ى الكاظمية وبناي����ة جامعة بغداد 
يف اجلادري����ة مت تنفيذه����ا، اإ�شاف����ة اىل عدة 
لتنفيذه����ا ولكنه����ا  اأخ����رى خط����ط  م�شاري����ع 
توقف����ت بعد الثورة مث����ل دار االوبرا ومطار 
بغداد اجلديد وفندق هلتون وملعب ريا�شي 
كب����ري وغريه����ا، م����ع م�شاري����ع ع����دة اأخ����رى 
توزعت على حمافظ����ات العراق االأخرى. كل 
ذل����ك يعك�س بو�ش����وح الدور الري����ادي ملا قام 
به جمل�س االعمار يف ر�شم وتنفيذ �شيا�شات 
اقت�شادية و�شناعية وعمرانية ر�شيدة كانت 
تهي����اأ لدخول العراق ع�ش����ر احلداثة والتقدم 

االجتماعي.
عن/ احلوار املتمدن

مجل��س االعم��ار وتط��ور الع��راق في 
الخمسينيات

مجلس االعمار ودوره الريادي في عملية 
التنمية في العراق

كانت فرة الخمسينات من القرن املايض فرة حاسمة يف تطور الطبقة 

الوسطى يف العراق، حيث جرت محاوالت جادة وحثيثة لرسم سياسة 

اقتصادية جديدة لتنمية عمرانية وصناعية رسيعة تعتمد عىل املركزية يف 

التخطيط والتنفيذ، خاصة مع ازدياد واردات النفط العراقية املصدر اىل 

الخارج منذ عام 1952، حيث ارتفعت واردات النفط من ثالثة ماليني دينار عام 

1949 اىل خمسني مليون دينار عام1953 وذلك بعد اتفاقية مناصفة االرباح مع 

الرشكات االجنبية العاملة يف العراق عام 1952.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح باإلمكان البدء بالقيام مبشاريع بناء واعامر وتفعيل 

عمل مجلس االعامر الذي تأسس عام 1950وكان برآسة رئيس الوزراء وعضوية 

وزيري االعامر واملالية وستة اعضاء اخرين يشكلون سكرتارية املجلس، اضافة 

اىل لجان فنية مختصة ترتبط بوزير االعامر.
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رفعة عبد الرزاق محمد

مل تك���ن واردات النف���ط للعراق ت�شم���ح بالقيام باعمال 
عمراني���ة ك���ربى ، فلم���ا ت�شلم ن���وري ال�شعي���د وزارته 
)احلادية ع�شرة( يف ايلول 1952 ، ودخل املفاو�شات 
م���ع �ش���ركات النف���ط العامل���ة يف العراق الت���ي اثمرت 
ع���ن اتفاقية تاريخية ه���ي اتفاقية �شب���اط 1952 التي 
الزمت ال�شركات باعطاء العراق ن�شبة 50% من �شايف 
ارباحها التي حت�شل عليها ا�شافة اىل امتيازات اخرى 
، وقدرت ايرادات النفط مبوجب االتفاقية ما ال يقل عن 
50 مليون دينار �شنوي���ا ، وب�شبب هذا التغيري الكبري 
يف االي���رادات اج���رت وزارة ال�شعي���د تعدي���ال لقانون 
االعمار ا�شبح مبوجبه 70% من �شايف ما يرد العراق 
من واردات �شركات النفط العمال جمل�س االعمار ، كما 
و�شعت قانونا اخر خ�ش�شت مبلغ مقداره 155مليون 
و374 الف دينار لتنفيذ  منهج م�شاريع جمل�س االعمار 
لل�شن���وات اخلم�س املقبلة ) 1951�� 1956 ( واملت�شمن 
القي���ام باعم���ال هند�شية جب���ارة يف مقدمته���ا م�شاريع 
ال���ري لل�شيط���رة على في�شان���ات دجلة والف���رات التي 
كان���ت من ا�شب���اب الردد باقام���ة امل�شاريع يف املناطق 
الت���ي كانت مه���ددة بالفي�ش���ان ومنه���ا العا�شمة بغداد 

نف�شها .
 وم���ا كادت احلكوم���ة العراقي���ة تت�شل���م ح�ش�شه���ا من 
النف���ط كاملة وا�شبح االمر حقيقة ولي�س خياال ، �شرع 
جمل����س االعمار يف تنفيذ منهاجه ، وبداأ العراق يدخل 

�شفحة جديدة من االعمار والبناء ..
بداأت كربى ال�شركات العاملية تتناف�س بينها للح�شول 
عل���ى فر����س امل�شاركة يف م�شاريع جمل����س االعمار يف 
الع���راق ، حتى ليمكن الق���ول ان احلكومة العراقية يف 
العه���د امللكي يف اخلم�شينيات ق���د جنحت جناحا غري 
م�شب���وق يف اجلان���ب االقت�ش���ادي ، كم���ا كان له اعظم 
االثر يف تطور مقدرات الع���راق بكل �شورها ، ولكنها 
�� اي احلكومة العراقية �� اخفقت يف توجهها ال�شيا�شي 
الذي بدا وا�شح���ا يف ال�شراع���ات ال�شيا�شية املختلفة 

والراجع عن حتقيق احلريات العامة !
احلدي���ث عن جمل�س االعمار ، حديث عن جتربة فريدة 
يف تاريخ الع���راق احلديث ، وا�شبحت امل�شاريع التي 
مت تنفيذه���ا من ال�شواخ����س العمراني���ة واحل�شارية 
اجلدي���رة بالتنوي���ة والتذك���ري .وم���ن اجلمي���ل ذكره 
ان احلكوم���ة العراقي���ة يف العه���د امللك���ي اعتادت يف 
�شنواته���ا الثالث اخلرية ان جتع���ل من ربيع كل �شنة 
مو�شم���ا الفتت���اح م�شاري���ع جمل����س االعم���ار ، فتقيم 

احتفاالت وا�شعة �شمي���ت )ا�شبوع االعمار(  لل�شنوات 
1956 و 1957 و 1958 ، عل���ى النح���و الذي �شاذكره 

يف هذه الفذلكة ال�شريعة التي تقدم للتذكري فقط ..

اال�سبوع االول )ني�سان 1956(
افتت���ح املل���ك في�شل الث���اين م�شروع الرثث���ار العمالق 
وه���و اه���م م�ش���روع للحكوم���ة العراقية عل���ى خمتلف 
ادواره���ا  ، افتتح���ه املل���ك ي���وم اخلام����س م���ن ني�شان 
1856 باحتفال ح�شرته وف���ود من خمتلف اناء العامل 
الهميته ال�شراتيجية يف درء في�شان دجلة وتخلي�س 
بغ���داد من الغرق ، �شممه مكتب ال�ش���ادة كود و�شركاه 
ونفذت���ه �شركة بلفور بيتي و�شركة 

زبلن االملانية ، ويت�شمن حفر قناة بطول 62 كم ت�شل 
دجل���ة مبنخف�س الرثثار واقام���ة �شدة كونكريتية على 
دجل���ة مقابل مدينة �شامراء المرار املياه اىل املنخف�س 
واقام���ة ناظم���ن عل���ى القن���اة املذك���ورة و�ش���در نه���ر 

اال�شحاقي ، وكلف امل�شروع نحو 17 مليون دينار .
ويف الي���وم نف�ش���ه ، وعل���ى نه���ر الفرات ج���رى افتتاح 
م�ش���روع احلبانية خلزن املي���اه يف منخف�س احلبانية 
م���ن خالل ج���دول ي�ش���ل الف���رات باملنخف����س ) جدول 
ال���ورار( بان�شاء �ش���دة على الفرات هي �ش���دة الرمادي 
ملي���ون  بكلف���ة  الفرن�شي���ة  هر�شن���ت  �شرك���ة  نفذته���ا 
و395413 دين���ارا . وجدول العادة املياه من البحرية 
اىل الف���رات عن���د احلاجة م���ع ناظمه ، وج���دول ي�شل 
البحرية بهو رابي دب�س ال�شتخدامه عند امتالء 

البح���رية يف مو�شم الفي�شان . ومن م�شاريع اال�شبوع 
االول لالعم���ار افتت���اح ج�شر الكوف���ة وج�شر طويريج 
وطري���ق احللة ����� النجف يف ي���وم 7 ني�ش���ان وم�شفى 

القري يف املو�شل والف بيت يف منطقة الطوبجي .

اال�سبوع الثاني) اآذار 1957 ( 
افتت���ح ي���وم 23 اآذار 1957 ج�شر امللك���ة عالية وكلفته 
ملي���ون و�شتمائة الف دين���ار و�شمي فيم���ا بعد بج�شر 
اجلمهوري���ة ، ويف الي���وم نف�ش���ه افتت���ح ج�ش���ر االئمة 
ال���ذي يربط االعظمية بالكاظمي���ة بكلفة مليون و300 
الف دين���ار ) �شركة �شمن�س وكتان���ة( . وو�شع احلجر 
اال�شا����س مل�ش���روع ا�شكان غرب���ي بغداد وعه���د به اىل 
�شرك���ة تاجري���ان بان�ش���اء ال���ف و250 دارا ، وكان���ت 
احلكوم���ة قد عهدت اىل �شركة دوك�شيادو�س اليونانية 

بناء 2500 دارا وينتهي العمل �شنة 1960 .
وعه���د اىل �شرك���ة هوكتي���ف بان�ش���اء ث���الث حمطات 
كب���رية للكهرب���اء يف كرك���وك والب�ش���رة وبغ���داد . 
وافتت���ح يوم 25 اذار1957 طريق بغداد �� املحمودية 
وطري���ق احللة �����  املحاويل وطريق بغ���داد �� الفلوجة 
وطريق طا�شلوجة �� دوكان .  ويف يوم 26 اذار افتتح 
م�ش���روع امل�شيب االروائي الذي احيا مئات االالف من 
الدومن���ات الزراعي���ة . كم���ا افتتح ي���وم 28 اذار معمل 
ل���واء ال�شليماني���ة . ويف  ال�شمن���ت يف �شرجن���ار يف 
املو�شل افتتح ي���وم 27 اذار ج�شر اخلازر يف املو�شل 
وو�ش���ع احلج���ر اال�شا����س ملعم���ل ال�شك���ر يف املو�شل 

وافتتاح معمل الغزل والن�شيج فيها .

اال�سبوع الثالث ) ني�سان 1958 (
 افتت���ح يف ه���ذا اال�شب���وع العديد م���ن امل�شاريع املهمة 
مث���ل معمل الغ���زل والن�شيج يف مع�شك���ر الر�شيد ) 26 
ني�ش���ان(  وم�شروع ا�ش���كان الو�شا����س ،ومعمل ال�شكر 
يف املو�شل )27 ني�شان( وطريق احللة الديوانية )29 
من���ه( و�شايل���و حبوب الب�ش���رة ) 27 من���ه ( وم�شرف 
الرميث���ة وج�شر ال�شم���اوة ومعم���ل ال�شمنت يف حمام 
علي واملجموع���ة الثقافية يف املو�شل . وج�شر ال�شكك 
احلدي���د يف بعقوب���ا ومن�ش���ات النف���ط يف النا�شري���ة 
وطري���ق كرك���وك طقط���ق . وج�ش���ر العم���ارة وج�ش���ر 
املو�شل وطريق العمارة الب�شرة وطريق بغداد احللة 
، كم���ا و�شع احلج���ر اال�شا�س مل�ش���روع كهرباء املنطقة 

اجلنوبية ) 27 منه( وفندق كربالء )29 منه( ..

رشعت وزارة توفيق السويدي الثالثة قانون مجلس االعامر 

رقم 23 لس��نة 1950 ، بعد مخاض عس��ري استمر نحو اربع 

س��نوات ، تدخلت فيه جميع تفاصيل املش��هد الس��يايس 

املضط��رب ، غري ان اهمية تأسيس��ه كانت الغالبة عىل كل 

ذلك .فضال عن التطورات االقتصادية التي ش��هدها العراق 

واملتمثلة اوال بازدياد ايرادات النفط ورشوط البنك االدويل 

ملساعدة العراق..


