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Abstract 
    Iraq witnessed an urban development after the British occupation and the entry of 
modern cars in the field of road transport during the first world war, The Iraq government 
has established transportation routes and built bridges and barrages on the Euphrates River 
near the city of Ramadi, for example, Nazim Al warar and Nazim Al Jazeera to avoid the 
danger of flooding and storing excess water in Lake Al Habbaniyah to take advantage of it 
when water levels drop, Continued traffic between Baghdad, Damascus and Amman 
through the city of Ramadi, and provide rest places for travelers when they land in the city 
of Ramadi .                                                                                                               

 ملخص البحث
شهد العراق تطور عمراني بعد االحتالل البريطاني ودخول السيارات الحديثة في مجال النقل البري ابان الحرب العالمية االولى، اذ         

قامت الحكومة العراقية بأنشاء طرق مواصالت واقامة الجسور والقناطر على نهر الفرات قرب مدينة الرمادي، مثل ناظم  وجدول الورار  
جزيرة، لتالفي خطر الفيضانات وخزن المياه الزائدة في بحيرة الحبانية لالستفادة منها وقت انخفاض مناسيب المياه، واستمرار سير وناظم ال

 المركبات بين بغداد ودمشق وعمان عبر مدينة الرمادي، وتهيئة اماكن استراحة المسافرين في الرمادي.  
 مقدمة البحث 

من بغداد باتجاه دمشق وعمان ذهابا وايابا تسير بمحاذاة نهر الفرات عبر قنطرة العزيزية  في الجانب الغربي كانت القوافل التي تخرج      
والتي عدت حلقة وصل بين الشرق والغرب ومحطة استراحة ومركز لتبضع 1870لمدينة الرمادي التي اسسها مدحت باشا والي بغداد سنة 

ض للتخريب اثناء ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات وحدوث الفيضانات التي تشل حركة النقل وتوقف المسافرين، غير انها كثيرا ما كانت تتعر 
ية  القوافل التي تسير أليام واشهر اال ان تلك المشاكل التي اضرت بالمدينة شهدت تطورا بعد تأسيس الدولة العراقية واقامة الحكومة الملك

ئط النقل الحديثة التي ادخلتها قوات االحتالل البريطاني ابان الحرب العالمية االولى كالسيارات  السيما بعد ان عرف العراقيين وسا  1921سنة  
والقطارات وما الزمها من اهتمام بمشاريع الري الكبرى التي شهدت تطورا ايضا ألهميتها في اقامة طرق المواصالت والسيطرة على فيضانات 

سهل عملية سير المركبات دون توقف، اذ اهتمت الحكومة العراقية بإقامة ناظم وجدول الورار  نهر الفرات وأنشاء السدود والقناطر التي ت
لها وايصال المياه الزائدة في نهر الفرات وقت الفيضانات الى بحيرة الحبانية في جدول العزيزية وحماية مدينة الرمادي والمناطق المجاورة  

ستفادة منها للري وقت انخفاض مناسيب المياه عن طريق اعادتها الى النهر، واستمرار مرور  من خطر الفيضان واالحتفاظ بالمياه الزائدة لال
 المسافرين عبر السدة دون توقف. 

 العهد العثماني حتى احلر ب العاملية االوىلاألول : املبحث 
الحضارة البابلية او القوافل باتجاه بغداد وبالد  كانت الرمادي محطة نهرية تتوقف فيها السفن التي تنقل القير من هيت باتجاه بابل زمن     

وتعد نقطة    (1) الشام لنقل البضائع والسلع التجارية في العهد العثماني اذ كانت الرمادي محطة للراحة والتزود بالمؤن التي يستفد منها التجار
( بعد ان استوطنها الناس وغدت مركز بيع وشراء اتصال بين مناطق البحر االبيض المتوسط والخليج العربي وقد اطلق تسمية )الرمادي

الحيوانات وجمع السماد  الناتج من مخلفات الحيوانات او مخلفات النار )الرماد( التي تجمع على شكل تالل يستخدمها المزارعون كمادة 
المستخدم في صناعة االواني الفخارية وفي  اولية لتنشيط االرض الزراعية وتهيئتها للزراعة كما ويتم استخدامه كمادة اولية تمزج مع الطين  

قد ساعدة السداد على تفاعل القرى مع المدينة باعتبارها حلقة وصل تربط  (2)البناء، وكانت القرى مصدر انتاج الرماد وتسويقه الى الرمادي
نة وكانت الرمادي حلقة وصل بين بغداد  اطراف المدينة بالمركز، وكانت سدة العزيزية حلقة وصل بين القرى في الجزء الغربي ومركز المدي 

. كانت القوافل القادمة من دمشق تدخل العراق عن طريق ناحية القائم وتسير بمحاذات نهر الفرات مرورا بناحية عنة وهيت (3) ودمشق وعمان
 (6) جعله قضاء تابع لوالية بغدادبعد ان الغى سنجق الدليم و   (5) 1870التي اسسها مدحت باشا والي بغداد    (4)حتى تدخل مدينة الرمادي  

التي الغى   ثم الحق بها ناحية الرحالية  (8)والحق بها نواحي هيت وكبيسة و الصقالوية  (7)وكونها منفذ العراق باتجاه سواحل البحر المتوسط
واسس فيها مراكز الشرطة لحفظ االمن وسالمة الطرق امام القوافل القادمة من    (9) ارتباطها بسنجق كربالء وجعل ارتباطها بقضاء الدليم

والدليم  عمان والتي تخرج من الرطبة عبر الطريق الصحراوي مرورا بالرمادي والتي كثيرا ما تتعرض للتهديد من القبائل البدوية كقبيلتي شمر  
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المحاصيل    (10) استالم  المجاورة، ومركز  القرى  بين  اتصال  البرية، ونقطة  القوافل  للزوار ومكان وقوف  استراحة  محطة  الرمادي  وكانت 
وللمحافظة على سالمة القوافل  (11) الزراعية، وسوق تجاري يتبضع منه االهالي لسد احتياجاتهم من سلع وخدمات ومنسوجات ومالبس وغيرها

وقيامه بإصالح (12) مسيرتها فقد وضع مدحت باشا خطة توزيع االراضي على القبائل الرحالة لتوطينهم وتمدين القبائل واستتباب االمن  وتامين
 (13) وربيةالجهاز االدارية ومؤسساته وتطبيق االنظمة والقوانين لوالية بغداد للخروج بالوالية الى عهد الرقي والتقدم الذي وصلت اليه الدول اال

 التي كان لها الدور الكبير في االتصال الثقافي بين البلدان العربية وساهمت في تطوير الفكر العربي نحو حمل مفاهيم التحرر الوطني من 
ايجابي في جميع  العثمانية بشكل  االنفتاح والتطور وقد ساهمت االصالحات  ابنائها من  التي حرمة  القديمة  العثمانية  االنظمة والقوانين 

كما وعملت االصالحات على اثراء اليقظة العربية وتعزيزها حيث ان فلسفة مدحت باشا في الحكم كانت تقوم على    (14) ات العثمانيةالوالي
اشراك االهالي مع ادارات المجتمع في اصالح احوال البالد واعداد دولة تقوم على الحكم الدستوري والشورى وقد ساعد ذلك ظهور ادباء  

الي البستاني واخرون  ساهموا في دعم  اليازجي وبطرس  الثقافة االوربية فقام   (15)قظة العربية امثال ناصيف  كان مدحت باشا من محبي 
في وقت كانت مياه فيضان   (18)واسس فيها بلدية يديرها مراقب  (17) التي اعتبرها منتقديه مخالفة للشريعة االسالمية  (16)بتمصير مدينة الرمادي

نهر الفرات تغمر االراضي المجاورة وغرق االراضي المجاورة للنهر واتالف  المحاصيل الزراعية وتدمير طرق المواصالت وتخريب السدود  
ر الفيضان كونها  وتعطيل قوافل السير والحاقها اضرار كبيرة بالمدن والقرى القريبة من النهر وكثيرا ما كانت قنطرة العزيزية تتعرض لخط

العديد من   مخلفا  الحبانية  الى منخفض  السريع  وانحداره  المياه  منسوب  ارتفاع  اثناء  النهر  مياه  تتخلله  ارضي  بداية منخفض  في  مقامة 
الفيضان   وكثيرا ما كانت القنطرة تتعرض للتخريب بسبب حدة انحدار الماء الزائد وقت (19) المستنقعات المائية في منطقتي والعزيزية والحوز

وقطع الطريق بوجه القوافل المارة واجبار المسافرين لتغيير اتجاه السير والبحث عن طرق بديلة وهذا يستغرق مدة طويلة ومعانات للوصول  
العهد كان بإمكان االدارة العثمانية تالفي اضرار الفيضان او تقليلها وذلك بشق الترع والجداول كما كان يحدث في    (20) الى محالت تواجدهم

العباسي وتصريف المياه الزائدة نحوها وتوزيعها على مساحة اكبر من االراضي اال ان الدولة العثمانية لم تهتم بتنفيذ  هكذا مشروعات  
غير ان طبيعة البالد الجغرافية واتساع االراضي الزراعية وكثرة اهوارها ومستنقعاتها الى قيام ادارة مركزية قروية او مدنية تتألف    (21)نافعة

من مركز المدينة واالراضي المحيطة بها من قرى وارياف اذ تجمعت طاقاتها البشرية مكونة نظاما اصالحيا في جميع جوانبه السياسية  
اذ رافق التنظيم المدني والقروي مكانة في ظهور مركز المدينة   (22)واالجتماعية لها قوانينها ولها موارد مائية واراضي زراعيةواالقتصادية  

كانت وسائل النقل النهري القديمة بين ضفتي نهر الفرات في لواء الدليم متمثلة بـ )األكالك,   (23) الحضرية وازدياد عدد سكانها وتوسع مساحتها
وفي المناطق البرية اقتصرت وسائل السفر على الجمال وبعض الحيوانات االخرى اذ كانت القوافل    (24)ب الصغيرة, الدووب، القفف(القوار 

جمل وهناك قوافل تعمل على الطرق الخارجية لنقل المسافرين والحجاج والبضائع   200  -80التي تعمل على الطرق الداخلية تتكون من  
وبعد ان اعلن السلطان   (26) التي تتنقل بين بغداد والشام (25)يوما وكانت القوافل 40  – 20ال يستغرق سفرها من وتضم عدة االف من الجم

ولغرض السيطرة على الفيضانات دعت الحكومة العثمانية   (27) 1908عبد الحميد ضرورة اجراء اصالحات الدولة واعادة العمل بالدستور سنة  
س ليقوم بأعداد التصاميم الفنية ألحياء مشاريع الري في بالد مابين النهرين والذي جاء الى العراق في  مهندس الري الشهير ويليم ويلكوك

ومكث في البالد زهاء سنتين ونصف درس خاللها احوال الري وطبيعة االراضي اذ قام ومعه هيئة المهندسين يرسم    1908تشرين الثاني  
على تحقيقها اعمار االراضي وانعاش البالد وتخليصها من اخطار الفيضانات وقد انهى   الخرائط والتصاميم لمختلف المشاريع التي يتم

معززا بالخرائط والتصاميم في جزئيين يحتوي الجزء االول اصل التقرير عن    1911اعماله وقدم تقريره الى الحكومة العثمانية في نهاية اذار  
)) لست    -جزء الثاني اختص بالخرائط والتصاميم فقط  وقد انهى تقريره بمقولته االتية:ري العراق مع الملحقات والتخمينات العائدة له اما ال

 اظن شعبا رزينا يفكر حقيقة في احياء بابل من جديد سيتردد لحظة في تنفيذ هذه المشاريع في وقت واحد واذا اخرجنا المصرفان المقترحان، 
وخزاناته الى خير الوجود وقاما بما يتطلب منهما تماما فان كل مشروع عمومي  مصرف لمياه فيضان دجلة وخزاناته ومصرف فيضان الفرات  

في وادي الرافدين من مد سكة حديد او حفر جدول او تعبيد طريق او تشييد بناية او انشاء حديقة اقول ان كل عمل من هذه سيكون مصانا 
االعتيادية وليست من الشواذ كما عليه في مصر ... فكل محاولة    من اخطار الغرق ... ان حوادث الطغيان في وادي الفرات هي من االمور

 إلعمار االراضي دون التوقي من الطغيان الجارف التكون نتيجتها غير انجراف البالد يوما الى مايشير اليه الفصل السابع من سفر التكوين
العمال التي اوصى بها السير ويلكوكس التي تخص في التوراة وهو الفصل الذي يصف طوفان نوح وصفا شامال (( وجاء في التقرير ا

   - التدابير المتخذة لدرء فيضانات نهر الفرات الشديدة واشتملت التوصيات على:
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 ( فتحة عرض كل منها ثالث امتار . 25صدر ناظم لمصرف الحبانية بالقرب من الرمادي ذو ) -1
 حفر المصرف في وادي الفرات.   -2
 حفر المصرف في الصحراء.   -3

 (.  3- 2- 1ينظر الخارطة رقم ) (28) ( ليرة تركية500,395لفة المشروع بـ )وخمن ك
في التاسع والعشرين من    (29) ولم يعمل بمقترحات ويلكوكس بسبب اندالع نيران الحرب العالمية االولى ومشاركة الدولة العثمانية فيها     

لمراكب وسدوا بوجهها التجارة مما اصابها االفالس ولسد النقص الى جانب المانيا، وقد منعت دول الحلفاء عنها ا  1914تشرين االول  
باألموال قبلت الحكومة التركية البدل النقدي عوض الخدمة العسكرية من صنفي االحتياط والرديف فظهر لديها عسر مالي لم يكن في  

طرق والمواصالت من جهة واهمال مشاريع الري الكبرى  يتضح ان اال دارة العثمانية في والية بغداد لم تعط اهتماما في مجال ال   (30)الحسبان
المتمثلة في طغيان مياه نهر الفرات في مواسم الفيضانات واثاره السلبية على مدينة الرمادي والمناطق المجاورة وترك الفالحين يعانون  

وعات ودمار الطرق وتخريب السدود والقناطر مشاكل الفيضانات وسوء ادارتها وما يترتب عليها من اغراق االراضي الزراعية واتالف المزر 
 المقامة في مقدمات االنهار وشل حركة المسافرين وتعطيلها واشغال الدولة والناس بالفيضانات وكيفية معالجتها . 

 عهد االحتالل الربيطاني املبحث الثاني 
ادت مشاركة الدولة العثمانية في الحرب الى جانب المانيا الى شل العمل باإلصالحات التي اقر بها السلطان العثماني عبد الحميد       

والتوجه الى مدينة الفلوجة واحتلتها في    (31) 1917من جهة ودخول القوات البريطانية والية بغداد واحتاللها في اذار    1908الثاني سنة  
واكمال احتاللها هيت والوس وحديثة في   (33) 1917ثم صوب الرمادي واحتلتها في التاسع والعشرين من ايلول    (32)الحادي عشر من تموز

ء الدليم بكافة اقضيته ونواحيه فاصبح لوا  (35) 1918واالنفراد بمدينة عنه واحتاللها في الثامن والعشرين من تشرين االول    (34) 1918اذار  
فاضطربت اوضاع البالد االقتصادية وتوقفت التجارة عبر بالد الشام وتركيا وقلة المواد الغذائية وتزاحم السكان   (36) تحت االدارة البريطانية

ان من ضنك اقتصادي بسبب،  اذ كانت الحرب حدث في تاريخ البالد لما اصاب السك  (37) على المخازن لشراء المزيد من المواد الغذائية
دام  استحواذ االدارة البريطانية على قوت الشعب من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية وتخزينها لسد حاجة افراد الجيش البريطاني، واستخ

ات وحفر الجداول والعمل  المواطنين العراقيين دروع بشرية مع القوات البريطانية واجبارهم على العمل القسري كشق الجداول وردم المستنقع
. بلغت الضرائب التي تجبيها القوات البريطانية من العراقيين ثالثة اضعاف ما كانت عليه ابان  (38) في الزراعة وغيرها من االعمال المجانية

مما هيأ للقوات البريطانية  وانشغال الناس فقط في البحث عن الغذاء واالمان، (39)العهد العثماني مما زاد الفقر لدى الكثير من ابناء الشعب
العميد .ت .هي.   العسكري  المهندس  الى  المهمة  العسكرية واوكلت  القطعات  لتسهيل حركة  المواصالت واستخدامها  السيطرة على طرق 

لدراسة المناطق التي تمر فيها القطعات العسكرية البريطانية واالشراف على االشغال العامة وتوليه االهتمام    T.Hi.ATkinso    (40)اتكنسون   
والقطعات   االليات  حركة  لتسهيل  بالتراب)السبيس(  وفرشها  الطرق  وانشاء  وتجفيفها  الري  قنوات  طمر  على  فعمل  المواصالت  بطرق 

الطرق الحضرية والمتطورة كما معمول به في بريطانيا والدول االوربية بحجة ان االموال غير    بدال من اقامة الجسور وتعبيد  (41) العسكرية
ادت االعمال العسكرية الى حرمان المزروعات من مياه السقي وقطع مياه الشرب عن المواطنين والتي تعد مصدر   (42) كافية للقيام بالمهمة

وقد تأثرت مدينة الرمادي من جراء    (43) َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي  لقوله تعالى  الحياة االساسية لإلنسان والحيوانات والمزروعات  
يتضح من   (44)1918اغالق الممرات المائية وطمر قنوات الري الى ارتفاع منسوب نهر الفرات وتعرضها لخطر الفيضان في اذار ونيسان 

الحياة   ذلك ان االدارة البريطانية على الرغم من ادخالها االليات واالجهزة المتطورة التي لم يشهدها العراق سابقا اال انها عطلت جميع مرافق
العراقيين وانصب اهتمامها على تهيئة طرق المواصالت لتسهيل حركة القطعات العسكرية وتامين الحماية للقوات الغازية وجبي الضرائب من  

يطانية كما كان معموال به في العهد العثماني واستخدامها لتمويل القطعات العسكرية واالنفاق على القوات البريطانية وعدم تحميل الخزانة البر 
راقيين وتفشت  االنفاق على القوات في العراق مما اثر سلبا على المواطنين العراقيين اذ انتشرت الفوضى وعم الفقر وكثرة المجاعة لدى الع

االمراض التي هتكت اجساد المرضى وكثرة الوفيات وعم الخراب في البنى التحتية للبلد وخربت االرض الزراعية وجففت المياه في الجداول  
من  واتلفت المحاصيل الزراعية واهلكت الثروة الحيوانية وانهكت االنسان العراقي  الذي انصب اهتمامه  في البحث عن لقمة العيش واال

ت واالستقرار وفقدان الروح الوطنية والقيم والمبادئ وصار الشعب مغلوب على امره بعد ان جندت االدارة البريطانية من يعمل لصالحها وشرع
 لهم القوانين في جمع الضرائب من الفالحين واصحاب المهن الحرة وصرفها على القوات البريطانية. 
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 املبحث الثالث العهد امللكي 
ت الحرب العالمية االولى حدث تاريخي للعراق فهي نقطة تحول في حياة العراقيين الذين عاشوا في عزلة تامة عن العالم الخارجي كان     

والعربي أبان العهد العثماني وعدم معرفتهم ما حدث ويحدث من تطور ثقافي وعلمي في الدول االوربية ومايجري على الساحة العربية فكانت 
ل اجتماعي مفاجئ على نطاق واسع وقد شبهها العرب بالنائم الذي يوقظ فجأة فيشهد حدثا عجيبا العهد له من قبل فهزت  الحرب نقطة تحو 

على    كيانه وبعثت فيه الدهشة واالرتباك الزمها سرعة انتشار الثقافة االوربية متمثلة بأنشاء المدارس وفتح ابواب التعليم التي كانت محرمة
من تقاليد الكفر ودخول السيارات والقطارات والطائرات التي لم يشهدها الناس سابقا اذ كانت وسائل النقل والتنقل شاقة  المسلمين بحجة انها 

 . (45)ومتعبة وتستغرق وقتا طويال بينما العالم ينعم بالراحة والسرعة في السفر
وعدد من الوزراء العراقيين وبناء مؤسسات مدنية وعسكرية   (46)وقد ساهمت الحرب على اقامة الدولة العراقية بزعامة الملك فيصل االول     

  على نهج الدول المتطورة يديرها عراقيون تحث اشراف مستشارين بريطانيين يتولون االشراف على ادارة المؤسسات وفق خبرات الدول المتطورة 
  (47)د من ادارة نفسه بنفسه وقدرته على مواكبة احداث العصرلحين تمكين البل  1922البريطانية لسنة    -كما قيد ضمن بنود المعاهدة العراقية

اء كانت السيارات التي دخلت العراق مع القوات البريطانية تستخدم لألغراض العسكرية في بادئ االمر وقد حتمت على االدارة البريطانية انش
اقتناها    طرق مواصالت حديثة تتالءم وحجم ونوع السيارات وعند خروج القوات البريطانية من العراق بيعت السيارات للدولة العراقية وقد 

 . (48)اصحاب االموال والمتنفذين وتشغيلها لنقل المسافرين والبضائع بين المدن العراقية
استخدام السيارات لتحل محل الدواب في نقل المسافرين والبضائع بين   1925سنة    Clayشهدت دائرة االشغال التي يديرها كالي         

وجيه االجانب  المدن العراقية وبين بغداد والدول المجاورة التي يديرها االخوين النيوزلنديين اللذان كان لهما الدور الكبير والتأثير المباشر في ت
انت السيارات التي تتنقل بين بغداد ودمشق تمر بمدينة الرمادي عبر قنطرة العزيزية  اذ ك  (49)نحو العراق عن طريق شركة النقل )نيرن(

وكانت السيارات الحديثة تحمل البضائع والمسافرين من بغداد الى دمشق تتوقف في مدينة الرمادي ليتم فحصها   (50)بمحاذات نهر الفرات
يرافقها دليل تعبر قنطرة العزيزية   (51) ن سيارتين او ثالث سياراتوفحص المسافرين وفحص حمولتها ثم تنطلق على شكل ركب مكون م

ومنها من يسير بمحاذات الفرات قاطعة طريق هيت حديثة القائم الى دمشق مرورا بمدينة البو كمال ودير الزور واما التي تسلك الطريق 
وشهد العراق تطورا في جميع المجالت اال انه كان بطيئا وكان الفقر المحدق   (52) الصحراوي  تعبر ناحية الرطبة حتى االراضي السورية

اقامها  واسع االنتشار وتفاقم العجز في الميزانية جراء التزام العراق بدفع حصته من الدين العثماني من جهة ودفع نفقات الخدمات العامة التي  
شانه شان الدول االخرى يعاني من الركود االقتصادي بسبب االزمة المالية التي    البريطانيون خالل الحرب فكان العراق في نهاية العشرينات

تزايدت حاالت االفالس وانخفضت اسعار البضائع وازدادت البطالة الحضرية في مجالت الصناعة    1930وفي سنة  1929شهدها العالم سنة  
 .(53) ولم ينجز اال القليل منها في ظل االنتداب

بوجوب تأثيث دار    1930والمؤرخ في الثاني عشر من حزيران    8107للمسافرين امرت وزارة الداخلية بكتابها المرقم  ولتوفير الراحة      
   -استراحة في الرمادي على ان تكون االثاث المراد شرائها للدار كما يلي:

 منضدة للزينة.  -1
 كرسيان لالستراحة.  -2
 دوالب صغير بجانب السرير.  -3
 طاغم غسل .   -4
 فرش االرضية.  -5

المعنون الى متصرف لواء الدليم بان دار الضيافة    1931في الثاني عشر من اذار    63وذكر المفتش االداري للواء الدليم بكتابه المرقم       
فأخذت االدارة بمفردات المفتش االداري   (54) في الرمادي غير الئق لالستراحة وطالب اعادة تأثيثها بما يتالءم وراحة المسافرين االجانب

د  همية مركز الرمادي فتم تطوير دار الضيافة وتهيئة منازل للسياح والمسافرين باعتبارها من اسباب وسائل راحة السياح وللسائح حق التزو أل
للمسافرين  نقل  وسائط  تهيئة  وتم  الزفت والقير وغيرها  ومنابع  هيت  ومحاجر  الصيد  واماكن  االثار  مواقع  الى  سفر  يحتاجه من  ما  بكل 

وشموله ضمن    1927البريطانية لسنة    –وبعد ان حصل العراق على استقالله بموجب المادة االولى من مبادئ المعاهدة العراقية  (55)والسواح
 ( 56) وانهاء االنتداب البريطاني شرط االحتفاظ بمعدل التقدم الحاضر وسير االمور سيرا حسنا1932المادة الثامنة دخوله عصبة االمم سنة  
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لعراقية قادرة على ادارة اشغالها وتسيير شؤونها بنفسها وجعل وظيفة المستشار البريطاني وظيفة استشارية التنفيذية وله  مما جعل الحكومة ا
.  وبناء على مقترحات الهيئات الفنية لمشاريع الري حول تصريف المياه  (57)ان يبدي اراءه فقط في الشؤون التي يحيلها اليه الوزير المختص

الزائدة الى منخفض الحبانية والسيطرة على فيضان نهر الفرات ضمن الخطط المرسومة  فقد نصت المادة الخامسة من قانون االعمال  
في السادس والعشرين من اب   568اردة بكتابها ذي العدد  وبناء على مقترح وزارة االقتصاد والمواصالت الو   1931لسنة    479العمرانية رقم  

اجاز لوزير المالية اجراء مناقصة للقيام بمشروع الحبانية وصدر ابي غريب بضمان ايرادات النفط وذلك الن مشروع الحبانية يعود   1931
المالية وانعاش الحركة االقتصادية في البالد وايجاد    على البالد بالفوائد الجزيلة من حيث التقدم والعمران وما يترتب عليه من تهوين الضائقة

وقامت مديرية الري العامة االحتفاظ باألراضي المالصقة لمشروع الحبانية بموجب كتابها    (58)اشغال للعمال وهذا يقلل من كارثة البطالة
اذار    1463 العشرين من  مياه  1932في  وخزن  لتصريف  المشروع  وتشغيل  انشاء  في  الجوية    (59) الفيضان  الستخدامها  القوة  وسابقت 

للقاعدة الجوية بين الرمادي والفلوجة في موقع سن الذبان باعتبارها داخلة ضمن   البريطانية االحتفاظ باألراضي التي يمكن ان تستعمل 
للقاعدة المرسومة  المذكورة ضمن حدود    (60) الحدود  المالية موافقتها على االحتفاظ باألراضي  ابدت وزارة  في    7800القاعدة بكتابها  وقد 

على    1932وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في الثاني عشر من حزيران    (61) 1932السادس والعشرين من شهر مارت )اذار(  
نة المختصة  اخال مشروع الحبانية في مناقصة علنية ودعي الشركات الدولية المحددة لالشتراك في المناقصة المعلنة وارسال طلباتهم الى اللج

لالشتغال    (63) مدير الري في العراق الى لندن لمدة ثالثون يوما   Al Ardوقد اوفد المستر االرد     (62)على وفق الشروط التي وضعتها الوزارة
لى  في تدوين شروط المقاولة مع الشركات التي ترغب بالعمل في المشروع وقد مكث في استانبول ثالثة ايام للحصول على رخصة السفر ا

   -لندن وقد وصلت طلبات المناقصة للشركات االتية:
 بلفور بيتي وشركاهما.  -1
 شركة هنري واوالده المحددة.   -2
 شركة فوجرول.   -3
 شركة همفريز دويداج المحدودة .  -4
 توتان وماولم و براند و جبسون و عبود .   -5
 باولينج وشركاهم .  -6
 سير لندسي باكستون وشركاه.   -7
 ترانتينا للكهرباء . سبيث سوسياتا  -8
 ( 2ينظر خارطة رقم )  (64) شركة هرسان وافقت على االشتراك بالمناقصة ولكن لم تصل طلبات المناقصة الى اللجنة -9

والمؤرخ في الثالث من  7565ولضرورة التفاهم مع الشركات الراغبة في العمل بالمشروع وبناء على كتاب وزارة المواصالت ذي الرقم       
( يوما 36المعنون الى سكرتير مجلس الوزراء فقد اعلن مجلس الوزراء موافقته على تمديد مدة ايفاد المستر اآلرد الى )  1932تشرين االول  

وتحسبا لتأثيرات مشروع الحبانية على الطيران البريطاني ابلغ وكيل السفير البريطاني وكيل   (65) في لندن وثالثة ايام في استانبول  يقضيها
بناء على المعلومات التي حصل عليها من شركة الطيران البريطانية التي تذاكرت مع العراق   1935الوزير العراقي  في الثالثون من اب  

حبانية تتبخر مياهها بصورة مستمرة تصل الى متر من االرتفاع خالل السنة فعدلت الحكومة العراقية عن فتح سدة الطاش خشية بان بحيرة ال
واقترح على الحكومة العراقية فتح جدول فقط باستخدام التركتورات المستخدمة   1937من ضبان البحيرة وعدم صالحها لنزول الطائرات سنة  

المهندسين االستشاريين كود و 1936على هذا االساس دعت الحومة العراقية سنة    (66) من الغرق وقت الفيضان  للحفاظ على المزروعات
ولسن وميتشال وفونان لي للقيام بدراسة مستفيضة وتحر كامل لنهر الفرات ووضع تقرير يتناول شتى المشاريع التي يمكن االخذ بها لتخفيف  

المياه الزا الهيئة في تقاريرها بان مساحة منخفض الحبانية قادر على  (67)ئدةوطأة الفيضانات واختزان  . وبعد دراسة مستفيضة اوضحت 
(م فوق سطح البحر وان منسوب قاع البحيرة اوطأ من معدل مستوى  49استيعاب مياه فيضان نهر الفرات عندما يكون منسوب المياه )

  1936وفي سنة    (69) 3( مليار م2خزن كميات كبيرة من مياه الفيضان تقدر بـ )وهي قادرة على     (68) ( م11الفيضان في مدينة الرمادي بـ )
اشارت تقارير المفتش االداري للواء بان فيضان نهر الفرات ادى الى كسر السداد قرب الرمادي وغرق المحاصيل الزراعية وانقطاع الطريق  

 . (70) لعمل بمشروع الحبانية لتالفي االخطار الالحقةامام المسافرين بين الرمادي وبغداد واكد المفتش االداري بضرورة ا
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بضرورة انشاء دار حكومية جديدة تجمع    1936في العاشر من مايس  85اوصى المفتش االداري للواء الدليم بموجب تقريره المرقم        
ي السنين القادمة كون بناية المتصرفية غير  فيه الدوائر وفضل ان تكون الدار خارج البلدة على طريق السيارات استعدادا لتوسيع البلدة ف

الئقة السيما وان بلدة الرمادي اصبحت محطة استراحة الزوار االجانب القادمين الى العراق واوصى ببناء محالت خالء للسيدات االجنبيات  
ل وهله قضاء حاجتهم وان الزوار األوربيين بالقرب من دائرة جوازات السفر الن المسافة بين الرطبة والرمادي طويلة وان المسافرين يريدون او 

انتقا البلدة واهلها من  د ينظرون الى ثقافة الرمادي وجماليتها على ضوء خدماتها للزائرين وان االهتمام بنظافة المدينة تعني حفظ كرامة 
  1938في الخامس والعشرين من اب    واشار المفتش االداري   (71) االجانب واوصى ببناء صالون للسيدات االوربيات على الطريقة االوربية

بان الطريق الذي يخرج من الرمادي باتجاه عمان ودمشق ال توجد عليه مخافر من الشرطة لتامين الحماية للقوافل وانه هناك مخفر للشرطة  
لطريق لتامين االمن ( كم وبناء على طلبه خصصت سيارتين مسلحة مقرها الرطبة للتجوال على طول ا310في الرطبة التي تبعد اكثر من )

اشارة وزارة    1938.  وفي العاشر من تشرين االول  (72) والحد من المنازعات العشائرية التي تؤوم المنطقة في فصل الربيع لطلب الكالء
لعامة اجرت التفتيش  الداخلية بكتابها المعنون الى المفتش االداري للواء الدليم السيد عبدهللا مظفر حول قنطرة العزيزية بان مديرية االشغال ا

وناقش   (73) على القنطرة المذكورة وقد تبين انها قديمة وتحتاج الى انشائها مجددا وان المديرية ستضع التصاميم المالئمة إلعادة انشائها
  156/المرقم م  مقترحات وزارة االقتصاد والمواصالت المقدمة بموجب كتابها  1939مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في الثالث عشر من اذار  

في االول من اذار وبناء على ضرورة العمل بمشروع الحبانية اعلن المجلس   176/في السادس من اذار وكتاب وزارة المالية ذي الرقم م
ومفتش اعمال خرسانية بريطانيين الستخدامهم  كمشرفين على اعمال    2/موافقته على استقدام نائب مهندس مقيم ومعاون مهندس عدد

وبموجب كتاب وزارة االقتصاد    (74) على ان يتم انتقائهم بواسطة المهندسين االستشاريين في لندن  21/كما جاء بموجب العقد س.أف  المشروع
المعنون الى سكرتارية مجلس الوزراء واستنادا الى كتاب   1939في العاشر من اذار    2185مديرية االمور المالية ذي العدد    –والمواصالت

ندسين المستر اتكنسن  في السابع من اذار السنة ذاتها والتقرير المترجم الذي عرضه رئيس المه  14/28/2452/مديرية الري العامة المرقم س
وتقرير السادة كود، ولسن، ميتشل وفرعان لي المؤرخ في السابع عشر من شباط وبعد جمع التقارير المرفوعة من الشركات بهذا الشأن تم  
المختصة   الري  دائرة  من  كل  اجمع  وقد  الكوت  سدة  شيدت  التي  المحدودة  بتي  بلفور  شركة  قبل  من  المقدمة  العطاءات  افضل  اختيار 

( دينار على ان يتم انجاز العمل خالل  767و900والمهندسين واالستشاريين في لندن على احالة العهد الى شركة بلفور بيتي بمبلغ قدره )
( في الثالث عشر من اذار  9اال ان مجلس الوزراء قرر تأجيل النظر في مشروع الحبانية بموجب القرار رقم )   (75)( اربعون شهرا40مدة )

المالية مقترحاتها الرئيسية بخصوص المشروعحتى تقدم وز  الثالث عشر من حزيران    (76)ارة  عقد مجلس الوزراء جلسته قبل    1939وفي 
في الحادي عشر منه حول منح مشرع الحبانية الى شركة بلفور   /م612الظهر وبعد االطالع على مقترح وزارة االقتصاد والمواصالت رقم  

 . (77)( دينار بدال من المبلغ القديم وخول وزير االقتصاد والمواصالت عقد االتفاقية مع الشركة882و000بتي وفق الترتيب الجديد بمبلغ ) 
   -اشتملت مفردات االعمال االتية: 

 انشاء ناظم وجدول الرمادي لدخول المياه الى البحيرة.  -1
 انشاء السداد الالزمة لحفظ مياه البحيرة.   -2
 انشاء ناظم وجدول المجرة لتصريف المياه الزائدة الى هور ابي دبس.  -3

  1941وشرعت الشركة بالعمل وقامت بحفر قسم قليل من جدول الرمادي وفق اعمالها وتوقفت عن العمل اثر حوادث شهر مايس       
اقر مجلس الوزراء بجلسته الرابعة عشر المنعقدة   (78)( دينار553و110االعمال المنجزة بلغة ) بموافقة الحكومة  وذكرت الشركة بأن كلفة
( دينار الى الشركة المذكورة ألنشاء جسر في سد المشايب على خط المشايب فوق كسرة  5000في الرابع عشر من حزيران  دفع مبلغ )

تسير على الطريق مع انشاء سدة في نهاية الجسر الى سدة النهر لسد كسرة   الجدول على ان يكون صالحا لمرور جميع وسائط النقل التي
في الرابع عشر من نيسان    351/كما اعلن المجلس موافقته على مقترحات وزارة االقتصاد والمواصالت المقدمة بموجب كتابها م  (79) الجدول
   - المتضمنة : 1940

 ذية من االنواع المنصوص عليها في المقاولة غير المستعملة .  استعمال شركة بلفور بيتي المحدودة الركائز الفوال -1
 استعمال الركائز االخرى المستعملة غير المطابقة للمواصفات المنصوص عليها في المقاولة لقاء اسعار منخفضة .  -2
 االسمنت من نوع )بورتلند(.   المنصوص عليها في المقاولة وان تزاد سلفة%75عن االجهزة الجديدة اضافة الى   %25السماح للشركة بسلفة   -3
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تأليف لجنة خاصة من وزير االقتصاد والمواصالت واالشغال ومستشار وزارة المواصالت واالشغال وممثل شركة النفط العراقية لدرس قضية   -4
.قدمت الهيئة الفنية لمشاريع الري تقريرها سنة (80)تجهيز الحكومة للشركة المذكورة بالنفط الخام من حوض شركة النفط العراقية في حديثة

المتضمن ضرورة استئناف العمل بمشروع الحبانية الذي بوشر العمل به مرتين وتوقف العمل بسبب الحرب العالمية االولى والحرب    1940
ئة الفنية لمشاريع الري الكبرى برئاسة  ووقد اوصت الهي  (81) وايجاد منفذ لتصريف مياه الفيضان في نهر الفرات الى بحيرة  1941الثانية سنة  

واوصى في تقريره ضرورة فتح جدول واقامة ناظم الذبان    1945وتقريرها في الثامن عشر من اذار    1940المستر هيغ بموجب تقاريرها سنة  
ء موافقته على تشكيل هيئة  وناظم الورار لسحب المياه الزائدة وقت الفيضان الى بحيرة الحبانية وعلى ضوء التوصيات أعلن مجلس الوزرا

فنية لمشاريع الري برئاسة خبير عالمي بشؤون الري والفيضانات والخزانات لدراسة وضع الري والفيضانات والخزانات ووضع التصاميم وكلفة  
ت ارادة ملكية في  وقد صدر   (82) االعمال المقترحة وذلك لتمكين الحكومة العراقية وضع منهاج مفصل للقيام بأعمال الري للسنين الالحقة

على تعين المستر اي. بي. همبل رئيسا للمهندسين ومهندسا مقيما لمشروع الحبانية في مديرية الري   1943الثالث والعشرين من شباط  
ركة  ارتأت الوزارة استئناف العمل فطلبت من الشركة ان تقدم اسعارها لتكملة االعمال غير المنجزة فقدمت الش  1945وفي سنة    (83)العامة

( دينار 1و540و000خصص مبلغ )  1946( لسنة  1اسعار جديدة للمواد الداخلة في العمل وقد اصدرت الحكومة العراقية قانون رقم ) 
. وفي شهر تموز تشكلت لجنة من مدير الحسابات (84) 1945لإلنفاق على العمل وكانت الشركة قد استأنفت العمل في شهر تشرين الثاني  

لعام ومدير االشغال والمواصالت وقد ارتأت اللجنة قبول الصرف الذي تجريه الشركة باعتبارها متعهدة ال وكلية ومديرة  العامة ومدير الري ا
( من بنود المقاولة التي تنفذها شركة بلفور بتي، التي اقر  2وقد استأنف العمل بالمشروع على وفق الفقرة ) (85)بالنيابة عن الحكومة العراقية

  -وفق الشروط االتية: 1945افقته عليها بجلسته المنعقدة في الثالث عشر من حزيران مجلس الوزراء مو 
ان تقوم الشركة بمهمة الوكالء والمدراء عن الحكومة العراقية لغرض تنفيذ االعمال وفق التصاميم والمواصفات المجهزة اليها من جانب  -1

 الحكومة العراقية او المهندسين االستشاريين . 
والعمال ودور السكن لكافة الموظفين تكون كافة المبالغ المصروفة في االعمال بما في ذلك تخصيص المكائن االضافية والمواد الثابتة   -2

 )األوربيين والمحلين( المستخدمين في موقع العمل والتامين وغير ذلك من النفقات المصروفة لحساب الحكومة العراقية .  
 .  (86) لشركة بلفور بتي الحق في اختيار موظفيها وتعينهم وفق الشروط المتبعة لديها -3

الحكومة البريطا      البريطانية، قرر  وبناء على طلب  الجوية  القاعدة  انشاء جدول الذبان وتحويله جنوب  النظر في تخطيط  نية بإعادة 
دينار وقد اقترح المستر  260و000مجلس الوزراء وجوب تكليف الحكومة البريطانية دفع فرق المبلغ في حالة تبديل طريق الجدول والبالغ 

( دينار وبناء على تخفيض المبلغ اوصت الوزارة 150و000يم وقد خفض المبلغ الى ) هيج الخبير اعادة النظر في التخطيط ووضع التصام
عين المستر. اف. أف.    1946وفي شباط    (87)الموافقة على قيام الدائرة المختصة بتنفيذ التخطيط الجديد خصما على مخصصات المشروع

الهيئة والذي اقترح تأليف الهيئة الفنية من ستة مهندسين وعشرون    هيغ احد المهندسين الخبراء في مصلحة  المهندسين الهندية رئيسا لهذه
مساحا وخمس رسامين كلهم اجانب الستحالة توفير العدد المطلوب من الموظفين العراقيين وقد شارك في الهيئة ثالث مهندسين عراقيين  

م منهاج االعمال المقبلة وكان من ضمن االعمال دراسة  ورسامين اثنين وعدد من الكتبة، تمكنت الهيئة من دراسة التحريات السابقة وتنظي
مشروع الحبانية وانشاء سدة على نهر الفرات عند الموقع المعروف )الورار( لتحسين امور السيطرة على فيضانات النهر عند ارتفاع مناسيب  

الفيضان وقت  العامة    (88) المياه  واالشغال  المواصالت  مديرية  نيسان    2381ها  بكتاب  –الحسابات    –وطالبت  من  السادس    1946في 
ان  استحصال موافقة وزارة المالية على شراء دراجة هوائية يستخدمها المهندس المقيم لحاجته اليها في التنقل لمتابعة اشغاله الرسمية على  

المخصص للمشروع الال  (89) يكون ثمنها محسوبا على االعتماد  الدراسة  الهيئة تعد  الذي كانت فيه  الوقت  ارتفعت في  بالعمل  للقيام  زمة 
اد  مناسيب المياه في نهر الفرات فقامت مديرية الري بأعمال الوقاية من مياه الفيضان وذلك بتقوية السداد وتحكيمها وضبط الكسرات في السد

معينة من السداد  المشيدة على ضفاف النهر لصد الفيضانات االعتيادية اما الفيضانات العالية فترتب عليها احداث كسرات في مناطق  
لغرض تصريف كميات من مياه الفيضان الزائدة ودفع الخطر عن المدن والمناطق المجاورة للنهر فقد احدثت كسرات في الضفة اليمنى من 

  - االمور المالية قسم    –. واشارت وزارة المواصالت واالشغال  (90) النهر بالقرب من الرمادي لغرض سحب المياه الزائدة الى بحيرة الحبانية
المعنون الى سكرتارية مجلس الوزراء  ان مشروع الحبانية تأخر بسبب  1946في الثامن عشر من نيسان   148/الحسابات بكتابها المرقم م

راء  حسب ما ورد في قرار مجلس الوز   1945الحرب العالمية الثانية باالستناد الى نصوص المقاولة المعقودة مع شركة بلفور بتي حتى سنة  
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( عدم  1في الثالثون من كانون االول الفقرة )  4495وكتاب مجلس الوزراء    1944بجلسته المنعقدة في الخامس والعشرين من كانون االول  
وصل    1948.وفي السابع عشر من نيسان  (91)المباشرة بجدول الذبان وناظمه لبساطة التكلفة في الوقت الحاضر ولظروف الحرب الراهنة

ادى الى طفح المياه من فوق السداد وفي الثامن والعشرين من نيسان وصل ارتفاع   3م49و86نهر قرب الرمادي الى مستوى منسوب مياه ال
مما اجبر مديرية الري الى كسر سدة الورار لتخفيف منسوب المياه في نهر الفرات وفي الثالثين من نيسان بلغ منسوب    3م  50و77المياه  
ية، كسر سدة الورار وسدة سطيح لسحب المياه المرتفعة الى بحيرة الحبانية وتخفيف خطر الفيضان مما فأوصت المدير   3م  50و80المياه  

ولتعجيل العمل بالمشروع لدرء خطر الفيضانات قدم    (92) ادى الى اتالف المحاصيل الزراعية وتعرض المباني المجاورة للنهر الى الخطر
اقية قبل البدء بحفر جدول مدخل الرمادي وانشاء ناظمه وجدول مخرج الذبان وانشاء ناظمه رئيس الهيئة الفنية تقريره  باربعة حلول استب

   -وتضمنت الحلول:
 اكمال مشروع الحبانية قبل حفر جدول مدخل الرمادي وانشاء ناظمه وحفر جدول مدخل الذبان وانشاء ناظمه .  -1
 ه( على نهر الفرات عند الرمادي لغرض زيادة قابلية المشروع لخزن المياه. بعد اكمال االعمال المذكورة اعاله يجب انشاء سدة ) قناطر كبير  -2
 حفر مدخل الورار مقدم مدينة الرمادي بدال من جدول مدخل الرمادي مع انشاء ناظمه وحفر جدول مخرج الذبان.   -3
 لى نهر الفرات انشاء سدة على نهر الفرات عند الورار لغرض زيادة قابلية المشروع لخزن المياه وانشاء سدة ع -4

  -وقدرت التكاليف االجمالية لتنفيذ المشروع كاالتي:    
 دينار ألنشاء سدة على نهر الفرات.   915و000
 دينار ألعمال تهذيب النهر وتقوية ضفافه عند موقع السدة.    171و000
 دينار ألنشاء ناظم جدول مدخل العزيزية.  622و  000
 ر.  دينار لحفر جدول مدخل الورا  442و000
 دينار لحفر مخرج الذبان وانشاء ناظمه.    825و000
 دينار ألنشاء وتقوية السداد حول البحيرة.   300و000
 دينار لتعلية وتقوية ناظم جدول وتخلية المجرة.   100و000

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .    (93)دينار مجموع تكلفة العمل إلكمال المشاريع المذكورة في اعاله 3و375و000

 وادخلت عليه عدة تعديالت من قبل الهيئة الفنية لمشاريع  1911وقد اجريت عدة ابحاث على مقترحات السير ويليم ويلكوكس سنة        
   -وقد اكتمل المشروع بوضعه انهائي على االعمال الرئيسية التي سيتم تنفيذها وهي انشاء : 1946الري الكبرى سنة 

 انشاء تخلية المجرة مع ناظمه .  -1
 انشاء السداد المحيطة بالبحيرة.  -2
 ( 3الجدول. ينظر خارطة رقم)( امتار وانشاء جسر على  6( فتحات عرض كل منها )5انشاء جدول مخرج الذبان وناظمه المكون من )  -3
. (94)( متر مكعب في الثانية2700( امتار وبتصريف قدره )6( فتحة عرض كل منها )24انشاء جدول مدخل الورار وناظمه المكون من ) -4

  1946نيسان  ( وبناء على مقررات مجلس الوزراء بجلسته الرابعة واالربعون المنعقدة بتاريخ السادس عشر من  4- 3- 2-1ينظر خارطة )
حول منح المهندس المقيم والمهندسين االجانب مخصصات سكن تعادل بدل ايجار الدور تقدرها السلطات المحلية فقد اعلنت وزارة المالية  

( دينار على ان يتم التأثيث 3200( دور بمبلغ )10وتأثيث )  (95) 1948في العاشر من مايس    7012موافقتها على القرار بموجب كتابها  
ووافقت الوزارة على شراء ثالث سيارات نوع بيك اب شوفرليت من الجيش البريطاني الستخدامه في مشروع الحبانية   (96)قة المناقصةبطري

في   339وطالبت مديرية الري العامة بكتابها المرقم  (97)( دينار لكل سيارة تدفع من الميزانية العامة على حساب مشروع الحبانية23بمبلغ )
المعنون الى مديرية المواصالت واالشغال العامة، الذي رفعته الى وزارة المالية بوجب كتابها ذي الرقم    1949من كانون الثاني    الثالث عشر

( دينار الى المهندسين االستشاريين في لندن وهم السادة  1و108و300في الثاني والعشرين منه بضرورة الموافقة على صرف مبلغ ) 600
وكويتر لقاء قيامهم بالخدمات الفنية ألعمال التصاميم والخرائط لجدول مدخل الورار وناظمه خالل المدة من شهر   لي فرنك  –كود فوعان  

في   143/س2/1.  وقد ورد في كتاب مديرية الري العامة شعبة الحسابات السري ومستعجل جدا ق (98)1948الى نهاية اب   1947اذار 
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ايار   المبلغ  المعنون    1949السادس والعشرين من  ان  الحبانية  لمشروع  المقيم  المهندس  بغداد، اوضح  واالشغال  المواصالت  وزارة  الى 
( دينار عراقي وحساب  1و460و000سيقارب )  1951و  1950المطلوب انفاقه إلنجاز مشروع الحبانية خالل السنة المالية الحالية والسنتين  

(  250و 000يقارب )  1946( لسنة  1( دينار المخصص بموجب القانون رقم)1و540و000المبلغ المتبقي من اصل االعتماد المالي البالغ ) 
دينار عراقي وان هذا المبلغ ال يكفي لسد نفقات المشروع حسب المنهاج الموضوع وقد طلب المهندس المقيم عرض االمر على وزارة المالية 

ق بالقانون وطالب وزارة المواصالت واالشغال ضرورة  ( دينار على االعتماد المصد1و210و000إلصدار تشريع بإضافة مبلغ مقداره )
حصول موافقة وزارة المالية على االستمرار بالصرف على المشروع لسير العمل وذلك لتغير موقع الجدول من موقع الرمادي الى موقع الورار  

يتطلب عمل جدول أوسع وناظم اكبر من ناظم    ونقل الماء الزائد وقت الفيضان الى بحيرة الحبانية وان المباشرة بالعمل في موقع الورار 
( بوابه لتصريف  14، اما تصميم ناظم الورار بواقع )3/2( م1600( بوابة لتصريف )12الرمادي اذ كان تصميم ناظم الرمادي بواقع )

مهندس مديرية الري . ذكر  (99) ( متر مربع1و 000و 000وان كمية الحفريات في الورار اكثر من حفريات الرمادي بواقع)  3/2( م2و 200)
العامة ان القيام بهكذا مشروع كبير وبهذه الطريقة التي تترك مقدرات الصرف بيد الشركة وما ينتج من ذلك من تبذير في بعض نواحي  

دة الصرف كاستخدام عدد كبير من الموظفين اال جانب واستقدامهم الى العراق مع عوائلهم ثم اعادتهم بعد مدة قصيرة قبل ان يكملوا م
عقودهم وتحمل الخزينة نفقات اسفارهم ومالذهم وشراء مكائن وحفارات غير كفؤة وغير مالئمة بهذا النوع من العمل فكل ذلك له اثر كبير 

ان النفقات التي يتحملها هذا    1948في زيادة النفقات وافاد المهندس االستشاري للمشروع بموجب كتابه المؤرخ في الثالث من كانون االول 
)الم العمولة  العمل  cost plusشروع بطريقة  الذي خمن  المستر ماكناكرت  المقاولين واضاف  يتحملها  التي  التخمينات  قد تختلف عن   )

( دينار هو التخمين االول إلنجاز العمل بالمشروع اذا قام  2و050و000( دينار واذا نزلنا من ذلك مبلغ )2و600و000بالمشروع بمبلغ )
  -ن الفرق يقارب النصف وهنا تبلغ كلفة االعمال المناط تنفيذها بطريقة التعهد لشركة بلفور بتي حسب التخمين االتي:بطريقة التعهد لتبين ا

 فلس   دينار   فلس   دينار  
 800و000 جدول الورار  780و000 ناظم الورار 
 800و000 جدول الذبان  310و000 ناظم الذبان 
   10و000 جسر الذبان 

  (100)( دينار 2و700و 000المجموع الكلي      ) 
افادة وزارة المواصالت واالشغال       ان مديرية الحسابات   1949في الحادي والعشرين من مايس    353/بكتابها س  -الحسابات  –وقد 

الحبانية حتى نهاية حزيران   العامة اجلت صرف المبلغ المتبقي من اصل المبلغ المستحق لشركة بلفور وبيني في لندن لتدارك نفقات مشروع
الفقرة)  1949 المتبقي وقدره )2عمال بأحكام  الموافقة على تحديد االعتماد  المعقودة مع الشركة وطالب  ( دينار 43و500( من االتفاقية 

المشروع وبدوره يكبد  لالستمرار بالعمل وانجازه بالوقت المعين له بناء على قرار اصدره وزير المالية الن ايقاف العمل يسبب توقف اعمال  
حول  1949في الثالث والعشرين من اذار    2394وبناء على كتاب وزارة المواصالت واالشغال ذي الرقم    (101)الحكومة نفقات غير متوقعة

لغ على شراء الماكنة بمب  1949في الحادي والثالثون من مايس    4638شراء ماكنة لفحص الخرسانة وافقت وزارة المالية بكتابها المرقم  
وقد تم انجاز   (102) ( باون عدا الرسوم الكمركية والمصاريف الفرعية الستخدامه في مديرية الري العامة من شركة دبليو وني460و6و1)

بوشر العمل بأنشاء المرحلة الثانية من مشروع   1952وفي سنة    1951االعمال الخاص بالناظم بما فيها الصبغ والتكسية في تشرين الثاني  
   -قد انيطت االعمال الخاصة به الى مجلس االعمار الذي باشر بتنفيذ االعمال االتية:الحبانية و 

على نهر الفرات مقدمة مدينة الرمادي لغرض السيطرة على الفيضانات ورفع منسوب بحيرة الحبانية وقفد   barageانشاء سدة الرمادي   -1
  31/12/1952( دينار  وبوشر العمل في  1و395و313بمبلغ )  13/3/1952احيلت مقاولة االنشاء الى شركة )هرسانت( الفرنسية بتاريخ  

تسليم اما تجهيز االبواب واالعمال الحديدية فقد احالتها الشركة الى شركة )راتسم اند رايير( ضمن منهاج المقاولة على ان يتم انجاز العمل و 
( متر مع هوبس 209( امتار لكل فتحة وبطول)6رض )( فتحة بع24للحكومة العراقية تتألف السدة من )  31/12/1955السدة بتاريخ  

 وسلم لألسماك على ان تعمل البوابات بالقوة الكهربائية والقوة اليدوية في حالة انقطاع القوة الكهربائية. 
 تقوية وتعلية السداد المحيطة بالبحيرة وتحكيم السداد المشيدة بالتعاون مع مديرية الري العامة.   -2
 بتقوية وتوسيع ناظم مخرج الذبان.   وضع التصاميم الخاصة  -3
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 .  (103)  اعداد التصاميم لمخرج اضافي الى هور ابي دبس باإلضافة الى ناظم المجرة -4
اذ تم افتتاحه بحضور الملك فيصل الثاني والوصي عبداالله ونوري سعيد   1956انجز العمل وتم افتتاحه في الخامس من نيسان           

( صورة الملك فيصل الثاني وهو 5شكل الناظم وصورة رقم)    )4ينظر شكل رقم )  (104)وضياء جعفر وزير االعمار وعدد من المواطنين
وكانت الوزارة السعدية الثالثة عشر قد دعت وفود من سوريا ولبنان واالردن ومصر وليبيا والسودان واليمن وتركيا وايران  يفتتح ناظم الجزيرة.  

والهند وباكستان ودول اخرى لحضور االحتفاالت التي اعتاد العراق ان يقوم بها في اسبوع االعمار من كل عام، وقد القى جاللته خطابا 
وشكر جميع الحاضرين    1956ايار    /ويوم افتتاح المشروعين المهمين ) الثرثار والحبانية( يوم الثاني من مايس  بمناسبة ميالد االعمار

ودعى الباري عز وجل ان يؤلف بين قلوب العرب ويجمع شملهم في وحدة تحقق ما تصبوا اليه االمة العربية من عز ورفعة تضمن لها  
 . (105) لخير والصالح لوطننا المحبوبالبقاء واالرتقاء والعمل على ما فيه من ا 

تبين من سير العمل بان ناظم الورار وجدوله وجدول العزيزية وناظم الجزيرة وناظم الذبان من المشاريع العمالقة التي اعطت لمدينة     
دينة واصحبت مركز سياحي على  الرمادي جماليتها ومكانة تاريخية مهمة ومحطة استراحة للزوار االجانب ومركز تسوق للمسافرين وابناء الم

كانت نهر الفرات يتوافد اليها السواح السيما وان بحيرة الحبانية بأجوائها الطبيعية ومنظرها الجمالي جعلت من الرمادي مركز سياحي بعد ان  
بالمدن االوربية السياحية   تعاني من صعوبة التنقل وكثرة الفيضانات فكان لناظم وجدول الورار صبغة تاريخية جعلت مدينة الرمادي شبيهة

 السيما وان اقامة المدن تعتمد على مصادر المياه وان نهر الفرات مصدر مائي قرب مدينة الرمادي جعلها مركز حضاري وتاريخي مهم. 
 اخلامتة 

تعد مدينة الرمادي مركز مهم يربط بغداد بدمشق وعمان وقد اهتمت الحكومة العراقية بطريق المواصالت وانشأت السداد والقناطر      
لتسهيل عملية النقل والسيطرة على فيضانات نهر الفرات وتحسين موقع مدينة الرمادي وجعلها مكان استراحة المسافرين القادمين للعراق  

   -ه فقد نفذت االعمال االتية :والخارجين من
 اقامة ناظم الورار  كمنفذ لنقل المياه الزائدة في نهر الفرات الى بحيرة الحبانية .  -1
 شق جدول الورار لتحويل المياه عبر ناظم الورار الى منخفض الحبانية وتقليل اخطار الفيضانات على ضفتي النهر.   -2
 نقل المياه الزائدة في نهر الفرات وايصالها الى بحيرة الحبانية وتجفيف المستنقعات. شق جدول العزيزية في اطراف مدينة الرمادي ل -3
 تشيد ناظم الجزيرة لرفع مناسيب المياه في نهر الفرات الى منفذ الورار .   -4
نهر وقت انخفاض مناسيب تقوية السداد على ضفتي نهر الفرات وجدول الورار ومنخفض الحبانية لالستفادة من المياه الزائدة وتحويلها الى ال -5

 المياه. 
 انشاء ناظم الذبان لنقل المياه واعادتها الى النهر وقت انخفاض مناسيب مياه النهر.  -6
 اقامة سداد حول بحيرة الحبانية لخزن المياه الزائدة وقت الفيضان.  -7
رب العالمية االولى والتي ادخلتها قوات االحتالل انشاء طرق مواصالت حديثة تواكب السيارات الحديثة التي دخلت العراق ألول مرة ابان الح -8

 البريطاني . 
تطوير مدينة الرمادي وبناء اماكن استراحة للزوار االجانب قبل وصولهم العاصمة بغداد كونها حلقة وصل على الطريق البري بين بغداد   -9

 ودمشق وعمان.  
 خدمة             المسافرين. انشاء دوائر مدنية على طراز الدول االوربية في مدينة الرمادي ل  -10

 فتح دوائر الجنسية وجوازات السفر لمتابعة لفحص سيارات النقل وحمولتها.   -11
 اقامة مدينة سياحية في الحبانية تكون مركز استقطاب السواح االجانب ومركز    سياحي ترفيهي ألبناء الرمادي والعراق  -12

 املالحق 
   وحفر جدول العزيزية على نهر الفرات عند مدينة الرمادي( مخطط ألنشاء سدة 1خارطة رقم )      
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 ( العطاءات اخلاصة ابلشركات املشاركة يف تنفيذ مشروع احلبانية 2خارطة رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 74م: ص 1944، بغداد، 1املصدر: أمحد سوسة: وادي الفرات ومشروع حبرية احلبانية، ج 
 وناظم الورار وسدة الجزيرة  ( مشروع الحبانية 3خارطة رقم ) 
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 1946( ناظم الذبان: تصميم الهيئة الفنية لمشاريع الري الكبرى سنة 4خارطة رقم ) 

 

 ( صورة من ارشيف مديرية طرق وجسور االنبار   5شكل رقم )  

 شكل سدة الجزيرة بعد االنشاء  

 

 

 ( صورة من ارشيف مديرية طرق وجسور االنبار   6شكل رقم )  
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 د. ك. و ـــــــــ دار الكتب والوثائق : المختصرات 
 

 املصادر 
 

، ص  1989الهيتي، صالح فليح حسن،  طريق القير الى بابل ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، بغداد، العدد، الثالث والعشرين، لسنة    (1)
17-  21  . 

دليل   ،احد العاملين في المشروع  وله المعرفة والدراية في تسمية مدينة الرمادي، وكذلك ينظر1933مقابلة مع الشيخ محمد عليوي تولد  (2) 
 .  33، ص  1971، محمد علي الربيعي، بغداد، 1938  -1933محافظة االنبار، حديث لمديرية بلدية الرمادي

الجنابي،  حسن كشاش عبد ،االقليم الوظيفي لمدينة الرمادي دراسة في جغرافية المدن، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية  (3)
 .  20- 13، ص 2006اآلداب، 

 .  111، ص 2011ردي، علي ، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ، بيروت، الو  (4)
 .   1288في الحادي والعشرين من شوال  209جريدة الزوراء العدد   (5)
 .   1870في الخامس من تشرين االول  83جريدة الزوراء العدد   (6)
 شريف، ابراهيم، الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتى الفتح االسالمي ، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة االسكندرية،  (7)

 .  110كلية اآلداب، مطبعة شفيق، د ت، ص 
 .  1288في الحادي والعشرين من شوال  209جريدة الزوراء العدد   (8)
 .   1875،   1872، ص  1292س. و. ب.  (9)
 . 32، ص 2014، اطروحة دكتوراه، آداب، انبار، 1958  -1921الدليمي، عيد جاسم سليم، االوضاع االدارية في لواء الدليم  (10)
 ،  149الجنابي ، المصدر السابق، ص  (11)
 .  360، ص 1949، بيروت ، 2الخياط، ط ستيفن، اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفرهمسلي، لونكريك   (12)
،  1(، ط1917  -1869جميل موسى ، االدارة العثمانية في والية بغداد في عهد الوالي مدحت باشا الى نهاية الحكم العثماني )النجار ،    (13)

 .  155، ص  القاهرة،
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، اطروحة دكتوراه غير  1908  -1839رق العربي  االموي، محمد عصفور سلمان حركة االصالح في الدولة العثمانية واثارها على المش(14)

 .  191  -190، ص  2005منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، 
 .  126 -125، ص  1989ابراهيم ياسين الخطيب ، تاريخ العرب الحديث، عمان،   -محمد عبدهللا عوده (15)
 .  285همسلي، المصدر السابق،  ص (16)
 .  161ص ، النجار، المصدر السابق  (17)
 .  1782، ص 1311س. و. ب، لسنة  (18)
 .  383 - 380، ص 1965سوسه، احمد، فيضانات بغداد في التاريخ، القسم الثاني، بغداد،  (19)
ره مديرية الري  تقرير المستر اف ..يت. سي. بي. تي. ام. اي. س. تي. رئيس الهيئة العامة لمشاريع الري الكبرى، عنيت بتعريبه ونش  (20)

 .  2، ص 1949العامة، مطبعة الحكومة، بغداد ، 
 .  4-2، ص 1946الخياط ، هاشم ، دليل الرافدين في بغداد ،  (21)
 .  221، ص 1960فرانكفورت، هنري، ماقبل الفلسفة، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ، بيروت  (22)
 .  29، ص  1993السماك، محمد ازهر سعيد، الجغرافية السياسية لمدينة بغداد، بغداد ،  (23)
قفف المصنوعة من جلود االكالك جمع كلك وهو مصنوع من اقصان الشجر ومربوط على براميل القير الفارغة ومنها مربوط على ال  (24)

 الحيوانات ومنفوخة بالهواء لتطوف على الماء.  
 القوارب تعني االبالم وهي جمع بلم مصنوع من الخشب وبأحجام صغيرة لحمل البضائع . 

 الدووب جمع دوبة تشبه الكلك يجرها زورق. 
اء وكل قفه تحمل شخص واذا جمعة وربطة تستخدم لنقل  القفف جمع قفة مصنوعة من جلود الماعز بعد سلخها وتمأل بالهواء لتطفو فوق الم

البضائع. فانا شخصيا استخدمت جميع الطرق ايام شبابي وقت الفيضان لنقل المحاصيل الزراعية واالغنام ونقلها الى مناطق امنه. وينظر  
 .  31، ص  1990ال شبر ، عباس فرحان ظاهر علي ، جغرافية النقل والتجارة الدولية، الموصل، 

 .  103 -102النجار، المصدر السابق، ص   (25)
 . 20/22، و  5829/32050د. ك. و، ملفات البالط الملكي، رقم الوثيقة  (26)
،  1924  - 1299سعود، جمال عبدالهادي. رفعت و وفاء محمد و لبن، علي احمد ، اخطاء يجب ان تصحح في تاريخ الدولة العثمانية    (27)

 .  36، ص 1995، 1ط
  - 174، ص  1954، عنيت بتعريبه ونشره مديرية الري العامة ، ، مطبعة الحكومة ، بغداد    1911تقرير ويلكوكس،  السير ويليم ، سنة    (28)

175   . 
 .  335، ص  1986طربين، احمد ، تاريخ المشرق العربي المعاصر، دمشق،  (29)
 .  116، ص 1922، بغداد، 1غنيمه، يوسف رزق هللا،  تجارة العراق قديما وحديثا، ط(30)
 .    72، بغداد، د ت، ص 1، ج1934  – 1900الزبيدي، فخري، بغداد من  (31)
 .   241، ص 1936العزاوي، عباس، موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين ، المجلد الثالث، بيروت ،  (32)
ر منشورة،  كلية ، رسالة ماجستير غي  1958  - 1939االمريكي في العراق    –العكيدي، بشار فتحي جاسم،  صراع النفوذ البريطاني    (33)

 .  23، ص2003التربية ، جامعة الموصل، 
 .  154، ص1988، ترجمة سليم طه التكريتي، بغداد، 1،ط 1،ج1958 -1900همسلي ، لونكريك ستيفن، العراق الحديث من (34)
البريطاني    (35) التربية، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة1920  -1917شالل، عمر ابراهيم ، لواء الدليم في عهد االحتالل  ، كلية 

 .  62، ص  2002القادسية، 
 .  188، ص 1994، اطروحة دكتوراه ، آداب، بغداد،  1924  -1914حسين، علي ناصر، االدارة البريطانية في العراق  (36)
 . 101الموسوي، ال شبر، المصدر السابق، ص (37)
 .  7-6، ص 1974فياض، عبدهللا، الثورة العراقية الكبرى، بغداد ،  (38)
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 .  10، ص  1977، ثورة العشرين، بغداد، 5الوردي، علي، لمحات من تاريخ العراق الحديث ج (39)
 .  59، ص  2005، اطروحة دكتوراه آداب، بغداد، 1939 -1920الشجيري، عدنان هرير جوده، النظام االداري في العراق (40)
 .  166لونكريك، المصدر السابق، ص (41)
 . 312المصدر نفسه، ص   (42)
 (.  30القران الكريم ، سورة االنبياء، اآلية ) (43)
   1918تقرير االدارة البريطانية في اذار   ، 2/3، و933/ 2 – داخلية –د. ك. و، وثائق البالط الملكي  (44)
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