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 من خالل جريدة الثورة

 

 الملخص  
تواصمت وتفاعمت جريدة الثورة مع ما حصل من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية طيمة حكم عبد 

وانجازاتو ومواقفو. فغطت الجريدة  والكريم قاسم بالمقاالت االفتتاحية التي حّممت وساندت ودعمت وتبّنت إجراءات
وواكبت االنجازات االجتماعية لعبد الكريم قاسم في مجاالت مشاريع اإلسكان اليادفة لبناء دور لمعمال وذوي 
الدخل المحدود في مختمف مدن العراق، وبناء قرى عصرية نموذجية في بعض المناطق الزراعية مقدمة لبناء 

المنتشرة في أنحاء البالد، ولتقميل الفوارق بين الريف والمدينة ولمحد من  أخرى تحّل محل صرائف الفالحين
نشاء السدود لخزن المياه وتزويد الفالح باآلالت الرزاعية  اليجرة إلى المدن الرئيسّية. كذلك العناية بالزراعة وا 

سم بمشاريع توسيع التعميم الحديثة والبذور ودعمو بالمال ، كما سمطت الجريدة الضوء عمى اىتمام عبد الكريم قا
نشاء جامعة بغداد فأسيم ذلك بزيادة كبيرة في أعداد التالميذ وطالب الكميات  بمراحمِو المختمفة، وبناء المدارس وا 

 والبعثات التعميمّية إلى خارج العراق، فضاًل عن حممة مكافحة األمّية. 

Abstract 

Continued Revolution newspaper and interacted with what happened from the 

political, economic and social developments throughout the rule of Abdul Karim 

Qasim opening articles that analyzed and supported and supported and adopted 

procedures and attitudes and achievements. Covering a Gazette and accompanied 

the social achievements of Abdul Karim Qasim in the areas of housing projects aimed 

at building houses for workers and low-income people in cities across Iraq, and build 

a model modern villages in some agricultural areas prelude to other building replace 

Asraiv farmers scattered across the country, and to reduce disparities between rural 

and urban areas and to reduce of migration to the cities. As well as the care of 

agriculture and the construction of dams to store water and to provide the farmer 

machines modern Alersaih and seeds and support with money, as highlighted 

Gazette highlighted the attention of Abdul Karim Qasim projects expand education 

different stages, and the construction of schools and the establishment of the 

University of Baghdad Voshm that a significant increase in the number of pupils and 

students of colleges and educational scholarships out of Iraq as well as the anti-

illiteracy campaign. 

 



 

 

 

 المقدمة  

إلى قيام بإصالحات  ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔسعى النظام الجميوري منذ األيام األولى لثورة  
اجتماعية ىامة بغية إصالح الواقع االجتماعي السيئ في العراق ممن وارثو من الحكم الممكي ، 

مجرد قيام الثورة وا عالن الحكم الجميوري بحد ذاتو تغيير جذري في فمسفة النظام السياسية  فكان
صادية واالجتماعية، حين تحول من نظام رجعي قائم عمى التبعّية واالستغالل والخضوع واالقت

 لألجنبي إلى نظام وطني تقدمي أسيم الشعب في خمقو بعد الثورة.

عممت الحكومة ما في وسعيا من أجل نشر التعميم والثقافة بين أبناء الشعب، كما أنيا  
المستشفيات والمستوصفات، كما قامت بربط  سعت إلى تطوير الوضع الصحي عن طريق بناء 

الريف بالمدينة عن طريق فتح طرق الموصالت البرية والحديدية في أغمب محافظات القطر، كما 
تّم إيصال القوة الكيربائية والمائية إلى األرياف والقرى، كما أصدرت قانون األحوال الشخصّية 

مى أسس متطورة ومتينة ضمنت فييا حقوق المرأة. الجديد لبناء العالقات االجتماعية والعائمية ع
كما أنشأت العديد من مشاريع اإلسكان في المدن العراقية من أجل تغيير الواقع االجتماعي الذي 

 كان يعيشو أغمب أبناء الريف وأطراف المدن الساكنين في بيوت الطين والصرائف .

السيما تشييد وبناء المساكن  فالجوانب االجتماعية ممن أعارتو حكومة قاسم اىتمام، 
واألعمار والصحة والتعميم والنشاط الصحفي والتعميمي في البالد، ومن أجل بيان ماىية تمك 
التحوالت فقد أىتم بنشر تفاصيل ىذا الحادث في جريدة الثورة والتي سنمقي بالضوء عمييا 

 .ألىميتيا في مجال توجو الدولة االصالحي 

 مبحثين وخاتمة :قّسم البحث الى مقدمو و 

 الثورة جريدة خالل من ٖٜٙٔ- ٜٛ٘ٔ واألعمار اإلسكان مشاريعجاء المبحث االول بعنوان )
 جريدة خالل من ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔ العراق في والتعميم التربية(. بينما حمل المبحث الثاني عنوان )

 (.الثورة



 

 

 

 المبحث األول

 جريدة الثورة . من خالل 8591- 8591مشاريع اإلسكان واألعمار 

إلى نيوض المجتمع العراقي من خالل تحسين  ٜٛ٘ٔسعت ثورة الرابع عشر من تموز  
، وتشكيل وزارة الشؤون (ٔ)االقتصاد وتوفير فرص العمل و سن قوانين الضمان االجتماعي

االجتماعية، وتشريع قانون اإلصالح الزراعي الذي أحدث قفزة نوعية في المجتمع العراقي ألنو 
وة تقدمية كان يسعى إلييا الفالحون منذ فترة طويمة ليتمكنوا من امتالك أرض خاصة بيم خط

 .(ٕ)تعود عمييم بالنفع والفائدة 

لعل من اىم ماكان يعاني منو العراقي واليزال ىو أزمة السكن ، فقد اضطر الفرد الى 
واضحة في نشوء  تقبل العيش بوضع مزٍر نتج عنو حالة من العيش البسيط حين ظيرت اثارىا

 .(ٖ)األكواخ  والصرائف كنطاق حول المدن وباألخص حول مدينة بغداد

ومن ذلك كانت الحاجة ماسة إلى مشاريع سريعة ومستمرة عمى المدى الطويل لحل تمك  
األزمة ألن تخمّف قطاع التشييد والبناء عن متطمبات عممية التنمية الوطنية السريعة يؤدي إلى 

خطط وعمميات التنمّية، فمع ازدياد حصيمة الدولة من الموارد النفطّية والتي أدت عدم نجاح تنفيذ 
إلى زيادة الدخل الوطني، ومن ثم ارتفاع مستوى المعيشة بوجو عام، ودور الدولة في تسميف 
المواطنين مبالغ كافية لتشييد الدور السكنّية، كل ذلك أدى إلى توسع كبير في حقل البناء 

يقتصر دور الدولة عمى عممية التسميف بل تم توزيع الكثير من األراضي الممموكة  والتشييد، ولم
لمدولة )أميرّية( في بغداد والمحافظات عمى الموظفين والعسكريين والعمال، مقابل أسعار زىيدة ال 

( فمس لممتر المربع الواحد، كما قامت الدولة بمشاريع سكنية ُتمّمك لمموظفين ٓٓٔتزيد عن )
كريين عمى أقساط سنوية وشيرية لفترة طويمة زادت عمى خمسة عشر عاًما، مثل مشروع والعس

( داًرا ُخّصص إلسكان منتسبي الجيش من ٗ٘ٔٔإسكان غربي بغداد الذي تضّمن إنشاء )
 . (ٗ)موظفين ونواب ضباط وكّتاب عمى اختالف درجاتيم



عنوان )الزعيم عبد الكريم  وقد تصدت جريدة الثورة لذلك االنجاز حين نشرت مقااًل تحت 
قاسم يأمر مجمس األعمار التخاذ الخطوات العممية لتنفيذ مشروع الوحدة اإلسكانية في مزرعة 

 أبي غريب( جاء فيو:

"أمر الزعيم عبد الكريم قاسم مجمس األعمار الذي خّول بدوره وزارة الزراعة صالحية صرف مبمغ 
ندسين االستشاريين والمراقبة وكمفة توفير مياه ( خمسون ألف دينار كمفة أجور المي0ٓٓٓٓ٘)

الشرب والكيرباء وشق الطرق الخاصة بدور الموظفين لموحدة اإلسكانية، كما قرر أيًضا إحالة 
داًرا بعيدة أقل المناقصين سعًرا بعد إجراء عممية تخطيط الدور من قبل  ٜٚمناقصة إنشاء 

 . (٘)الميندسين" 

مر من الزعيم أيًضا وبعد إكمال مشروع غربي بغداد وفي ذات السياق، صدرت األوا
% من كمفة الدار كمساعدة من الحكومة لممستفيدين ٖٖبتوزيع الدور السكنية عمى أساس خصم 

 من العمال والعسكريين وقد جاءت تمك األوامر:

تحقيًقا لألىداف التي من أجميا أنشئت مشاريع اإلسكان والسيما بعد قيام الثورة التي  
ت تيدف الترفية عن المواطنين، وتوفير دور السكن ليم بكمفة معقولة وبأقساط مريحة كان

وبسيطة. وقد طبق مجمس األعمار أسًسا جديدة في توزيع ُدوْر المقاولة التجريبية الثانية في 
غربي بغداد، وتألفت كمفة الدار من ثمن األرض والبناء وأعمار المنطقة بحيث يسدد ثمن الدار 

( سنة بأقساط سنوية متساوية تسّدد إلى المصرف العقاري، وتضمن القرار أيضا ٕ٘خالل )
الموافقة عمى قائمة أسماء المرشحين والمقدمة من قبل الوزارة، وتوزع الدور بينيم بطريقة القرعة 

 .(ٙ)حسب األسماء واألرقام

 كان نصيب الوزارات المختمقة من تمك الدور السكنية كما يمي: 

داًرا، وزارة التربية  ٙداًرا، وزارة العدلية  ٛداًرا، وزارة الموصالت واألشغال  ٗٔوزارة الدفاع 
داًرا،  ٛداًرا، وزارة الزراعة  ٙداًرا، وزارة الشؤون االجتماعية  ٙ، وزارة االقتصاد داًرا ٓٔوالتعميم 

داًرا، وتّم توزيع الدور  ٙلصحة داًرا، وزارة ا ٙداًرا، مراقبية الحسابات العامة  ٛوزارة الداخمية 
 .(ٚ)المتبقية عمى أصحاب الصرائف وبيوت الطين ىناك

لم تقتصر مشاريع اإلسكان عمى المدن العراقية فقط بل كانت ىناك عدد من المشاريع  
الرائدة التي قامت بيا حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم، لغرض رفع مستوى الريف محاولة منو 

ة من الريف إلى المدينة، أمر ومن أجل ذلك أصدر أمًرا يقضي بإنشاء لمقضاء عمى اليجر 



تموز النموذجية(، وتكون فاتحة إلنشاء  ٗٔمشروع القرية العصرية النموذجية في المطيفية )قرية 
قرى أخرى مثميا في بقية مناطق ريف بغداد، إذ وافق مجمس الوزراء في الحادي والعشرين من 

مميون ومئة وخمسون ألف دينار إلنشاء قرية  0ٔ٘ٓ0ٓٓٔ، عمى تخصيص ٜٜ٘ٔشباط 
عصرية نموذجية زراعية قرب بغداد تتوفر فييا أسباب الحياة الريفّية المتحضرة إلسكان قسم من 

أنجز بناء القرية وافتتحيا الزعيم  ٜٜ٘ٔ.  وفي الثاني عشر من تموز (ٛ)الفالحين والعمال فييا
( دار ريفية عصرية بنيت عمى صفوف متوازية ٓٓٔى )عبد الكريم قاسم، وكانت قد شممت عم

تخترقيا شوارع معّبدة، وألحقت بيا المؤسسات والمرافق والحدائق العامة، وزودت الدور بالماء 
والكيرباء، كما أنشئت بنايات لممدرسة والمركز االجتماعي ومستوصف ودائرة بريد ومقيى وبناية 

وقد سّممت لمفالحين في التاسع والعشرين من تشرين  لمجمس إدارة القرية ومسجد وحمام شعبي،
 . (ٜ)ٜٜ٘ٔالثاني 

ونشرت جريدة الثورة بيذه المناسبة مقااًل تضمن كممة لرئيس الوزراء ألقاىا في حفل  
االفتتاح أكد فييا: "أننا عممنا وسنعمل من أجل الفقراء والعمال والفالحين وجميع أبناء الشعب، 

ن والعمال لقد قمنا بإنشاء ىذه القرية بستة أشير فقط، رغم كيد األعداء أييا األخوة من الفالحي
في الداخل والخارج، لكن أقول لمشعب العراقي ستكون أفضل الشعوب في المنطقة وسنعمل عمى 
راحتكم وتوفير الحياة الحرة الكريمة لكم سنبني أالف القرى، وسنأخذ بيد الفقير ونرفع مستوى 

اكن، وأننا سوف نعمل والعمل دائًما من أجل الفقير وأن هللا البد أن الشعب فيما يخص المس
 .(ٓٔ)يكون معنا"

وتوالت مشاريع األسكان التي وعد بيا عبد الكريم قاسم الشعب، فقد تم تنفيذ مشروع  
شرقي بغداد إلسكان الضباط ونواب الضباط في منطقة تل دمحم بغداد الجديدة حالًيا بكمفة 

نشاء المرافق والمباني العامة في ( دينا0ٙٗٗ0ٓٓٓٔ) ر مع تبميط الطرق ومد المجاري الالزمة وا 
المشروع، وتضمنت جداول الخطة االقتصادية المؤقتة تخصيص مبمغ عشرين مميون دينار 

( دار إلسكان منتسبي جمعية بناء المساكن التعاونية ٕٓٓ٘تصرف خالل ثالث سنوات إلنشاء )
ظفين المدنيين من منتسبي الجيش العراقي في مدينة الضباط المحدودة من العسكريين والمو 

 .(ٔٔ)شرقي بغداد ومدينة القاسم غربي بغداد، ووزعت تمك الدور عمى وجبات لممستفيدين منيا

واستمراًرا في نيجو المؤسس عمى اإلصالح االجتماعي لمختمف طبقات المجتمع العراقي 
لصرائف في بغداد وتصدت جريدة الثورة ليذا فقد أبدى عبد الكريم قاسم عناية خاصة سكان ا

الموضوع بمقاٍل قيمت فيو ىذا المسعى اإلصالحي مشيرة إلى أن الحكومة حاولت بطريقة ناجحة 



حل مشكمة سكان الصرائف والمياجرين إلى بغداد من الجنوب، إذ تّم نقل سكان الصرائف 
م وحدات سكنية في بداية عام المنتشرين في بغداد ىنا وىناك إلى شرقي بغداد، وأقيمت لي

دار ذات  ٜٔٔألف دينار إلنشاء  ٜٓٓ، وخصّص ليا مبمغ (ٕٔ)، وتّم إنشاء مدينة الثورةٜٓٙٔ
( متر مربع لكل دار، أما باقي األراضي فقد وزّعت ٛٓٔغرفتين مع مرافقيا الضرورية بمساحة )

ألف عائمة ووضعت الخطط  (ٕٓٔمجانا عمى العوائل التي لم تحصل عمى دار، وبمغ عددىا )
 .(ٖٔ)لبناء المدارس والمستشفيات ليم

جيود الحكومة وقامت الدوائر الحكومية  ولكي تستمر عممية اإلصالح تمك، فقد تظافرت 
بحممة لتنفيذ التعميمات والتوجييات التي أصدرىا  ٜٔٙٔالمختصة يوم الرابع عشر من آب 

الزعيم عبد الكريم قاسم يوم الثالث عشر من آب إلى المسؤولين بخصوص تييئة سبل الراحة 
لتي شيّدوا دورىم السكنية  ألصحاب الصرائف، السيما إيصال الماء والكيرباء إلى المناطق ا

 .(ٗٔ)فييا

باشرت الجيات المختصة في مصمحة إسالة الماء لمنطقة بغداد بمد أنابيب المياه  
( عقدة، وأعمن مصدر ٘ٔالمقتضية لذلك والتي كان طوليا أكثر من سبعة كيمو مترات وبقطر )

وأن كيرباء بغداد مسؤول في المصمحة لجريدة الثورة أن العمل سينجز بأقل من عشرة أيام، 
يصال القوة إلى المنطقة خالل عشرة أيام فقط، أما بالنسبة  باشرت بمد الخطوط الكيربائية وا 

 .(٘ٔ)لمشوارع والطرقات في مدينة الثورة، فقد قامت أمانة العاصمة بتعديميا وتنظيفيا وأكساءىا

ينة بغداد تموز أيًضا إلى تجميل شرقي مد ٗٔفضاًل عن كل ذلك، اتجيت حكومة ثورة  
وربط شماليا بجنوبيا، ولعل مشروع إنشاء قناة الجيش كان عاماًل رائًدا في تمك المرحمة، إذ أن 
تمك القناة التي ربطت نير دجمة بنير ديالى خمف السّدة الشرقية، كان اليدف منيا إحياء مناطق 

صرائف خمفة شرقي بغداد، وربط شمالي بغداد بجنوبيا بطريق عصري سريع، وتجميع أصحاب ال
وبناء عمى ذلك تمت المباشرة بحفر قناة تمتد من موقع يسمى )جولداري( عمى نير دجمة شمااًل 
واتجيت إلى الجنوب الغربي حتى نير ديالى ومرت في طريقيا بمنطقة الصميخ وقرب المجمعات 

بغداد السكنّية لممصرف العقاري فدرب المنازل ومدينة جميمة بوحيرد فشمالي مدينة الضباط ف
الجديدة فمدينة األمين إلى نير ديالى، وبمغ طول القناة ثالثة وعشرون كيمو متًرا، وبدأ حفر القناة 

وانتيى العمل فيو مع إقامة العديد من الجسور عمى القناة  ٜٓٙٔفي العاشر من تشرين األول 
في حفل االفتتاح في مدة عشرة أشير فقط، عندما افتتحيا الزعيم عبد الكريم قاسم وألقى خطاًبا 

قائاًل: "جئنا في ىذا اليوم الفتتاح مشروع مفيد ألبناء الشعب ، وقد سميناه بقناة الجيش تيمنا 



باسم الجيش الخالد الذي خدم الشعب.. سوف تمر القناة من األرض التي كانت خرابا وسوف 
ون بالحدائق الغّناء تكون مناطق إخواننا الفقراء مناطق يانعة مزدىرة منيا الدور المريحة وينعم

والمتنزىات والمالعب من ىذه المنطقة حتى ديالى في الجنوب وحتى دجمة في الشمال. وسوف 
متًرا  يصل الشمال بالجنوب، وىذه القناة تكون مستقيمة  ٓٙيمتد عمى جانبي القناة شارع بعرض 

 .(ٙٔ)دلياًل عمى استقامة كل مخمص غيور يعمل في سبيل شعبة ووطنو"

 في متابعة ما عمد إليو عبد الكريم قاسم في حكمو من التأسيس لمشاريع وتواصالً  
اإلسكان واإلعمار، فقد اتجو ليضع خطط بعيدة المدى في مجال الخدمات أيًضا.وىذا قد اتضح 
حين تم أعداد مشروع الخمس سنوات لمنيوض بالبمديات في الجميورية العراقية ألن أغمب المدن 

ثير من متطمباتيا، وىي بأمس الحاجة إلى مشاريع عمرانية لمنيوض بيا إلى العراقية متأخرة في ك
المستوى الالئق، وىو ما أدى بوزارة الداخمية قد اتجيت إلى وضع منيج لمشروع خمس سنوات 
لتحقيق المشاريع الضرورية لمبمديات، وقد طمبت من المتصرفيات موافاتيا بمقترحاتيا التفصيمية 

تحتاجيا البمديات التابعة ليا كاًل عمى انفراد عمى أن تتضمن تمك المقترحات عمى المشاريع التي 
تفصيالت وافية في كل مشروع والكمفة المقّدرة لو وعمى أن تقتصر المقترحات عمى المشاريع 
الضرورية التي يكون تنفيذىا فعاًل خالل ىذه المدة باستثناء مشاريع الماء والكيرباء التي ليا 

 .(ٚٔ)،  كما طمبت ذلك من أمانة العاصمة أيًضا منيجيا الخاص

وقد أمر الزعيم عبد الكريم قاسم وزارة األعمار بتنسيق المشاريع العمرانية وفق التصميم  
األساسي لمدينة بغداد فأصدرت الوزارة أمًرا وحسب توجييات الزعيم عبد الكريم قاسم بتخصيص 

اونية التي تقوم بيا وزارة  األعمار وتنفذىا وفًقا األراضي األمّيرية لجمعيات بناء المساكن التع
نشاء  لمتصميم األساسي لمدينة بغداد، لغرض تنظيم المدينة والتخّمص من العشوائيات، وا 
الساحات العامة والحدائق والطرق وبشكل منظم لمحفاظ عمى شكل بغداد العزيزة وباقي مدن 

 .(ٛٔ)العراق

يف لجنة لمقيام بتمك الميمة وتقديم  توصياتيا عن وتأسيًسا عمى ذلك، قررت الوزارة تأل 
الموضوع من المفتش اإلداري في الوزارة عارف الطالباني والمفتش اإلداري عبد المجيد كمونو، 
ومعاون مدير الداخمية العام ىادي جاوشمي ومدير اإلدارة المحمية رؤوف توفيق ورئيس مالحظي 

 .(ٜٔ)ة دمحم الشباع الشعبة الفنية في مديرية البمديات العام

ىو عام مشاريع اإلسكان في  ٜٜ٘ٔوبناًء عمى كثرة المشاريع التي أقيمت، فقد ُعدَّ عام  
العراق، ففي كل لواء )محافظة( أمر الزعيم عبد الكريم قاسم بإنشاء مشروع لإلسكان يّوزع عن 



. (ٕٓ)ى زاخوطريق القرعة عمى صغار الموظفين والعسكريين في ذلك المواء، من البصرة وحت
 وىذه المشاريع توزعت عمى مناطق واسعة بما فييا بغداد وكاآلتي:

 مشروع اإلسكان في النعمانية: .ٔ
(  عرصة ٜٓ( دار وأعداد )ٓٔٔطمب الزعيم عبد الكريم قاسم من مجمس األعمار إنشاء )

كمرحمة أولى عمى أن تكون مواصفات الدور عمى غرار مشروع كربالء فيما  في مدينة النعمانية
يخص توسيع الغرف وزيادة عددىا بشكل يحقق سكن صحي مريح. وقد خّول مجمس الوزراء 
وزارة األعمار صالحية تنفيذ المشروع مباشرة، عمى شرط أن المشروع ال يختمف عن مشروع 

 .(ٕٔ)تقييا من صغار الموظفين والعمال والعسكريينكربالء الذي تم انجازه وتوزيع عمى مس
 دار في الحمة: ٕٓٓكما أمر الزعيم عبد الكريم قاسم بتشييد  .ٕ

إذ قامت وزارة الشؤون االجتماعية وبناء وعمى طمب من الزعيم عبد الكريم قاسم بإنشاء 
 .(ٕٕ)دار في الحمة رغبة منو لتوفير السكن لمعمال وصغار الموظفين والمستخدمين ٕٓٓ

 مشاريع اإلسكان في جموالء :  .ٖ
وتنفيًذا لتمك التوجييات التي تدعو إلى إنشاء مشاريع اإلسكان في كل أقضية العراق 
لتخفيف اليجرة إلى المدن الكبيرة وخاصة بعد قرار مجمس األعمار، فقد تمت الموافقة عمى 

ة ومشروع إسكان قيام وزارة األعمار بإنشاء مشروع إسكان منتسبي الجيش والسكك الحديدي
ضحايا السيول في جموالء وتخويميا بوضع التصاميم والمباشرة بإنشاء الدور وبطريقة التنفيذ 

 (ٖٕ)المباشر
قطعة  ٛٛٔمن الدور وشمل المشروع  ٕٛٓمشروع إسكان الديوانية وقد تم توزيع  .ٗ

 مجيزة.
 دارًا .ٕٕٖمشروع إسكان جنوبي الموصل وشمل  .٘
 دارًا . ٖٓٙمشروع إسكان النجف وشمل  .ٙ
 دارًا .ٕٛٔإنشاء قرية إلسكان أصحاب الجاموس، عدد دورىا  .ٚ
 دارًا في الزعفرانية.  ٓٓٗمشروع إنشاء  .ٛ
 .(ٕٗ)مشروع إنشاء محطات الضخ وتصفية المياه القذرة في العمارة .ٜ

 وقد استمرت مشاريع األعمار التي أعددتيا الثورة إذ امتدت إلى مشاريع خدمية أخرىاكما في :ـ

 أربعة أرصفة في المعقل.إنشاء  .ٓٔ



كان  مجمس األعمار قد قرر إحالة مناقصة إنشاء أربعة أرصفة في المعقل عمى أحدى 
دينار عمى أن ينجز العمل خالل  ٛٛٚ.ٖٙٛ.ٔالشركات األجنبية بسعر عطائيا البالغ 

شيًرا وتخّول مصمحة الموانئ العراقية صالحية الدخول في تعيد مالي مع الشركة ليذا ٖٙ
 .(ٕ٘)رضالغ
الكيرباء تمتد إلى القرى الرئيسية في الجيورية العراقية إذ عممت وزارة الشؤون  .ٔٔ

االجتماعية أمر عبد الكريم قاسم إلى كافة متصرفيات األلوية طمبت فيو بيان المعمومات 
الخاصة بالقرى واألرياف ليتسنى تأمين القوة الكيربائية في القرى الرئيسية في 

 . (ٕٙ)الجميورية
مجمس األعمار االستفادة من الخبراء بمشاريع الكيرباء من غير العراقيين منيم ثالثة  وقرر

اإلقميم المصري وأثنين آخرين أحدىما نمساوي واآلخر  –من الجميورية العربية المتحدة 
وذلك لمعمل في مشاريع القوة الكيربائية وخطوط نقل القوة لوضعيم تحت تّصرف  بمجيكي،

 .(ٕٚ)مجمس األعمار لالستفادة من خبرتيم في الكيرباء 

أما مشاريع خزن المياه العمالقة التي قامت بإنشائيا حكومة عبد الكريم قاسم فيي ُتعد  
شاريع األروائية في العراق لمتخمص من من المشاريع الرائدة في العراق والمنطقة آنذاك مثل الم

 الفيضانات وخزن المياه الزائدة.

وأشارت جريدة الثورة إلى مشاريع خزن المياه في العراق التي تعد من المشاريع الرائدة  
في العراق والمنطقة التي أولتيا حكومة عبد الكريم قاسم اىتماًما خاًصا كان من بينيا: مشروع 

في شمال مدينة سامراء عمى نير دجمة  ٜٜ٘ٔوم األحد األول من آذار الثرثار الذي أنجز ي
لحزن المياه الزائدة عن الحاجة واالستفادة منيا في فترة نقصان المياه، وكذلك لمنع غرق بغداد 
والمناطق الواقعة جنوب سامراء في فترة ذوبان الجميد في فصل الربيع، وتوزيع المياه إلى 

تفادة منيا في الزراعة وتوسيع المناطق الزراعية، إذ كتبت وزارة األعمار المناطق المرتفعة  لالس
إلى مديرية الري العامة الستالم مشروع الثرثار وتحويل عائداتو إلى وزارة الزراعة، وكان المشروع 
بأشراف الميندس سالم سامان وعبد القادر قممجي مالحع الحسابات ، وأبدت الوزارة استعدادىا 

 .(ٕٛ)ع المساعدات الممكنة لتشغيل المشروعلتقديم جمي

وكذلك مشروع دربندي خان كما وصفتو جريدة الثورة في يوم افتتاحو من قبل الزعيم  .ٕٔ
الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام لمقوات  أن: إذأوردتعبد الكريم قاسم. 

ة العراقية مشروع المسمحة ظير يوم أمس في أكبر احتفال أقيم في شمال الجميوري



دربندي خان، وىو أضخم مشروع لمري في الشرق األوسط، ورابع سد ركامي في 
وقد وصل عبد الكريم قاسم بالطائرة ، (ٖٓ)( مميون دينارٕٙ.بمغت تكاليفو نحو )(ٜٕ)العالم

كم، إذ استقبل من قبل العرب واألكراد  ٖ٘ٛإلى موقع السد الذي يبعد عن بغداد بحوالي 
باقي القوميات في المناطق األخرى، داللة عمى الوحدة الوطنية وااللتفاف والتركمان و 

 .(ٖٔ)حول قيادة الزعيم عبد الكريم قاسم 

قام مدير المشروع بتقديم عرض خاص عن فوائد ومواصفات المشروع إلى الزعيم عبد  
الفيضان، الكريم قاسم، وأكد فيو أن من فوائد المشروع خزن المياه وتخميص المناطق من 

ولمزراعة، وتوليد الطاقة الكيربائية ، وتوفير المياه الالزمة لممالحة، ولالستعماالت البمدية 
 األسماك، وتوفير أماكن جميمة لمنزىة والتسمية. –واألىمية، ولتنمية الثروة الحيوانية 

متر،  ٖٓ٘متر في القاعدة وفي القمة  ٓٓ٘متر وطولو  ٕٛٔأن ارتفاع السد كان   
، وفي مقال نشرتو جريدة الثورة (ٕٖ)متر٘ٔمتر وعرضو ّ٘ٔسد ثالث بوابات ارتفاع كل منيا ولم

تضمن خطاًبا لمزعيم عبد الكريم قاسم إذ قال: "أخواني األكراد في شمال العراق، أييا العرب في 
 كل مكان، إخواني التركمان، إخواني المواطنين، أننا في ىذا اليوم عمى بركة هللا نقف عمى سد

 دربندي خان لنفتتح ىذا السد باسم هللا الكريم وباسم الشعب، الشعب العراقي المظفر الخالد.

ىذا المشروع ىو أحد المشاريع الكثيرة التي ستقام في ىذه البالد وأقول أن بداية الغيث 
قطر ثم ينيمر، فنحن في البداية، وجئنا بعد الثورة الظافرة ، جئنا لنخدم الشعب بكل طاقاتنا 
وجيودنا. جئنا عمى بركة هللا وحّطمنا االستعمار الغاشم في بالدنا، وجئنا فأزلنا الظمم الذي كان 
مخيّما عمى أرجاء بالدنا، جئنا لخدمة الفقراء والمحتاجين والضعفاء، وا عالء شأن الشعب، أننا 

المحرومين جئنا لنجعل أبناء الشعب سعداء، جئنا من أجل األطفال والشيوخ واأليتام والنساء و 
وجميع أبناء الشعب، أننا نشتغل في سبيل هللا والشعب والوطن، وأنني أصغر فرد في ىذا 
المجتمع، أنني لكل العراقيين أتّألم باآلميم وأحس  بجوعيم، أنني أقّبل كل الجباة الشريفة الطاىرة 

 .(ٖٖ)التي تعمل من أجل العراق، العراق وحده.." 

ان حكم عبد الكريم قاسم فضاًل عما أشران إليو تعبيد لقد شممت مشاريع األعمار أب 
الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، فقد تم تعبيد الشوارع بين المدن الرئيسية وا عادة صيانة المنجز 
منيا، وربط القرى والمدن الصغيرة بالمدن الكبيرة والعاصمة، ففي مدينة بغداد افتتح الزعيم عبد 

ورية والشارع الرابط بين العراق وسوريا، وكذلك الشارع الذي سمي باسمو، الكريم قاسم شارع الجمي
إذ نشرت جريدة الثورة افتتاح الزعيم عبد الكريم قاسم لذلك الشارع فأكد في خطابو الذي ألقاه 



قائاًل: "... أنني أقول لمشعب العراقي بعد مرور خمس سنوات ال تجدون أية صّريفة عمى أرض 
 العام فقط أنجزنا ألف دار لمفقراء.العراق، وفي ىذا 

أن ىذا الشارع الذي يمتد من قمب بغداد عبر سدة بغداد السدة الشرقية حتى الشارع آخر 
بتقاطع معو ذلك الشارع سوف يفتتح قريبا وىو يمر من شمال بغداد من نير دجمة حتى جنوبيا 

يع اإلسكان األموال الكافية .. أننا مستمرون في البناء، وأمرت المصرف العقاري بتسميف مشار 
داًرا لعمال وموظفي ٓٗٔٔعمى أن تسدد بعد عشرين عاًما وبأقساط مريحة دون فائدة. وتم بناء 

 .(ٖٗ)الموانئ وسوف تسّمم قريًبا ليم، أننا ماضون في إعادة بناء العراق من جديد...

شر من تموز وفي حفل افتتاح الزعيم عبد الكريم قاسم شارع الجميورية يوم الثالث ع 
، ألقى كممة جاء فييا: " أننا بافتتاحنا ليذا الشارع نكون قد خففنا االزدحام وقضينا عمى ٜٓٙٔ

الدور البالية لتحّل محميا العمارات العصّرية ودور عصّرية حديثة. أننا نعني بفتح الشوارع في 
الحياة، كما فتحنا مختمف أرجاء العراق فأن ىذه الشوارع ىي الشرايين الرئيسية لممواصالت و 

 .         (ٖ٘)حمب. أننا سوف نفتح شوارع تربط شمال العراق بجنوبو وشرقو بغربو.." –شارع رطبة 

وأمر الزعيم عبد الكريم قاسم بصيانة مساجد مديرية األوقاف العامة واآلثار عندما  
ون رقم عمى القان ٜٔٙٔصادق مجمس الوزراء بجمستو التي عقدت في الثامن من شير مايس 

 الخاص بأعمار وصيانة مساجد مديرية األوقاف العامة، وتضمن المواد التالية:  ٜٔٙٔلسنة  ٖٖ

المادة األولى: تخصيص خمس مئة ألف دينار بإعادة بناء المساجد المضبوطة الخربة، التي 
 تقرر مديرية األوقاف العامة تجديدىا بتصديق من رئيس الوزراء. 

 ا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.المادة الثانية: ينفذ ىذ

المادة الثالثة: عمى رئيس الوزراء تنفيذ ىذا القانون. وأكد الزعيم عبد الكريم قاسم أنو منذ انبثاق 
أنفقت الدولة في إصالح مساجدىا وصيانتيا  ٜٛ٘ٔالجميورية في الرابع عشر من تموز 

 .(ٖٙ)ألف دينار (ٓٓٓ.ٖٖ٘وتجديدىا خالل ثالثين شيًرا فقط )

جامع األزبك  ٜٔٙٔكما أفتتح الزعيم عبد الكريم قاسم في السابع عشر من تموز  
الجديد مشيًرا إلى أنو سيثّبت في الدستور الدائم أن دين الدولة الرسمي ىو اإلسالم، واألديان 

باب  األخرى في بالدنا حّرة زاىرة منطمقة. وأن الجامع يقع  بجوار وزارة الدفاع في منطقة
 .(ٖٚ)المعظم



واستعداًدا لتشريع الدستور الدائم فقد افتتح الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء مساء  
بناية المجمس الوطني العراقي وارتجل خالل حفل االفتتاح  ٜٔٙٔيوم السادس عشر من تموز 

لنفع العام، وأن خطاًبا جاء فيو: "إن البرلمان لن يكون مصدًرا لمشر، بل سيكون مصدًرا لمخير وا
الحكومة سوف تعيد إلى ىيئة عامة بتشريع الدستور الدائم الذي يتساوى فيو الفقير والغني في 

 .(ٖٛ)العراق"

 المبحث الثاني

 من خالل جريدة الثورة 8591-8591التربية والتعميم في العراق 

بما مثمو من فمسفة جديدة  انتيى العيد الممكي في العراق ليأت محمو الحكم الجميوري، 
في حكم العراق سواء في مؤسسات الدولة وتوجييات أو بنائيا العقيدي وااليديولوجي وما يجب 
اإلشارة إليو أن كل دولة ترزخ تحت استعمار مقيت يستمر لقرون أو عمى األنقال ألجيال ]الجيل 

حؤول دون أي توثب لو سنة[ فأن ىم ىذا االستعمار األول واألىم ىو تحجيم الفكر والٖٖ=
والعمل عمى وأد أي حركة فكرية ألنيا تشكل بداية الرفض لموجود االستعماري عمى ارض البالد. 
ذا كان كل عمل مرتبط بنتائجو البد أن تقر أن خروج العراق من ربقة االستعمار العثماني  وا 

اواضًحا عانى منو المتخمف واستبدادية االستعمار البريطاني المتعجرف.  قد نتج عنو تخمفً 
 الشعب العراقي وعمى مدى عقود من الزمن.

وامام ذلك، كان البد الخروج من ىذه الظاىرة التي فتت في عضد البالد، والبد أذن من  
أم سياسي أو في مجال التعميمم بشكل  ةتغيير جذري في شتى مناحي الحياة سواء منيا االقتصادي

تعميم أفقًيا وعمودًيا وتغّيرت فمسفتو الدولة في التعامل مع يستوعب كل األعمار، ومن ذلك أتّسع ال
األوضاع الوطنية الجديدة، وانتشرت الدعوات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم، فقد كان 
اليدف تحقيق نقمة نوعية في المجتمع عن طريق نشر التعميم في جميع أنحاء العراق، ألن قادة 

أي عممية بناء لموضع الجديد في العراق يجب أن تبدأ باإلنسان الثورة وضعوا نصب أعينيم  أن 
العراقي الذي عاش الحرمان والفقر والمرض والجيل، فعند توفير فرصة التعميم لكل مواطن فأن 

 ذلك يخمق منو مواطن قادر عمى البناء والتنمية والوقوف في المسار الصحيح.       

لتعميم خالل تمك المدة تطوًرا بالًغا وانعكس في وأمام ىذه الحوافز، تطورت كل مرافق ا 
كانت  ٜٛ٘ٔجميع مراحمو، وتعاظم األنفاق عمى الخدمات التعميمّية بشكل كبير، ففي عام 

. ففيما يتعمق األمر بالتعميم االبتدائي كان العمل (ٜٖ)( مميون دينار0ٚ٘ٔميزانية التعميم قد بمغت )



 لإلناث والذكور، غير أن ذلك كان يعيقو عدم توفير يجري عمى جعل التعميم إلزاميًّا وشامالً 
اإلمكانيات، لذا كانت السياسة التعميمّية تقوم عمى مبدأ قبول أي طفل بمغ سن الدراسة االبتدائية 

 .(ٓٗ)دون وضع أي شروط أو إجراءات روتينّية قد تعيق دخول األطفال إلى المدارس

ين أدركوا األىمية والضرورة المتزايدة لمتعميم استمر اإلقبال عمى التعميم من المواطنين ح 
في حياتيم بعد الثورة تطبيًقا ألىداف الثورة التي أكّد عمييا الزعيم عبد الكريم قاسم قائاًل: "إن 
تثقيف الجيل الناشئ الثقافة الصحيحة، الثقافة المبنّية عمى الثقافة االجتماعية، والمبنّية عمى حب 

تفريق وعدم الدس بينيم، فكميم إخوة وىم الذين سيحمون ىذا الوطن الوطن، واإلخالص وعدم ال
 .(ٔٗ)وىم الذين سيتولون قيادتو في المستقبل"

ونتيجة لتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية في معظميا وخاصة المستوى المعاشي لذلك  
كان اإلقبال عمى التعميم شيد تزايًدا واسًعا باإلضافة إلى أن حكومة ثورة الرابع عشر من تموز قد 

النحو سعت بكل جدّية إلى تييئة مستمزمات العممية التعميمّية والتي ذكرتيا جريدة الثورة عمى 
 اآلتي:

مما سيل وصول  –فضاًل عن المدن  –فتح المدارس في جميع القرى واألرياف  .ٔ
األطفال إلييا إناًثا وذكوًرا، إذ تّم تخصيص أربعة ماليين دينار ونصف ألبنية المدارس 

مدرسة في جميع أنحاء العراق خالل أربع  ٚٙٓٔوالمعاىد العممّية، فقد تّم بناء 
 .(ٕٗ)سنوات

ممين والمعممات بفتح دورات تربوية خاصة إلعدادىم من خّريجي الدراسة إعداد المع .ٕ
الثانوية الذين لم يواصموا الدراسة الجامعية، فضاًل عن التوسع في معاىد إعداد المعممين 

 .(ٖٗ)التي كانت متواجدة
التحسن في المستوى المعاشي والميني والمعنوي لممعممين مما ترك آثاًرا إيجابية ليس  .ٖ

معممين فحسب بل عمى المجتمع الذي صار ينظر إلى التعميم كوسيمة ذات عوائد عمى ال
مجدية اقتصاديًّا واجتماعًيا ومعنويًّا بعد أن أصدر الزعيم عبد الكريم قاسم أمًرا بزيادة 

 .(ٗٗ)رواتب المعممين والمدرسين
الممكي تشجيع جميع الطالب والطالبات الراسبين في المراحل الدراسية كافة في العيد  .ٗ

بالزحف لمرحمة دراسية واحدة، مما شجع بعودة العديد من الطمبة والطالبات الذين شمميم 
 . (٘ٗ)ٜٛ٘ٔالقانون الذي أقره مجمس الوزراء في الرابع من كانون األول 



المجانية الشاممة لمكتب والمستمزمات األخرى والعناية بالتغذية المدرسية المجانية لطالب  .٘
فير األقسام الداخمية لمطالب البعيدين عن مراكز المدن ، وكانت القرى واألرياف وتو 

تم شراء ستة آالف نسخة من كتب القراءة  ٜٜ٘ٔالكتب تطبع في القاىرة وفي عام 
 .(ٙٗ)والنحو والعموم والنصوص األدبية لمدراسة اإلعدادية فقط

ادي والمعنوي كان اىتمام الزعيم عبد الكريم قاسم بالطمبة واضًحا من خالل الدعم الم 
وذلك لحضوره المستمر في ندوات الطمبة وفي جميع مؤتمرات اتحاد الطمبة العام، ففي السادس 

 افتتح مؤتمر اتحاد الطمبة العام العراقي. ٜٜ٘ٔعشر من شباط 

وقد ألقى الزعيم عبد الكريم قاسم خطاًبا أكد فيو: "يسرني أن افتتح مؤتمركم األول في  
يكون فاتحة عيد الزدىاركم والزدىار الثقافة والعمم في ىذا البمد ، إن ىذه ىذا اليوم، وأرجو أن 

البالد كانت فيما مضى، ميد الحضارة ، وال شك إن ىذه البالد ستعيد مجدىا قريبا، بجيودكم 
أييا اإلخوان واألخوات ، إن ازدىار البالد يتوقف عمى الثقافة والعمم أو عمى الجيود التي 

كيان ىذا البمد عن طريق الثقافة والعمم، فأرجو أن يتجمى كل فرد منكم بالصبر، تبذلونيا لتعزيز 
وبصفة التعاون والتسامح فيما بينكم ، والتعاون والتسامح فيما بين كل فرد منكم، سواء كنتم في 
ىذا المؤتمر، أو في أية نقطة أو بمدة أو قرية من بالد الجميورية العراقية، فبالعمم تبنى األوطان 

 .(ٚٗ)وتزدىر الشعوب، فعميكم بالعمم فأنو أفضل سالح يحمي الوطن" 

أما في مجال مكافحة األمية، فقد شكمت تمك الظاىرة عقبة في مجال نشر التعميم عبر  
% من السكان وأغمبيتيم ممن تجاوز الثالثين من عمره أميين ٘ٙالمدارس بدًءا باالبتدائية ألن 

ر بالمعالجة ىذه الظاىرة من خالل برامج محو األمية وتعميم وىو ما دفع بالحكومة إلى التفكي
زاء ذلك قامت حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم بأعداد المدارس والكوادر التعميمية،  الكبار ، وا 
خاصة في الفترة المسائية إذ تكون فييا المدارس فارغة من الطالب والطالبات، مع إضافة 

 .(ٛٗ)يس في مراكز محو األمّيةمخصصات كحوافز لمن يرغب في التدر 

ووجدت الدولة إقبااًل عمى مراكز محو األمية، بحيث بمغ عدد الدارسين في مراكز محو 
%  من ذلك العدد من اإلناث، ثم ٕ٘( دارًسا وحوالي ٕٚٗٙ٘األمّية لمسنة األولى من الثورة )

( دارًسا ٕٜٓٛإذ بمغ ) أخذ ذلك العدد بالتناقص التدريجي خالل سنوات األربع من عمر الثورة،
بسبب كثرة عدد المتميزين من مراكز محو األمّية من الكبار، أما الصغار فكان توجييم نحو 

 .(ٜٗ)المدارس االبتدائية والمتوسطة



لقد كانت لدى حكومة الثورة محاوالت جادة لمكافحة األمّية، عمى اعتبار أن مكافحة 
ة، وشاركت شرائح كبيرة من المتعممين في حممة األمّية شرط أساسي لقيام كيان صحيح لممواطن

مكافحة األمّية مثل اتحاد الطمبة العام الذي شارك في مكافحة األمّية في القرى واألرياف ومراكز 
 .(ٓ٘)األلوية وخالل العطمة الصيفّية

 

لى ذلك وفي مجال التعميم أيًضا، التفتت الحكومة إلى التعميم العالي إذ حظي باىتمام  وا 
خاص من قبل حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم ، إذ أمر بتشكيل لجنة إلعادة النظر في قانون 

( تم تأسيس جامعة ٜٛ٘ٔلسنة  ٕٛجامعة بغداد، وعمى أثر تمك المجنة وبموجب القانون رقم )
بغداد، وأن أىم ما حققو القانون الجديد لجامعة بغداد بغداد، وقد نّص ذلك القانون السابق لجامعة 

ىو االعتراف بقيام الجامعة وضم الكميات القائمة ليا فعاًل وىي كمية اآلداب، كمية الحقوق، كمية 
التجارة، كمية التربية، كمية التحرير، اليندسة، الزراعة، الطب، طب األسنان، الصيدلة، الطب 

قرر مجمس الجامعة افتتاح  ٜٛ٘ٔالمنعقدة في كانون األول  البيطري، وفي الجمسة الخامسة
 .(ٔ٘)ثالثة معاىد عالية جديدة ىي معيد العموم ومعيد المغات ومعيد المساحة

( طالًبا ٖٖٙ٘) ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔوكان عدد طالب جامعة بغداد في العام الدراسي 
طالًبا،  ٘٘ٗالتربية طالًبا، وكمية  ٘ٔ٘وطالبة وموزعين حسب كمياتيم كاآلتي: كمية الحقوق 

 ٙٙطالًبا، وكمية التجارة ٖٓٔطالًبا، وكمية اليندسة ٕٓٓطالًبا، وكمية العموم ٔٓٗوكمية اآلداب 
طالًبا، ٕٓٓطالًبا، وكمية الطب ٘ٙٔطالًبا، وكمية الفنون الجميمة ٕ٘ٔطالًبا، وكمية التحرير 

طالًبا، وكمية ٘٘طب األسنان طالًبا، وكمية ٕ٘طالًبا، وكمية الطب البيطري ٘ٗوكمية الصيدلة 
طالًبا، ومعيد المساحة ٕٓٓطالًبا، ومعيد العموم ٕٕ٘طالًبا، ومعيد المغات ٓٓٔالزراعة 

تم تأسيس معيد المدرسين العالي وكان ممحًقا بوزارة التربية  ٜٓٙٔ، وفي عام (ٕ٘)طالًبإٓٔ
بموجب  ٜٓٙٔالي في عام والتعميم ثم الحق بجامعة بغداد، كما تّم افتتاح المعيد الصناعي الع

االتفاقيات الثنائية بين وزارة التربية ومنظمات األمم المتحدة، وفي العام ذاتو تّم افتتاح كمية 
 .   (ٖ٘)التمريض، فضاًل عن معيد الزىراء الميني لمبنات في الكاظمية

عة وكانت الحكومة قد اىتمت بعممية بناء الجامعة في موقع واحد ضّم معظم الكميات التاب
ليا، وقد وقع االختيار عمى موقع الجادرية في القسم الجنوبي من ضواحي بغداد، وحدّدت فترة 
إلكمال األعمال فييا بخمس سنوات ، وكانت ىيأه من الميندسين المعماريين برئاسة الميندس 

(، وقد أنجزت في عام prof walterQropiusالمعماري العالمي األستاذ والتر كروبيرس )
 .(ٗ٘)تصاميم الخاصة بالجامعةال ٜٔٙٔ



العممية التعميمية في العراق من خالل  وقد اعتاد الزعيم عبد الكريم قاسم عمى مراقبة
لى وزارة المعارف ومعرفة  لى االتحاد العام لطمبة العراق وا  زياراتو المستمرة إلى نقابة المعممين وا 
ما تحتاجو الوزارة من أجل اإلسراع في بناء المدارس والجامعات والمعاىد وحتى المدارس الدينية، 

عبد الكريم قاسم في الساعة الثانية ظيًرا بزيارة مفاجئة  قام الزعيم ٜٓٙٔففي السابع من أيمول 
لوزارة المعارف، واجتمع في قاعة االجتماعات مع وزير المعارف والمديرين العامين ومديري 
األقسام وتحدث معيم قائاًل: "لقد اجتمعنا ىنا عمى بركة هللا عز وجل لزيارتكم أواًل، ولمتأكيد ثانيا 

وكما  –من عائمتكم في الصميم ومن أسرة التربية والتعميم، وأنني شخصيًّا  عمى أنني دائًما وابًدا
منذ بداية الثورة وحتى اليوم قد أعطيت لممعارف األفضمية  واألىمية المتين يجب أن  –تعممون 

تعطيا ليا تمشيًّا مع أىداف ثورة الرابع عشر من تموز .. فمماذا وما ىو السبب في إعطاء ىذه 
 ارف؟.األىمية لممع

ىو أن المثقفين فيما مظى كانوا جماعة قميمة تحسب عمى عدد األصابع،  –إخواني  –السبب 
وقد أخذوا بقسط وافر من الثقافة والعمم، وارتفع مستواىم العممي واالجتماعي، وتفتحت عيونيم 

وىكذا  عمى النور، ووضعوا أيدييم عمى الداء، وفتشوا عن االستعمار بوصفو الداء الوبيل الفتاك.
قامت تمك النخبة الطيبة المثقفة بحممتيا الوطنية لتحطيم االستعمار عن طريق بث األفكار 
التحررية الجديدة، وبالتوجيو واإلرشاد وباإلدارة والتصميم، وقد آزر تمك النخبة والتف حوليا 

 .(٘٘)اآلخرون الذين تشربت نفوسيم بحب الوطن والتضحية في سبيمو"

الكريم قاسم قائاًل: "فالثقافة ىي التي فتحت العيون عمى نور الحرية وأضاف الزعيم عبد  
والتحرر من االستعمار .. ومن ىنا كانت األىمية التي أعطيت لممعارف، فكمما زاد عدد المثقفين 
والمتعممين في البمد كمما استطعنا تسميط األنوار القوية عمى االستعمار، وفضح خططو وأراجيفة 

ة ، لذلك فقد أصبح من واجب المعارف دك االستعمار بمعول الفكر والثقافة ومؤمراتو الدنيئ
والعمم، وبناء الحياة الحّرة الجديدة بالعقول المفكّرة لبناءه، وأنني أؤكد اعتزازي بأني من إسرة 
المعارف وأني مازلت ذلك المعمم البسيط، والميم في نظري ىو إن نّقدر مسؤوليتنا الثقافية 

ىذه الناحية وأن نضع دائما الخطط عمى األسس التربوية والعممّية الصحيحة ، وأن  والوطنية من
نأخذ  كل فكرة جديدة بّناءه، وننيل من كل تيار فكري سميم، بحيث يكون جيمنا الصاعد مرتبًطا 
ا بسالح العمم والثقافة واإليمان بالوطن.  بمصمحة الوطن وحاماًل أفكاًرا إنشائية رصينة، ومسمحًّ

 .(ٙ٘)ن سفينة العراق سائرة بسالم وباتجاه أمين ال يخيفيا الموج األكبر..." وأ



وفي إطار االىتمام بالكوادر العممية أىتم الزعيم عبد الكريم قاسم بالبعثات الدراسية  
خارج العراق فبعث بالزماالت الدراسية لالستفادة من التطور العممي الذي وصمت إليو البمدان 

ل المعسكر االشتراكي، وأكد الزعيم عمى األقسام العممية لالستفادة منيا في الغربية وكذلك دو 
إعادة بناء العراق، فتم إرسال الطمبة إلى كل من بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية 
واالتحاد السوفيتي وبولونيا وألمانيا الشرقية، لالختصاصات العممية، أما اإلنسانية فكان االتفاق 

مصر وتركيا كما تم االىتمام بمعادلة الشيادات التي منحتيا بعض الجامعات الغربية مع 
والشرقية لمتأكد من رصانتيا العممية شكمت وزارة التربية والتعميم لجنة معادلة الشيادات برئاسة 
الدكتور صالح خالص والدكتور عبد القادر أحمد والدكتور إسماعيل الميرزا واألستاذ صاحب 

 .   (ٚ٘)السيد دمحم فياضحداد و 

أزداد عدد الطالب الذين تمقوا العمم خارج العراق خالل السنوات الثالث من عمر الثورة  
إذ بمغ عددىم سبعة آالف طالب وطالبة ، أكد ذلك الدكتور دمحم المشاط مدير البعثات في وزارة 

اقيين الذين يدرسون في الخارج المعارف لجريدة الثورة ووكالة األنباء العراقية أن عدد الطمبة العر 
بمغ حوالي سبعة آالف طالب وطالبة، وأن خمسمائة طالب وطالبة قبموا في ىذا العام فقط عمى 

طالب وطالبة التحقوا  ٕٓٓنفقة وزارة المعارف لمدراسة في الكميات والمعاىد األجنبّية ومن ىؤالء 
 ت العممية المختمفة.فعاًل بكمياتيم في مختمف أنحاء العالم لدراسة الموضوعا

% من الزماالت الدراسية ُخصصت ٜ٘وزيادة عمى ذالك، فقد أكد مدير البعثات أن  
لألقسام العممية اليندسية والطبية تحقيًقا لمنيضة الصناعية والصحية والعمرانية في البالد، 

 .       (ٛ٘)% فقط لمدراسات اإلنسانية في المغات واألدب والمكتبات٘وخصصت 

لم يكتِف الزعيم عبد الكريم قاسم بإرسال البعثات الدراسية العممية واإلنسانية إلى خارج  
العراق، بل وافق عمى إنشاء مركز لألبحاث الزراعية لتطوير الزراعة في العراق، كذلك وافق عمى 

دينار( إلنشاء مدرسة لمغات قامت بيا منظمة الغذاء والزراعة الدولية  ٓٓٓٚصرف مبمغ  )
F.A.W  يفاد خمسة من الطالب لمدراسة في المدرسة المذكورة في كمساىمة في العراق، وا 

دمشق، وقد طمبت وزارة الزراعة من وزارة المالية وحسب توجييات عبد الكريم قاسم تحويل المبمغ 
 إلى المنظمة المذكورة عمى النحو التالي:

 .أربعة آالف دوالر مساىمة في تأسيس مركز لألبحاث اإلقميمي

 ثمانية آالف دوالر تكاليف إيفاء خمسة طالب لمدراسة لكل سنة عمًما أن الدراسة فييا سنتان.



 .(ٜ٘)ألف وأربعمائة دوالر لممساىمة في تأسيس مدرسة الغابات

لقد تطور التعميم العالي في العراق خالل السنوات األربعة األولى من عمر الثورة، فعاد  
ة، وأزداد عدد طالب المرحمة الثانوية، لذلك احتاج العراق إلى المتخرجون من الجامعات األجنبيّ 

كميات جديدة وخارج بغداد، فقامت الحكومة بفتح كمية الطب في الموصل وكذلك تم افتتاح كميتي 
العموم واليندسة في الموصل أيًضا، أما في البصرة فتم افتتاح كميتي العموم واليندسة فضاًل عن 

طمبت جمعية  ٖٜٙٔلحديثة لمكيمياء والفيزياء، وفي كانون الثاني إنشاء بعض المختبرات ا
 .(ٓٙ)االقتصاديين من الزعيم عبد الكريم قاسم بفتح كمية مسائية لمتجارة 

كانت قد تأثرت بالسياسة الجديدة  ٖٜٙٔ – ٜٛ٘ٔأن مسيرة التربية والتعميم ما بين  
حدثت تغيرات كبيرة ومحاوالت كثيرة  وبنظام الحكم الجميوري المتحرر من ربقة االستعمار، إذ

قامة المؤتمرات والحمقات الدراسية، وأجراء  إلصالح التعميم عن طريق عقد المجان والندوات وا 
 األبحاث لتحميل النظام التعميمي وتخطيط مستقبل ومن تمك المحاوالت:

وقد انبثقت عنو عدة لجان خاصة بالتعميم  ، ٜٓٙٔالمؤتمر األول لمتربية والتعميم عام  .ٔ
االبتدائي والثانوي  والتعميم الميني وغيرىا، وكان من أىم القضايا التي تناوليا المؤتمر 

االبتدائي في اإلدارة المحمية من الناحية المالية واإلدارية  التعميم التعميم اإللزامي، وتوفير
بقكصورة م النواحي الفنّية من مسؤولية وزارة التربية  اءن صور الالمركزية في التعميم وا 
 .(ٔٙ)والتعميم 

ولم يقتصر اىتمام الحكومة عمى فسح المجال أمام أي تقدم في مجال التعميم من حيث فتح  .ٕ
إنما استجابت وزارة المعارف لضرورة إيجاد منظمات لتنظيم  المدارس وزيادة إعداد الطمبة،

المعممين والطالب  فتأسست نقابة المعممين وحسب موافقة وزارة التربية والتعميم عمى الطمب 
المقدم من قبل الدكتور فيصل السامر وزمالئو لتأسيس نقابة لممعممين في الجميورية العراقية 

كذلك اتحاد عام لمطمبة األمر الذي ترك أثره في حياة ، و (ٕٙ)وفق قانون نقابة المعممين
الجميورية الفنّية، وحّل المشاكل وتطوير ثقافة البالد ورسم أىدافيا، فأدت نقابة المعممين دوًرا 
بارًزا في تقديم الخدمات لممعممين وتحقيق رسالة التربية ومكافحة األمّية والدفاع عن 

نظام جديد لمنقابة باسم "صندوق ضمان نقابة المعممين، وقد ترتب عمى ذلك إصدار 
 .(ٖٙ)المعممين"

وفضاًل عن ذلك فقد كان اىتمام ثورة الرابع عشر من تموز التوسع في التعميم األكاديمي  
وكذلك الديني من أجل زيادة الحاجة إلعداد الفنيين والقضاة واألئمة والخطباء في المساجد 



( لسنة ٙيم الديني صدر قانون المدارس الدينية رقم )والمؤذنين وغيرىم، وبغية تشجيع التعم
 في الرابع عشر من كانون الثاني والذي نّص عمى:  ٜٓٙٔ

 

"بناء عمى ما عرضو الزعيم عبد الكريم قاسم ووافق عميو مجمس الوزراء أمر بوضع النظام 
 اآلتي:

إلعداد قضاة شرعيين المادة األولى: تؤسس مديرية األوقاف العامة مدارس دينّية بقدر الحاجة 
 ومدرسين وأئمة وخطباء وّحفاظ ومؤذنيين .

 المادة الثانية: تكون الدراسة في ىذه المدارس عمى ثالثة مراحل.

 المرحمة األولى ومدتيا ست سنوات. .ٔ
 المرحمة الثانية ومدتيا خمس سنوات. .ٕ
 المرحمة الثالثة ومدتيا ثالث سنوات. .ٖ

يمنح خريج المرحمة األولى شيادة تؤىمو لوظائف اآلذان وقراءة القرآن الكريم  المادة الثالثة:
 واالنتماء إلى المرحمة الثانية.

ويمنح خريج المرحمة الثانية شيادة تؤىمو لوظيفة اإلمامة والخطابة في مساجد الصنفين وتؤىمو 
 لالنتماء لممرحمة الثالثة.

لوظائف القضاء الشرعي والتدريس في المدارس الدينية ويمنح خريج المرحمة الثالثة شيادة تؤىمو 
 والتدريس العام واإلمامة والخطابة في المسجد.

دارة المدرسة وىيئة   وحددت المواد األخرى مناىج الدراسة في كل مرحمة والحصص وا 
 .(ٗٙ")التدريس واالمتحانات وتزويد الطالب بالكتب والموازم والكسوة والمنح من الدولة

الكتب والمصادر الرئيسية وفي مختمف االختصاصات، ولكي تكون في متناول الجميع ولتوفير 
( القاضي ٘ٔعمى القانون رقم ) ٜٔٙٔصادق مجمس الوزراء المنعقد في الثالثين من تموز 

 بتأسيس مكتبة وطنية في بغداد. 

 ة الوطنية.جاء في مادتو األولى: تقوم وزارة المعارف بتأسيس مكتبة في بغداد تسمى بالمكتب

 المادة الثانية: 



تقوم المكتبة الوطنية بجمع وحفع الكتب والمستمزمات والمخطوطات والمطبوعات الدورية  .ٔ
والمصورات والتسجيالت واألفالم المصّورة والموحات الفنّية والوثائق الرسمية وغيرىا مما 

الحضارة لو عالقة بالتراث الوطني بصور خاصة وبالعالم العربي عامة وما يتصل ب
 .(٘ٙ)والتراث اإلنساني والعمل عمى تّيسير انتفاع الباحثين

تقوم المكتبة الوطنية بأعداد فيارس الكتب العراقية ونشرىا ويشمل ذلك اإلثارة العممية  .ٕ
 الفنّية.

المادة الثالثة:ـ حق المكتبة في امتالك الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات  أما
 .(ٙٙ)الرسمية بقرار من مجمس الوزراء

 الخاتمة
أن المتصفح لجممة ما نشرتو جريدة الثورة من مقاالت أبان حكم عبد الكريم قاسم  
سيممس تتبًعا دقيًقا ليذه الجريدة بكل مجريات وجزئيات من تم انجازه من مشاريع وفي  لمعراق،

مختمف الميادين، داللًة عمى أن تمك الجريدة أرادت بذلك عمى ما يبدو االنتباه إلى أمرين، أوليما 
أن البمد بحاجة دوًما لحكومة عمى شاكمة حكومة عبد الكريم قاسم، لم يكن ىميا سوى إعمار 

لبالد والنأي بو بعيًدا عن كل اإلشكاليات األخرى التي تعصف بالبمدان، وقد نوىت لمداللة عمى ا
مصداقية الحكومة، وىو األمر الثاني الذي تروم عمى ما يبدو توضيحو، إن نجاح الحكومة في 

 م.خدمة البالد واالرتقاء بو من شأنو أن يحفع دور تمك الحكومة ورئيسيا من خالل تأثير وطنيتي

وكما يظير أن جريدة الثورة في تناوليا لمشاريع األعمار واإلسكان والمشاريع الخدمية  
األخرى لم تكتب مقاالت افتتاحيو عنيا سواء لبيان أىميتيا أو نقدىا كما أنيا لم تورد تعميقات 

قات لكتاب اختصاصين في االقتصاد أو االجتماع لبيان ايجابياتيا أو أثارىا االجتماعية عمى طب
نما أقتصر دورىا عمى عناوين فتح المشاريع المنجزة أو مشاريع الخطط  المجتمع العراقي وا 

 لممشاريع المستقبمية.

كان لموضع السياسي والصراع عمى الساحة السياسية وكثرة المؤامرات والتمردات كما  
سمبًيا في المسيرة  تأثيًراكما ورد في جريدة الثورة ، ومحاوالت اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم 

 العممية رغم ما تحقق من انجازات في مجال توفير الفرص التعميمية في كل مراحميا.



لقد نتج عن الحرية التي تمتعت بيا جريدة الثورة بوصفيا من سياسة الحكومة أن أبدت  
إلى جاني  اىتماًما كبيًرا في مواكبة ما أنجزتو ىذه الحكومة من مشاريع في مجال التربية والتعميم

ذلك، فتمك العناية بالمسيرة التربوية والعممية قد فتح المجال واسًعا إلطالع شرائح المجتمع 
المختمفة عما يجري من تفاعل بين المؤسسات العممية والحكومة مما زاد في نشر العموم واألفكار 

عميم وتحقيق ىدف االجتماعية المتميزة خالل تمك الفترة األولى التي أعقبت الثورة بتطوير الت
أساسي من أىداف الثورة كما نوه بذلك عبد الكريم قاسم وىو بناء اإلنسان العراقي المتّعمم 
والمثقف القادر عمى تنمية بالده والنيوض بمتطمبات بنائيا، ألن اإلنسان ىو المبنة األولى التي 

 يجب أن تكون قوية وصمبة في صراع المجتمع ونّحوه.  
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 . 8591شباط،  29، 18نشرة وزارة التخطيط، الرقم  -

 . 8598آب،  81، 829نشرة وزارة التخطيط، الرقم  -

 .8592كانون الثاني،  21في  111نشرة وزارة التخطيط، رقم  -

-  

 ثانيًا : الرسائل العممية

خالد سممان أحمد العبيدي، تقويم التعميم اإللزامي في العراق، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بغداد،  -
8512. 

 

 ثالثًا: الكتب

 . 8591تموز، بغداد،  81تموز في عاميا الثاني، المجنة العميا الحتفاالت  81ثورة  -

 .8592وزارة المعارف، ثورتنا في التعميم، مدير االحصاء التربوي، بغداد  -

تموز وعبد الكريم قاسم في الوثائق البريطانية، مطبعة الدار العربية، بغداد  81وليد سعيد االعظمي، ثورة  -
8515. 

 

 رابعًا : الصحف 

 

 .8595آب، 9، االربعاء 891جريدة اتحاد الشعب، العدد  -

 .8591تشرين األول،  29، االحد 9لعدد جريدة الثورة، ا -

 .8591تشرين الثاني،  87، االثنين 89جريدة الثورة، العدد  -

 .8591تشرين الثاني،  87، االثنين 22جريدة الثورة، العدد  -

 .8591تشرين الثاني،  85، االربعاء 29جريدة الثورة ، العدد  -



                                                                                                                                                                              

 .8591تشرين الثاني، 21، الخميس 19جريدة الثورة، العدد  -

 .8591كانون األول،  1، االثنين 18جريدة الثورة ، العدد  -

 . 8591كانون االول  82، 19جريدة الثورة ، العدد  -

 .8591كانون األول،  89، االثنين 19جريدة الثورة، العدد  -

 .8591كانون األول،  87، االحد 11جريدة الثورة ، العدد  -

 .8595 كانون الثاني، 2، الجمعة 98جريدة الثورة، العدد  -
 .8595كانون الثاني،  1، االحد 92جريدة الثورة ، العدد  -

 .8595كانون الثاني،  1، الخميس 99جريدة الثورة ، العدد  -

 .8595كانون الثاني،  81، االثنين 95جريدة الثورة ، العدد  -

  .8595كانون الثاني،  25، الخميس 12جريدة الثورة، العدد  -

 .8595شباط،  87الثالثاء  ،57جريدة الثورة، العدد  -

 .8595شباط،  21، الثالثاء 811جريدة الثورة، العدد  -

 .8595آذار، 1، االحد 881جريدة الثورة ، العدد  -

 .8595آذار،  89، األحد 885جريدة الثورة ، العدد  -

 8595آذار،  81، األربعاء 822جريدة الثورة، العدد  -
  .2، ص8595نيسان،  2، الخميس 811، العدد جريدة الثورة  -
 . 8595نيسان،  1، االربعاء 815جريدة الثورة، العدد  -
 ، السنة الثانية. 8595تشرين الثاني،  11، العدد لم تذكره الجريدة، جريدة الثورة  -

  .8591شباط،  29، الخميس 151 جريدة الثورة، العدد -

 .8591تموز،  82، الثالثاء 159جريدة الثورة، العدد  -

 . 8591تموز،  81،االربعاء 157العدد  جرريدة الثورة ، -

 .8591تموز،  81، االثنين 155جريدة الثورة ، العدد  -

 .8598حزيران،  1، 987جريدة الثورة ، العدد  -

 . 8598تموز،  5، 911جريدة الثورة ، العدد  -

 .8598تموز،  81، 991جريدة الثورة ، العدد  -

 .8598تموز،  29، 999جريدة الثورة، العدد  -

 .8598آب،  89، 971لثورة ، العدد جريدة ا -

 .8598آب،  21،  959جريدة الثورة، العدد  -
 .8598أيمول،  29، الثالثاء 715جريدة الثورة ، العدد  -



                                                                                                                                                                              

 .8598تشرين الثاني،  21جمعة ، ال791، العدد جريدة الثورة  -

 

 


