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كــان يــسـمـى بــالـقــنــاة ولــكــنه في
احلـقـيـقـة وفي الـواقع انه مـشروع
اســكـان ضـخم مـن اوسع مـشـاريع
االسـكـان الـتي سـوف تعـمـر بـغداد
احلـبـيبـة الـطـيبـة الـثـرى والطـيـبة
في اهلها."  وقال : "أنني اؤكد لكم
ايــهـا االخـوان ابــنـاء الــشـعب بـأن
ــنـطــقـة ســتـكــون من اجـمل هـذه ا
ـــر وقت طـــويل اال ـــنـــاطق وال  ا

ويتأكد ذلك لكم شخصياً.
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شـاريع السكن كـان قاسم مهـتما 
حـــيـث  في ذلك الــــوقت انـــشـــاء
مــــديـــنــــة الـــثــــورة إلســـكـــان آالف
الـــعــوائل الــتـي كــانت تـــســكن في
ـيـاه مـنــاطق مـجــاورة تـغــمـرهــا ا
اآلســنــة . تــبــدأ الــقــنــاة مـن شـرق
دجــلــة بــ مــنــطــقــة ســبـع أبــكـار
ومحلة السيفية وجتري من هناك
مـتـجهـةً إلى اجلـنـوب حـيث تصبّ
في نــــهــــر ديــــالـى في مــــنــــطــــقــــة
الـرسـتـمــيـة احملـلــة جـنـوب شـرق

بغداد.
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كان من أهـداف قـناة اجلـيش حـفر
قـنـاة لـتـقلـيل مـيـاه دجـلة إذا زادت
اء لـكيال تـفيض بـغداد وقـد كان ا

في مـــثـل هـــذا الـــيـــوم 15 تـــمـــوز
1961 افـــتـــتـــحت قـــنـــاة اجلـــيش

شرقي بغداد.
اذكـر ذلك الـيوم جـيـدا فقـد شـهدته
كـــمــا شــهــدت يـــوم وضع احلــجــر
األســاسي له قـبل 10 أشــهـر وذلك

يوم 10تشرين االول 1960.
قـنــاة اجلـيش الــتي يـبــلغ طــولـهـا
ـشـاريع نـحـو 24 كــيـلـومـتـرا من ا
التي كان الزعـيم عبد الكر قاسم

يفتخر بإجنازها في عهده .
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واذكر ان الـزعيم قـاسم ألـقى كلـمة
قـال فـيـها :  " انـنـا نـفـرح ان الذين
ــشــروع هم ايـد عــمــلـوا فـي هـذا ا
وشــركــات عـراقــيـة  ,انــنـا نــشـجع
االيدي والشركات العراقية بجانب
ــثــمــر الــذي يــقــدمه لــنـا الــعــمل ا
اخواننا من الـشركات اخلارجية ."
وأضـاف "انـنـا قـبل مـدة من الـزمن
جـــئـــنـــا الـى هـــذه االرض وكـــانت
قاحلة جرداء ال ماء فيها وال شجر
فـــتــرون الــيــوم االشـــجــار نــامــيــة
امـامـكم وســوف تـنـمـو عـمـا قـريب
وتـــثـــمــر ,ســوف تـــرون احلـــدائق
ـتنـزهات علـى جانبي الواسـعة وا
ـشروع وان هـذه القـناة  ,ان هذا ا
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ـسـاحة 100 صـيفـيـة كل مـسرح 
م 2 مع إنشاء  11 مطعـماً صغيراً
و 40 كـشــكــاً فـضال عن إنــشـاء 8
مـــدراس لــلـــزوارق ونــصب 4700
مـصــطـبـة لــلـجـلـوس و 40 مــكـانـاً
ــســاحـة  30 م  2 لـكل مــســقــفـاً 
واحـــد إضـــافـــة الى زراعـــة اعــداد
كبيرة من االشجار والنخيل وعمل
مـنــظـومـات لـلــري بـالـتــنـقـيط. ظل
ـشـروع حـتى عـام 2015 تـنـفـيــذ ا
حـ غــمـرت مـيـاه األمــطـار بـعض
مــنـاطق شــرق الــقـنــاة فـاضــطـرت
أمـــانـــة بــغـــداد إلى صـــرف مـــيــاه
األمــطـار إلى قـنـاة اجلـيش فَـخُـرّب
ـشـروع وتوقف نـفـذ من ا اجلـزء ا
إلى حـــــ تـــــخــــصـــــيـص أمــــوال
السـتـئنـافه من جـديـد مـثل الـكـثـير
ــــــشـــــاريـع الـــــتـي أنـــــفــــــقت من ا
تعاقـبة بعد االحتالل احلكـومات ا
ماليـ الــدوالرات عـلــيـهـا دون ان

تنفذ

من قـبل يـفـيض مـن دجـلة ويـسـيل
ـديـنة إلى أراضي بـغـداد فـتغـرق ا

ويُدمَّر كثير من بنيانها.
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وخالل نــصف قــرن بــعــد افــتــتـاح
قنـاة اجليش فكرت  حـكومة نوري
ـا سمـوه مشـروع القـناة الـكي  ا
الــتـــرفــيــهـي وكــانت الـــبــدايــة في
حزيران  2011 بالتعاقد مع شركة
ـقـاولــون الـعـرب وشـركـة الـغـري ا
العـراقية ثم شركـة ديوان العمارة
كـجـهة اسـتـشـاريـة في عام .2011
شروع  146 ملـيون وتـبلغ كـلفـة ا
دوالر يتـضمن إكساء الـقناة البالغ
طـــولـــهــا  47 كـم ذهـــابـــاً وأيـــابــاً
بـاحلجـر وانـشاء مـسـاحات خـضر
واقامة  12 موقفـاً للسيارات و12
نفقاً و 16 ملعباً لألطفال ومالعب
أخـرى للـياقـة البـدنية و 4 مسابح
مع مـلـحـقـاتـهـا كـافة و  4 مـسارح
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عبد الكر قاسم يفتتح مشروع قناة اجليش 


