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الهاشمية.. عاصمة العباسيين تشكو االهمال التأريخي والخدمي 

ق�ض���اء  عا�ض���مة  الها�ض���مية 
الها�ض���مية يف حمافظة بابل تقع 
يف الف���رات الأو�ض���ط عل���ى نه���ر 
الفرات على ُبعد 130 كم جنوب 
بغداد، ويقدر عدد �ضكانها بح�ضب 
2013 بح���وايل  ع���ام  اح�ض���اء 
�ضكانها  يعمل  ن�ض���مة  األف   330
بالوظائ���ف  الأ�ض���ا�س  بالدرج���ة 
احلكومي���ة كونه���ا ق�ض���اء يتبعه 
املدحتي���ة  مث���ل  نواح���ي  اإداري���ا 

الطليعة. 

املنطق��ة ب�ص��ورة عام��ة ذات طبيع��ة جميل��ة 
مدين��ة  وتاأخ��ذ  وب�صات��ن.  زراعي��ة  واأرا���ض 
عام��ة  ب�ص��ورة  ع�صائري��ا  طابع��ًا  الها�صمي��ة 
اأبن��اء ع�صائ��ر متنوع��ة.  م��ن  ي�صكنه��ا خلي��ط 
وحتت��وي الها�صمي��ة عل��ى ك��م م��ن املثقف��ن 
والفنان��ن والكت��اب وال�صع��راء منه��م النحات 
العراق��ي املع��روف عام��ر خلي��ل ال��ذي ع��رف 
بامتيازه يف املعار�ض الكبرية التي �صارك بها 
عل��ى امل�صت��وى الوطني وال��دويل وفيها كم من 
ال�صع��راء الذي��ن متيزوا على م�صت��وى املحافظة 
وعل��ى م�صت��وى الع��راق ومنه��م ال�صاع��ر به��اء 

البابلي وال�صاعر حيدر ال�رشيفي.
مركز اخلالفة الأول

اخلالف��ة  وتاأ�صي���ض  العبا�صي��ن  ظه��ور  بعي��د 
العبا�صي��ة، د�ص��ن اخلليف��ة العبا�ص��ي الأول اأبو 
العبا���ض بيعت��ه يف الكوف��ة يف دار الولي��د ب��ن 
�صع��د الأزدي واألقى خطبة العه��د امل�صهورة يف 
م�صج��د الكوف��ة. ث��م خ��رج بعدها ون��زل حمام 
اأعن، حيث اأقام هن��اك مع�صكره لأ�صهر عديدة. 
وقد ارحتل بعيد ذلك، فنزل مدينة الها�صمية يف 
ق�رش الكوف��ة. ولهذا يرى املوؤرخ��ون اأن مدينة 
الكوف��ة القريب��ة من مع�صك��ر حمام اأع��ن، اأول 
مركز اتخذه اخلليفة العبا�صي الأول، حيث ظهر 
ا�صمه فيه��ا، ثم بلغ بقية املدن و�صائر الأقاليم. 
وق��د نزل اأبو العبا�ض بعد ذلك مدينة ابن هبرية 
تثبيت��ًا لظهور الدولة العبا�صية. ثم حتول منها، 
فبن��ى املدينة الها�صمية. ونح��ن ل نن�صى اأي�صًا 
بوي��ع  عندم��ا  الث��اين،  العبا�ص��ي  اخلليف��ة  اأن 
باخلالف��ة، بن��ى بظه��ر الكوف��ة مدين��ة �صماها 
الر�صاف��ة. وقد نزلها مرات عدة، قبل اأن يتحول 
عنه��ا لبن��اء بغ��داد مدين��ة ال�ص��الم. وورد يف 
الروايات التاريخي��ة اأن مدينة الها�صمية، ظلت 
ت�صم��ى ق�رش ابن هب��رية لفرتة طويل��ة. )وكان 
يق��ع بالقرب من ج�رش �ص��ور(، واأن اأبا العبا�ض، 
ن��زل هذا امل��كان، وا�صتت��م الدور في��ه، واأحدث 
البنيان الالزم ل��دار اخلالفة. وبعد اأن ا�صتتم له 
ذل��ك، �صمى املدينة اجلديدة باملدينة الها�صمية 
ولكن��ه مل ميك��ث فيه��ا وقت��ًا طوي��اًل. وا�صتم��ر 
النا�ض يف ن�صبة الق�رش اإىل ابن هبرية، ما جعل 
اخلليف��ة العبا�صي يقول: ما اأرى ذكر ابن هبرية 
)وه��و الأموي ال��ذي هزمه اأب��و العبا�ض( ي�صقط 
عنه��ا، فرف�صه��ا، وبن��ى بالقرب منه��ا املدينة 
الب��الذري يف )فت��وح  الها�صمي��ة، كم��ا يذك��ر 
البل��دان: 1/285(. وقد ورد ذك��ر هذه املدينة 

يف كتب التاريخ، بها�صمية الكوفة اأي�صًا.
اأ�ص�صه��ا اخلليف��ة العبا�ص��ي الأول ال�صفاح بعام 
اأثن��اء توليه اخلالفة وقد �صميت كذلك بها�صمية 
الكوفة والها�صمي��ة فكانت ت�صمى بتلك الأ�صماء 
يف ذل��ك احلقبة وتذكر لنا امل�ص��ادر باأن �صبب 
ت�صميته��ا بالها�صمي��ة رمب��ا كان بق�ص��د اأنن��ا 
نحن من األ ها�ص��م حتى يقوم ال�صفاح بتحبيب 
وتقريب النا�ض به بذلك احلقبة وللعلم لقد بداأت 
مدين��ة الها�صمية تظهر حيال الدراهم العبا�صية 
منذ ع��ام ) 133 للهجرة اإيل ع��ام 146) بعهد 
املن�ص��ور ( وللعلم لقد ترك العبا�ض تلك املدينة 
الها�صمية يف ع��ام 134 للهجرة وذهب ملدينة 
الأنب��ار وقد �صماه��ا ال�صفاح بها�صمي��ة الأنبار 
تيمن��ًا بالها�صمي��ة الت��ي اأن�صاأه��ا ولقد عرث من 
هذه الفرتة عل��ى تلك الدراه��م املنقو�صة عليها 
اأ�ص��م الها�صمي��ة من��ذ ع��ام 133 اإيل146 باأن 
يحتفظوا به��ا ل�صيما جلماله��ا التاريخي لتلك 
املنا�صبة وندرتها و�صحتها بالأ�صواق واملزادات 
ه��ذا واهلل اأعل��م دائم��ًا كان طبيعي��ًا اأن يرف�ض 
العبا�صي��ون بع��د اأن اأقام��وا الدول��ة العبا�صي��ة 
الإبق��اء عل��ى مدين��ة دم�صق حا���رشة اخلالفة 
الأموي��ة، حيث اإن ب��الد ال�صام كان��ت مقر بني 
اأمية وبه��ا ع�صبتهم من العن���رش العربي الذي 
ينا�رشهم ويرف�ض انتقال اخلالفة اإىل غريهم، 
ل��ذا قرروا اأن تكون حا�رشة دولتهم يف العراق، 
ولأ�صب��اب معروف��ة منه��ا موقع الع��راق ودور 

اأهل العراق يف دع��م الثورة العبا�صية، ثم الثقل 
القت�صادي وال�صيا�ص��ي والب�رشي الذي يت�صف 
به العراق. لذا نزل موؤ�ص�ض الدولة العبا�صية عبد 
اهلل حمم��د بن عل��ي امللقب بال�صف��اح اأول الأمر 
الكوفة �صنة )132ه�/749م( ويف الكوفة متت 
البيع��ة له ثم األق��ى خطبته امل�صهورة يف م�صجد 
الكوف��ة، وكان ق��د اأدرك اأن��ه م��ن ال�صعب عليه 
البق��اء بالكوف��ة ل�صعف ثقت��ه باإخال�ض اأهلها 
للعبا�صي��ن، وذل��ك حلبهم للعلوي��ن، لذا خ�صي 
اأب��و العبا�ض اأن يقيم بن الكوفين، و�صارع اإىل 
الأنبار وبنى فيها مدين��ة اأ�صار اإليها اليعقوبي 
يف كتاب��ه البل��دان بقول��ه: "تق��ع املدين��ة على 
بع��د 10 فرا�ص��خ عن بغداد واأطالله��ا اليوم يف 
�صم��ال غرب��ي مدين��ة الفلوج��ة على بع��د 4 كم 
منه��ا". فبنى مدينة على �صاطئ الفرات �صماها 
الها�صمية ن�صب��ة اإىل جده ها�صم بن عبد مناف، 
وانتقل اإليها �صنة )134ه�/751م(، ول نعرف 
�صيئًا عن تخطيط املباين والعمائر التي �صيدها 
اخلليف��ة اأب��و العبا���ض يف الأنب��ار، كم��ا جنهل 
طبيع��ة الطراز الذي اخت��اره ملبانيه، اإذ مل ت�رش 
اإليه��ا امل�ص��ادر التاريخي��ة. اإل اأنه��ا ت�صري اإىل 
اأن اأب��ا العبا���ض بنى فيها ق�ص��وراً واأ�ص�ض فيها 
مدينته، ول ندري ه��ل اأقام م�صجداً جديداً ؟، اأم 
عمر امل�صجد الذي كان قد اأقامه القائد �صعد بن 

اأبي وقا�ض يف الأنبار؟
بق��ي اأب��و العبا���ض يف الأنب��ار من��ذ تاأ�صي�صه��ا 
حت��ى وفاته مبر���ض اجلدري، ودف��ن بالأنبار، 
وقربه ظاهر يقع ب��ن الفلوجة وبن �صفة نهر 
الف��رات يف قري��ة تع��رف بالفيا���ض. بعد وفاة 
ال�صف��اح بوي��ع باخلالف��ة اأبو جعف��ر املن�صور، 
وكان يومئذ مبكة، وعندم��ا ا�صتخلف املن�صور 
تق��ع،  املن�ص��ور  وها�صمي��ة  الها�صمي��ة.  بن��ى 
ا�صتن��اداً اإىل الط��ربي، قبالة مدين��ة اأبي هبرية 
ب��ن الكوفة واحل��رية، ومل يب��ق املن�صور كثرياً 
بالها�صمي��ة فق��د كرهها بع��د ث��ورة الراوندية، 
والت��ي كان هدفه��ا تقوي���ض احلك��م العبا�صي، 
ل��ذا عزم املن�صور على بن��اء عا�صمة جديدة له 
تخلد ا�صمه وتتنا�ص��ب مع عظمته وطموحه، لذا 

خرج بنف�صه مع خا�صت��ه ليختار مكانًا يتخذه 
م�صكن��ًا لنف�ص��ه وجنده، ويك��ون مو�صع مدينته 
امل��دورة، عل��ى اأن يك��ون هذا املو�ص��ع مو�صع 
خ�صب وخ��ريات يتو�صط اأقاليم دولته، وي�رشف 
عل��ى اأطرافه��ا، ويت�ص��ل ب�صهولة ب��كل جزء من 
اأجزائه��ا، فا�صتق��رت على موقع بغ��داد، فاأ�رش 
اأن يبداأ البناء فيه، وو�صع اأول لبنة، وقال: ب�صم 
اهلل واحلم��د هلل، والأر�ض يورثه��ا من ي�صاء من 

عباده، والعاقبة للمتقن.
ومن الطبيعي اأن بواعث بناء املدن يف املا�صي 
اأو احلا�رش يختلف بع�صه��ا عن البع�ض الآخر، 
فم��ن امل��دن م��ا �صي��د لأغرا���ض ع�صكري��ة مثل 
مدينت��ي الب���رشة والكوف��ة، اأو لأه��داف اإدارية 

كبناء مدينة وا�صط.
خالفات املوؤرخن

 وي�ص��ري اليعقوب��ي اإىل اأن اأب��ا العبا���ض، عندما 
انتق��ل اإىل الأنب��ار بن��ى عل��ى �صاط��ئ الف��رات 
مدين��ة الها�صمي��ة. وذكر ابن �صاك��ر الكتبي يف 
فوات الوفي��ات، اأنه بنيت لأب��ي العبا�ض مدينة 
الها�صمي��ة اإىل جانب الأنب��ار والواقع اأن مدينة 
الها�صمي��ة، ح�ص��ل حوله��ا خ��الف كث��ري ب��ن 
املوؤرخن، فهناك من ن�صب بناءها اإىل اخلليفة 
اأبي جعفر املن�صور. اإذ يذكر اليعقوبي باأنه ملا 
ا�صتخلف املن�صور بعد وفاة اأخيه اأبي العبا�ض، 
بنى مدين��ة الها�صمية. اأما الب��الذري فلم يذكر 
يف كتاب��ه فت��وح البل��دان، اأن اخلليفة املن�صور 
هو ال��ذي بنى الها�صمي��ة، واإمنا يق��ول اإنه )اأي 
بالكوف��ة  الها�صمي��ة  مدين��ة  ن��زل  املن�ص��ور( 
فيه��ا  وزاد  منه��ا،  بق��ي  كان  �صيئ��ًا  وا�صتت��م 
بن��اًء وهياأه��ا على م��ا اأراد )���ض 285(. واأما 
بح�ص��ب رواية الطربي يف تاريخ��ه، فاإن مدينة 
الها�صمي��ة التي بناها املن�صور، اإمنا تقع قبالة 
مدين��ة ابن هبرية، وبينهما عر�ض الطريق. غري 
اأن موقعه��ا بح�ص��ب ما ذك��ر اليعقوبي، هو بن 

الكوفة واحلرية )البلدان: �ض 237(.
ا�صم يكتنفه الغمو�ض

 والواق��ع اأن ا�صم الها�صمية اإمن��ا يكتنفه الكثري 
من الغمو�ض والت�صابه. وهو يرد ا�صمًا ملوا�صع 

واأبني��ة وق�ص��ور متع��ددة. ورمب��ا كان اأو�ص��ح 
الرواي��ات رواية البالذري الت��ي مر ذكرها، من 
اأن الها�صمي��ة ه��ي م��ن بن��اء اأب��ي العبا�ض يف 
اجل��زء الذي كان فيه ق�رش ابن هبرية، وقد كره 
اخلليف��ة العبا�ص��ي الأول، اأن يظ��ل ذكره��ا عند 
النا���ض مقرونًا بابن هبرية بانيها الأول، لأنها 
مل ت�صتهر بن النا�ض با�صم الها�صمية. وقد يكون 
هجره��ا لهذا ال�صب��ب كما تق��ول روايات معظم 
املوؤرخ��ن. اأم��ا اإذا اأردن��ا التع��رف اإىل موق��ع 
مدين��ة ابن هب��رية، فاإنه��ا كما ه��و وا�صح من 
رواي��ة الب��الذري واليعقوبي تقع عل��ى الفرات. 
اأم��ا ق�رش اب��ن هبرية بالتحديد، فه��و يقع على 
�صف��ة الف��رات الي�رشى/ ال�رشقية، ف��وق الكوفة 
كث��رياً )كتاب البلدان: 227(. وقد زاره الرحالة 
املقد�ص��ي يف الق��رن الهج��ري الراب��ع/ العا�رش 
للمي��الد، وكان بحال��ة جيدة، بحي��ث كتب عنه 
يقول: اأما ق�رش ابن هبرية، فمدينة كبرية جيدة 
الأ�ص��واق، جتيئه��م امل��اء م��ن الف��رات. وهناك 
روايات اأخ��رى تقول اإن املن�ص��ور بعد �رشوعه 
ببناء بغداد/ املدينة املدورة، عاد ف�صكن ق�رش 
ابن هبرية، اإذ يق��ول اليعقوبي اأثناء حديثه عن 
خ��روج حممد بن عب��د اهلل، ومل يقر اأبو جعفر اإّل 
ايام��ًا، حتى اأت��اه اخلرب بخ��روج حممد بن عبد 
اهلل ب��ن ح�صن وظه��ور اأمره. فرج��ع اإىل الكوفة 
فاأق��ام بق���رش اب��ن هب��رية )تاري��خ اليعقوبي: 
2/450(. وكذل��ك يذكر اأب��و الفدا يف تاريخه، 
تل��ك احل��وادث فيعلق قائ��اًل: اإن��ه عندما ق�صى 
املن�صور على حممد بن عبد اهلل واأخيه اإبراهيم، 
حتول م��ن مدينة اب��ن هبرية اإىل بغ��داد ليكمل 

عمارتها )تاريخه 2/4(.
وهناك من يقول اإن اخلليفة العبا�صي الثاين اأبا 
جعف��ر املن�ص��ور مل ميكث يف مدين��ة الها�صمية 
كثرياً. اإذ كرهها كرهًا �صديداً، وخ�صو�صًا بعدما 
ث��ارت يف وجه��ه احلرك��ة الراوندي��ة. وكان��ت 
اآراوؤه��م خمالفة ملب��ادئ الإ�صالم، فت�صدى لهم 
منك��راً وغا�صبًا بعدما كانوا م��ن اأن�صاره. وقد 
خ�ص��ي على نف�صه م��ن اأن تطال��ه �صيوفهم التي 
�صهروه��ا يف وجهه، فاآثر ترك الها�صمية بعدما 

راأى �رشورة تغي��ري العا�صمة، واأخذ يبحث عن 
مو�صع ي�صلح لأن يكون داراً للخالفة وعا�صمة 
مللك��ه الوا�صع، فوجد �صالته يف الأنبار قبل اأن 
ي���رشع يف بناء دار اخلالفة يف املدينة املدورة 

/ بغداد.
اجلغرافية الإقليمية 

وناق�ص��ت ر�صال��ة ماج�صت��ري يف جامع��ة بابل، 
لق�ص��اء  الإقليمي��ة  اجلغرافي��ة  درا�ص��ة  ع��ن 
الها�صمي��ة يف حمافظة بابل. وتناولت الر�صالة 
الطالب عواد عب��ود مطر، واملو�صومة ب� )ق�صاء 
الها�صمي��ة درا�ص��ة يف اجلغرافي��ة الإقليمي��ة(، 
الطبيعي��ة  الإمكان��ات  ع��ن  الك�ص��ف  اأهمي��ة 
والب�رشية والقت�صادية من اأجل حتليل التباين 
امل��كاين داخل حي��ز الق�صاء، ف�ص��ال عن تهيئة 
الإمكان��ات القت�صادية واحل�صارية والو�صول 
اإىل تف�صريه��ا واإيج��اد احلل��ول املنا�صب��ة له��ا 

خدمًة ملجتمع الق�صاء.
وب��ن الباح��ث اأن الدرا�ص��ة مت��ت عل��ى اأ�صا�ض 
منطق��ة  اختي��ار  ث��م  وم��ن  الإداري  التق�صي��م 
الدرا�ص��ة �صمن مو�ص��وع اجلغرافي��ة الإقليمية 
لغر���ض تنفيذ اخلط��ة مبا يت��الءم والإمكانات 
م��ن اج��ل النهو���ض بواق��ع اخلدم��ات العام��ة 
يف  ال�صامل��ة  القت�صادي��ة  التنمي��ة  وحتقي��ق 
الأ�صع��دة كاف��ة يف  املدين��ة والري��ف وعل��ى 
يف  الر�صال��ة  وتطرق��ت  والق�ص��اء.  املحافظ��ة 
اخل�صائ���ض  درا�ص��ة  اىل  الأربع��ة  ف�صوله��ا 
ودرا�ص��ة  الها�صمي��ة،  لق�ص��اء  الطبيعي��ة 
اخل�صائ���ض ال�صكانية متمثلة بنمو ال�صكان من 
حيث توزيع ال�صكان وتركيبه، ودرا�صة الأن�صطة 
الزراع��ي،  ب�الن�ص��اط  املتمثل��ة  القت�صادي��ة 
والن�صاط ال�صناعي، والنق��ل، والتجارة، وبيان 
اأهم خدمات البنى الرتكازية متمثلة ب�خدمات 
الكهرب��اء، وخدمات املاء واملجاري، وخدمات 

الربيد والت�صالت.
الجتاهات امل�صتقبلية للرتكيب الداخلي ملدينة 
الها�صمية      اإن تخطيط املدن من التخ�ص�صات 
ذات العالق��ة بتخ�ص�ض اجلغرافي��ة ، فهو ميثل 
يف الواق��ع مزيجا من الفن والعل��م واإنه يهدف 

اإىل التو�ص��ل لإعادة تنظيم اأف�ص��ل ا�صتعمالت 
الأر�ض داخل املدينة وحتديد مواقع الن�صاطات 
املختلف��ة ، فالتخطي��ط ال�صلي��م للم��دن يعتم��د 
بالدرجة الأ�صا�ض على تخطيط النمو امل�صتقبلي 
لل�ص��كان وعالقت��ه بالو�ص��ع العم��راين احل��ايل 
الأر���ض  ا�صتعم��الت  وجمم��ل  وامل�صتقبل��ي 
امل�صتقبلي��ة اأي اإن الدرا�ص��ات ال�صكاني��ة متث��ل 
نقط��ة الب��دء للتخطيط اإذ توج��د عالقات وثيقة 
ب��ن زي��ادة �صكان امل��دن والطلب عل��ى ال�صكن 
وا�صتعم��الت الأر���ض الأخ��رى ، وتك��ون ه��ذه 
العالق��ات طردي��ة اأي كلما ازداد ع��دد ال�صكان 
�صكني��ة  وح��دات  توف��ري  اإىل  احلاج��ة  ازدادت 

وخدمات ووظائف جديدة .
      لق��د اأظه��رت التع��دادات ال�صكاني��ة ملدين��ة 
الها�صمية اأن عدد ال�صكان احل�رش اأخذ بالزيادة 
 ،)10(  )1997( ع��ام  ن�صم��ة(   20784( م��ن 
حتى اأ�صب��ح )23373 ن�صمة( بح�صب تقديرات 
ع��ام )2012( ولغر�ض التنب��وؤ بال�صكان حتى 
تقدي��رات  عل��ى  العتم��اد  مت   )2032( ع��ام 
ال�ص��كان لع��ام )2012( ومبع��دل من��و )3%( 

وكانت التقديرات ال�صكانية 
ا�صتعمالت �صناعية 

ا�صتعم��الت الأر�ض، وات�صح من خالل الدرا�صة 
باأن هذا ال�صتعم��ال يرتكز على نطاقن الأول: 
� يوج��د يف املنطقة التجاري��ة املركزية والذي 
يتمث��ل بال�صناع��ات الب�صيط��ة مث��ل )النداف��ة، 
ال�صياغة، اخل�صب، املواد الغذائية( التي ل تتطلب 
�ص��وى م�صاحات �صغرية من الأر�ض اإذ اأنها من 
ال�صناع��ات التي تنج��ذب نحو ال�ص��وق لغر�ض 
ال�صتف��ادة م��ن حرك��ة املت�صوق��ن لت�رشي��ف 
منتجاته��ا. اأم��ا النط��اق الث��اين: � فيرتكز على 
طول الطري��ق الرئي�ض )حل��ة � ديوانية( كمعمل 
الن�ص��اأ والدك�صرتي��ن ومعمل الطاب��وق، ويرجع 
�صب��ب اختي��ار مواقع ه��ذه ال�صناع��ات لكونها 
تتطل��ب م�صاح��ات وا�صعة معزولة ع��ن الأحياء 
ال�صكنية باعتباره��ا �صناعات ملوثة، ولغر�ض 
ال�صتفادة من طرق النقل لتوفري املواد الأولية 
ونق��ل املنتوج اإىل ال�صوق، ف�صال عن ذلك توجد 
�صناعات منت���رشة على طول )الطريق احلويل( 
واأه��م تل��ك ال�صناعات ه��ي �صناع��ة )ت�صليح 
ال�صيارات، الأبواب وال�صبابيك، معمل الإ�صفنج(.
ال�صتنتاجات 1� تتمتع مدينة الها�صمية مبوقع 
جغ��رايف متمي��ز جعله��ا ذات مرك��ز ب��ارز من 
خ��الل ما توفره م��ن �صهولة الت�ص��ال باملدن 

والأقاليم املجاورة.
اأن  امليداني��ة  الدرا�ص��ة  خ��الل  م��ن  تب��ن   �2
ال�صتعم��ال ال�صكن��ي احتل املرتب��ة الأوىل بن 
ال�صتعم��الت الأخ��رى م��ن حي��ث امل�صاح��ة، 
و�صغ��ط  ال�ص��كان  اأع��داد  لزي��ادة  ونتيج��ة 
)التج��اري  ل�صيم��ا  الأخ��رى  ال�صتعم��الت 
وال�صناع��ي( اخذ ال�صتعم��ال ال�صكني بالزحف 
والتو�ص��ع نح��و املناطق املفتوح��ة عند مدخل 
اإىل  اأدى  مم��ا  الغرب��ي(  )اجلنوب��ي  املدين��ة 
ظه��ور اأحي��اء جديدة )كح��ي الأم��ري(. 3� تبن 
م��ن خ��الل الدرا�ص��ة امليداني��ة اأن ال�صتعم��ال 
التجاري ترك��ز يف املنطقة التجارية املركزية 
املدين��ة.  يف  والفرعي��ة  الرئي�ص��ة  وال�ص��وارع 
ال�صناع��ي يف املنطق��ة  4� ترك��ز ال�صتعم��ال 
الرئي�ص��ة  وال�ص��وارع  املركزي��ة  التجاري��ة 
والفرعي��ة ومناط��ق الأط��راف يف املدينة، كما 
تب��ن من خالل الدرا�صة امليدانية وجود تداخل 
بن ال�صتعم��ال التج��اري وال�صناعي. 5� على 
الرغ��م من النمو والتو�صع ال��ذي ت�صهده املدينة 
اإىل  ت�ص��ل  مل  اخلدمي��ة  ال�صتعم��الت  اأن  اإل 
امل�صتوى املطلوب ل�صد حاجات ال�صكان ل�صيما 
)التعليمي��ة وال�صحية والرتفيهي��ة(.  6� احتلت 
ا�صتعم��الت الأر���ض لأغرا���ض النق��ل املرتبة 
 121،6588( امل�صاح��ة  حي��ث  م��ن  الثالث��ة 
هكتاراً( من جمموع ا�صتعمالت ار�ض املدينة، 
اإذ توزع��ت ماب��ن الط��رق الرئي�صي��ة والفرعية 
و�صك��ة القطار )بغداد � ب���رشة( واأن معظم هذه 

الطرق تعاين من انعدام اأعمال ال�صيانة.

خاص


