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�ص البحث
ملخّ ُ
الصناعات
مه ّية ِّ
تُعدُّ ِّ
املهمة ،وتظهر أ ِّ
الصناعة إحدى القطاعات االقتصاد ّية ّ

ألي
واالقتصادي
االجتامعي
احلرف ّية من خالل عمل ّية تغيري النّمط
واحلضاري ّ
ّ
ّ
ّ

جمتمع ،ومن خالل إحداث تغيري يف هيكلة األيدي العاملة وتركيب املهن،

االقتصادي بني الوحدات اإلدار ّية من خالل حتسني
وتعمل عىل تقليل التفاوت
ّ
الصناعات احلرف ّية يف قضائي ال ُقرنة
املستوى
تم دراسة ّ
للسكّان؛ إ ْذ ّ
املعييش ّ
ّ

الصغرية يف قضائي
بالتطو
واملدَ ْينَة بعدّ ة حماور ،ابتداء
للصناعات ّ
رالتارخيي ِّ
ّ
ّ

الصغرية مع بدايات استقالل
الصناعات َّ
تطور ِّ
ال ُقرنة واملدَ ْينَة ،فقدْ ارتبط ّ
ناعي
العراق عام (1921م) ،أ ّما
املحور الثاين ،فقدْ تناول عوامل التو ّطن ّ
الص ّ
ُ

وبيان أثر ّ
الصغرية يف القضائني ،واملحور
كل عامل عىل نشأة
الصناعات َّ
وتطور ِّ
ّ
للصناعات احلرف ّية يف القضائني ،ويأيت املحور
الصناع ّية ِّ
ال ّثالث تناول العمل ّيات ِّ

للصناعات احلرف ّية فيهام ،يف حني تناول املحور
الرابع ليتناول التوزيع
اجلغرايف ِّ
ّ
السادس أهم املشكالت التي تواجه الصناعات احلرفية يف القضائني ،منها :املادة
األول ّية ،اختالف أسعارها ،ومعظمها من خارج العراق .والتسويق حيث تعاين

الصناعات احلرف ّية من منافسة املنتجات األجنب ّية هلا ما يؤ ِّثريف تسويقها ،فض ً
ال
ِّ
عن اليد العاملة التي تعاين من ضعف القدرة الفنّ ّية ،وضعف البنى االرتكاز ّية
وذلك من خالل تلكّؤ مشاريع البنى االرتكاز ّية التي تقوم هبا احلكومة يف

القضائني ،ما يؤ ِّثر يف عمل ّية نقل منتجات هذه املنشآت.
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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Abstract
Industries are considered to be one of the important
economic sectors. The importance of handicraft industries
stems from the process of changing the social, economic,
and cultural patterns of any society through changes in
the structure of the labor force and professions. Industries
reduce the economic disparity of various administrative
units by improving the living standard of the population.
The present paper studies the handicraft industries of both
Qurna and Mdaina provinces from different aspects. It
starts with the historical development of small industries
at the beginning of Iraq's independence in 1921. The
second part tackles factors of industrial settling showing
the influence of each factor on the development of small
industries in the two provinces. The third section is about
the industrial operations of the handicraft industries in
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these two provinces. The fourth section deals with the
geographical distribution of the handicraft industries
there. The sixth section deals with the most outstanding
problems that face handicraft industries including raw
materials and marketing where these industries are subject
to the competition of foreign products, in addition to the
labor force that lack sufficient technical competence. The
two provinces finally suffer from weakness of infrastructure
projects, which leaves a negative effect on these industries.
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املقدَّ مة
الصناعات احلرف ّية دور ًا ّ ً
مهم يف حياة بعض األرس بوصفها مورد ًا من
تؤ ِّدي ِّ

فالصناعات احلرف ّية تُسهم بشكل مبارش
موارد الدّ خل ،وتشغيل األيدي العاملةِّ ،

السلع
يف الدّ خل
القومي ،ويف النواتج املصنَّعة للدّ ول ،وتؤ ِّدي إىل توفري بعض ِّ
ّ
السكّان يف حياهتم ،وق ّلة االعتامد عىل املوا ِّد املستوردة من
اليوم ّية التي حيتاجها ّ
اخلارج ،وتعمل-أيض ًا -عىل استثامر املوا ّد اخلام املتوافرة حم ِّل ّي ًا ،التي تعتمد عليها

الصناعات احلرف ّية واحدة
الصناعات الكبرية .ويف حمافظة البرصة تُعدُّ ِّ
كثري من ِّ
املهمة التي تؤ ِّدي دور ًا ّ ً
مهم يف االقتصاد واستثامر املوا ّد املتوافرة
من النشاطات ّ
الصناعات البيت ّية ،أو
بشكل عا ّم ،ويف قضائي (ال ُقرنة واملدَ ْينة) بشكل
خاص ّ
ٍّ
الصغرية ،التي تتم َّيز منتوجاهتا بصفة مشتّتة ،وتتط َّلب مهارة مهن ّية ،وتتأ َّلف من:
ّ

اخلشبي ،ال ُّلعب
الصياغة ،النّحت
(الغزل
اليدوي ،التّطريز ،احلياكة اليدو ّيةِّ ،
ّ
ّ
الفوتوغرايف ،نحت التامثيل ونصبها،
السالل واملراوح ،التصوير
ّ
الطين ّيةِّ ،

الصور ،واملرايا الروافة......الخ(*)).
إطارات ّ

الصناعات التي يرجع
الصناعات احلرف ّية يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينة من ِّ
تُعدّ ّ

التدرجيي
الصناعات بالتناقص
وجودها إىل فرتات زمن ّية بعيدة ،وقد
ْ
أخذت هذه ِّ
ّ
بالسنوات املاضيةّ ،إل ّ
الرغم من
أن هناك صناعات
استمر وجودها عىل ّ
ّ
مقارنة ّ
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الصناعات احلرف ّية الغذائ ّية،
ّ
الصناعات احلديثة ،كان منها ِّ
الصناعة ،وظهور ِّ
تطور ِّ
السكّان بصورة دائمةّ ،
وأن
(كاألجبان)؛ الستمرار الطلب عليها؛ إ ْذ يستهلكها ّ
بعضها انقرض يف الوقت احلارض ،منها( :الكاروك ،والكاري ،وقفص الطيور،
الصناعات مت َّيزت بق ّلة
والفروند ،والفالة ،والبله ،والطبك ّية(**)) .وهناك بعض ِّ

إنتاجها ،كصناعة املهاف ،التي كان يشتغل فيها العديد من العوائلّ ،إل ّ
أن ق ّلة

الصناعة ،وانخفض إنتاجها بشكل
املردود املا ِّدي هلا أ ّدى إىل عدم ممارسة هذه ِّ

تطور وسائل التربيد
كبري جدّ ًا؛ وذلك لق ّلة إقبال النّاس عىل رشائها؛ بسبب ّ
أغنت عن احلاجة إليها.
والتكييف التي
ْ

الصناعات احلرف ّية يف قضائي (ال ُقرنة
وجاء هذا البحث ليس ِّلط ّ
الضوء عىل ِّ

واملدَ ْينَة) ،وبيان طبيعتها.

م�شكلة الدرا�سة
للصناعات احلرف ّية جاء وفق ًا ملا حيتاجه القضاءان؟
 -1هل التوزيع
اجلغرايف ِّ
ّ
مه ّيتها
الصناعات احلرف ّية يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينة َّ
 -2هل ِّ
توزعت حسب أ ِّ

السكّان؟
ونوعها وملا حيتاجه ّ

أثر يف التوزيع؟
اليومي
 -3هل لدخل الفرد
ّ
والشهري يف القضائني ٌ
ّ

فر�ضية الدرا�سة
تفرتض الدّ راسة:

للصناعات احلرف ّية بني الوحدات
 -1هناك تباين يف التوزيع
اجلغرايف ِّ
ّ
والكم ّية.
اإلدار ّية يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينَة من حيث النوع ّية
ِّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ّ -2
السكّان املتباين ومقدار دخوهلم يؤ ِّثر تأثري ًا مبارش ًا عىل مقدار
إن توزيع ّ

الصناعات احلرف ّية.
الطلب عىل منتجات ِّ

هدف الدرا�سة
الصناعات احلرف ّية
هتدف الدّ راسة إىل حتقيق عدّ ة جوانبّ ،أوهلا :دراسة ِّ

االقتصادي فيها من خالل
يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينَة من أجل معرفة الواقع
ّ

اجلغرايف
والصناع ّية ضمن احلدود اإلدار ّية ،ومعرفة توزيعها
مه ّيتها االقتصادية ِّ
ّ
أ ِّ
وتنوعها ،فض ً
للصناعات احلرف ّية يف قضائي ال ُقرنة
الصناع ّية ِّ
ال عن العمل ّيات ِّ
ّ
واملدَ ْينَة ،واملشكالت التي تواجهها يف القضائني.

احلدود املكان ّية والزمان ّية
تقع منطقة الدّ راسة يف شامل حمافظة البرصة؛ إ ْذ يقع قضاء ال ُقرنة يف اجلزء

ّ
ّ
قي من حمافظة البرصة ،وينحرص بني دائريت عرض
الشام ّيل
والشام ّيل ّ
الش ّ
(َ )31ْ.18َ - 30ْ.35شامالً ،وبني خ َّطي طول ( َ )42ْ،47َ-42ْ،27رشق ًا
(الحظ خريطة ( ،))1حيدُّ ه من ّ
الشامل حمافظة ميسان ،ومن الغرب قضاء
الزبري ،أ ّما من
يب قضاء البرصة ،وقضاء ّ
املدَ ْينة ،وحيدُّ ه من اجلنوب واجلنوب الغر ّ

قي ،فحدوده الدول ّية مع إيران وقضاء ّ
شط العرب( .)1أ ّما
الرشق واجلنوب ّ
الش ّ
قضاء املدَ ْينَة ،فيقع يف اجلزء ّ
يب من حمافظة البرصة ،بني دائريت عرض
الشاميل الغر ّ

( َ )31ْ. 16َ - 30ْ.42شامالً ،وضمن قوس طول ( َ )47ْ.24َ - 47ْ.5رشق ًا؛
الشامل ّ
إ ْذ حيدّ ه من ّ
يب حمافظة ميسان ،وغرب ًا حمافظة ذي قار ،ومن
والشامل الغر ّ
الزبري وناحية الدّ ير ،ورشق ًا قضاء ال ُقرنة(،)2
اجلنوب واجلنوب
الرشقي قضاء ّ
ّ
تراث الب�صرة
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الصناعات
أ ّما حدودها الزمان ّية ،فتم ّث ْ
لت بعام (2015م)؛ وذلك بدراسة واقع ِّ

الصغرية يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينَة.
َّ

هيكل ّية الدّرا�سة
تناولت الدِّ راسة ّأوالً
ثم
التطور
التارخيي ّ
ّ
للصناعة احلرف ّية يف القضائني ،ومن ّ
ّ
الضوء عىل التوزيع
وتم تسليط ّ
ثم بيان عوامل تو ّطنهاّ ،
بيان بعض خصائصهاّ ،
ثم بيان
اجلغرايف ِّ
للصناعات احلرف ّية يف القضائني حسب الوحدات اإلدار ّية ومن ّ
ّ

الصناعات احلرف ّية يف القضائني متم ّثلة باملوا ّد األول ّية
املشكالت التي تعرتض ِّ
واأليدي العاملة ،والتسويق ،وضعف البنى االرتكاز ّية ... ،ألخ).

وانتهت الدّ راسة بمجموعة من االستنتاجات ،التي من خالهلا مت ّ ْت صياغة

بعض املقرتحات التي يمكن االستفادة منها من قبل اجلهات املسؤولة لتطوير
ناعي فيهام.
الواقع
االقتصادي يف القضائني ،التي تنعكس عىل الواقع ّ
ّ
الص ّ

ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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 املصدر :مجهور ّية العراق ،اهليأة العا ّمة للمساحة ،خريطة حمافظة البرصة اإلدار ّية،الرسم (  ،)500000 :1بغداد2008( ،م).
مقياس ّ
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ال�صغرية يف ق�ضائي ال ُقرنة وامل َد ْي َنة
�أ ّو َال :التط ّور
التاريخي ِّ
لل�صناعات ّ
ّ
الصناعات احلرف ّية باستيطان اإلنسان واستقراره يف املكان الذي
ترتبط نشأة ِّ

ومقوماته اجلغراف ّية ،من خالل تأمني احتياجاته
يعيش فيه ،معتمد ًا عىل خصائصه ّ
من املأكل واملرشب ،املتم ِّثل بعرص الفواكه وطحن احلبوب ،وامللبس املتم ّثل

املائي ،واحتياجاته إىل
بمنشآت اخلياطة ،والتن ّقل واحلركة املتم ِّثلة بوسائط النقل ّ
الزراع ّية ابتداء.
األدوات الزراع ّية لغرض القيام بالعمل ّيات ّ

الستين ّيات من القرن املايض العديد من
وقد
ْ
نشأت يف قضاء ال ُقرنة يف فرتة ِّ

الصناعات ،منها :صناعة األدوات الزراع ّية ،التي يعمل عىل إنتاجها (مزهر أبو
ِّ

كريم ،وكليكل)؛ إذ يعمل عىل صناعة :املسحاة ،والكرك ،واملنجل ،والفروند،
فض ً
مهجر ،وبيت حريب،
ال عن اشتغال بعض العوائل فيها ،منهم :بيت
ّ

السبعين ّيات
الس ّمج ،وبيت غازي .ويف َّ
كمون ،واحلاج عبد ،واحلاج عبد ّ
وبيت ّ
حممد رايض جعفر،
ُأنشئت منشآت النجارة ،منها :منشأة كروط ،منشأة نجارة ّ
ويف الثامنين ّيات ظهرت منشآت خياطة العباءة الرجال ّية ،منها :منشأة احلاج

الصناعة يف الوقت احلارض ،يف حني صناعة
حرجية ،واهلليج ّية وال تزال هذه ِّ
وظهرت منشآت اخلياطة
اخلريط كانت تُنتج يف منشأة (عبد الفتاح أبو ميثاق)،
ْ
ِّ
الصادق) ،كام أنشئت منشأة نجارة
والرجال ّية ،ومنها :منشأة (كريم ّ
النسائ ّية ّ

الرمحن .أ ّما
الغدير ،ونجارة احلمزة ،ومنشأة حدادة املصطفى ،ومنشأة ندافة ّ

الصناعة ،وازدادت أعداد املنشآت نتيجة انفتاح
تطو ْ
رت ِّ
بعد(2003م) ،فقدْ َّ
ِّ
الصناعة ومستلزمات اإلنتاج ،وظهرت
السوق
املحل ،ودخول متط ّلبات ِّ
ّ
الضوئي،
الصناعات اهلندس ّية ،والطباعة واإلعالن
صناعة جديدة ،منهاّ :
ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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وتغيت جمريات احلياة االقتصادية؛ إ ْذ ُأ ِ
نشئ فيها الكثري من املنشآت ،منها :منشأة
ّ
ّ

بلوك بركات الزهراء ،ومنشأة بلوك الشايف ،ومنشأة الصويلح ،ومنشأة

والصناعات
عيلّ ،
بركات احلسني .ومن منشآت النجارة ،منشأة نجارة أبو ّ
اهلندس ّية ،منها :منشأة حسن حامد ،ومن املخابز خمبز الزهراء ،وخمبز اإلمام

عيل ،وخمبز احلسني ،وخمبز األنصار ،ومن منشآت اخلياطة :منشأة الثغر
ّ

الرجال ّية ،وصناعة وسائط النقل املائي ،منها :منشأة الزهراء.)3(
لأللبسة ِّ

الصناعات احلرف ّية يف قضاء املدَ ْينَة ،فاشتهرت منذ فرتة األربعين ّيات
أ ّما ِّ

املائي ،ومن أشهرها :منشأة كاظم
من القرن املايض بصناعة وسائط النقل
ّ

خالطي ،الذي ُينتج( :الطرادة ،واملشحوف ،والبلم) ،ومنشأة احلاج محيد
سعودي ،ومنشأة احلاج عبد اهلل ،و منشأة جبري ،ومنشأة عبد احلسن ،و منشأة
احلاج بارود ،و منشأة احلاج حسن ،و منشأة نعيمة لعيبي حسني ،و منشأة عبد

الرسول ماهود ،ومنشأة مزاهر احلاج علوان ،و منشأة جودة خلف ،ومنشأة

حممد ،ومنشأة عبد احلسني طاهر ،ومنشأة كاطع سمحاق ،ومنشأة الزم
شنّون ّ

سمحاقّ .
الصيد ،مثل :الفالة ،والكرفة،
وإن بعض هذه املنشآت تنتج أدوات َّ
واملجداف ،وصناعة األدوات الزراع ّية ،مثل :املسحاة ،والكرك ،واملنجل،
والفروند .أ ّما مدّ ة السبعين ّيات ،فظهرت صناعات ُأخر ،منها :منشأة ثلج
الفرات ،ومنشأة نجارة أبو غزوان ،أ ّما يف فرتة الثامنين ّيات ،فظهرت صناعة
احلدادة ،وبلغت منشآهتا ( )6منشآت ،وتنتج األبواب والشبابيك ،وانترشت

صمون كاظم قاسم،
يف هذه املدّ ة املخابز واألفران ،منها :خمبز س ّيد سعيد ،وفرن ّ
كذلك صناعة العباءة الرجال ّية التي تعتمد عىل الغزل الذي تنتجه النساء ،منهم:
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الرجال ّية ،احلاج لعيبي
ثم ينقلونه إىل احلائك الذي يصنع العباءة ّ
ّبيّ ،
أم عبد الن ّ
الرجال ّية،
تطو ْ
ثم ّ
رت صناعة خياطة العباءة ِّ
مبارك الذي يقوم بصناعتها ،ومن ّ
وازدادت أعدادها ،فظهر اخل ّياط احلاج عاشور أبو حسنني ،واحلاج عيل داخل

أبو حتسني ،واخل ّياطة النسائ ّية حنتوشة شنّون ،وريمة علوان ،ورسور ك ّطان،

الصاحب ،والندّ اف عبد ال ّلطيف
ونشأت منشآت النّدافة ،منها :الندّ اف عبد ّ
السادة ،وصناعة الثلج ،منها :منشأة ثلج احلاج سلامن عبادة ،وصناعة
عبد ّ

عيل ،ومحد ّية عبد اهلادي ،وصناعة الطباكة
ّ
تنور الطني ،منها :منشأة ربية عبد ّ
واملكانس والبساط ،منهم :أمل حمسن .وظهرت يف هذه املدّ ة صناعة ال ّلبن،

السكّان ،منهم :معمل شوكي عالوي ،ويف هذه املدّ ة
الذي يقوم بإنتاجه معظم ّ
-أيض ًا -ظهرت صناعة البلوك ،منها :منشأة نعمة زعيبل ،ومنشأة ج ّبار عبد

العايل ،ومنشأة األمل ،وكذلك صناعة املر ّطبات التي يقوم بإنتاجها صادق

الصناعة ونشأت العديد من املنشآت
تطورت ِّ
كاظم .أ ّما بعد (2003م) ،فقدْ ّ
حتّى باتت تشتهر منتجاهتا وتنترش يف أسواق مركز قضاء البرصة واملحافظات

حتسن الظروف االقتصاد ّية.
الوسطى ،الس َّيام منتجات احلدادة والنجارة؛ بسبب ّ
الصناعات احلرف ّية( )4بـ:
وتتم ّيز ِّ

ّ -1
الصناعات احلرف ّية ،مل تكن مستندة إىل نظر ّيات علم ّية تطبيق ّية ،بل
إن ّ

تتطور تارخي ّي ًا ،ويناهلا
الصناعات ّ
ثم أخذت تلك ِّ
ّإنا تعتمد عىل تقليد الطبيعةّ ،
الذوقي ،ومعنى ذلكّ ،
أن وجود تلك
والنمو
احلضاري
للتطور
التهذيب ،تبع ًا
ِّ
ّ
ّ
ِّ
اختلطت به بعد ْ
تطورت حياة
الصناعات ُيعدُّ سابق ًا لوجود الف ّن ،ولكنّها
ْ
أن َّ
ِّ
اإلنسان ،وصار الف ُّن األثر الواضح فيها.
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ِّ

الصناعات احلرف ّية برضوهبا ال ختلو من التشابك ،فاستعامل ألوان مع ّينة
ِّ -2
ٍ
معي من الرسوم
وجتنّب سواها يف األنسجة يرتبط (بالتفكري) ،أو (بمعتقد) َّ
اليدوي عىل اجلدران ،أو األواين املعدن ّية ،أو
والنقوش التي خي ّطها العامل
ّ
ٍ
تفكريي تتداخل
عقيل ،ونموذج
ٍّ
األبواب ،أو الشبابيك ،ك ّلها منبعثة عن نمط ٍّ
الرتسبات املتباينة.
فيه ّ
ّ
يتم القيام هبا داخل املنازل والبيوت ،وال توجد
-3إن أغلب هذه ِّ
الصناعات ّ

خاصة هبا(.)5
ورش أومعامل ّ

 -4اعتامدها عىل اإلمكانات الذات ّية (من حيث التمويل واإلدارة).

الصناعة عىل ما ّدهتا األول ّية من بقايا بعض املنتجات الزراع ّية،
 -5حتصل هذه ّ

يتم زراعته من منتجات زراع ّية ،ومن َث َّمّ ،
فإن املا ّدة األول ّية حيصل عليها
أو ما ّ

جمّان ًا من خالل ما يتوافر لديه يف حقله ومزرعته وبيئته.

 -6أغلبها صناعات صغرية يعمل فيها عامل واحد ،أو عامالن ،و ُيعتمد

وإنا -ايض ًا -موروث اآلباء واألجداد.
عىل اخلربة واملهارة يف هذه ِّ
الصناعةّ ،

اقتصادي ج ّيد ،واعتامد بعض العوائل عىل هذا املردود يف
 -7توافر مردود
ّ

معيشتهم؛ كوهنم ال يملكون مورد ًا آخر ملعيشتهم.

النسوي؛ وذلك كوهنا صناعات
الصناعات يقوم هبا العنرص
ّ
 -8أغلب ِّ

صغرية خفيفة ال تتط ّلب جهد ًا عضل ّي ًا كبري ًا ،مع وجود وقت الفراغ ،وعدم
امتالكه َّن وظائف حكوم ّية.
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ثانياً:عوامل ّ
لل�صناعات احلرف ّية يف ق�ضائي ال ُقرنة
التوطن ا ّل
�صناعي ِّ
ّ
وامل َد ْي َنة
الصناعة يف أ ّية منطقة أو
هناك عوامل عديدة توافر األسس املا ِّد ّية لقيام ِّ

إقليم ،وال ّ
بأنا قدْ ال تتوافر مجيع ًا يف املنطقة
شك يف ّأنا كثرية ،لكن ينبغي القول ّ
ويف ٍ
آن واحدّ ،
الصناعة يف منطقة
وإن عدم توافر عامل أو أكثر ال حيول دون قيام ِّ

ما؛ إ ْذ ّ
الرغم من ّأنا تفتقر إىل
بتطورها ِّ
إن هناك مناطق معروفة ّ
ناعي عىل ّ
الص ّ

أهم
مهم لقيام صناعة مع َّينة ،مثل :منطقة لنكشاير الربيطان ّية ،التي تُعدّ من ّ
عامل ٍّ

القطني يف العامل ،يف الوقت الذي ال تسمح فيه الظروف
مناطق صناعة النسيج
ّ
الطبيع ّية هلذه املنطقة بزراعة القطن(.)6

ّ
أي إقليم ،ومن أجل
متنوعة وخمتلفة يف القضائني ،ويف ِّ
الصناعةاحلرف ّية ِّ
إن ِّ

الصناعة أو بعض فروعها ،ال ُبدَّ من توافر عوامل موقع ّية هلا القدرة عىل
قيام ِّ
الصناع ّية(.)7
ناعي إلنتاج نو ٍع أو أكثر من املنتجات ِّ
اجلذب ّ
الص ّ

للصناعات احلرف ّية يف قضائي ال ُقرنة
ناعي ِّ
وسوف نناقش عوامل التو ّطن ِّ
الص ّ

اجلغرايف/2 .املا ّدة األول ّية/3 .املناخ/4 .األيدي
واملدَ ْينَة ،وتشمل/1 -:املوقع
ّ

/8السوق/9 .العامل ّ
خيص.
الش
العاملة/5 .املياه/6 .رأس املال/7 .النقل.
ّ
ّ

 -1املوق ُع اجلغرا ّيف
توجههم نحو
السكّان ،وبوجوه متعدِّ دة ،فله دور يف ُّ
مهم يف حياة ُّ
أثر ٌّ
للموقع ٌ

معوق ًا أمام قيام أنشطة ُأ َخر .وإذا
أنشطة اقتصاد ّية وخدم ّية مع َّينة ،وقدْ يقف ِّ

الزراعي مثالًَّ ،
الصناعة وأنامطها
كان تأثريه مبارش ًا عىل النشاط
فإن أثره عىل ِّ
ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ِّ

الفلكي له دور يف حتديد نوع املناخ
ومواقعها غري مبارش يف أكثر األحيان ،فاملوقع
ّ
السائد ،ومن َث َّم نوع املنتجات الزراع ّية املنتجة ،فام جتود زراعته يف املنطقة املعتدلة
ّ

احلارة ،ويف الباردة جتوز زراعة حماصيل ُأ َخر ،وهذه وتلك حتدِّ د نوع
خيتلف عن ّ

الصناعات التي تعتمد عىل املحاصيل الزراع ّية التي تقوم عىل معاجلتها ،واملنتَجة
ِّ
حم ِّل ّي ًا(.)8

الشام ّيل ّ
يقع قضاء ال ُقرنة يف اجلزء ّ
قي من حمافظة البرصة،
والشام ّيل ّ
الش ّ

(الحظ خريطة ( .))2وتبلغ مساحته ( )4648كم ،2ويشكِّل نسبة ()%10،87

ويتكون من ثالث
من جمموع مساحة حمافظة البرصة البالغة ()19070كم،2
ّ
وحدات إدار ّية( :مركز القضاء ،وناحية الدّ ير ،وناحية ال َّثغر) ،فمركز قضاء

ال ُقرنة حلقة وصل بني ناحية الدِّ ير يف جنوب القضاء ،وناحية ال ّثغر يف شامله.
يبلغ عدد سكَّانه ( )137،248نسمة ،وبنسبة ( ،)%50وبلغت مساحته

( )2073كم  ،2وبنسبة قدرها ( )%44من مساحة القضاء الك ِّل ّية .أ ّما ناحية
ال ّثغر الواقعة يف اجلزء ّ
الشام ّيل من قضاء ال ُقرنة ،فيبلغ عدد سكَّاهنا ()37،784

نسمة ،وبنسبة ( ،)%13ومساحتها ()1750كم ،2وبنسبة قدرها ( )%38من
يب منه ،ويبلغ عدد سكَّاهنا
مساحة القضاء .أ ّما ناحية الدّ ير ،فتقع يف اجلزء اجلنو ّ

( )104،903نسمة ،وبنسبة ( ،)%37وتبلغ مساحتها ( )825كم ،2وبنسبة

قدرها ( )%18من مساحة القضاء( .الحظ جدول رقم (.))1
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جدول رقم ( )1الوحدات اإلدار ّية وعدد سكّاهنا ،واملساحة ،يف قضاء ال ُقرنة لعام (2015م)

الوحدة
الإدار ّية

مركز قضاء
ال ُقرنة
ناحية الدّ ير
ناحية ال ّثغر
املجموع

الن�سبة
()%

موقعها من
الق�ضاء

عدد ال�سكان الن�سبة  %امل�ساحة
(كم)2
137248

50

2073

44

وسط القضاء

104903

37

825

18

جنوب القضاء

279935

100

4648

37784

1750

13

38

100

شامل القضاء

املركزي لإلحصاء،
املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل )1( :وزارة التخطيط ،اجلهاز
ّ
نتائج املسح لشبكة اإلعالم لعام 2015م )2( .مدير ّية بلد ّية مركز قضاء ال ُقرنة )3( .مدير ّية
بلد ّية ناحية الثغر.

أ ّما قضاء املدَ ْينَة ،فيقع يف اجلزء ّ
يب من حمافظة البرصة ،وتبلغ
الشام ّيل الغر ّ

مساحته الك ِّل ّية ( )989كم ،2ويشكِّل نسبة ( )%5،9من إمجايل مساحة حمافظة

يتكون قضاء املدَ ْينة من ثالث وحدات إدار ّية:
البرصة البالغة ()19070كمَّ .2

الصادق،)
(مركز قضاء املدَ ْينَة ،وناحية ّ
عز الدِّ ين سليم ،وناحية اإلمام ّ
فمركز قضاء املدَ ْينة يقع يف اجلزء ّ
يب من قضاء املدَ ْينَة ،ويبلغ عدد
الشام ّيل الغر ّ

سكَّانه ( )77،279نسمة ،وبنسبة ( ،)%33،6وتبلغ مساحته ()269كم،2
ويم ِّثل نسبة قدرها ( )%27.2من إمجايل مساحة القضاء ،وناحية َّ
عز
الشهيد ّ

قي من قضاء املدَ ْينة،
الدِّ ين سليم (اهلوير ،العز) سابق ًا(*) ،تقع يف اجلزء ّ
الش ّ

ويبلغ عدد سكَّاهنا ( )67،203نسمة ،وبنسبة ( )%29واملساحة قدرها ()503

كم ،2أي :بنسبة قدرها ( )% 50،9من إمجايل مساحة القضاء ،وأخري ًا ناحية
يب من قضاء املدَ ْينَة،
الصادق( طلحة) سابق ًا(*) ،وتقع يف اجلزء الغر ّ
اإلمام ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ال�ص
ِّ

ويبلغ عدد سكّاهنا ( )86،120نسمة ،وبنسبة ( ،)%37وتشغل ح ِّيز ًا مكان ّي ًا

بمساحة ( )217كم ،2وبنسبة قدرها ( )%21،9من إمجايل مساحة القضاء.

(الحظ جدول رقم (.))2

جدول رقم ( )2الوحدات اإلدار ّية وعدد سكّاهنا ،واملساحة ،يف قضاء املدَ ْينَة لعام (2015م)

الوحدة الإدار ّية

عدد الن�سبة %امل�ساحة الن�سبة
(كم)%( )2
ال�سكان

مركز قضاء املدَ ْينَة

33،6

269

27،2

عز الدِّ ين سليم 67203
ناحية ّ

29

503

50،9

رشقي القضاء
ّ

86120

37

217

21،9

يب القضاء
غر ّ

100 230602

989

100

الصادق
ناحية اإلمام ّ

املجموع

77279

موقعها من
الق�ضاء
يب
شاميل غر ّ
القضاء

املركزي لإلحصاء ،نتائج
من عمل الباحث باالعتامد عىل )1( :وزارة التخطيط ،اجلهاز
ّ
املالكي ،قضاء املدَ ْينَة دراسة
حممد أطخيخ ماهود
ّ
املسح لشبكة اإلعالم لعام 2015مّ )2( .
يف اجلغرافية األقليم ّية ،باستخدام نُظم املعلومات اجلغراف ّية ( ،)GISرسالة ماجستري (غري
منشورة) ،مقدّ مة إىل ك ِّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة2009 ،م :ص.14

يتوسط املحافظات اجلنوب ّية،
للموقع
مه ّية كبرية ،فهو َّ
اجلغرايف للقضاءين أ ِّ
ّ

وخاصة حمافظتي (ميسان وذي قار) كذلك مع مركز حمافظة البرصة ،سواء يف
ّ
األول ّية الدّ اخلة يف صناعتها ،مثل :جلب ما ّدة الكوالح املستعملة يف
جلب املا َّدة َّ

الصناعات إىل أسواق
جرشها يف جمارش قضاء ال ُقرنة ،كام تتعدَّ ى منتجات هذه ِّ

اسرتاتيجي
املحافظات املجاورة ،ومركز حمافظة البرصة .يتمتّع القضاءين بموق ٍع
ّ
فهام يم ِّثالن حلقة وصل بني مركز حمافظة البرصة واملحافظات اجلنوب ّية
مهمُ ،
ٍّ
تراث الب�صرة
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العامة للمساحة ،خريطة حمافظة البرصة اإلدار ّية ،مقياس
املصدر  :مجهور ّية العراق ،اهليأة ّ
الرسم ( ،)500000: 1بغداد2008( ،م).

املجاورة املتم ِّثلة بمحافظتي (ميسان ،وذي قار) ،ما ساعد يف سهولة االرتباط

بني مركز حمافظة البرصة من جهة ،وبني القضائني واملحافظات املجاورة،
كمحافظة ذي قار وميسان من جهة أخرى ،ومن َث َّم سهولة ترصيف املنتجات،
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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وسهولة النقل ،وساعد -كذلك -عىل انسياب ّية نقل املوا ّد األول ّية ،والرتابط بني
القضائني ،وتبادل املنفعة بينهام.

 -2املا ّدة الأول ّية

ّ
تغي شكل املا ّدة من حالة إىل ُأخرى ،لتزداد منفعتها
إن جوهر ِّ
الصناعة هو ّ

لإلنسان ،أي :لتزداد قدرهتا عىل إشباع حاجات اإلنسان ،وهي إ ّما ْ
أن تكون
خامات زراع ّية ،أو نبات ّية ،أو غاب ّية ،أو معدن ّية ،أو سلع ًا نصف مصنَّعة ،أو تا ّمة

()9
األول ّية ،كموقع املوا ّد
مهمة ترتبط بعامل املوا ّد ّ
التصنيع  .وهناك مسائل عديدة ّ

الصناعات ،واعتامدها مصدر ًا يف توفري املا ّدة
األول ّية ،وأماكن تواجدها لبعض ِّ
ّ
األول ّية ،وطبيعتها ،وحجمها ،ووزهنا ،وقيمتها ،وتكاليف نقلها(.)10
ّ

إن ِّ
الصناعات؛ إ ْذ َّ
لكل صناعة
األول ّية الداخلة يف ِّ
وتتنوع وتتعدّ د املا ّدة ّ
ّ

خاصة هبا ،وختتلف طريقة احلصول عليها يف الوقت احلارض عنه
ما ّدة ّأول ّية
ّ
يمر هبا العراقّ ،
وأن تكاليف احلصول
يف املايض؛ وذلك بسبب الظروف التي ُّ
السابق(ّ .)11
األول ّية
عليها اختلفت؛ إ ْذ
ْ
إن أسعار املوا ّد ّ
أصبحت أكثر كُلفة عن ّ

متيل إىل االرتفاع وعدم الثبات؛ إذ ّ
األول ّية مستوردة من خارج
إن معظم املوا ّد ّ
الصناعة حسب إنتاج ّية املعمل،
األول ّية الداخلة يف ِّ
القطر ،وختتلف نسبة املا ّدة ّ
كم ّية املا ّدة
التي تعتمد عىل الطلب عىل املنتجات التي يقوم بإنتاجها ،وختتلف ِّ

الصناعة ومنتجاهتا ،ويعتمد ذلك عىل
الصناعة حسب نوع ِّ
األول ّية الداخلة يف ِّ
ّ
السكّان عليها ،الذي بدوره يتأ ّثر بمجموعة من العوامل،
مدى الطلب من قبل ّ

للسكّان ،الذي يتأ َّثر -أيض ًا -بمعدَّ ل دخل الفرد من
مهها :املستوى املعايش ّ
أ ُّ
تراث الب�صرة
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الصناعة هي موا ّد حم ِّل ّية متوافرة
الدخل
القومي .وأغلب املوا ّد املستخدمة يف ِّ
ّ

األول ّية
يف القضاءين ،كاحلليب لصناعة األجبان ،أو
الربدي ،الذي يوافر املا ّدة ّ
ّ
واملهاف اليدو ّية،
للخريط وصناعته ،أو سعف النّخيل لصناعة املكانس
ّ
ِّ
والقصب لصناعة البواري ،وغريها.

أ ّما بالنسبة إىل ال ّثروة احليوان ّية ،فيحوي القضاءان أعداد ًا ال بأس هبا ،كام يف

اجلدول()3؛ إ ْذ بلغت أعدادها يف قضاء ال ُقرنة ( )72178رأس ًا من إمجايل حمافظة

البرصة ،والبالغة ( )219291رأس ًا ،بينام بلغت يف قضاء املدَ ْينة ()32247
األول ّية ،يف مقدَّ متها ما ّدة
رأس ًا .وتوافر هذه الثروة احليوان ّية العديد من املوا ّد ّ
احلليب الداخلة يف صناعة األجبان.

جدول رقم ( )3أعداد الثروة احليوان ّية يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينَة لسنة (2015م)

�أعداد
الوحدة الإدار ّية الأبقار
قضاء ال ُقرنة

قضاء املدَ ْينَة

23438
14426

�أعداد �أعداد
�أعداد
الأغنام اجلامو�س الإبل

�أعداد
املاعز

50

186

7966
7337

39161
10248

18

املجموع

72178 1595
32247

حمافظة البرصة 219291 10501 5873 70977 67533 64407
املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل مدير ّية زراعة حمافظة البرصة ،قسم الثروة احليوان ّية،
(بيانات غري منشورة)2015( ،م).

 -3املناخ
الصناعة؛ إذ ّ
إن
للمناخ بعنارصه املختلفة تأثرياته املبارشة وغري املبارشة عىل ِّ

الصناعة بصورة مبارشة من خالل تأثري درجات احلرارة
تأثري عنارص املناخ يف ِّ
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والرطوبة عىل درجة راحة اإلنسان وإمكاناته اجلسم ّية ،ويزداد الطلب عىل بعض
الزراعي
الصناعات نتيجة تأثري املناخ ،ويؤ ِّثر بصورة غري مبارشة عىل اإلنتاج
ِّ
ّ
الصناعة .ويؤ ِّثر
وبشكل مبارش عىل منتجاته النبات ّية واحليوان ّية التي تستعمل يف ِّ

السكّان إليها،
املناخ عىل عمل املعامل سلب ًا وإجياب ًا لربودة ِّ
اجلو وعدم حاجة ّ
تنور
الصناعات احلرف ّية ،كصناعة ّ
فتكون بذلك موسم ّية يف إنتاجها .وبعض ِّ
املستمر عليها ،ولكنّها مع ذلك تتأ ّثر
يتم إنتاجها طوال العام للطلب
ّ
الطني ُّ

اجلو ّية؛ إ ْذ يتو َّقف اإلنتاج يف األ ّيام املمطرة واأل ّيام الغائمة؛ وذلك
بالظروف ِّ

اللزم جلفاف املنتج ومتاسكهّ ،
ميس ّ
حلاجتها إىل اإلشعاع ّ
وإن األمطار
الش ّ
الغزيرة تؤ ِّدي إىل تلف املنتج وتو ّقف اإلنتاج.
السقوط ّ
ميس يف مدينة البرصة (ْ،)60،8
الس ّ
نوي لزاوية ّ
ويبلغ املعدَّ ل ّ
الش ّ

وتصل أقصاها يف شهري حزيران وآب ،بمقدار (ْ )82،7و (ْ )83،7عىل
األول لتبلغ (ْ ،)35،7ويرتبط مع زاوية
التوايل ،بينام تبلغ أدناها يف شهر كانون ّ

لكم ّية اإلشعاع ّ
السقوط مقدار اإلشعاع ّ
ميس
ميس؛ إ ْذ يبلغ املعدَّ ل العا ّم ِّ
ّ
الش ّ
الش ّ
( )476،6سعرة/سم/2يوم ،ويصل أقصاها يف شهر حزيران ليبلغ ()653،5

األول ( )272،5سعرة/
سعرة/سم/2يوم ،وأدنى معدّ ل يف شهر كانون ّ
سم/2يوم ،كام يف جدول رقم (.)4

ويتبي من اجلدول رقم ( )5تباين معدَّ الت درجات احلرارة يف مدينة
َّ
السنوي العا ّم (ْ )26،6م ،وترتفع أقصاها يف شهري متّوز
البرصة؛ إ ْذ يبلغ املعدَّ ل
ّ
(ْ )38،2م ،وآب (ْ )37،9م ،وتنخفض إىل أدناها يف شهر كانون الثاين ،بمقدار
نوي
الس ّ
(ْ )13،1م ،وشهر كانون ّ
األول ،بمقدار (ْ )14،4م ،بينام يبلغ املعدَّ ل ّ
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لدرجة احلرارة العظمى (ْ )33،4م ،يف حني يصل أقصاها يف شهري متّوز وآب
نوي لدرجة احلرارة
الس ّ
لتبلغ (ْ )46،4م ،و(ْ )46،5م عىل التوايل ،ويبلغ املعدَّ ل ّ
األول
الصغرى (ْ )19،6م ،وتصل أدناها يف شهري كانون الثاين وكانون ّ
ّ

لتبلغ(ْ )7،6م ،و ()9،3م ْ.

الشهر ّية لزوايا سقوط اإلشعاع ّ
جدول رقم ( :)4املعدَّ الت ّ
النظري
ميس ،وطول النهار
ّ
الش ّ
وكم ّية اإلشعاع ّ
ميس (سعره/سم/2يوم) يف مدينة البرصة ،للمدَّ ة
والفعيل (ساعة/يوم)ِّ ،
الش ّ
ّ
(2015-1983م).

ال�شهور

ك ِّم ّية الإ�شاع
�ساعات
�ساعات
زوايا الإ�شعاع
ال�شم�سي
ال�سطوع
ال�سطوع
ّ
ال�شم�سيّ
(الدرجة) النظرية(�ساعة الفعلية (�ساعة (�سعره�/سم/2
يوم)
/يوم)
/يوم)

كانون الثاين

37،7

10،27

6،6

292،0

آذار

57،7

11،58

8

436،5

شباط

46،7

نيسان

69،7

حزيران

82،7

مايس
متّوز
آب

أيلول

78،7
80،7
83،7
63،7

األول
ترشين ّ

51،7

األول
كانون ّ

35،7

ترشين الثاين

السنوي
املعدّ ل
ّ

50،7
60،8
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13،53
13،10
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10،14
11،9
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7،4

412،6

8،4

528،7

11،3

653،5

11

586،7

9،6
11

631،2
635،9

10،4

522،7

7،5

324،6

8،9
6،6
9

422،6
272،5
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اجلو ّية والرصد
العامة لألنواء ِّ
املصدر :وزارة النقل العراق ّية ،اهليأة ّ
ّ
غري منشورة2015( ،م).
والصغرى والعظمى (م) يف
جدول رقم ( :)5املعدَّ الت الشهر ّية لدرجات احلرارة االعتياد ّية ّ
مدينة البرصة ،للمدَّ ة (2015-1983م).

ال�شهور

معدّالت درجات
معدّالت درجات
معدّالت درجات
احلرارة ( ْم) احلرارة ال�صغرى ( ْم) احلرارة العظمى ( ْم)

كانون الثاين

13،1

7،6

18،2

آذار

20،2

14

26،3

شباط

15،6

نيسان

26،5

حزيران

36،3

مايس

9،8
20

32،9

متّوز
آب

37،9

أيلول

األول
ترشين ّ

28،9

األول
كانون ّ

14،4

ترشين الثاين

السنوي
املعدّ ل
ّ

25،9
29،9

46،4

29،3

34،6

25،6
21،2

20،5

14

9،3

26،6

32،9
39،8

28،3

38،2

21،3

19،6

44،2
46،5
42،8
36،5
26،9
19،5
33،4

الزلزايل ،قسم املناخ ،بيانات
اجلو ّية والرصد
العامة لألنواء ِّ
املصدر :وزارة النقل العراق ّية ،اهليأة ّ
ّ
غري منشورة2015( ،م).

يب عىل صناعات منطقة الدراسة ،إ ّما
وبذلك يكون للمناخ تأثري
سلبي وإجيا ّ
ّ

الصناعة
بنشاطها وحيو ّيتها ،أو تو ّقفها عن العمل ،أو موسم ِّيتها ،حسب نوع ِّ
تراث الب�صرة
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الصناع ّية.
وطبيعة عمل ّياهتا ِّ

-4الأيدي العاملة
فالصناعة تقوم عىل
املهمةِّ ،
السكّان من عوامل قيام ِّ
الصناعة َّ
ُيعدُّ عامل ّ
مدَّ خراهتم ،وتعمل بجهودهم ،وتُنتج من أجلهم؛ لذلكّ ،
الصناعة
فإن قيام ِّ

وتو ّطنها يتط ّلب توافر األيدي العاملة ذات األجور املنخفضة نسب ّي ًا من جانب،

الصناعة نفسها،
املتنوعة من جانب آخر ،وهذا يعتمد عىل طبيعة ِّ
وتوافر املهارات ِّ
هيتم باملهارة الفنِّ ّية .عموم ًاّ ،
فإن
فبعضها حيتاج إىل أعداد كبرية ،وبعضها اآلخر ُّ

الصناع ّية من األيدي العاملة،
بالسكّان توافر تلك املتط ّلبات ِّ
املناطق املزدمحة ّ

وحسب ما حتتاجه منهم ،وعىل اختالف مستوياهتم( .)12وترتبط القوى العاملة

السكّان -بعمليتي اإلنتاج واالستهالك ،وعندما يزداد حجم
-وهي جزء من ّ

السكّانّ ،
فإن احتامل توافر القوى العاملة بأعداد كبرية يصبح قو ّي ًا ،وإذا ازداد
ّ
السوقّ ،
فإن هذا األزدياد يشكِّل عنرص جذب لرتكّز
عرض األيدي العاملة يف ّ

الصناع ّية بالقرب منها ،وذلك لضامن تلبية حاجات املعامل من العاملني
املواقع ِّ

العمل ذوي األجور املنخفضة
بمختلف فئاهتم من جهة ،ولسهولة احلصول عىل ّ
من جهة ثانية(.)13

السكّان يف قضاء ال ُقرنة سنة (2009م)( )241490نسمة ،وقضاء
بلغ عدد ّ

املدَ ْينَة ( )199891نسمة من جمموع سكّان املحافظة ،والبالغة ()2405434

نسمة .أ ّما يف عام (2014م) ،فبلغ سكّان قضاء ال ُقرنة ( )273312نسمة،
وقضاء املدَ ْينَة ( )225413نسمة ،من جمموع سكّان املحافظة البالغ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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( )2744758نسمة.

ّ
السكّان يف القضائني وحمافظة البرصة آخذ بالزيادة؛ بسبب الزيادة
إن عدد ّ

الطبيع ّية واهلجرة الوافدة من املحافظات املجاورة املتم ِّثلة بمحافظتي (ميسان،

وذي قار) إىل حمافظة البرصة ،باعتبار توافر فرص العمل للمهاجرين إليها؛

كوهنا مت ِّثل عاصمة العراق االقتصاد ّية( .الحظ جدول رقم (.))6

ناعي منها،
الصناعة تبع ًا حلاجة النشاط ِّ
العمل يف تو ّطن ِّ
الص ّ
ويتباين دور ّ

العمل غري
سواء من حيث نوعها ،أم حجمها ،فبعضها يتط ّلب أعداد ًا كبرية من ّ
عمالً ماهرين بأعداد قليلة ،فيام ال تزال هناك صناعات
املاهرين ،وأخرى تتط ّلب ّ
متباينة يف حاجتها لكال النوعني من األيدي العاملة ،املاهرة وغري املاهرة(.)14

السكّان يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينَة وحمافظة البرصة ،للمدَّ ة
جدول رقم (ّ :)6
تطور أعداد ّ
(2014- 2009م)

ال�س ّكان ال�س ّكان ال�س ّكان ال�س ّكان ال�س ّكان
ال�س ّكان
الق�ضاء ل�سنة  2009ل�سنة  2010ل�سنة  2011ل�سنة  2012ل�سنة  2013ل�سنة 2014
ال ُقرنة 273312 266822 260464 254239 247765 241490

املدَ ْينَة 225413 220322 215327 210428 205071 199891
حمافظة
البرصة

2744758 2672425 2601790 2532831 2468328 2405434

املصدر :دائرة التخطيط يف حمافظة البرصة ،شعبة اإلحصاء( ،بيانات غري منشورة)2014( ،م).

الصناعة ،ويف منطقة الدراسة
وخيتلف عدد الذكور واإلناث حسب نوع ِّ

يتباين عدد سكّان مركز القضاء والنواحي التابعة له( ،الحظ جدول ())7؛
تراث الب�صرة
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إن أعىل نسبة ّ
إ ْذ ّ
للذكور مت َّثلت يف مركز قضاء ال ُقرنة بنسبة ( ،)%27وتأيت يف

الصادق
املرتبة الثانية ناحية الدّ ير بنسبة ( ،)%21واحت ّل ْت ناحية اإلمام ّ

املرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%17يف حني ّ
احتل املرتبة الرابعة مركز قضاء املدَ ْينَة،
عز الدِّ ين سليم ،وبنسبة (،)%13
وبنسبة ( ،)%15واحت ّل ْت املرتبة اخلامسة ناحية ّ
السادسة واألخرية ناحية ال ّثغر ،بنسبة (.)%7
واحت ّل ْت املرتبة ّ

السكّان يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينَة بحسب النّوع ،وبحسب الوحدات
جدول رقم ( :)7أعداد ّ
اإلدار ّية لسنة (2015م)

الوحدات الإدار ّية

ذكور

�إناث

مركز قضاء ال ُقرنة

68573

68675

ناحية ال ّثغر

19343

18441

ناحية الدّ ير

مركز قضاء املدَ ْينَة
عز الدِّ ين
ناحية ّ
سليم
ناحية اإلمام
الصادق
ّ
املجموع

53380

الن�سبة %للذكور الن�سبة  %للإناث
%27

%28

%7

%7

51523

%21

38080

%15

%15

34070

33133

%13

%13

43526

42593

%17

%17

252446 258091

%100

%100

39199

%20

املركزي لإلحصاء ،نتائج
املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل وزارة التخطيط ،اجلهاز
ّ
املسح لشبكة اإلعالم لعام (2015م).

ّ
السكّان يف قضاء املدَ ْينَة يوافر أيدي عاملة تُسهم يف العمل يف القطاع
إن ّ

ناعي ،أي ال توجد مشكلة من ناحية األيدي العاملة ،وكذا نالحظ ارتفاع
ِّ
الص ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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نسبة س ّن الشباب وفئتهم ،التي تُعدُّ رافد ًا ّ ً
للصناعات احلرف ّية يف القضاء،
مهم ِّ
بوصفها القوى العاملة واملقبلة يف القضاء عىل حساب الفئات األُ َخر ،أ ّما بالنِّسبة
العمل املشتغلني ،فيختلف من صناعة إىل أخرى.
إىل ّ

 -5املياه
الصناعات ،سواء يف توليد البخار
املائي رضور ّية للكثري من ِّ
تُعدُّ وفرة املورد ّ

الصناعات؛ لذلكّ ،
فإن توافر املياه
والتربيد ،أم بوصفها ما ّدة ّأول ّية خام لبعض ِّ

مه ّية( .)15تدخل املياه بوصفها ما ّدة ّأول ّية يف كثري من
للمنشأة له جانب من األ ِّ

الصناعات الغذائ ّية ،مثل :صناعة اجلبن؛ إ ْذ تصل فيها نسبة املياه بمقدار(،)%45
ِّ
ويشرتط ْ
الصناع ّية نق ّية ،وصاحلة
أن تكون املياه املستعملة يف العمل ّيات ِّ

ويتم احلصول عليها من حم ّطات التحلية املوجودة يف القضائني.
لالستعامل،
ُّ
مكونني ّ
شط العرب ،ما ساعد عىل
وخيرتق قضا َء القرنة هنرا دجلة والفراتِّ ،

ُ
هنر الفرات قضاء املدَ ْينَة،
إقامة أعداد كبرية من حم ّطات حتلية وتنقية املياه،
وخيرتق ُ
قيمت عليه حم ّطات حتلية املياه( ،الحظ خريطة ( ،))3ما عمل هذا عىل توفري
وقدْ ُأ ْ
الصناع ّية؛ إ ْذ ّ
إن بعض منشآت الثلج حتتوي فيها وحدة املعاجلة
املياه للمعامل ِّ

العكيس) ،فقدْ بلغت معامل تصفية املياه يف قضاء ال ُقرنة ()64
(( )R.Oالتناضح
ّ
وبلغت طاقتها اإلنتاج ّية ( )118780.25م/3ساعة ،أ ّما قضاء املدَ ْينَة،
منشأة،
ْ

فبلغت ( )39معمالً ،وبطاقة إنتاج ّية قدرها ( )96674.375م/3ساعة؛ إ ْذ
هنر دجلة قضا َء ال ُقرنة من جهة ّ
الشامل متَّجه ًا نحو اجلنوب ،ويلتقي بنهر
خيرتق ُ

الفرات يف مركز قضاء ال ُقرنة ،ويبلغ طوله من نقطة دخوله حتّى التقائه بنهر
تراث الب�صرة
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الفرات حدود (47كيلو مرت ًا) ،ويتباين عرضه بني ( 30مرت ًا) يف شامل منطقة

الدراسة إىل (160مرت ًا) عنده نقطة التقائه بنهر الفرات ،ويبلغ معدَّ ل منسوب

مياه هنر دجلة يف منطقة الدّ راسة لعام (2014م) (26،6مرت ،)3وبمعدّ ل ملوحة

( )2،21ديسمنز/مرت( .)16أ ّما هنر الفرات ،فيدخل املنطقة يف أجزائها الغرب ّية

قادم ًا من حمافظة ذي قار ،وجيري ملسافة تقرب من (42كم) يف منطقة الدراسة،

حتّى يلتقي بنهر دجلة عند بداية مدينة ال ُقرنة( ،)17وباتِّسا ٍع يرتاوح ما بني (-50

 200مرت)( ،)18وبعمق (7-3م)()19؛ إذ يبلغ معدّ ل منسوب مياه هنر الفرات يف
املنطقة (23مرت ًا) ،وبمعدَّ ل ملوحة ( 3،2ديسمنز/مرت) لعام (2014م)()20؛ إ ْذ

ّ
إن هنر الفرات يف الوقت احلارض يستمدُّ مياهه من هنر دجلة يف قضاء ال ُقرنة ،أ ّما

ّ
يب
شط العرب،
فيتكون من التقاء هنري دجلة والفرات ،وجيري باالجتاه اجلنو ّ
ّ
يب عند مدينة الفاو ملسافة (195كم) ،وبمعدَّ ل
قي
ّ
ليصب يف اخلليج العر ّ
َّ
الش ّ
انحدار ( 1،5سم/كم) ،فيام يبلغ طوله يف منطقة الدراسة ( 60كم) ،أ ّما

()21
اتساعه ،فيرتاوح بني (25مرت) إىل ( 2500مرت) يف
فتتغي
ِّ
املصب  ،أ ّما أعامقهّ ،
لتغي املواقع وحاالت املدّ واجلزر؛ إ ْذ ترتاوح ما بني (15-8مرت ًا) ،ويبلغ
تبع ًا ّ

الض ّفة الغرب ّية لنهر ّ
شط العرب ضمن منطقة
تتفرع منه من ِّ
عدد اجلداول التي ّ
ٍ
لري البساتني عىل
الدراسة )18( ،جدوالً،
بطول إمجا ٍّيل بلغ (39كم) ،تُستعمل ّ
جانبي النهر باستغالل ظاهرة املدِّ واجلزر التي يتأ ّثر هبا ّ
شط العرب إثر اتِّصاله
يب ،التي تؤ ِّثر بدورها يف خصائص املياه ّ ً
كم ونوع ًا(.)22
باخلليج العر ّ

ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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املصدر :من عمل الباحثة باالعتامد عىل رند عدنان ديوان السعيدان ،صناعة تنقية وحتليه املياه
يف حمافظة البرصة وآفاقها املستقبل ّية ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،ك ِّل ّية الرتبية للعلوم
اإلنسان ّية ،جامعة البرصة2015 ،م :ص.186-184
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(*)
الصناعات التي تستخدمها كوسط
للصناعات،
وخاصة ِّ
ّ
مه ّية ِّ
ولألهوار أ ِّ

املائي؛ إ ْذ ّ
إن ارتفاع املياه يف األهوار
لعملها ونشاطها ،كصناعة وسائط النقل
ّ

يؤ ِّدي إىل زيادة ترصيف إنتاج معاملها ،وعىل العكس يف حالة انخفاض
مناسيب مياه األهوار أو جفافها ،فإنّه يؤ ِّدي إىل ق ّلة الطلب عليها ،وانعدام وسط
حتركها ونشاطها؛ كوهنا تستخدم واسطة للتن ّقل يف بيئة األهوار واستخدامها
ّ

الصيد ،أو جني العلف للحيوانات وجلبه ،مثل :القصب ،والربدي،
ألغراض َّ
واحلشائش .وتستخدم -أيض ًا -يف توفري هذه املوا ّد لبناء البيوت واملساكن يف

بيئة األهوار.

 -6ر�أ�س املال
الصناعة احلديثة آالت ومكائن ضخمة غالية الثمن ،ووسائط نقل
تتط ّلب ِّ

األول ّية ،وكذلك مساحة من األرض إلقامة املعمل،
لنقل املنتجات واملوا ّد ّ

العمل ،وتكاليف اخلدمات
األول ّية،
وحتتاج أمواالً لرشاء الوقود واملوا ّد ّ
وأجور ّ
َ
العا ّمة التي يقدِّ مها املعمل للعاملني فيها ،وك ّلها تستلزم توافر استثامرات عالية
الصناع ّية.
قبل البدء بالعمل ّية ِّ

اقتصادي إىل رأس املال ،سواء لرشاء املوا ّد اخلام التي يعتمد
أي نشاط
ٍّ
وحيتاج ُّ

عليها يف العمل ّية اإلنتاج ّية ،أم للحصول عىل املكائن واملعدَّ ات واآلالت ّ
اللزمة
الصناع ّية ،أم لرشاء األرض التي ُيقام عليها املعمل،
إلنجاز العمل ّية اإلنتاج ّية ِّ

الصناعة؛ ّ
مه ّية رأس املال
أهم مستلزمات ِّ
وإن أ ِّ
وبذلك يكون رأس املال أحد ّ

ناعي ،ال ترجع إىل النقود التي ينبغي توافرها
بوصفه أحد عوامل التو ّطن ِّ
الص ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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إلنجاز العمل ّية اإلنتاج ّية فقط ،بل ترجع بالدرجة األساس إىل رضورة توفري
الصناعة( ،)23وعىل هذا األساس يمكن تعريف رأس املال من حيث
احتياجات ِّ

عالقته باإلنتاج بأنّه :الثروة الناجتة عن عمل سابق ،التي تُستخدم يف إنتاج ثروة
إنتاجي عىل نوعني(:)24
أخرى ،وباإلمكان تقسيم رأس املال كعنرص
ّ

أ -رأس املال الثابت :ويقصد به مجيع املوجودات الثابتة (اآلالت،املعدّ ات،

مرات يف العمل ّية اإلنتاج ّية
املكائن ،اإلنشاءات ،وغريها) ،التي تستخدم عدّ ة ّ

من دون احلاجة إىل تغريها يف ِّ
التحرك ّإل حتت
مرة ،وهو غري قابل للنقل أو
ّ
كل ّ

ضغوط هائلة.

(املتغي)ُ :يقصد به املبالغ النقد ّية الالزمة لتمويل
النقدي
ب -رأس املال
ّ
ّ

األول ّية ،وتسديد تكاليف
العمل ،ورشاء املوا ّد ّ
العمل ّية اإلنتاج ّية ،كتسديد أجور ّ

الصناعة إىل رأس املال ك َّلام كرب حجم املعمل واجته
النقل .وتزداد احتياجات ِّ
املتطورة ّ
اللزمة إلنشاء املعمل ،ويتو ّقف هذا
إىل استخدام اآلالت واملعدّ ات
ّ

الصناعة ونوعها ،فصناعة وسائط النقل املائي
بالدّ رجة األساس عىل طبيعة ّ

حتتاج ( )10مليون دينار ،إلنشاء معاملها.

ّ
وإن رأس املال املستخدم يف إنشاء املنشآت وإدارة العمل ّية اإلنتاج ّية هو تابع

اخلاص ،وال دخل للدّ ولة يف إنشاء املنشآت وإقامتها؛ لكوهنا صناعات
للقطاع
ّ
صغرية ،وتكاليف إنشائها مناسبة لذوي رؤوس األموال من األفراد ،وذلك

الصناعات؛ ملا هلا من
بغية الكسب وحتقيق األرباح ،واستثامر أمواهلم يف هذه ِّ
مهم هلم ،لتنمية أمواهلم.
مردود
ٍّ
اقتصادي ٍّ
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 -7النقل
ألي صناعة؛ إ ْذ ّ
ال ّ ً
ُيعدّ النّقل عام ً
الصناعة يتو ّقف
تطور ِّ
إن ّ
مهم ورضور ّي ًا ِّ

مكم ً
ال للعمل ّية
والسهلة
ِّ
واملتطورة تقن ّي ًا ،بوصفها ِّ
الرخيصة ّ
عىل وسائل النقل ّ
فالسلع البدّ من نقلها من مناطق إنتاجها إىل مناطق استهالكها،
اإلنتاج ّية؛ ِّ
والسلع منها ،والعمل ّيات املتع ِّلقة بنقلها
وإعادة املوا ّد املتم ّثلة يف عمل ّيات اإلنتاج ِّ

وتوزيعها عىل األسواق ختتلف من صناعة ألخرى(.)25

ويعرف النقل بأنّه :جمموعة من الطرق واألساليب والوسائط والتقنيات
َّ

واإلجراءات التنظيم ّية واالقتصاد ّية التي هتدف إىل نقل اإلنسان ومنتجاته

من مكان إىل آخر ،ومن َث َّم أصبح هذا القطاع ذا خصوص ّية مت ِّيزه عن بق ّية
القطاعات األُ َخر()26؛ ّ
فإن طرق املرور املتم ِّثلة بطريق (برصة  -بغداد) ،وطرق
تسهل حركة املرور واالنتقال إىل املحافظات
املرور (قرنة -مدينة -جبايش)ِّ ،
واألقضية املجاورة ،وهذا ُيساعد كثري ًا يف عمل ّية تسويق املنتجات ،واالرتباط

الصناعة
األول ّية التي حتتاجها ِّ
مع املحافظات واألقضية املجاورة ،وجلب املوا ّد ّ

بشكل كبريّ .
وإن جتاور القضائني ُيساعد عىل سهولة االتصال بينهام ،ورسعة

األول ّية واأليدي العاملة ،أو ترصيف
التنقل ،ومن َث َّم إمكان تبادل املوا ّد ّ
املنتجات وتسويقها ما بني القضائني.

الصناعة احلديثة؛ ّ
السلعة املنتجة التكون هلا قيمة
مقومات ِّ
ُيعدُّ النقل من ِّ
ألن ِّ

ّإل بعد إيصاهلا إىل األسواق االستهالك ّية؛ إ ْذ يساعد عىل قيام صناعات جديدة

الصناعات القائمة عىل
يف املناطق التي تتوافر فيها تسهيالت النقل ،وتساعد ِّ
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ِّ

النمو وذلك بواسطة التسهيالت التي تقدِّ مها هلا من حيث تزويدها باخلدمات
ِّ
الرضور ّية ،ومن مصادر عديدة ،وبتكاليف معقولة ،ومن َث َّم إيصال منتجاهتا إىل

األسواق املح ِّل ّية( ،)27فغيابه يعني فش ً
نموه،
ال يف استدامة اإلنتاج ،أو تع ّثر ًا يف ِّ
ال كام ً
ومن َث َّم فش ً
ال يف األمد القصري ،وحضوره يعني استمرار ًا يف اإلنتاج،

خاصة()28؛ إ ْذ
والربح ّية ّ
وتعظي ًام يف األرباح ،وزيادة يف املنافع االقتصاد ّية عا ّمةِّ ،
الس ّيارات احلوض ّية،
يتم نقل املا ّدة ّ
األول ّية واملنتجات يف منطقة الدّ راسة بوساطة َّ
ُّ

خاصة منتجات احلديد واخلشب واألملنيوم بوساطة س ّيارة حوض ّية سعة
ّ

( )4-2طنّ ًا؛ لكوهنا كبرية الوزن واحلجم ،وتوجد يف منطقة الدراسة شبكة من

طرق النقل( ،الحظ اجلدول رقم ( ،))8التي تؤ ِّدي دورها يف نقل املنتجات
جدول رقم ( :)8طرق النقل الرئيسة والثانو ّية يف قضاء املدَ ْينَة لعام (2015م)

�صنفه طوله (كم)

ت

ا�سم الطريق

2

الصادق  - املدَ ْينَة
طريق القرنة  -ناحية اإلمام ّ

رئييس

4

طريق 712

ثانوي

 1طريق قرنة  -ناحية ّ
عز الدّ ين سليم  -اجلبايش رئييس
الشهيد ّ

22،5

ثانوي

29،9

3
5
6

طريق 316

طريق مرشوع املاحلة ()712
طريق الرميلة الشامل ّية
املجموع

ثانوي
ثانوي

15،3
29،1
29،9
25،5

152،2

املالكي ،قضاء املدَ ْينَة دراسة يف اجلغرافية اإلقليم ّية باستخدام نُظم
املصدر :حممد طخيخ ماهود
ّ
املعلومات اجلغراف ّية ( ،)GISرسالة ماجستري (غري منشورة) ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة،
2009م :ص.205
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خاصة منها القابلة للكرس ،التي تك ِّلف كثري ًا ،كنقل األثاث
للصناعات املختلفةّ ،
ِّ
املنز ّيل( ،الحظ خريطة رقم (.))4

لقدْ ساعدت هذه الطرق (الرئيسة ،والفرع ّية) يف عمل ّية نقل املوا ّد األول ّية

ّ
واملحلت
السكن ّية،
الصغرية،
ّ
للمعامل ّ
وخاصة ّأنا تقع داخل األحياء ّ
الصغرية ،ويف الوقت نفسه ،ساعدت عىل نقل منتجات هذه املعامل إىل
ّ
األسواق املح ِّل ّية داخل القضاء نفسه ،أو إىل سوق حمافظة البرصة أو خارجها،

الرغم من وجود هذه ّ
الشبكة الواسعة من طرق النقل يف منطقة الدّ راسة،
عىل ُّ
خاصة ّ
الصناعات
أن ِّ
ّإل ّأنا ال تفي بالغرض ،وحتتاج إىل تطوير وإعادة تأهيلّ ،

السكن ّية واألز ّقة ،ومعظم هذه ال ّطرق تراب ّية وغري
َّ
الصغرية تنترش بني األحياء َّ
املائي
ّ
تتعرض لألمطار ،فتُصبح موحلة تعرقل سري وسائط النقل ّ
مؤهلة ورديئةّ ،
والسري عىل
عليها ،ما يؤ ِّدي إىل امتناع الكثري من أصحاب الوسائط من الدخول َّ
ّ
السكن ّية ،وقدْ يؤ ِّدي إىل رفع أجور النقل.
هذه الطرق داخل األز ّقة
واملحلت ّ

-8ال�سوق
ُّ
مقوم ًا ّ ً
ِّ
الصناعة،
السوق
مهم خالل املراحل األوىل لتو ّطن ِّ
املحل ِّ
يشكِّل ّ
السوق ِّ
املعايش؛ ألنّه
السكّان ومستواهم
املحل عىل ِّ
مؤش حجم ّ
ويعتمد حجم ّ
ّ

ِّ
املحل
السوق
يعطي داللة عىل إمكان ترصيف املنتجات ِّ
الصناع ّية ضمن نطاق ّ

واخلارجي ،فهو يشكِّل مطلب ًا رضور ّي ًا الستمرار
اإلقليمي
السوق
ّ
ّ
للمعامل؛ أ ّما ّ

()29
عرف
الصناعة
وتطورها خالل املراحل الالحقة لتو ّطن ِّ
ّ
تو ّطن ِّ
الصناعة ؛ و ُي َّ

األول ّية ،واملوا ّد نصف املصنوعة ،واملنتجات
السوق بأنّه مكان لبيع ورشاء املوا ّد ّ
ُّ
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الصنع(.)30
اجلاهزة ُّ

وإنّه ُيعدُّ رضورة السترياد اخلامات ،وك ّلام سهلت عمل ّية الوصول إىل

السلعة بالنسبة إىل قيمتها ،أ َّثر
السوق ،ك ّلام نجحت ِّ
الصناعة ،وك ّلام زاد حجم ِّ
ّ

يف عمل ّية التسويق()31؛ إ ْذ ّ
السكّان والقدرة
السوق تتأ ّثر بعاميل عدد ّ
إن سعة ّ
الرشائ ّية؛ إ ْذ ترتكّز يف القضائني أعداد سكّان ّية كبرية تقدَّ ر بـ ( )498725نسمة

للصناعات التي توجد
لعام (2014م) ،ما جيعلها مت ِّثل سوق ًا استهالك ّي ًا ج ِّيد ًا ِّ
السوق لعالقتها باملستهلك مبارشةّ ،
فيهامّ .
وإن
وإن هناك صناعات ترتكّز يف ّ
الفرد حي ِّبذ تناوهلا وهي طازجة ،كاألجبان ،وكذا صناعة وخياطة واملالبس
الرجال ّية والندافة؛ الرتباطها املبارش باملستهلك.
والعباءة ِّ

ُّ
بالسوق؛ ّ
ألن
الصناعة بمواضع املوا ّد ّ
ويقل ارتباط ِّ
األول ّية ،ويزداد ارتباطها ّ

يتم استرياده من خارج القضائني؛ أ ّما تسويق املنتجات ،فيكون داخل
معظمها ّ
فيتم تسويق
القضائني؛ ألغلبها ،أ ّما منتجات (املكانس ،والطبك ،واجلبن)ُّ ،
نسبة كبرية منها إىل مركز حمافظة البرصة(.)32
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املالكي ،قضاء املدَ ْينة دراسة
حممد اطخيخ ماهود
ّ
املصدر :عمل الباحثة باالعتامد عىلّ )1( :
يف اجلغرافية اإلقليم ّية باستخدام نُظم املعلومات اجلغراف ّية ( ،)GISرسالة ماجستري (غري
منشورة) ،ك ِّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة2009 ،م :ص )2( .205مدير ّية بلد ّية قضاء ال ُقرنة.
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ال�شخ�صي
 -9العامل
ّ

يؤ ِّدي هذا العامل دور ًا ّ ً
يفضل أصحاب
الصناع ّية؛ إ ْذ ِّ
مهم يف إقامة املنشآت ِّ

األموال واملستثمرون استثامر أمواهلم يف هذه املعامل ،حيث يقيمون؛ وذلك

الصناع ّية ،وهذا
ليضمنوا اإلرشاف بأنفسهم عىل سري العمل يف تلك املنشآت ِّ
نابع من(:)33
احلرص ٌ

الصناع ّيني
 -1كون القدرات املال ّية ألصحاب األموال واملستثمرين ِّ

املح ِّل ّيني حمدودة جدّ ًا ،هلذا فهم حيرصون دائ ًام عىل اإلرشاف عىل جماالت استثامر
مدَّ خراهتم بأنفسهم.

الصناع ّية حديثة النشوء يف العراق ،وهلا مشكالهتا العا ّمة
 -2كون النهضة ِّ

واخلاصةّ ،
الصناعة ال تتوافر ّإل يف مواقع حمدودة من العراق،
وإن عنارص نجاح ِّ
ّ
الصناع ّية،
هلذا يرت َّدد أصحاب األموال عىل توظيف أمواهلم ،أو إنشاء املنشآت ِّ

ناعي بشكل يضمن حقوقهم.
يف املناطق التي ال تتوافر فيها فرص االستثامر ِّ
الص ّ
وخيتار صاحب رأس املال موقع منشأته بام يتناسب ورغبته الشخص ّية ،حتّى

ْ
للصناعة ،فهو قدْ يكتفي بام يعتقده من أرباح
وإن كان هذا املوقع غري مثا ٍّيل ِّ
يفضله عىل مواقع ُأ َخر
معي ِّ
معقولة-وهي نسب ّية -لنشاطه ِّ
الصناعي يف موقع َّ
حمتملة ،مع ّأنا قدْ حت ِّقق له ربح ّية أعىل ،هذا القرار قدْ ُيتَّخذ لدوافع شخص ّية
الشخيص املبارش عىل املنشأة يف موقع قريب،
شتّى ،منها مثالً :تفضيله اإلرشاف
ّ
أو ألسباب نفس ّية واجتامع ّية ،وهي عموم ًا اعتبارات يصعب قياسها ،وتتباين يف

أثرها من شخص آلخر( .)34ويظهر سبب التو ّطن للمعامل يف منطقة الدراسة
يف ّ
أن بعضها تكون قريبة من سكنهم حتّى يتمكّنوا من اإلرشاف عليها ،كام هو
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ِ
الرجال ّية؛ ولكوهنا متوارثة من
احلال يف صناعة شباك ّ
الصيد ،والندافة ،والعباءة ِّ

اآلباء إىل األبناء.

لل�صناعات احلرف ّية يف ق�ضائي ال ُقرنة
ثالثاً:التوزيع اجلغرا ّيف ِّ
وامل َد ْي َنة ح�سب الوحدات الإدار ّية
املكاين بمصادر الثروة الطبيع ّية والبرش ّية
ناعي يف توزيعه
يتأ ّثر النشاط ِّ
الص ّ
ّ

والظروف االقتصاد ّية؛ نتيجة تباين هذه املصادر والظروف من مكان إىل آخر،

ّ
وإن اختالف توزيع هذا النشاط من مكان آلخر قدْ يظهر بشكل مدن صناع ّية
إقليمي كثيف.
منعزلة ،أو قدْ يبدو بشكل امتداد
ٍّ

ّ
إن هذه االختالفات اإلقليم ّية ،تبدأ من اختاذ أصحاب األعامل وخم ِّططي

الصناع ّية القرارات املوقع ّية لصناعة مع َّينة يف أماكن حمدودة دون أخرى،
املواقع ِّ
اجلغرايف ويتّسع ،وقدْ يتّخذ هذا التوزيع نمط ًا مع َّين ًا
ومن هنا يتّضح التوزيع
ّ

للرتكّز واالنتشار ،ويتّخذ نمط ًا أقرب إىل االنتظام منه إىل العشوائ ّية ،أو قدْ يكون
العكس ،هبذه الطريقة ختتار ّ
خاص ًا مم ِّيز ًا هلا،
كل صناعة يف توزيعها
املكاين نمط ًا ّ
ّ

الصناعة.
ومن اجتامع هذه األنامط يتّضح واقع الرتكيب
االقتصادي ملناطق ِّ
ّ

-1ال�ص ُ
ناعات احلرف ّي ُة يف ق�ضاء ال ُقرنة
ِّ
مه ّية
َّ
تتوزع ِّ
الصناعات احلرف ّية يف القضاء بصورة غري متوازنة ،وتُعدُّ ذات أ ِّ

ال عن ّ
للسكّان؛ لكوهنا تعمل عىل إشباع حاجاهتم اليوم ّية ،فض ً
أن
اقتصاد ّية ّ

معظمها يعمل فيها النّساء ،نالحظ من اجلدول رقم (َّ ،)9
والشكلني ( )1و(،)2
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ّ
الصناعات احلرف ّية بلغت ( )155منشأة،
أن القضاء حيتوي عىل جمموعة من ِّ
ويعمل فيها ( )190عامالً ،احت ّل ْت صناعة األجبان املرتبة األوىل بواقع ()43
الصناعات احلرف ّية يف القضاء ،ويعمل فيها
منشأة ،وبنسبة ( )%27،7من جمموع ِّ

الصناعات احلرف ّية،
( )43عامالً ،وبنسبة ( )%22،6من جمموع العاملني يف ِّ
وبطاقة إنتاج ّية ( 120كغم/شهر) ،وجاءت يف املرتبة الثانية صناعة تنّور ال ّطني

الصناعات احلرف ّية يف القضاء،
بواقع ( )24منشأة ،وبنسبة ( )% 15،5من جمموع ِّ
الصناعات
ويعمل فيها ( )24عامالً ،وبنسبة ( )%12،6من جمموع العاملني يف ِّ
احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 10تنانري/شهر) ،واحت ّلت املرتبة الثالثة صناعة سمكرة

الصناعات احلرف ّية يف
الس ّيارات بواقع ( )14منشأة ،وبنسبة ( )%9من جمموع ِّ
ّ

القضاء ،ويعمل فيها ( )41عامالً ،وبنسبة ( )%21،6من جمموع العاملني يف
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 30سيارة) ،واحت ّلت املرتبة الرابعة صناعة
ِّ

الصناعات احلرف ّية
البواري بواقع ( )13منشأة ،وبنسبة ( )% 8،4من جمموع ِّ

يف القضاء ،ويعمل فيها ( )13عامالً ،وبنسبة ( )%6،8من جمموع العاملني يف
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية (60بارية/شهر) ،واحت ّلت املرتبة اخلامسة
ِّ
الصناعات
صناعة األلياف بواقع ( )10منشآت ،وبنسبة ( )%6،4من جمموع ِّ
عمل ،وبنسبة ( )%5،2من جمموع العاملني يف
احلرف ّية ،ويعمل فيها (ّ )10
السادسة
ِّ
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 180ليفة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة ّ

صناعتا :الطبك ،واملكانس ،فقدْ تساويتا يف عدد املنشآت والعاملني بواقع ()9
منشآت يف ّ
الصناعات احلرفية،
كل واحدة منهام ،وبنسبة ( )%5،8من جمموع ِّ

عمل يف ِّ
كل واحدة منهام ،وبنسبة ( )%4،7من جمموع العاملني
ويعمل فيهام (ّ )9
تراث الب�صرة
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الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة الطبك ( 15طبك ًا)،
يف ِّ
بينام بلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة املكانس ( 180مكنسة/شهر) ،بينام احت ّلت
الرجال ّية ،بواقع
للس ّيارات ،وخياطة العباءة ِّ
السابعة صناعتا :الدوشمة ّ
املرتبة ّ

( )8منشآت يف ِّ
الصناعات احلرف ّية،
كل واحدة منهام ،وبنسبة ( )% 5،2من جمموع ِّ
للس ّيارات ( )16عامالً،
مع تباين يف عدد العاملني؛ إ ْذ يعمل يف صناعة الدوشمة ّ

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية (60
وبنسبة ( )%8،4من جمموع العاملني يف ِّ

عمل ،وبنسبة
الرجالية ،فيعمل فيها (ّ )8
س ّيارة/شهر) ،أ ّما صناعة خياطة العباءة ّ

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية (10عباءة/
( )%4،2من جمموع العاملني يف ِّ

شهر) ،واحت ّلت املرتبة الثامنة صناعة مقبض املنجل ونصاب املسحاة والكرك
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها
بواقع ( )5منشآت ،وبنسبة ( )%3،2من جمموع ِّ

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة
عمل ،وبنسبة ( )%2،6من جمموع العاملني يف ِّ
(ّ )5

إنتاج ّية (150وحدة من مجيع أنواعه/شهر) ،واحت ّلت املرتبة التاسعة صناعات:
ِ
الصيد ،والنّدافة؛ إ ْذ تساوت يف عدد املنشآت والعاملني بواقع
اخلريط ،وشباك ّ
ِّ
( )4منشآت يف ّ
الصناعات احلرف ّية
كل واحدة منها ،وبنسبة ( )% 2،6من جمموع ِّ
عمل يف ّ
كل واحدة منها ،وبنسبة ( )%2،2من جمموع
يف القضاء ،ويعمل فيها (ّ )4
اخلريط
عدد العاملني يف ِّ
الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة ِّ

الصيد ( 40وحدة
( 5كغم/شهر) ،بينام تبلغ الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة شباك ّ

من مجيع أنواعه/شهر) ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة النّدافة (2مندر ،و30
وسادة ،و10جودل ّية/شهر).
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الصناعات احلرف ّية والعاملني فيها ،وطاقتها اإلنتاج ّية ،يف قضاء ال ُقرنة
جدول رقم ( :)9أعداد ِّ
لسنة (2015م)

نوع ال�صناعة
األجبان

ك ّم ّية الإنتاج
عدد الن�سبة  %عدد
الن�سبة (�شهريا) للمعمل
العاملني %
املن�ش�آت
الواحد
43

27،7

43

22،6

 120كغم

13

8،4

13

6،8

 60بارية

سمكرة الس ّيارات

14

الطبك

9

البواري

9

5،8

41
9

21،6
4،7

 30سيارة
 15طبك ًا

تنّور الطني

24

15،5

24

12،6

 10تنانري

الدوشمة للس ّيارات

8

5،2

16

8،4

 60سيارة

اخلريط
ِّ

4

10

األلياف

9

املكانس

الصيد
شباك ّ

4

مقبض املنجل
ونصاب املسحاة
والكرك

6،4
5،8
2،6
2،6

10
9
4
4

5،2
4،7

2،2

 180ليفة

 180مكنسة
 5كغم

 40وحدة من مجيع
2،2
نواعه

5

3،2

5

2،6

150

خياطة العباءة الرجال ّية

8

5،2

8

4،2

 10عباءة

النّدافة

4

2،6

4

املجموع

155

100

190

 2مندر و 30خمدة
2،2
و 10جودلية

100

املصدر /الدراسة امليدان ّية.
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شكل ()1
الصناعات احلرف ّية يف قضاء ال ُقرنة لسنة (2015م)
نسبة املنشآت يف ِّ

املصدر  :من عمل الباحثة باالعتامد عىل جدول رقم (.)9

شكل ()2
الصناعات احلرف ّية يف قضاء ال ُقرنة لسنة (2015م)
نسبة العاملني يف ّ

املصدر  :من عمل الباحثة باالعتامد عىل جدول رقم ()9
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لل�صناعات احلرف ّية يف مركز ق�ضاء ال ُقرنة
�أ-التوزيع اجلغرا ّيف ّ
نالحظ من اجلدول رقم ( )10وخريطة رقم (ّ )6
الصناعات احلرف ّية يف
أن ِّ

مركز قضاء ال ُقرنة بلغت ( )33منشأة ،ويعمل فيها ( )43عامالً ،جاءت يف
املرتبة األوىل صناعة األجبان؛فقدْ بلغت ( )10منشآت ،وبنسبة ( )% 30،4من

عمل ،وبنسبة ()% 23،3من جمموع
إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها (ّ )10
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 1200كغم/شهر) ،واحت ّلت
العاملني يف ِّ

املرتبة الثانية صناعة خياطة العباءة الرجال ّية بواقع ( )7منشآت ،وبنسبة (21،3

عمل ،وبنسبة ( )% 16،3من
 )%من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها (ّ )7
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 70عباءة/شهر) ،يف
جمموع العاملني يف ِّ
حني احت ّلت املرتبة الثالثة صناعة الدوشمة ( )4معامل ،وبنسبة ( )%12،1من

عمل ،وبنسبة ( )%18،6من جمموع
إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها (ّ )8

العاملني ،وبطاقة إنتاج ّية ( 240س ّيارة/شهر) ،عىل حني احت ّلت املرتبة الرابعة
صناعة سمكرة الس ّيارات ،والنّدافة ،وصناعة املنجل ،واملسحاة ،والكرك،
واأللياف ،بواقع ( )3منشآت ٍّ
الصناعات
لكل منها ،وبنسبة ( )%9من إمجايل ِّ
احلرف ّية ،وتباينت أعداد العاملني فيها؛ إ ْذ يعمل يف صناعة سمكرة الس ّيارات

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة
عمل ،وبنسبة ( )%21من جمموع العاملني يف ِّ
(ّ )9
إنتاج ّية ( 90سيارة/شهر) ،بينام يعمل يف صناعة النّدافة ،وصناعة مقبض

عمل يف ِّ
كل واحدة منها،
املنجل ،ونصاب املسحاة ،والكرك ،واألليافّ )3( ،
الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة
وبنسبة ( )%6،9من جمموع العاملني يف ِّ

اإلنتاج ّية لصناعة النّدافة ( 6مندر كبري ،و 90وسادة ،و 30جودل ّية/شهر)،
تراث الب�صرة
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بينام بلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة مقبض املنجل ،ونصاب املسحاة ،والكرك،

( 450وحدة من مجيع أنواعها/شهر) ،أ ّما الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة األلياف
( 540ليفة/شهر).

لل�صناعات احلرف ّية يف ناحية الدَّير
ب-التوزيع اجلغرا ّيف ِّ
نالحظ من اجلدول رقم ( ،)10وخريطة رقم (ّ ،)6
الصناعات احلرف ّية
أن ِّ

يف ناحية الدَّ ير بلغت ( )69منشأة ،ويعمل فيها ( )92عامالً؛ جاءت يف
املرتبة األوىل صناعة اإلجبان بواقع ( )25منشأة ،وبنسبة ( )%36،3من
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ( )25عامالً ،وبنسبة ( )%27من
إمجايل ِّ

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 3000كغم/شهر)،
جمموع العاملني يف ِّ
واحت ّلت املرتبة الثانية صناعة سمكرة الس ّيارات بواقع ( )10منشآت ،وبنسبة

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ( )30عامالً ،وبنسبة
( )%14،4من إمجايل ِّ

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية (300
( )% 32،7من جمموع العاملني يف ِّ

س ّيارة) ،عىل حني احت ّلت املرتبة الثالثة صناعة البواري بواقع ( )7منشآت،
عمل ،وبنسبة
وبنسبة ( )%10،1من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها (ّ )7

الصناعات ،وبطاقة إنتاج ّية ( 420بارية/
( )% 7،7من إمجايل العاملني يف ِّ

شهر) ،واحت ّلت املرتبة الرابعة صناعة الطبك بواقع ( )5منشآت ،وبنسبة

عمل ،وبنسبة (5،5
( )%7،3من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها (ّ )5
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 75طبك ًا/
 )%من جمموع العاملني يف ِّ

شهر) ،واحت ّلت املرتبة اخلامسة صناعتا :تنّور الطني ،واأللياف؛ إذْ بلغت ()4
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منشآت يف ّ
الصناعات احلرف ّية،
كل واحدة منهام ،وبنسبة ( )% 5،8من إمجايل ِّ
ويعمل يف ّ
عمل ،وبنسبة ( )%4،3من جمموع العاملني يف
كل واحده منهام (ّ )4

الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة تنّور الطني ( 40تنّور ًا/
ِّ

شهر) ،بينام بلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة األلياف ( 720ليفة/شهر)؛
السادسة صناعتا :الدوشمة ،واملكانس ،بواقع ( )3منشآت يف
واحت ّلت املرتبة ّ
ّ
الصناعات احلرف ّية ،وتباينت يف
كل واحدة منهام ،وبنسبة ( )% 4،4من جمموع ّ
عمل ،وبنسبة (،)%6،6
أعداد العاملني فيهام؛ إ ْذ يعمل يف صناعة الدوشمة (ّ )6
عمل،
وبطاقة إنتاج ّية ( 180س ّيارة/شهر) ،ويعمل يف صناعة املكانس (ّ )3
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية
وبنسبة ( )% 3،3من جمموع العاملني يف ِّ

اخلريط ،وشباك
السابعة صناعاتِّ :
( 540مكنسة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة ّ
الصيد ،ومقبض املنجل ،ونصاب املسحاة ،والكرك؛ إ ْذ بلغت ( )2منشأتني يف
ّ

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل يف ٍّ
ّ
كل
كل واحدة منها ،وبنسبة ( )% 2،9من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية،
منها ( )2عامالن ،وبنسبة ( )% 2،2من جمموع العاملني يف ِّ
اخلريط ( 10كيلو/شهر) ،وبلغت الطاقة
وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة ِّ
الصيد ( 80وحدة من مجيع أنواعه/شهر) ،أ ّما الطاقة
اإلنتاج ّية لصناعة شباك ّ

اإلنتاج ّية لصناعة مقبض املنجل ونصاب املسحاة والكرك ،فقدْ بلغت (300
وحدة من مجيع أنواعها/شهر)؛ واحت ّلت املرتبة الثامنة صناعتا :خياطة العباءة

الرجال ّية ،والنِّدافة ،بواقع ( )1منشأة يف ٍّ
كل منهام ،وبنسبة ( )%1،4من إمجايل
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل يف ّ
كل واحدة منهام ()1عامل واحد ،وبنسبة ()%1
ِّ

الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة
من جمموع العاملني يف ِّ
تراث الب�صرة

278

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

�أ.م.د .فار�س مهدي حم ّمد

خياطة العباءة الرجال ّية ( 10عباءة/شهر) ،بينام بلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة

النِّدافة ( 2مندركبري ،و 30وسادة ،و 10جودل ّية/شهر).
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جدول رقم ()10

للصناعات احلرف ّية وطاقتها اإلنتاج ّية يف قضاء ال ُقرنة حسب الوحدات
التوزيع
اجلغرايف ِّ
ّ
اإلدار ّية لسنة (2015م)

ال�صناعة
نوع ِّ
األجبان

سمكرة الس َّيارات
البواري

عدد
عدد املن�ش�آت
الطاقةة املن�ش�آت الن�سبة
الن�سبة
يف مركز
ال
إنتاجّياًّي) يف ناحية %
%
ق�ضاء
(�شهر
الدَّير
القرنة
10
3

 1200 30،4كغم
 90س ّيارة

9

الطبك

تنّور الطني
األلياف

دوشمة الس ّيارات
املكانس

7

10،1

10
5

3
4

 540ليفة

9

 240 12،3س ّيارة

اخلريط
ِّ

4
4
3
3
2

الصيد
شباك ّ

مقبض املنجل
ونصاب املسحاة
والكرك

25

36،3

2

14،4
7،3
5،8
5،8
4،4
4،4
2،9
2،9

الطاقة
الإنتاج ّية
(�شهر ّياً)
 3000كغم
 300سيّارة
 420بارية
 75طبك
 40تنّوراً
 720ليفة
 180سيّارة
 540مكنسة
 10كيلو
80

3

9

450

2

2،9

300

خياطة العباءة
الرجال ّية

7

21،3

 70عباءة

1

1،4

 10عباءة

النِّدافة

3

9

1

املجموع

33

100

 6مندر كبري
و 90وسادة
و 30جودل ّية

2مندر كبير
 1،4و 30وسادة و10
جودليّة

69

100

امليدان ّية.
املصدر :الدراسة
الب�صرة
تراث
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عددآت الن�سبة
املن�ش�
الثغر %
يف

الطاقة
الإنتاج ّية
(�شهر ّياً)

8

15

6

11،4

20
3

37،7

 240بارية
 60طبك ًا

1

5،7

 200تنور

6

1،8

 540ليفة

2

11،4

 60س ّيارة

2

3،8

1080مكنسة

3،8

80

53

100

1

1،8

4

7،6

 960كغم
 30س ّيارة

عدد
عدد
عدد
العاملني يف الن�سبة العاملني الن�سبة العاملني الن�سبة
مركز ق�ضاء  %يف ناحية  %يف ناحية %
الثغر
الدَّير
ال ُقرنة
10
9

23،3
21

25

27

7

7،7

30
5

3
8

6،9

18،7

 10كيلو

4
4
6
3
2
2

5،5

7

4،3
4،3
6،6
3،3
2،2
2،2

3

6،9

2

7

16،3

1

1

3

6،9

1

1

43

100

92

100
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10،9

32،7

2

2،2
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8

14،5
3،7
7،2

20

36،3

2

3،7

3
6
2
2
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5،4

10،9
3،7
3،7
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ال�ص
ِّ

العامة للمساحة ،خريطة
املصدر :من عمل الباحثة باالعتامد عىل )1( :مجهور ّية العراق ،اهليأة ّ
حمافظة البرصة اإلدار ّية ،مقياس الرسم ( ،)5 00000 :1بغداد2008( ،م) )2( ،جدول
(.)31( ،)27
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لل�صناعات احلرف ّية يف ناحية الثغر
ج-التوزيع اجلغرا ّيف ِّ
نالحظ من اجلدول رقم ( ،)10وخريطة رقم (ّ ،)6
الصناعات احلرف ّية
أن ِّ

يف ناحية الثغر ( )53منشأة ،ويعمل فيها ( )55عامالً ،جاءت يف املرتبة األوىل
صناعة تنّور الطني ،فقدْ بلغت ( )20منشأة ،وبنسبة ( )%37،7من إمجايل

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ( )20عامالً ،وبنسبة ( )%36،3من جمموع
ِّ

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 200تنّور/شهر) ،واحت ّلت
العاملني يف ِّ
املرتبة الثانية صناعة األجبان بواقع ( )8منشآت ،وبنسبة ( )%15من إمجايل
عمل ،وبنسبة ( )%14،5من جمموع العاملني
عدد املعامل ،ويعمل فيها (ّ )8
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 960كغم/شهر) ،عىل حني جاءت يف
يف ِّ

املرتبة الثالثة صناعتا :املكانس ،والبواري ،فبلغت ( )6منشآت يف ِّ
كل واحدة

منهام ،وبنسبة ( ،)% 11،4ويعمل يف ّ
عمل ،وبنسبة
كل واحدة منهام (ّ )6

الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية
( )%10،9من جمموع العاملني يف ِّ
لصناعة املكانس (1080مكنسة/شهر) ،بينام بلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة
بلغت
البواري ( 240بارية/شهر)؛ واحت ّلت املرتبة الرابعة صناعة الطبك؛ إ ْذ
ْ

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ()4
( )4منشآت ،وبنسبة ( )% 7،6من إمجايل ِّ

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة
عمل ،وبنسبة ( )%7،2من جمموع العاملني يف ِّ
ّ
إنتاج ّية ( 60طبك ًا/شهر) ،عىل حني احت ّلت املرتبة اخلامسة صناعة األلياف

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها
بواقع ( )3منشآت ،وبنسبة ( )% 5،7من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة
عمل ،وبنسبة ( )%5،4من جمموع العاملني يف ِّ
(ّ )3
اخلريط ،وشباك
السادسة صناعتاِّ :
إنتاج ّية ( 540ليفة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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الصيد ،بواقع ( )2منشأتني يف ّ
كل واحدة منهام ،وبنسبة ( )% 3،8من إمجايل
ّ

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيهام ( )2عامالن ،وبنسبة ( )% 3،7من جمموع
ِّ

اخلريط (10
العاملني يف ِّ
الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة ِّ

الصيد ( 80من مجيع
كيلو/شهر) ،بينام بلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة شباك ّ
السابعة صناعتا :سمكرة الس ّيارات ،ودوشمة
أنواعه/شهر)؛ واحت ّلت املرتبة ّ
الس ّيارات ،بواقع ( )1منشأة يف ّ
كل واحدة منهام ،وبنسبة ( )%1،8من إمجايل

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيهام ( )2عامالن يف ّ
كل واحدة منهام ،وبنسبة (3،7
ِّ

الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة
 )%من جمموع العاملني يف ِّ
سمكرة الس ّيارات ( 30س ّيارة/شهر) ،بينام بلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة
دوشمة الس ّيارات ( 60س ّيارة/شهر).

ال�ص ُ
ناعات احلرف ّية يف ق�ضاء امل َد ْي َنة
ِّ -4
نالحظ من اجلدول رقم ( ،)11والشكلني ( )3و (ّ ،)4
الصناعات احلرف ّية
أن ِّ

يف قضاء املدَ ْينَة بلغت ( )91منشأة ،ويعمل فيها ( )115عامالً ،مت َّثلت بجملة

الصناعات احلرف ّية ،جاءت يف املرتبة األوىل صناعة املكانس بواقع ()20
من ِّ
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ( )20عامالً،
منشأة ،وبنسبة ( )%22من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية
وبنسبة ( )%17،3من جمموع العاملني يف ِّ

( 180مكنسة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة الثانية صناعة الطبك بواقع ( )14منشأة،
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ( )14عامالً،
وبنسبة ( )% 15،4من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية
وبنسبة ( )%12،1من جمموع العاملني يف ِّ
تراث الب�صرة
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(15طبك ًا/شهر) ،وجاءت يف املرتبة الثالثة صناعة تنّور الطني ،بواقع ()12
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ()12
منشأة ،وبنسبة ( )% 13،2من إمجايل ِّ

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة
عامالً ،وبنسبة ( )%10،4من جمموع العاملني يف ِّ
إنتاج ّية (10تنّور/شهر) ،عىل حني جاءت يف املرتبة الرابعة صناعة سمكرة

الصناعات احلرف ّية،
الس ّيارات بواقع ( )11منشأة ،وبنسبة ( )%12من إمجايل ِّ

الصناعات
ويعمل فيها ( )31عامالً ،وبنسبة ( )%26،9من جمموع العاملني يف ِّ
احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 30س ّيارة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة اخلامسة صناعة

الصناعات احلرف ّية،
البواري بواقع ( )8منشآت ،وبنسبة ( )% 8،8من إمجايل ِّ

الصناعات
عمل ،وبنسبة ( )%6،9من جمموع العاملني يف ِّ
ويعمل فيها (ّ )8
السادسة
احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 60بارية/شهر) ،عىل حني احت ّلت املرتبة ّ

بلغت يف ّ
كل واحدة منها
الصيد واأللياف؛ إ ْذ
ْ
صناعة دوشمة الس ّيارات وشباك ّ

الصناعات احلرف ّية ،وتباينت يف أعداد
( )4منشآت ،وبنسبة ( )% 4،4من إمجايل ِّ
عمل ،وبنسبة ( ،)%6،9ويعمل يف
العاملني؛ إ ْذ يعمل يف صناعة الدّ وشمة (ّ )8

عمل ،وبنسبة ( ،)% 3،5وبلغت الطاقة
صناعتي شباك ّ
الصيد واأللياف (ّ )4
الصيد ( 40من مجيع أنواعه/شهر) ،بينام بلغت الطاقة
اإلنتاج ّية لصناعة شباك ّ
السابعة صناعة
اإلنتاج ّية لصناعة األلياف ( 180ليفة/شهر)؛ واحت ّلت املرتبة ّ

واخلريط ومقبض املنجل ونصاب املسحاة والكرك واألجبان ،بواقع
النّدافة
ِّ

( )3منشآت يف ّ
الصناعات احلرف ّية،
كل واحدة منها ،وبنسبة ( )% 3،3من إمجايل ِّ
ويعمل يف ّ
عمل ،وبنسبة ( )% 2،7من جمموع العاملني يف
كل واحده منها (ّ )3

الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة النّدافة ( 2مندر ،و30
ِّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ِّ

اخلريط (5كغم
خمدّ ة ،و 10جودل ّية/شهر) ،بينام بلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة ِّ

/شهر) ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة مقبض املنجل ونصاب املسحاة
والكرك ( 150وحدة من مجيع أنواعها/شهر) ،أ ّما الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة
األجبان ( 120كغم/شهر) ،يف حني جاءت باملرتبة الثامنة صناعة خياطة العباءة

الصناعات احلرف ّية،
الرجال ّية بواقع ( )2منشأتني ،وبنسبة ( )% 2،2من إمجايل ِّ

الصناعات
ويعمل فيها ( )2عامالن ،وبنسبة ( )%1،7من جمموع العاملني يف ِّ
احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 10عباءة/شهر).

الصناعات احلرف ّية والعاملني فيها ،وطاقتها اإلنتاج ّية يف قضاء
جدول رقم ( :)11أعداد ِّ
الصناعة ،لسنة (2015م)
املدَ ْينَة حسب نوع ِّ

الصناعة
نوع ِّ
األجبان

كم ّية اإلنتاج
ِّ
عدد
عدد
النسبة ( %شهر ّي ًا) للمعمل
النسبة %
العاملني
املنشآت
الواحد
3

3،3

3

8،8

8

سمكرة الس ّيارات

11

12

الطبك

14

15،4

14

4

4،4

4

البواري

8

تنّور الطني

12

دوشمة الس ّيارات

4

اخلريط
ِّ

3

األلياف

املكانس

الصيد
شباك ّ

13،2

20

22

4

4،4

تراث الب�صرة
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26،9

 30س ّيارة

12،1

 15طبك ًا

3،5

 180ليفة

12

4،4

8

3،3

6،9

10،4
6،9

 60بارية

 10تنانري

 60س ّيارة

20

17،3

 180مكنسة

4

3،5

 40من مجيع أنواعه

3

286

2،7

 120كغم

2،7

 5كيلو

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

�أ.م.د .فار�س مهدي حم ّمد
مقبض املنجل
ونصاب املسحاة
والكرك

3

3،2

3

2،7

 150وحدة من
مجيع أنواعه

خياطة العباءة
الرجال ّية

2

2،2

2

1،7

 10عباءة

النِّدافة

3

3،3

3

2،7

املجموع الكيل

91

100

115

100

 2مندر ،و 30خمدّ ة،
و 10جودل ّية

املصدر )1( :الدراسة امليدان ّية.
الصناعات احلرف ّية يف قضاء املدَ ْينَة لسنة (2015م)
شكل ( :)7نسبة املنشآت يف ِّ

املصدر :من عمل الباحثة ،باالعتامد عىل جدول رقم ()11
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ناعات احلرف ّي ُة يف ق�ضائي الق ُْرنة واملدَ ْي َنة
ال�ص
ِّ
شكل ()4
الصناعات احلرف ّية يف قضاء املدَ ْينَة لسنة (2015م)
نسبة العاملني يف ِّ

املصدر :من عمل الباحثة ،باالعتامد عىل جدول رقم ()11

أ-ال�صناعات احلرف ّية يف مركز ق�ضاء امل َد ْي َنة
� ِّ
نالحظ من اجلدول رقم ( ،)12وخريطة رقم (ّ ،)6
الصناعات احلرف ّية
أن ِّ

يف مركز قضاء املدَ ْينَة بلغت ( )21منشأة ،ويعمل فيها ( )33عامالً ،مت َّثلت

الصناعات احلرف ّية ،احت ّلت املرتبة األوىل صناعة سمكرة
بمجموعة من ِّ
الصناعات احلرف ّية،
الس ّيارات بواقع ( )5منشآت ،وبنسبة ( )%23،8من إمجايل ِّ

الصناعات
ويعمل فيها ( )15عامالً ،وبنسبة ( )%45،5من جمموع العاملني يف ِّ
احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 150س ّيارة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة الثانية صناعتا:

النّدافة ،واألجبان ،بواقع ( )3منشآت يف ّ
كل واحدة منهام ،وبنسبة ()%14،2
تراث الب�صرة

288

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

�أ.م.د .فار�س مهدي حم ّمد

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل يف ّ
عمل ،وبنسبة
من إمجايل ِّ
كل واحدة منهام (ّ )3
الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية
( )%9من جمموع العاملني يف ِّ

لصناعة النّدافة ( 6مندر ،و 90وسادة ،و 30جودل ّية/شهر) ،بينام بلغت الطاقة
اإلنتاج ّية لصناعة األجبان ( 360كغم/شهر)؛ عىل حني احت ّلت املرتبة الثالثة

صناعة دوشمة الس ّيارات ،واملكانس ،ومقبض املنجل ،ونصاب املسحاة،

والكرك ،وخياطة العباءة الرجال ّية ،وبلغت ( )2منشأتني ّ
لكل وحدة منها،
الصناعات احلرف ّية ،وتباينت يف عدد العاملني؛
وبنسبة ( )% 9،6من إمجايل ّ

عمل ،وبنسبة ( ،)% 12،2وبطاقة
إ ْذ يعمل يف صناعة دوشمة الس ّيارات (ّ )4
إنتاج ّية ( 120س ّيارة /شهر) ،ويعمل يف صناعات :املكانس ،ومقبض املنجل،

ونصاب املسحاة ،والكرك ،وخياطة العباءة الرجال ّية ( )2عامالن يف ّ
كل واحدة

الصناعات احلرف ّية ،وبلغت
منها ،وبنسبة ( )%6،1من جمموع العاملني يف ِّ

الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة املكانس (360مكنسة/شهر) ،بينام بلغت الطاقة
اإلنتاج ّية لصناعة مقبض املنجل ونصاب املسحاة والكرك ( 300وحدة من

مجيع أنواعها/شهر) ،أ ّما الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة خياطة العباءة الرجال ّية (20

الصيد ،والطبك ،بواقع
عباءة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة الرابعة صناعتا :شباك ّ
كل منهام ،وبنسبة ( ،)%4،7ويعمل يف ّ
( )1منشأة يف ّ
كل واحدة منهام ( )1عامل
الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة
واحد ،وبنسبة ( )%3من جمموع العاملني يف ِّ

الصيد( 40وحدة من مجيع أنواعه/شهر) ،وبلغت
اإلنتاج ّية لصناعة شباك ّ

الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة الطبك (15طبك ًا /شهر).
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ٌ
ُ
درا�سة جغراف ّي ٌة
ناعات احلرف ّي ُة يف ق�ضائي الق ُْرنة واملدَ ْي َنة
ال�ص
ِّ
جدول رقم ()12
للصناعات احلرف ّية وطاقتها اإلنتاج ّية حسب الوحدات اإلدار ّية يف قضاء املدَ ْينَة لسنة (2015م)
التوزيع
اجلغرايف ِّ
ّ

ال�صناعة
نوع ِّ
األجبان

عدد
املن�ش�آت الن�سبة الطاقة
الإنتاج ّية
يف
مركز %
(�شهر ّياً)
ق�ضاء
امل َد ْي َنة
3

سمكرة الس ّيارات

5

الطبك

1

البواري

تنّور الطني
األلياف

دوشمة الس ّيارات
املكانس
اخلريط
ِّ

الصيد
شباك ّ

2
2

14،2

 360كغم

 150 23،8س ّيارة
4،7

9،6
9،6

 15طبك ًا

 120س ّيارة

عدد
الطاقة املن�ش�آت
عدد املن�
ناحيةش�ع ّآتز الن�سبة الإنتاج ّية يف ناحية
اليفدّين �سليم �( %شهر ّياً) الإمام
ال�صادق
ّ

7،7

2
8

 480 30،8بارية
 75 19،3طبك ًا 8
 60تنّور ًا 6
23

5
6

 360مكنسة

3

 60س ّيارة 4

4

120س ّيارة 2

540 11،6مكنسة 15
3

1

4،7

40

1

3،8

40

2

9،6

300

1

3،8

150

خياطة العباءة
الرجال ّية

2

9،6

 20عباءة

النِّدافة

3

املجموع

21

مقبض املنجل
ونصاب املسحاة
والكرك

 6مندر ،و90
 14،2وسادة ،و30
جودل ّية
100

26

100

املصدر )1( :الدراسة امليدان ّية.
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عدد
عدد
عدد
العاملني
الن�سبة الطاقة
العاملنيّز الن�سبة يف ناحية الن�سبة
العاملني الن�سبة
ع
ناحية
مركز
يف
ة
 %الإنتاج ّي
%
الإمام
%
%
(�شهر ّياً
ّين
د
ال
ق�ضاء
)
ال�صادق
ّ
َ
�سليم
ة
ن
ي
د
امل
َ
ْ

3

9

120س ّيارة

15

45،5

4

14،3

12

22،2

 120 18،2طبك ًا
 60 13،7تنّور ًا

1

3

5

17،8

8

14،8

4

7،5

9

9

4،6
34
6،9
4،6

100

 720ليفة

 120س ّيارة
2700
مكنسة

 15كغم
80

8
6

4

12،2

2

6،1

28،6
21،4

4
3

10،7

1

3

1

3،6

2

6،1

1

3،6

2

6،1

3

9

33

100
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100

11،1
7،5

15

27،7

3

5،5

2

54

3،7
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ٌ
ُ
درا�سة جغراف ّي ٌة
ناعات احلرف ّي ُة يف ق�ضائي الق ُْرنة واملدَ ْي َنة
ال�ص
ِّ

ناعات احلرف ّي ُة يف ناحية ّ
ب-ال�ص ُ
ال�شهيد ع ّز الدِّين �سليم
ِّ
نالحظ من اجلدول رقم ( ،)12وخريطة رقم (ّ ،)6
الصناعات احلرف ّية
أن ِّ

يف ناحية ّ
عز الدّ ين سليم بلغت ( )26منشأة ،ويعمل فيها ( )28عامالً،
الشهيد ّ

الصناعات احلرف ّية ،احت ّلت املرتبة األوىل منها صناعة
مت ّثلت بمجموعة من ِّ
الصناعات احلرف ّية،
البواري بواقع ( )8منشآت ،وبنسبة ( )% 30،8من إمجايل ِّ

الصناعات
عمل ،وبنسبة ( )% 28،6من جمموع العاملني يف ِّ
ويعمل فيها (ّ )8
احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 480بارية/شهر) ،واحت ّلت املرتبة الثانية صناعة تنّور

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل
ال ّطني بواقع ( )6منشآت ،وبنسبة ( )%23من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية،
عمل ،وبنسبة ( )%21،4من جمموع العاملني يف ِّ
فيها (ّ )6
وبطاقة إنتاج ّية ( 60تنّور ًا/شهر) ،عىل حني احت ّلت املرتبة الثالثة صناعة الطبك

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل
بواقع ( )5منشآت ،وبنسبة ( )% 19،3من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية،
عمل ،وبنسبة ( )%17،8من جمموع العاملني يف ِّ
فيها (ّ )5
وبطاقة إنتاج ّية ( 75طبك ًا/شهر) ،وجاءت يف املرتبة الرابعة صناعة املكانس

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل
بواقع ( )3منشآت ،وبنسبة ( )% 11،6من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية،
عمل ،وبنسبة ( )%10،7من جمموع العاملني يف ِّ
فيها (ّ )3
وبطاقة إنتاج ّية ( 540مكنسة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة اخلامسة صناعة سمكرة
الصناعات احلرف ّية،
الس ّيارات بواقع ( )2منشأتني ،وبنسبة ( )%7،7من إمجايل ِّ

الصناعات
عمل ،وبنسبة ( )% 14،3من جمموع العاملني يف ِّ
ويعمل فيها (ّ )4
السادسة
احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية (60س ّيارة/شهر) ،بينام احت ّلت املرتبة ّ

الصيد ،ومقبض املنجل ،ونصاب املسحاة ،والكرك ،بواقع
صناعات :شباك ّ
تراث الب�صرة
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( )1منشأة ِّ
الصناعات احلرف ّية،
لكل واحدة منها ،وبنسبة ( )%3،8من إمجايل ِّ
ويعمل يف ّ
كل واحدة منها ( )1عامل واحد ،وبنسبة ()% 3،6من جمموع
الصيد
الصناعات احلرف ّية ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة شباك ّ
العاملني يف ِّ

( 40وحدة من مجيع أنواعه/شهر) ،وبلغت الطاقة اإلنتاج ّية لصناعة مقبض
املنجل ونصاب املسحاة والكرك ( 150وحدة من مجيع أنواعه/شهر).

ال�صادق
جِّ -
ال�صناعات احلرف ّية يف ناحية الإمام ّ
نالحظ من اجلدول رقم ( ،)12وخريطة رقم (ّ ،)6
الصناعات احلرف ّية يف
أن ِّ

الصادق بلغت ( )44منشأة ،ويعمل فيها ( )54عامالً ،مت ّثلت
ناحية اإلمام ّ

الصناعات احلرف ّية ،احت ّلت املرتبة األوىل صناعة املكانس بواقع
بمجموعة من ِّ
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ()15
( )15منشأة ،وبنسبة ( )%34من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة
عامالً ،وبنسبة ( )%27،7من جمموع العاملني يف ِّ
إنتاج ّية ( 2700مكنسة/شهر) ،واحت ّلت املرتبة الثانية صناعة الطبك بواقع

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها ()8
عمل ،وبنسبة ( )% 18،2من إمجايل ِّ
(ّ )8

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة
عمل ،وبنسبة ( )%14،8من جمموع العاملني يف ِّ
ّ
إنتاج ّية ( 120طبك ًا /شهر) ،عىل حني احت ّلت املرتبة الثالثة صناعة تنّور الطني

الصناعات احلرف ّية ،ويعمل
بواقع ( )6منشآت ،وبنسبة ( )%13،7من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية،
عمل ،وبنسبة ( )%11،1من جمموع العاملني يف ِّ
فيها (ّ )6
وبطاقة إنتاج ّية ( 60تنّور ًا/شهر) ،بينام احت ّلت املرتبة الرابعة صناعتا :سمكرة

الس ّيارات ،واأللياف ،بواقع ( )4منشآت ّ
لكل واحدة منهام ،وبنسبة ()%9
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ِّ

الصناعات احلرف ّية ،واختلفت يف أعداد العاملني فيها؛ إ ْذ يعمل يف
من إمجايل ِّ
صناعة سمكرة الس ّيارات ( )12عامالً ،وبنسبة ( ،)%22،2وبطاقة إنتاج ّية

عمل ،وبنسبة ()% 7،5
(120س ّيارة/شهر) ،وصناعة األلياف يعمل فيها (ّ )4
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 720ليفة/شهر)،
من جمموع العاملني يف ِّ
اخلريط ،بواقع ( )3منشآت ،وبنسبة ()% 6،9
واحت ّلت املرتبة اخلامسة صناعة ِّ

عمل ،وبنسبة ( )%5،5من
من إمجايل ِّ
الصناعات احلرف ّية ،ويعمل فيها (ّ )3

الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة إنتاج ّية ( 15كغم/شهر) ،يف
جمموع العاملني يف ِّ
الصيد ،بواقع
السادسة صناعتا :دوشمة الس ّيارات ،وشباك ّ
حني احت ّلت املرتبة ّ

( )2منشأتني يف ّ
الصناعات احلرف ّية،
كل واحدة منها ،وبنسبة ( )% 4،6من إمجايل ِّ
عمل ،وبنسبة
مع تباين يف عدد العاملني بينهام؛ إ ْذ يعمل يف صناعة الدّ وشمة (ّ )4

الصيد ()2
( ،)% 7،5وبطاقة إنتاج ّية ( 120س ّيارة/شهر) ،وصناعة شباك ّ
الصناعات احلرف ّية ،وبطاقة
عامالن ،وبنسبة ( )%3،7من جمموع العاملني يف ِّ
إنتاج ّية ( 80جلميع أنواعه/شهر).

ال�صناعات احلرف ّية يف ق�ضائي ال ُقرنة وامل َد ْي َنة
خام�ساً :م�شاكل ِّ
الصناعات احلرف ّية
أهم املشاكل التي تواجه ِّ
هيدف هذا الفصل إىل دراسة ّ

والصناعي
يف قضائي ال ُقرنة واملدَ ْينَة ،ويواجه النشاط
االقتصادي بصورة عا ّمة ّ
ّ
الصناعة،
خاصة ،مشاكل كثرية ،فمنها ما ينجم عن اخلطأ يف اختيار مواقع ِّ
بصورة ّ
االقتصادي ّإل
التطور
وتأثريه يف احلياة االقتصاد ّية واالجتامع ّية ،وما عمل ّيات
ّ
ّ

الصناعة يف
عمل ّيات لتصحيح األخطاء ،وإجياد احللول لتلك املشاكل .وتُعدُّ ِّ
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االقتصادي التي تتط ّلب احللول الناجحة لتحقيق زيادة
مقدّ مة أوجه النشاط
ّ

إنتاجها ،وتقليل كلفة اإلنتاج ،وحتسني نوع ّيته ،وضامن استمراره ،ويتط ّلب
-أيض ًا -إيصاله بأسهل الطرق وأرخصها إىل األسواق ،لالستفادة منه بالكفاية

الصناعة ،هذا فض ً
ال
التطور،
املمكنة ،وابتكار أنواع جديدة تتط ّلبها حاجة
ونمو ِّ
ِّ
ّ
الصناعة يف البيئة
السلب ّية التي ترتكها ِّ
عن تقليل األعامل البدن ّية ،وختفيف اآلثار ّ
الطبيع ّية ،وإجياد أفضل املواقع هلا ،للحصول منها عىل أكرب قدر ممكن من الفوائد

لالقتصاد
الوطني(.)35
ّ

الصناعات احلرف ّية يف القضائني جمموعة من املشاكل لكنّها ختتلف
تواجه ِّ

الصناعات التي تؤ ِّثر عىل عمل ّياهتا اإلنتاج ّية ،ومن َث َّم تؤ ِّدي إىل
باختالف فروع ِّ
ثم إىل ظاهرة البطالة؛ ّ
وإن معظم املنشآت غري منتظمة يف توزيعها
ق ّلة اإلنتاجَّ ،
السكن ّية،
ألنا تابعة للقطاع
ّ
اخلاص ،وأغلبها تقع يف األحياء ّ
وأماكن وجودها؛ ّ
ومن هذه املشاكل ما يأيت:

 -1املا ّدة الأ ّول ّية
الصناعة؛ إ ْذ تتصف املا ّدة
نمو
وتطور ِّ
ّ
تُعدّ من املشاكل التي تؤ ِّدي إىل عدم ِّ

الصغرية بارتفاع األسعار واختالف نوع ّيتها،
الصناعات ّ
األول ّية الداخلة يف ِّ
ّ

يتم استريادها من خارج العراق ،وعادة ما تضاف تكاليف
لكون هذه املوا ّد ّ

األول ّية حسب
النقل عليها ،فتؤ ِّدي إىل ارتفاع أسعارها .وختتلف أسعار املا ّدة ّ

الصناعة وجودهتا ،أيّ :
الصغرية يف القضائني عىل
الصناعات ّ
إن اعتامد ِّ
نوع ِّ
األول ّية من خارج البلدّ ،
وإن عدم ضامن حصوهلا ،يؤ ِّدي إىل انعدام
استرياد املا ّدة ّ
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ال�ص
ِّ

وإن غياب دور احلكومة يف توفريها أ ّدى إىل ْ
اإلنتاجّ ،
أن يتحكّم يف وجودها

التجار ،ويقع عاتق االرتفاع عىل املستهلك مع تقليص حجم اإلنتاج يف املعمل،
ّ
ّ
وإن أسعار منتجات بعض املنشآت ،مثل :األثاث ،ومنتجات النّدافة ،تكون

ّ
ِّ
تغي رغبة املستهلك ،ما يدعو ألن يعزف
أقل من املنتج
املحل ،ومع مالحظة ّ
األول ّية من العقبات
السكّان عن رشائها يف بعض األحيان ،وبذلك تكون املا ّدة ّ

واملشاكل الكبرية يف حالة عدم توافرها ،وارتفاع أسعارها ،ما يؤ ِّدي إىل تو ّقف

الصناعاتّ ،
وإن تق ّلب أسعارها يؤ ِّدي إىل رفع أسعار املنتجات النهائ ّية
كثري من ِّ
السوق.
ومقدار العرض والطلب يف ّ

-2ر� ُأ�س املال النقديّ
الصغرية؛ إ ْذ تعاين من ق ّلة توافر
الصناعات ّ
أهم املشاكل التي تواجه ِّ
وهو من ّ

رؤوس األموال املستثمرة فيها ،وليست مجيع املنشآت لدهيا القدرة عىل رشاء

التكنولوجي الذي يؤ ِّثر عىل اإلنتاج
التطور
املكائن ومستلزمات اإلنتاج لتواكب
ّ
ّ

ًّ
الصناعي لتصل إىل
كم ونوع ًا؛ إ ْذ ترتفع نسبة الفائدة عىل القروض يف املرصف
ّ

أكثر من ( ،)%10ومدّ ة تسديد القرض خالل ثالث سنوات ،وإن أصحاب
ناعي ،متم ِّثلة يف:
املنشآت يواجهون مشكلة يف االقرتاض من املرصف ّ
الص ّ

العرقلة ،واإلجراءات الروتين ّية يف عمل ّية منح القروض ،وإجراءات الكشف
ِّ
ويؤخره.
عىل املنشآت ،ورفع التقاريرالالزمة ،ما يؤ ِّثر يف استالم القرض

ّ
الصغرية مع فرض
الصناعات ّ
أي دعم ما ِّد ٍّي ألصحاب ِّ
وإن الدّ ولة ال تقدِّ م َّ

الرضائب وبنسب عالية ،واعتامد أصحاب املنشآت الصغرية عىل إمكاناهتم
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املا ّد ّية املحدودة التي ال تساعد عىل تطوير وتوسيع منشآهتم بام يتالئم ومستوى

العضيل والوسائل
الصناعة عىل اجلهد
التطور
الصناعة ،واعتامد ِّ
التكنولوجي يف ِّ
ّ
ّ
ّ
وكم َّيته،
البدائ ّية يف العمل ّيات الصناع ّية ،وهذا بدوره يؤ ِّثر يف نوع ّية اإلنتاج ِّ

وقدرته عىل املنافسة وحتقيق األرباح.

 -3الت�سويق
الصغريةّ ،
وإن زيادة
الصناعات ّ
أهم املشاكل التي تواجه ِّ
ُيعدّ التسويق من ِّ

السوق يعمل عىل زيادة اإلنتاج ،أي :هناك عالقة طرد ّية
الطلب عىل اإلنتاج يف ّ
بني حجم اإلنتاج يف املعامل من جهة ،والسوق من ٍ
جهة أخرى.
ّ
الرغم من وجود أسواق لترصيف منتجات بعض املعامل ،مثل:
وعىل ُّ

منتجات األثاث ،واملنتجات املعدن ّية اإلنشائ ّية ،يف حمافظات الوسط واجلنوب

ومركز حمافظة البرصةّ ،إل أنّه يف بعض األحيان يتو ّقف ترصيفها؛ بسبب
الظروف االقتصاد ّيةّ ،
السوق ،وضعف وسائل النقل،
وإن صعوبة التن ّبؤ بحجم ّ

للصناعات الغذائ ّية ،ما ُيضعف وصول املنتجات إىل األسواق
ربدة ّ
ّ
وخاصة امل ّ
املجاورةّ ،
والسلع األجنب ّية،
وإن العامل
النفيس للمستهلك ُي ِّ
فضل املنتجات ِّ
ّ

وضعف الدّ عاية واإلعالن للمنتجات املح ّل ّية ،وانفتاح األسواق واحلدود
والسلع األجنب ّية التي تتم ّيز بانخفاض
بعد عام ( 2003م) ،وتد ّفق املنتجات ّ

بالسلع املنتجة حم ِّل ّي ًا بسبب غياب دور احلكومة
أسعارها وجودة اإلنتاج ،مقارنة ِّ
يف فرض الرضائب عليها ،أو منع استريادها ،أ ّثر ذلك يف تسويق بعض املنتجات؛

أ ّما املنتجات املنافسة ملنتجات النّدافة ،وهي دخول اإلسفنج ّيات ،ووسائد
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ِّ

الدِّ يباج؛ إ ْذ يبلغ سعر مندر غرفة النوم الرتكي منها ما بني ()250-225

عراقي،
يني يرتاوح مابني ( )150-140ألف دينار
عراقي،
ألف دينار
ّ
ّ
والص ّ
ّ
عراقي ،فتتباين أسعارها حسب
العراقي ،فيبلغ سعره ( )120ألف دينار
أ ّما
ّ
ُّ
املنشأ وحجم املندر وارتفاعه؛ ووسائد الدِّ يباج ترتاوح مابني ()3500-2500

عراقي ،بأسعار سنة (2015م)؛ أ ّما منتجات النِّدافةّ ،
فإن سعر مندر غرفة
دينار
ّ

عراقي ،والقطن األسود سعره
النوم من القطن الدّ رجة أوىل ( )180ألف دينار
ّ
عراقي ،وسعر الوسادة من القطن درجة أوىل ( )9000دينار
( )100ألف دينار
ّ
عراقي ،بأسعار سنة (2015م).
عراقي ،وقطن درجة ثانية ( )8000دينار
ّ
ّ

ُّ -4
ناعي
الغ�ش ِّ
ال�ص ُّ

ّ
ُّ
الغش
ناعي من قبل (ال ّلجنة الدائمة ملكافحة ظاهرة
عرف
الغش ِّ
الص ُّ
ُي َّ
كل ٍ
ناعي) بأنّهُّ :
فعل يؤ ِّدي إىل إنتاج وتسويق ما ّدة خمالفة للقواعد يف
ّ
الص ِّ
صناعتها ،ومن شأن ذلك ْ
خواصها وفوائدها ،أو إنّه :عمل ّية
أن ينتقص من
ِّ

معي ،أو ختفيض جودته ونوع ّيته باستعامل موا ّد ّأول ّية غري
متعمد ملنتوج َّ
إفساد َّ
مالئمة ،وغري مطابقة للمواصفات القياس ّية املعتمدة ،أو بإضافة موا ّد رخيصة،

بالصورة
أو قليلة القيمة إليه ،وبصورة غري قانون ّية وغري سليمة؛ إلظهاره ّ
التقليد ّية املقبولة من لدن املستهلك .ويتّخذ ُّ
ناعي( )36يف القضائني
الغش ِّ
الص ُّ

عدّ ة صور ،منها :استعامل أخشاب قديمة مع أخشاب جديدة وصبغهاَّ ،
فإن
(يتم إعادة
الناس ال يعرفون ّأنا مغشوشة يف صناعتها ،أو استعامل حديد ّ

إنتاج القديم منه يف معامل احلديد يف حمافظة بغداد) يف إنتاج املنتجات املعدن ّية
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اإلنشائ ّية ،أو استخدام أخشاب أو حديد بعالمات جتار ّية أجنب ّية يوهم املشرتي
ليست بالعالمة التجار ّية نفسهاْ ،
كأن يكون
واملستهلك هبا ،وهي يف حقيقتها
ْ

أوكراين .و ّإن هناك اختالف ًا يف قياس
إيراين ،ويقول عنه :حديد
حديد من منشأ
ّ
ّ

الصناعات اهلندس ّية ،ما يؤ ِّثر يف عمل ّية كبسها ،ويف عمل ّية
الروطة املستعملة يف ِّ
ّ

ربطها مع بعضها ،ومن َث َّم تؤ ِّثر يف جودة اإلنتاج ومتانتهّ .
وإن العسل املنتج يف
يتم ُّ
الغش فيه؛ ومنها استخدام مضافات
املناحل ليس ( )%100عسل ،وإنّام ّ

الصناعات الغذائ ّية ،ما يؤ ِّدي
الصالحية لبعض ِّ
أو صبغات مغشوشة أو منتهية ّ
إىل إرضار باملستهلك ،أو تسويق املنتج املنتهية صالحيته بعبوات جديدة حتمل
احلقيقي.
تاريخ وإنتاج مغاير حلقيقة تاريخ وإنتاج املنتج
ّ

ال�صناع ّية يف الن�شاط االقت�صاديّ
� -5ضعف البنية ّ
الصناع ّية؛ إ ْذ يعتمدان
يعاين القضاءان من مشكلة عدم التوازن بني الفروع ِّ

عىل صناعات منتجات األثاث ،واملنتجات اخلشب ّية ،واملنتجات املعدن ّية
الصناعات احلرف ّية،
اإلنشائ ّية ،والبلوك ،وصناعات تنقية وحتلية املياه ،وبعض ِّ

الصناعات اجللد ّية والكيمياو ّية،
الصناع ّية األُ َخر ،مثل :منشآت ِّ
وانعدام الفروع ِّ

الصناعة
الصناعات ،فتكون ِّ
الصناع ّية يف القضائني عىل هذه ِّ
ما جيعل اعتامد البنية ِّ
فإن ّ
االقتصادي فيها ،وبذلكّ ،
كل أو معظم صناعات
قليلة التأثري يف النشاط
ّ

القضائني هي صناعات صغرية متّت يف أغلبها بصورة عشوائ ّية ،وحتت رغبات
أي ثقل يف
فرد ّية لبعض األشخاص؛ للحصول عىل الكسب املا ِّد ّي ،ومل يكن هلا ّ

السوق
اجلانب
ّ
االقتصادي؛ كوهنا يف الغالب صناعات استهالك ّية تل ِّبي حاجة ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ِّ

املح ّل ّية فقط.

ال�سيا�س ُة احلكوم ّي ُة
ِّ -6
ّ
الصغرية يف القضائني تعتمد عىل أصحاب املنشآت
الصناعات التحويل ّية ّ
إن ِّ

ٍ
قروض من احلكومة،
دور فيها ،وال حيصلون عىل
يف متويلها ،ومل يكن للحكومة ٌ
الصناعات ،وال توجد رقابة من
واليوجد قانون من احلكومة يعمل عىل تنظيم ِّ
الدّ ولة عىل املنتجات ،ويف مجيع النواحي اإلدار ّية والتنظيم ّية ،وإنّام تعتمد يف
إدارهتا وتنظيمها عىل صاحب املنشأة ،فهو الذي يتحكّم يف نوع اإلنتاج وجودته

وكم ّيته .ومل تقم الدولة -كذلك -بفتح مراكز التدريب والتأهيل التي تعمل
ِّ

الريف
عىل زيادة كفاءة اإلنتاج ّية للعاملني ،التي تؤ ِّدي إىل عدم هجرهتم من ِّ
الصغرية يف عمل ّية التنمية
إىل املدينة ،ومن َث َّم ،ضعف دور الصناعة التحويل ّية ّ

االقتصاديُ ،ث َّم إىل ضعف يف دخل الفرد ،والقضاء عىل
الصناع ّية والتوازن
ّ
ِّ
احلكومي لساعدت
الفقر والبطالة؛ وعىل العكس من ذلك ،فلو القت الدّ عم
ّ

الصناعات.
االقتصادي للقضائني،
يف عمل ّية االستقرار
وتطور ِّ
ّ
ّ

 -7م�شكالت �أُ َخر
عدم وجود خطط تنمو ّية تتفق مع املوارد الطبيع ّية والبرش ّية املتاحة يف

القضائني ،فض ً
الصغرية واجلهات
الصناع ّية ّ
ال عن عدم التنسيق بني املنشآت ِّ
املختصة ،وغياب الدّ راسات االقتصاد ّية ،وكذلك ضعف الطاقة اإلنتاج ّية؛
ّ

إذ ّ
إن عدم االستثامر الكامل للطاقات اإلنتاج ّية يؤ ِّثر سلب ًا يف سري العمل ّية
اإلنتاج ّية ،ما ُيس ِّبب ق ّلة األرباح ،وكثرة اخلسائر املحتملة ،وضعف الرتابط
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الصناعات
الصناع ّية الكبرية وتدِّ ين القدرة التنافس ّية( .)37وتتم ّيز ِّ
مع املنشآت ِّ

الصغرية بصغر حجم رأسامهلاّ ،
فإن بعض املنشآت غري قادرة عىل رشاء اآلالت
ّ

واملتطورة ،فعىل سبيل املثال ،يك ِّلف رشاء ماكنة النّقش لصناعة األثاث
احلديثة
ِّ
واملحرك إيطا ّيل) ( )165ألف
صيني والعقل
واملنتجات اخلشب ّية (جسدها
ِّ
ّ

دوالر ،والنوع اآلخر (صيني) بسعر ( )120ألف دوالر ،والنوعية األخرى التي

تسمى اآلل ّية ( )350ألف دوالرّ ،
الصناعات
كل ذلك يؤ ِّدي إىل ضعف مشاركة ِّ
ّ

االقتصادي فيهام.
الصناع ّية يف القضائني ،ما يؤ ِّثر عىل النشاط
ّ
الصغرية يف التنمية ِّ
َّ

ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع

301

�ش ّوال 1439ه  -حزيران2018م

ٌ
ُ
درا�سة جغراف ّي ٌة
ناعات احلرف ّي ُة يف ق�ضائي الق ُْرنة واملدَ ْي َنة
ال�ص
ِّ

النتائج
للصناعات احلرف ّية يف القضائني بالتوزيع
 -1يتم ّيز التوزيع
اجلغرايف ِّ
ّ
السوق ،والبعض اآلخر يتأ َّثر بالعامل
العشوائي ،ويتأ ّثر الكثري منها بعامل ّ
ّ
الشخيص والرغبات ّ
الشخص ّية.
ّ

الصناعات احلرف ّية،
 -2مازال الكثري من العوائل يف القضائني يامرسون ِّ

الصيد ،والبارية ،وغريها.
ومنها :صناعة التنّور ،واألجبان ،وشباك ّ

املتوسطة والكبرية؛ كوهنا الحتتاج
الصناعات
 -3سهولة إنشائها مقارنة مع ِّ
ِّ

إىل رؤوس أموال كبرية إلقامة املنشآت وجتهيزها باآلالت واملكان ،سوى آالت

وإنا ُت َارس داخل البيوت يف الغالب.
بسيطة ال تك ِّلف كثري ًاّ ،

الصناعات احلرف َّية يف القضائني مشاكل عديدة،أبرزها عدم وجود
-4تواجه ِّ

ِّ
املحل أمام
السوق
الدَّ عم
احلكومي هلا ،ومنافسة املنتجات األجنب ّية ،وانفتاح ُّ
ّ
املنتجات األجنب ّية.

 -5جودة ورخص املنتجات األجنب ّية جعلها منافس ًا ج ِّيد ًا للمنتجات

الصناعات.
املح ِّل ّية ،ومن َث َّم انخفاض اإلنتاج وانعدامه يف كثري من ِّ

اخلريط ،وغريها ،ما يؤ ِّدي إىل
 -6موسم ّية بعض ِّ
الصناعات ،مثل :صناعة ِّ

االقتصادي ،ما جيعل أصحاهبا
تو ُّقفها ،ومن َث َّم تع ُّطل العمل ،وانعدام الوارد
ّ
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يبحثون عن ٍ
َ
عمل آخر.

االقتصادي؛ وذلك لصغر حجمها ،ولكوهنا
 -7انحفاض تأثريها يف اجلانب
ّ

السوق ِّ
موجهة إىل اخلارج بالتّصدير.
املحل
الداخيل ،وغري َّ
َّ
موجهة لتغطية ُّ
ّ

الصناعات يف الدوائر الرسم ّية املعن ّية ،كدائرة
 -7عدم تسجيل الكثري من ِّ

الشوط
اإلحصاء؛ لكوهنا تُدار داخل البيوت من قبل أفراد ،وافتقارها إىل ّ

الص ِّح ّية إلقامتها.
ِّ
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ِّ

التو�صيات
احلكومي املبارش وغري املبارش من خالل إقامة
-1رضورة تقديم الدّ عم
ّ
الصناع ّية ،الس ّيام أنّه تتوافر يف القضائني مساحات واسعة فارغة
املنشآت ِّ

الصناعة فيها ،والعمل عىل نقل املعامل من داخل األحياء
وصاحلة إلقامة ِّ

السكن ّية إىل منشآت نظام ّية.
َّ

الصناعات والتنمية
-2العمل عىل تفعيل دور الدوائر احلكوم ّية ،واحتاد ِّ

الصناع ّية ،كام كان يف السابق ،يف دعم املنشآت باملوا ِّد األول ّية واملكائن ورأس
ِّ
املال ،وغريها.

 -3العمل عىل فتح مراكز التأهيل والتدريب للعاملني من أجل النهوض

ناعي.
بالواقع ِّ
الص ّ

للصناعة؛ ّ
ألن معظم املوا ّد
 -4العمل عىل توفري املا ّدة األول ّية الالزمة ِّ

يتم استريادها من خارج العراق ،وتكون ذات أسعار
املستعملة يف ِّ
الصناعة ُّ

متر هبا الدّ ولة ،فض ً
ال عن
خمتلفة ومتباينة ،وتتأ َّثر بالظروف االقتصاد ّية التي ُّ
الزراعي من خالل استعامله بوصفه مدخالت صناع ّية بدالً من
تطوير اإلنتاج
ّ
استريادها.

ناعي العمل عىل تيسري تقديم القروض للمنشآت
 -5عىل املرصف ِّ
الص ّ
الصناع ّية ،والعمل عىل تقليل نسبة الفائدة التي تصل إىل أكثر من (.)%10
ِّ
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للصناعات
 -6يتط ّلب من اجلهات املسؤولة يف القضائني توفري البنى التحت ّية ِّ

الص ِّح ّي ،وإكساء الطرق ،وتوفري الت ّيار
الصف ِّ
من خالل إنشاء شبكات ّ
الكهربائي.
ّ
 -7االستفادة من اإلمكانات الطبيع ّية والبرش ّية يف القضائني ،الس ّيام مع توفري

الصغرية يف القضائني.
الصناعات َّ
احلقول النفط ّية ،واالستفادة منها يف تطوير ِّ
والسالمة للعاملني.
 -8العمل عىل توفري وسائل الراحة َّ

الصناعات الصغرية يف القضائني هبدف توزيعها
 -9العمل عىل ختطيط ِّ

املكاين
بصورة منتظمة بني الوحدات اإلدار ّية فيهام ،بام يتوافق مع التوزيع
ّ
الصحيح هلا.
ّ
الصناع ّية ،وتبنِّي الدولة
 -10العمل عىل إدخال الوسائل احلديثة يف العمل ّية ِّ

الصناعة ورفدهاهبذه الوسائل (اآلالت واملكائن واملعدّ ات احلديثة).
دعم ِّ

الصناعات األجنب ّية ،وذلك عن طريق غلق
الصناعة من منافسة ِّ
 -11محاية ِّ

السلع األجنب ّية.
احلدود ،وفرض القيود ،ورفع نسبة الرضائب عىل ِّ

للصناعات احلرف ّية ،ومنع أصحاهبا من
 -12رقابة الدولة واملتابعة
املستمرة ِّ
ّ

ِّ
الضوابط والرشوط.
الغش يف استخدام املوا ّد األول ّية ،ونوعية اإلنتاج وفق ّ
 -13العمل عىل تسجيل ِّ
ناعي.
كل املنشآت يف دائرة اإلحصاء ِّ
الص ّ

االجتامعي ،لضامن
الضامن
وعمهلا بقانون ّ
 -14شمول ِّ
ّ
الصناعات احلرف ّية ّ

الصناع ّية.
العمل يف العمل ّية ِّ
استمرار ّ

السوق املح ِّل ّية
 -15تطوير ِّ
السلع املعروضة يف ّ
الصناعة بام يتالءم مع ِّ

والقدرة عىل املنافسة.
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ِّ

ُ
الهوام�ش
الصناعات احلرف ّية:
(*) معيار حتديد ِّ
أ -اعتامدها عىل املهارة واخلربة املرتاكمة.
القوة
الصناعات األُ َخر ،واعتامدها عىل ّ
ب -بساطة األدوات املستخدمة فيها مقارنة مع ِّ
اليدو ّية.
الصناعات وارتباطها مع تاريخ العائلة ،وتوارثها من اآلباء إىل األبناء،
ج -قدم هذه ِّ
واحتكارها هلذه احلرفة.
الصناع ّية.
الصناع ّية ،وق ّلة فقد العمل ّية ِّ
د -بساطة عمل ّياهتا ِّ
 -#صغر حجم معاملها ورؤوس األموال املستثمرة فيها.
و -عدم خضوعها لرشوط املعامل وضوابطها يف إقامتها وأماكن تواجدها.
النمو والتواجد.
ز -عدم انتظامها يف
ِّ
ح -بقائها عىل األساليب التقليد ّية يف تركيبها وصناعة منتجاهتا.
العضيل وعدم استخدام اآلالت يف كثري منها.
ط -اعتامدها عىل اجلهد
ّ
متارس يف املنازل والبيوت لكثري منها.
يَ -
ك -إدارهتا حتت إرشاف العائلة واألفراد.
سمى يف مناطق
الس َّلة التي ُيوضع فيها التمر أثناء تنزيله من النّخلة ،و ُي َّ
(**) (الطبك ّية)َّ :
بالزنبيل.
أخرى ّ
الريفي يف قضاء ال ُقرنة ،رسالة
 -1عادل عبد األمري ع ّبود ،تقويم كفاءة مراكز االستيطان
ّ
ماجستري(غري منشورة) :ص.14
املالكي ،قضاء املدَ ْينَة دراسة يف اجلغرافية اإلقليم ّية باستخدام
حممد أطخيخ ماهود
ّ
ّ -2
نظم املعلومات اجلغراف ّية ( ،)GISرسالة ماجستري (غري منشورة) :ص.14
 -3عبد الفتّاح فاضل أمحد ،مدير معمل ثلج احلاج نجم ،مقابلة شخص ّية بتاريخ:
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(2016/5/5م) ،استامرة استبيان.
الصناعات احلرف ّية يف قضاء سوق الشيوخ (دراسة
 -4محيد عط ّية عبد احلسني
اجلوراينِّ ،
ّ
الصناعة) ،جم ّلة آداب البرصة ،العدد (2009 ،)49م :ص.203
يف جغرافية ِّ
 -5الدِّ راسة امليدان ّية.
العاملي :ص.15
املشهداين ،القطن ودوره يف االقتصاد
 -6إبراهيم
ّ
ّ
السامك وآخرون ،العراق دراسة إقليم ّية.373/2 :
حممد أزهر ّ
ّ -7
الصناع ّية :ص.84
 -8عبد ّ
يب ،اجلغرافية ِّ
عيل اجلنا ّ
الزهرة ّ
(*) استناد ًا ملوافقة جملس حمافظة البرصة ،املر ّقم ( ،)52املنعقد بتاريخ:
(2005/10/26م) ،صادقت وزارة البلد ّيات واألشغال العا ّمة عىل تغيري اسم ناحية
العز) سابق ًا يف قضاء املدَ ْينة ،حمافظة البرصة ،إىل ناحية ّ
عز الدِّ ين سليم)،
(الشهيد ّ
(اهلويرّ ،
املر ّقم(216م ،)1/بتاريخ2006/1/17( :م).
(*) استناد ًا إىل موافقة جملس حمافظة البرصة ،املر ّقم ( ،)69املنعقد بتاريخ:
(2006/4/12م) ،صادقت وزارة البلد ّيات واألشغال العا ّمة عىل تغيري اسم ناحية
الصادق باألمر املر ّقم
(طلحة) سابق ًا يف قضاء املدَ ْينَة ،حمافظة البرصة ،إىل ناحية اإلمام ّ
( ،6/)1669بتاريخ2006/4/17( :م).
تلوث البيئة ،رسالة
الصدر ،آثارها يف ّ
الصناعة يف مدينة ّ
احيِّ ،
عيل كاظم امل ّي ّ
 -9عبد اهلل ّ
ماجستري (غري منشورة) :ص.151-150
الصناع ّية.57/1 :
 -10أمحد حبيب رسول ،مبادئ اجلغرافية ِّ
 -11الدّ راسة امليدان ّية.
للصناعات الغذائ ّية يف حمافظة القادس ّية،
األيدامي ،التحليل
 -12رمحن رباط
املكاين ِّ
ّ
ّ
رسالة ماجستري(غري منشورة) :ص.75
 -13حسن عبد القادر ،اجلغرافية االقتصاد ّية :ص.254
للصناعات الغذائ ّية يف حمافظة بابل ،رسالة
 -14آمال محزة مزعل ،التحليل
املكاين ِّ
ّ
ماجستري (غري منشورة) :ص.53
الصناعة وأثرها يف التنمية اإلقليم ّية يف حمافظة النجف،
حممد جواد ع ّباس شبعِّ ،
ّ -15
رسالة ماجستري (غري منشورة) :ص.45
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ِّ
السلامن ،مصدر سابق :ص.59-58
 -16سها وليد مصطفى ّ
 -17برشى رمضان ياسني ،العالقات املكان ّية بني مستوى السطح والزراعة يف حمافظة
البرصةُ ( ،أطروحة دكتوراه) :ص.72-71
املقومات الطبيع ّية عىل إنتاج املحاصيل الزراع ّية
السجاد
 -18نرص عبد
املوسوي ،أثر ِّ
ّ
ّ
السرتاتيج ّية يف املحافظات اجلنوب ّية من العراق (البرصة ،ميسان ،ذي قار) ،جم ّلة دراسات
األول ،السنة الثانية2007 ،م :ص.347
البرصة ،العدد ّ
الزيادي ،تقييم مشاريع اخلري اإلروائ ّية يف حمافظة البرصة،
 -19صالح مهدي عريبي
ّ
(رسالة ماجستري) :ص.19
السلامن ،مصدر سابق :ص.59
 -20سها وليد مصطفى ّ
 -21عبد اإلله رزوقي كربل ،األهنار يف حمافظة البرصة ،موسوعة البرصة احلضار ّية:
ص.80
السلامن ،مصدر سابق :ص60
 -22سها وليد مصطفى ّ
احلمر ،الذي
(*) تنترش يف حمافظة البرصة ثالثة أقسام رئيسة من األهوار ،وهي :هور ّ
خزان ًا طبيع ّي ًا ملياه تقدَّ ر بـ( )5،04-4،35بليون/م،3
يشغل مساحة ( )1200كم ،2و ُيعدُّ ّ
وهور احلويزة بمساحة تبلغ ( )550كم ،2واألهوار الوسطى التي متتدّ ملساحة ()500كم،2
وحتتوي عىل ( )20بليون/م ،3وبلغت إمجايل مساحة األهوار املغمورة ()2993كم 2من
املؤهلة للغمر ،البالغة ()5980كم ،2لعام 2013م؛ للمزيد من املعلومات
جمموع املساحة َّ
الري عىل إنتاج املحاصيل الزراع ّية يف
يراجع :هالة حممود شاكر
ّ
البغدادي ،تأثري نوع ّية مياه َّ
قضائي ال ُقرنة والفاو (دراسة مقارنة يف اجلغرافية الزراع ّية) ،رسالة ماجستري (غري منشورة):
ص.53-51
الصناعة :ص.108
السامك ،جغرافية ِّ
حممد أزهر سعيد ّ
ّ -23
الصناعي يف حمافظتي (ذي
عيل كاظم هالل
اخلفاجي ،حتليل وتقويم جتربة التو ّطن ِّ
ّ
ّ -24
قار والدّ يوانية) ،واآلثار النامجة عنها ،رسالة ماجستري(غري منشورة) :ص.33
حممد مخيس الزوكه ،جغرافية النقل :ص.45
ّ -25
املكاين لصناعة الطابوق يف حمافظتي (واسط
 -26أنور سامل رمضان العنزي ،التحليل
ّ
وذي قار/دراسة مقارنة)ُ ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة) :ص.87
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الصناع ّية :ص.138
 -27عبد خليل فضيل ،أمحد حبيب رسول ،جغرفية العراق ِّ
عيل غالب ،جغرافية النقل والتجارة :ص.48
 -28سعدي ّ
الصناع ّية يف حمافظة األنبار(دراسة يف جغرافية
 -29إهياب لطيف خملف العاين ،التنمية ِّ
الصناعة) ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ص.89
ِّ
الصناع ّية :ص.134
 -30عبد خليل فضيل ،أمحد حبيب رسول ،جغرافية العراق ِّ
 -31عبد اهلل عطوي ،جغرافية املدن.154/1 :
 -32الدِّ راسة امليدان ّية (استامرة استبيان).
الصناع ّية :ص.151-150
 -33عبد خليل فضيل ،أمحد حبيب رسول ،جغرافية العراق ِّ
الصناع ّية :ص.115
يب ،اجلغرافية ِّ
عيل اجلنا ّ
 -34عبد الزهرة ّ
المي ،مصدر سابق :ص.101
الس ّ
حسون رضا ّ
 -35انتصار ّ
الصناعات الغذائ ّية الكبرية يف العراق:ص.291
حممدِّ ،
 -36فارس مهدي ّ
 -37رق ّية فاضل عبد اهلل احلسن ،مصدر سابق :ص.179
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ِّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
مي
 القر� ُآن الكر ُ الكتب-1أمحد ،فاضل حسن ،هندسة البيئة ،منشورات جامعة عمر املختار ،الدار البيضاء،
اجلامهري ّية العرب ّية ال ّليب ّية1996 ،م.
الصناعة ومشاريع التصنيع يف العراق ،معهد البحوث
-2الربازي ،نوري خليلِّ ،
ّ
والدراسات العرب ّية ،جامعة الدول العرب ّية1967-1966 ،م.
الصناعة ،ط ،1دار وائل ،بريوت2013 ،م.
عيل ،جغرافية ِّ
-3اجلنا ّ
يب ،عبد الزهرة ّ
الصناع ّية ،ط ،1دار صفا للنرش والتوزيع ،عامن،
عيل ،اجلغراف ّية ِّ
 -4اجلنا ّ
يب ،عبد الزهرة ّ
2013م.
األول،
 -5حسني ،باسم ،البرصة ورصاع املشاريع الفيدرال ّية (ثروات النفط) ،الكتاب ّ
النرش دار الينابيع ،دمشق ،سور ّية ،ط2011 ،1م.
السالم،
الصناع ّية ،اجلزء ّ
 -6رسول ،أمحد حبيب ،مبادئ اجلغرافية ِّ
األول ،مطبعة دار ّ
بغداد1976 ،م.
حممد مخيس ،جغرافية النقل ،دار املعرفة اجلامع ّية للنرش ،اإلسكندر ّية،
-7الزوكهّ ،
2000م.
الصناعة ،ط ،1اليازوري ،عامن2011 ،م.
حممد أزهر سعيد ،جغرافية ِّ
الس ّمكّ ،
ّ -8
حممد أزهر ،وآخرون ،العراق دراسة إقليم ّية ،اجلزء الثاين ،وزارة التعليم
الس ّمكّ ،
ّ -9
العلمي ،جامع املوصل1985 ،م.
العايل والبحث
ّ
الصناعة ،وزارة التعليم العايل والبحث
 -10رشيف ،إبراهيم ،وآخرون ،جغرافية ِّ
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العلمي ،بغداد1981 ،م.
ّ
الصناعة ،مطبعة دار الكتب والنرش ،املوصل،
 -11رشيف ،إبراهيم ،وآخرون ،جغرافية ِّ
1981م.
 -12عبد القادر ،حسن ،اجلغرافية االقتصاد ّية ،الرشكة العرب ّية املتّحدة للتسويق
والتوريدات ،بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة ،القاهرة ،مجهور ّية مرص العرب ّية2010 ،م.
عيل ،جغرافية النقل والتجارة ،دار الكتب للطباعة والنرش ،املوصل،
 -13غالب ،سعدي ّ
1987م.
الصناع ّية ،وزارة التعليم
 -14فضيل ،عبد خليل ،أمحد حبيب رسول ،جغرفية العراق ِّ
العلمي ،جامعة املوصل ،طبع بمطابع جامعة املوصل ،مدير ّية مطبعة اجلامعة
العايل والبحث
ّ
(د.ت).
 -15كربل ،عبد اإلله رزوقي ،األهنار يف حمافظة البرصة ،موسوعة البرصة احلضار ّية،
1988م.

-الأطروحات والر�سائل اجلامع ّية

للصناعات الغذائ ّية يف حمافظة القادس ّية،
االيدامي ،رمحن رباط ،التحليل
-1
املكاين ِّ
ّ
ّ
رسالة ماجستري ،ك ِّل ّية اآلداب ،جامعة القادس ّية2001 ،م.
الصناعات النفط ّية وآثارها التنمو ّية يف جنوب العراق،
 -2اجلوراين ،محيد عط ّيةِّ ،
ُأطروحة دكتوراه(غري منشورة) ،ك ِّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة2012 ،م.

ناعي يف حمافظتي (ذي
-3
عيل كاظم هالل ،حتليل وتقويم جتربة التو ّطن ِّ
الص ّ
ّ
اخلفاجيّ ،
قار ،والديوان ّية) ،واآلثار النامجة عنها ،رسالة ماجستري(غري منشورة) ،مقدّ مة إىل ك ِّل ّية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة القادس ّية2006 ،م.
الزيادي ،صالح مهدي عريبي ،تقييم مشاريع اخلري اإلروائ ّية يف حمافظة البرصة،
-4
ّ
رسالةماجستري ،ك ِّل ّية الرتبية ،جامعة البرصة2001 ،م.
السعيدان ،رند عدنان ديوان ،صناعة تنقية وحتليه املياه يف حمافظة البرصة وآفاقها
ِّ -5
املستقبل ّية ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،ك ِّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية ،جامعة البرصة،
2015م.
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ٌ
ُ
درا�سة جغراف ّي ٌة
ناعات احلرف ّي ُة يف ق�ضائي الق ُْرنة واملدَ ْي َنة
ال�ص
ِّ
التب الزراع ّية لقضائي
تلوث ُّ
الصناعة النفط ّية يف ّ
 -6السلامن ،سها وليد مصطفى ،تأثري ِّ
البيئي)ُ ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،ك ِّل ّية
التلوث
ال ُقرنة واملدَ ْينَة (دراسة يف جغرافية ّ
ّ
اآلداب ،جامعة البرصة2015 ،م.
الصناعة وأثرها يف التنمية اإلقليم ّية يف حمافظة النجف،
حممد جواد ع ّباسِّ ،
 -7شبعّ ،
رسالة ماجستري(غري منشورة) ،مقدّ مة إىل ك ِّل ّية اآلداب ،جامعة الكوفة2007 ،م.
 -8ع ّبود ،عادل عبد األمري ،تقويم كفاءة مراكز االستيطان الريفي يف قضاء ال ُقرنة ،رسالة
ماجستري(غري منشورة) ،مقدّ مة إىل ك ِّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة2001 ،م.
املكاين لصناعة الطابوق يف حمافظتي (واسط
 -9العنزي ،أنور سامل رمضان ،التحليل
ّ
وذي قار/دراسة مقارنة)ُ ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،مقدّ مة إىل ك ِّل ّية الرتبية للعلوم
اإلنسان ّية (ابن رشد) ،جامعة بغداد2014 ،م.
حممد أطخيخ ماهود ،قضاء املدَ ْينَة دراسة يف اجلغرافية األقليم ّية ،باستخدام
-10
املالكيّ ،
ّ
نظم املعلومات اجلغراف ّية ( ،))GISرسالة ماجستري (غري منشورة) ،مقدّ مة إىل ك ِّل ّية اآلداب،
جامعة البرصة2009 ،م.
ناعي)،
الصناعات الغذائ ّية يف بغداد (دراسة يف التو ّطن ِّ
حممد شكرِّ ،
الص ّ
 -11حممودّ ،
ُأطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،ك ِّل ّية الرتبية األوىل ،جامعة بغداد1989 ،م.
للصناعات الغذائ ّية يف حمافظة بابل ،رسالة
 -12مزعل ،آمال محزة ،التحليل
املكاين ِّ
ّ
ماجستري (غري منشورة) ،ك ِّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية ،جامعة بابل2012 ،م.
العاملي ،مطبعة أسعد1969 ،م.
املشهداين ،إبراهيم ،القطن ودوره يف االقتصاد
-13
ّ
ّ
تلوث البيئة،
الصدر ،آثارها يف ّ
الصناعة يف مدينة ّ
عيل كاظمِّ ،
 -14امل ّي ّ
احي ،عبد اهلل ّ
رسالة ماجستري (غري منشورة) ،مقدّ مة إىل ك ِّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد2008 ،م.
السطح والزراعة يف حمافظة
 -15ياسني ،برشى رمضان ،العالقات املكان ّية بني مستوى َّ
البرصةُ ،أطروحة دكتوراه ،ك ِّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة1998 ،م.

 البحوثالصناعات احلرف ّية يف قضاء سوق الشيوخ (دراسة
-1
اجلوراين ،محيد عط ّية عبد احلسنيِّ ،
ّ
الصناعة) ،جم ّلة آداب البرصة ،العدد (2009 ،)49م.
يف جغرافية ِّ

تراث الب�صرة
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�أ.م.د .فار�س مهدي حم ّمد
املقومات الطبيع ّية عىل إنتاج املحاصيل الزراع ّية
املوسوي ،نرص عبد
-2
السجاد ،أثر ِّ
ّ
ّ
السرتاتيج ّية يف املحافظات اجلنوب ّية من العراق (البرصة ،ميسان ،ذي قار) ،جم ّلة دراسات
السنة الثانية2007 ،م.
البرصة ،العدد ّ
األولّ ،

 الدّرا�سة امليدان ّية واملقابالت ّال�شخ�ص ّية

 -1أمحد ،عبد الفتّاح فاضل ،مدير منشأة ثلج احلاج نجم يف قضاء ال ُقرنة ،مقابلة شخص ّية
بتاريخ2016/5/5( :م).
املائي يف قضاء
 -2سمحاق ،فرحان الزم ،مديرمنشأة فرحان لصناعة وسائط النقل
ّ
املدَ ْينة ،مقابلة شخص ّية بتاريخ2016/5/15( :م).
 -29اهليأة العا ّمة للمساحة ،خريطة حمافظة البرصة اإلدار ّية ،مقياس الرسم
( ،)5 00000 :1بغداد2008 ،م.
اجلو ّية والرصد الزلزا ّيل ،قسم املناخ،
 -30وزارة النقل العراق ،اهليئة العا ّمة لألنواء ِّ
بيانات غري منشورة2015 ،م.
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