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  ملخصال

  
يعد التجاوز على التصميم والمخطط ا�ساس ف�ي المدين�ة العراقي�ة عام�ة ومدين�ة الرم�ادي خاص�ة 

ويرج�ع . ريح لحرم�ة النظ�ام وھيب�ة الق�انون الس�ائدمن مظاھر المخالفة البارزة كما انه انتھاك ص�
ذلك الى اسباب كثيرة من ابرزھا ضعف مستوى الوعي لدى الكثير من المواطنين الذين يعتق�دون 

وبھذا ا�عتق�اد . ان في التجاوز على الملكية العامة استعادة لملكيتھم الخاصة التي سبق سلبھا منھم
ة واھمة � تقوم عل�ى اس�اس رص�ين ودلي�ل ق�اطع و� الخاطيء فھم يضفون على تجاوزھم شرعي

بد ان ينجم عن ھذا التصرف العشوائي مشكOت كثيرة تھدد مستوى الخدمات في المدين�ة ودرج�ة 
  .جمالية المظھر الحضري فيھا
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Abstract 
 
      Encroachments on the basic design of the Iraqi city in general and 
Ramadi in particular is an outstanding violation of the system and law. 
This is dues to many reasons such as the weak awareness of the citizens 
who believe that their encroachment on public property is a restoration of 
their seized private ones. They try to give their allegation a false 
legitimacy as it is groundless. Such haphazard behaviour can result in 
many problems that threaten the level of services in the city and the 
beauty of its urban appearance.  

  
  

  : ملخص الدراسة

ف�ي المدين�ة العراقي�ة عام�ة والرم�ادي خاص�ة  اRساسيعد التجاوز على التصميم والمخطط         

ويرج�ع  دوھيب�ة الق�انون الس�ائ النظ�امفة البارزة كما ان�ه انتھ�اك ص�ريح لحرم�ة اھر المخالظمن م

كثي�رة ض�عف مس�توى ال�وعي ل�دى الكثي�ر م�ن الم�واطنين ال�ذين يعتق�دون ان ف�ي  أس�بابذلك الى 

 الخ�اطئالتجاوز على الملكية العامة استعادة لملكيتم الخاصة التي سبق سلبھم منھم وبھذا ا�عتقاد 
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الرصين او على دليل قاطع و�بد ان  أساستقم على  تجاوزھم شرعية واھمة � فھم يضفون على

كثي��رة تھ��دد مس��توى الخ��دمات ف��ي المدين��ة ودرج��ة  مش��كOتي��نجم عل��ى ھ��ذا التص��رف العش��وائي 

ض��عف  نتائج��هخط��ورة  إض��اعةتعقي��د  اRم��رالحض��ري فيھ��ا ومم��ا يزي��د ف��ي ھ��ذا  المظھ��رجمالي��ة 

الق��انون ف��ي توجي��ه العقوب��ة  يس��ندهخ��اذ الموق��ف الح��ازم ال��ذي مس��توى الرقاب��ة الحكومي��ة وع��دم ات

استھانوا بحرمة الملكية العامة  وخرقوا القانون بوضح النھار ب�O  الذينالرادعة على المتجاوزين 

ب�ين  ا�جتماعي�ةوالعOق�ات  ا]داريو� رادع رسمي ويرتبط ك�ل ذل�ك بالفس�اد  بالمسؤوليةشعور 

قناعتنا عن تحقيق التطور المتوازن واحترام القانون � بد ان يكون المتجاوزين والمسؤولين ومع 

يحدث بم�دن الع�راق عام�ة ومدين�ة الرم�ادي خاص�ة م�ن حي�ث التج�اوز  إنمالھما من القوة نصيب 

ي�دل عل��ى حال�ة م��ن الفوض�ى بِأش��كالھا المختلف�ة انعكس��ت مباش�رٍة عل��ى الواق�ع الخ��دمي عل�ى ھ��ذه 

عل�ى ال�رغم  ا]ھم�ال مساوئمما جعلھا تعاني  اRنبارلمحافظة  اريا]دالمدينة التي تمثل المركز 

واذا ك��ان م��ن مھم��ات الجغرافي��ة التفاع��ل م��ع البيئ��ة ورص��د م��ن حج��م التخص��يص الم��الي لھ��ا 

البح�وث  دالحض�ارية وازاءھ�ا واع�دا ا]نس�انالظاھرات الطبيعية والبشرية وتأثير مستوى كف�اءة 

ه وتوجي�ه ومقترح�ات فأنن�ا ھن�ا نؤش�ر خل�ل واض�حاً وعيب�اً والدراسات المفيدة بم�ا تحم�ل م�ن د�ل�

فاض��حاً � ينس��جم ومظھ��ر المدين��ة الحديث��ة والحي��اة الحض��رية المعاص��رة ذل��ك ھ��و التج��اوز عل��ى 

حرمة الملكية العامة وا�س�تھانة بش�رعيتھا القانوني�ة وھيبتھ�ا ا�جتماعي�ة ويحك�م المنط�ق وال�دليل 

ال�ذي يتھ�اون ف�ي ردع�ه ل�يس  ا]داريل والعل�م وان المس�ؤ العقلي بان المتجاوز ھو س�ارق للم�ال

ھي السبب وكل ماينجم عنھا من تج�اوز وخ�رق واس�تھانة م�ا ھ�ي ا�  ا]دارةباقل منه شرا بل ان 

  .ذاته ا]داريالسبب  تأكدنتائج 

  
  :المقدمة:١-١

عليھ�ا او� ان تط�ور الم�دن وازدھارھ�ا  ي�رتبط بم�دى ثقاف�ة ووع�ي الم�واطنين والمحافظ�ة         

ومدى تطبيق القوانين ومتابعتھا من الجھات الحكومية واتخاذ القرارات الرادعة بحق م�ن يخ�الف 

ذلك في الدول المتخلف�ة ام ف�ي ال�دول المتقدم�ة ذل�ك ان الم�ال الع�ام للجمي�ع ول�يس  أكانثانية سواء 

ربتھا بالسبل كلھا لفئة محددة من السكان وان التجاوز عليه يعد جريمة ومخالفة واضحة تجب محا

   .وھدر في المال العام ا]داريكما ان السكوت عنھا جزء من الفساد 

المدين�ة العراقي�ة عموم�ا ومدين�ة خطر المشكOت التي تواجه كافة  من ا بأشكالهيعد التجاوز        

تزداد بدرجات ملحوظة مم�ا انعك�س س�لبا عل�ى واق�ع الخ�دمات وبخاص�ة  بدأتاذ  الرمادي خاصة

 ا]داريةوحدوث حالة من الفوضى وا�نفOتات  ٢٠٠٣للعراق سنة  اRمريكيةاحتOل القوات بعد 

اجتماعي��ة تتعل��ق بالمتنف��ذين  Rس��بابض��عف الرقاب��ة الحكومي��ة وص��عوبة تنفي��ذ الق��وانين  إل��ى أدى

جع�ل حال�ة التج�اوز عام�ة  التج�اوز مم�ابالمدينة وعOقاتھم بالجھ�ات المس�ؤولة الت�ي تق�ف بجان�ب 
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عق��ود  إص��دارذل��ك بموافق��ة الجھ��ات البلدي��ة ع��ن طري��ق  أك��انمي��ع مراف��ق المدين��ة س��واء عل��ى ج

ام للبناء غير المنتظم الذي نجم عنه تشويه جمالية المدين�ة ) الكابينات(ووضع  لqراضيمساطحة 

الس��كنية كاف��ة زي��ادة عل��ى التج��اوز الحك��ومي م��ن خ��Oل وض��ع الكت��ل الكونكريتي��ة  أحيائھ��اف��ي 

   .كة مما يؤدي الى ضعف درجة انسيابية حركة النقلالشائ واRسOك

 أص�بحواالبلدي�ة ق�د  ا]يج�اربمكان ان نشير  ھنا الى ان المستفيدين من عق�ود  اRھميةومن         

المال�ك  وكأن�همن الش�وارع تص�رفا � يلت�زم بمض�مون العق�د قانون�ا  وأجزاء باRرصفةيتصرفون 

لبعض�ھم ان يض�ع الح�واجز ح�ول م�ا  اRم�رل لق�د بل�غ الشرعي للرصيف ومما يليه من الش�ارع ب�

الجھ�ة  أساسهيعده ملكا مشروعا بموجب ذلك العقد غير ان ھذا طفح في الكيل وبخس في الميزان 

الصادرة بقانون وھذا التھاون والOمبا�ة يصب في خانة التي لم تتابع التعليمات الرسمية  ا]دارية

اوز يعيق حركة المشاة ويخلف زحمة السير ويؤدي الى تجمع وكذلك فان ھذا التج ا]داريالفساد 

  .مع مظاھر غي حضارية أمنيةالناس وعلى ذلك تترتب تبعات 

مع السعي في سبل العيش فليس للجھة  ا]دراكواذا كنا نجد عذرا للمواطن المدفوع بضعف        

ابعة تطبيقه عليھم لتحقي�ق أي عذر وھي التي تجمع بين سنن القانون على الناس وعدم مت ا]دارية

الھدف والحكمة فيه وھذا تناقض صريح وعيب مريب ينتھك القانون ذاته ويحط من ھيبة ال�دوائر 

   .التجاوز لعدم توقع العقوبة أزمةالحكومية في اعين الناس مما يزيد في 
  مشكلة البحث :  ١-٢

 أس�ھمتي تواجه مدين�ة الرم�ادي من المشكOت الت أنواعهتعد حالة التجاوز على اختOف           

  :تساؤلين  أھممن خOل  أبرزھاوالعوامل في  اRسبابمجموعة من 

  ھل للعوامل ا�جتماعية دور في المشكلة ؟ -

  بھذه المشكلة ؟ ا]داري وا]ھمال اRمنيما مدى عOقة الجانب  -
  فرضية البحث:  ١-

ت�اثيرا س�لبيا عل�ى ي مدين�ة الرم�ادي ي�ؤثر التج�اوز ف�: تي تمت صياغة فرضية البحث با�         

  .واقع الخدمات فيھا وله جوانب سيئة على الجوانب العمرانية وا�جتماعية والجمالية في المدينة 
  البحث  أھمية:  ١-٤

البحث في دراسة حا�ت التج�اوز عل�ى الواق�ع الخ�دمي ف�ي المدين�ة العراقي�ة  أھميةتكمن            
الس�لبي عل�ى المجتم�ع الحض�ري  تأثيرھ�ا وتأش�ير أبرزھ�امن خOل عامة ومدينة الرمادي خاصة 

 اRھمي�ةلھذه  وإكما�. ومن ثم عOقة ذلك بمستوى الخدمات التي تقدمھا الدوائر الحكومية للسكان 
  .والخدمات داخل المدينة  اRنشطةالمشكلة على  تأثيرفقد تم اعتماد الدراسة الميدانية لتحديد 

  ھدف البحث:  ١-٥
   :يھدف البحث الى ما يأتي       
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معرفة حجم المشكلة التي تعاني منھا مدينة الرمادي من خOل التجاوز ومدى تأثيره على  -
  .الواقع الخدمي 

 وأنش�طتھموانعكاس ذلك على حي�اة الس�كان  أنواعهالتعرف على تأثير التجاوز من خOل  -
  أخرىخدمية من جھة المترتبة على الجوانب البيئية وال اxثارمن جھة ثم توضيح 

  حدود منطقة الدراسة:  ١-
فالح�دود المكاني�ة  تمثل�ت بمدين�ة ،تم تحديد منطقة الدراسة وفقا �عتب�اري المك�ان والزم�ان    

الرمادي بحسب موقعھا من محافظة ا�نبار والمخطط ا�ساس�ي ض�من الح�دود البلدي�ة لمدين�ة 
الخ�رائط  ٠حي�اً س�كنياً )  ٢٢( اً ويش�مل ھكتار)  ٤١٢٩( بلغت مساحتھا الكلية  التيالرمادي 

)٣، ٢ ،١(.   
المس�ؤلين ع�ن التج�اوزات  ماما عدد السكان الذي يشكل الج�وھر ا�ساس�ي للدراس�ة باعتب�ارھ

  .)١(جدول رقم  ٠وحدة سكنية) ٢٤٢٦٨( نسمة ويشغلون )  ٢٦٠٩٣٠( فقد بلغ 
  

  موقع مدينة الرمادي من محافظة ا�نبار)   ١( طة رقم يخر
  

 
 
خارطة محافظة ا�نبار ا�دارية ،مديرية المساحة العامة ، وزارة الموارد المائية : المصدر   
  ) ١:٥٠٠٠٠٠(مقياس ،  ٢٠٠٠،
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  أسلوب الدراسة :  ١-٧
بما في ذلك المش�اھدة المباش�رة والمقابل�ة ، تم اعتماد الدراسة الميدانية بأساليبھا كافة            

   .مع استمارة ا�ستبيان ، قعية للمناطق المتجاوز عليھا والزيارة المو
  

  ) ١( جدول رقم 
  السكنية وعدد الوحدات السكنية ا�حياءحسب التوزيع الجغرافي للسكان 

  ھكتار/ المساحة   الحسي السكني   ت
 )١(  

  عدد السكان
  )٢ (  

عدد الوحدات 
  ) ٣(  السكنية

  ٢٩٨٤  ١٨٤٧٥  ٢٨١  الصوفية   ١
  ٨٧٢  ١٢٠٦٨  ٢٦٨  القدس  ٢
  ٤٨٦  ٧٣٩٢  ٢٠٤  التقدم  ٣
  ٤٢٤  ٦٨٢١  ١٠٣  القطانة  ٤
  ٥٩٩  ٨٣٧٣  ٩٥  العزيزية  ٥
  ٢٢٠٩  ٢٢٤٣٥  ٢٠٩  الملعب  ٦
  ٢٠٩٥  ٢١٧٢٤  ٢٢٨  الجمھوري  ٧
  ١٧٥٢  ١٨٨٨٦  ١٨٢  ) الضباط والبكر(  *الشھيد محمد مظلوم  ٨
  ٩٤٥  ١١٧١٤  ١٩١  حزيران) ١( الحوز   ٩

  ٥٧٠  ٧٩٦٠  ١٩٩  الورار  ١٠
  ٨٨٥  ١١٢٢٢  ٢١٧  دالولي  ١١
  ٧٠٣  ٩٥٨٦  ١٧٦  )البعث( العروبة   ١٢
  ١٠٩٧  ١٢٧٣٣  ٢٢١  اRندلس  ١٣
  ٦٤٦  ٩٠٦٢  ٢٥٣  التأميم  ١٤
  ٥١٢  ٥٧٦٧  ٦٥  الحرية  ١٥
  ٢٨٣٧  ٢٠٩٣٤  ٣٥٨  والثانية اRولىالقادسية   ١٦
  ١٦٧  ٤٥٤٥  ١٠٢  الحكم المحلي  ١٧
  ٩٣٣  ١١٣٢٩  ٢٠٢  )شباط  ٨( *النور  ١٨
  ١٣٢٦  ١٣٤٨٩  ٢٤٥  )تموز ٣٠( *المعتصم  ١٩
  ٤١٧  ٣٦٦٣  ١٥٠  الرسالة  ٢٠
  ٥٦٥  ٨٣١٦  ١٢٠  العسكري  ٢١
  ١٢٤٤  ١٤٤٣٦  ٣٣٠  )صدام ( *عثمان بن عفان   ٢٢

  ٢٤٢٦٨  ٢٦٠٩٣٠  ٤١٢٩  المجموع

  ٢٠١٠بيانات غير منشورة ،قسم التخطيط ،قسم اRمOك ،بلدية الرمادي  ٣، ١ -:المصدر  
  ٢٠١٠بيانات غير منشورة والحصر، مسح نتائج ال،مديرية إحصاء محافظة ا�نبار  ٢
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  الثانيالمبحث 

  : وأقسامهمفھوم التجاوز  ٢-١
 ا]عOمالمھمة التي يجب توضيحھا للسكان من خOل وسائل  اRموران معرفة التجاوز من         

وبخاص�ة تل�ك  ،التج�اوز أص�ابھاالت�ي  اRمكن�ةزي�ادة عل�ى ض�رورة معرف�ة  أنواعھاعلى اختOف 
. يحميه القانون ويص�ونه النظ�ام ،  بأكملهوھي مال عام يخص المجتمع . ملكيتھا للدولةالتي تعود 

في توعية الن�اس بمخ�اطر ھ�ذه الظ�اھرة  أھمية ،و� يقل شان البحوث العلمية والدراسات الميدانية
 إح�دىويش�كل ذل�ك . مما يترتب على ذلك من تبع�ات قانوني�ة  ،ومسؤوليتھا ا�جتماعية والشرعية

  .ات ھذه الدراسة منطلق

  :مفھومانللتجاوز  

  : احدھما لغوي والثاني اصطOحي            

تقول الع�رب تج�اوز يتج�اوز ) . تجاوز ( من الفعل الماضي  مأخوذالتجاوز : المعنى اللغوي  -

كلم�ة التج�اوز  وت�أتيتجاوزا وبھذا المعن�ى فھ�و اق�رب ال�ى الخ�روج وا�عت�داء ع�دم ا�لت�زام 

يقال تج�اوز ف�Oن . )١(وتخطي الحد المباح، المخالفة والخروج عن الOئق (  بمعاني عدة منھا

كما يقال تجاوز الرج�ل ح�دوده بمعن�ى خ�رج ع�ن . القانون أي خالفه وخرج عيه ولم يتقيد به 

 .)٢(والتقاليد اRعراف
وس�ائد ب�ين الن�اس أي الخ�روج ع�ن  م�ألوفوھو عدم ا�لتزام بم�ا ھ�و : المعنى ا�صطOحي  -

المجتمع وشق عصى الطاعة والتمرد على الق�يم والع�رف ا�جتم�اعي وانتھ�اك الق�انون  إرادة
ا�عت��داء عل��ى م��ال الغي��ر  Rن��هالك��ل ان التج��اوز عم��ل مح��رم ش��رعا  ]رادةوع��دم الخض��وع 

ض�من نط�اق التح�ريم  اRرضحكوم�ة وي�دخل التج�اوز عل�ى  أم أف�راداذلك الغي�ر  أكانسواء 
طوق�ه  اRرضمن ظلم قيد شبرا م�ن ( على ذلك بوضوح  الشرعي وقد نص الحديث الشريف

فان ھذا النص الشرعي ، الخاضعة للدولة ما� عاما  اRرضومع اعتبار )  أراضينهللا بسبع 
ويش�مل ذل�ك جمي�ع اس�تعما�ت ، يدخل ض�من مفھ�وم الغص�ب  Rنه يعد التجاوز عليھا حراما

 .)٣(اRرض
والجماعات والھيئات الرسمية وغي�ر الرس�مية  Rفراداوالتجاوز ھو مجمل ما يقوم به           

لبني�ة المدين�ة وھ�ي المك�ان الحض�ري مم�ا ي�ؤدي ال�ى من ائتOف وتشويه متعمد وغير متعم�د 
  .)٤(تغيير صورته التي ينبغي ان تكون عليھا المدينة وتظھر بھا

�ت  ومن خOل ذل�ك ح�دد الباح�ث تعري�ف للتج�اوز بأن�ه ك�ل م�ا يحص�ل م�ن تغي�ر ف�ي اس�تعما
اRرض المخطط لھا او كل ما يق�وم ب�ه ا]ف�راد م�ن أنش�طة وفعالي�ات مخالف�ة للق�انون او غي�ر 
شرعية داخل المدينة وخارجھا المتمثل بإطرافھا التي تعد من الداخل لھا وعند التجاوز عليھ�ا 

 ٠فھذا يعني انعكاس سلبي على خدماتھا م�ن خ�Oل م�ا يحص�ل م�ن تش�ويه للمش�ھد الحض�ري 
ھذا التعريف فان كل ماق�ام ب�ه ا]ف�راد م�ن بن�اء تج�اوزاً عل�ى اRراض�ي المفتوح�ة وفي ضوء 

وبناء محOت تجارية على أرصفة الشوارع او س�ير الس�كان ) المناطق واRشرطة الخضراء(
الم���اء (ف��ي وس���ط الش���ارع بس���بب التج���اوزات فض���Oً ع��ن اس���تغOل خ���دمات البني���ة التحتي���ة 

كلھا تع�د تج�اوزات وأس�بابھا ام�ا الم�واطن ، رمات الطرق واستغOل مح) الھاتف ، الكھرباء،
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او سوء تنفيذ القوانين وتطبيقھا والذي يعد من اخطر إشكال الفساد ا]داري الذي أص�بح حال�ة 
لذلك فان لشرح ھذا الموض�وع  ٠ ٩/٤/٢٠٠٣شبه عامة  بعد ا�حتOل اRمريكي العراق بعد 
    .وأسبابه�بد من تسليط الضوء على أقسام التجاوزات 

      

  :التجاوز أصناف -٢-٢

الت�ي يوض�حھا ھ�ي  اRقس�امسيتم تس�ليط الض�وء عليھ�ا وعOقتھ�ا ب�الواقع الخ�دمي ف�أبرز ھ�ذه 

   ٠ ٢٠١٠الرمادي لعام  ةعن حجم التجاوزات في مدين) ١(والشكل رقم ) ٢( الجدول رقم 

 :بسبب)  %٤٥,٥(والتي تشكل ما نسبته : التجاوز على ا�رصفه والشوارع ١-٢-٢
غي��ر (ال��ى دفعھ��م مض��طرين  أدىوع��دم ت��وفير ف��رص عم��ل للش��باب  البطال��ةان انتش��ار          

 أسلوبالشوارع نتيجة استخدامھم  أرصفةونجم عن لك تجاوز على  اRسواقللعمل في ) مختارين
لس�ير الس�ابله وھن�ا اجتم�ع الخط�أ  أساس�اوھ�ذه ا�رص�فه مخصص�ه . العرض الخارجي للبض�ائع 

 اRس�اسض�يقة ف�ي تص�ميمھا  الش�وارعمع الخطأ الOحق لينتج عنھما خطأ مضاعف فھذه  السابق
فأض�حت ، م�ن الش�ارع  أج�زاءم�ع  اRرص�فةوتبع ذلك العمل التج�اري واس�تغOل ،  أرصفتھامع 

  .مھملة العOج ، مخطوئة التصرف ، النتيجة عشوائية التصميم 
لت في عدد السيارات ف�ي الوق�ت الحاض�ر قياس�ا الزيادة التي حص، ومما ضاعف المشكلة          

مما فاق قابلية استيعاب ھذه ،  )٥( %٧٠٠-٥٠٠اذ بلغت ھذه النسبة مابين . الى السنوات السابقة 
المروري�ة  تنس�جم وھ�ذه التط�ور ال�ذي ل�م يحس�ب ل�ه  كفاءتھ�اول�م تع�د ، ٢٠٠٣الشوارع بع�د ع�ام 

تج�اوز يتك�رر يومي�ا  فثم�ة  اRزم�ةم م�ن ھ�ذه وعلى ال�رغ. المصمم حسابا ولم يخطر له على بال 
 ،wrong side ) عكس اتج�اه الس�ير( بسير المركبات با�تجاه الخاطئ  يتمثل الشوارععلى ھذه 

وم�ع . الممنوع�ة مروري�ا ف�ي اغل�ب ش�وارع المدين�ة  اRماكنزيادا على وقوف ھذه السيارات في 
ومحOت بيع المشتقات البت�رول ،  اRرصفةى التجارية عل) الكابينات( فان بناء  ،اRخطاءكل ھذه 

 يف أملوليس ثمة . من حيث المرور والخدمات الشوارعالى تردي كفاءة ھذه  أدىكل ذلك  ،أيضا
الم�واطن  أض�حىحت�ى ، تتراكم والتج�اوز يتف�اقم وال�دوائر المعني�ة ف�ي عزل�ة  فاRخطاء ،المعالجة

ال��ذين ، تبع��ات الل��وم عل��ى الم��واطنين  � نلق��ي أن ا]نص��افم��ن  أنون��رى  ،عن��د مفت��رق الط��رق
 إرادةفس��لوك ا�ض��طرار يختل��ف تمام��ا ع��ن  ،العم��ل التج��اري العش��وائي إل��ىي��دفعھم ا�ض��طرار 

وكر عل�ى  ،اRياموقد دالت عليھم  ،ھؤ�ء ا� العمل لكسب لقمة العيش الزھيد أمامفليس . ا�ختيار
 ،م�ن المثقف�ين ويحمل�ون ش�ھادات دراس�يةم�ع قناعتن�ا ان اغل�ب ھ�ؤ�ء الش�باب . عوائلھم الحدثان 

عل��ى ق��در كف��اءة .... ولك��ن  ،تجاري��ة تق��ل ع��ن مس��تواھم العلم��ي وا�جتم��اعي أعم��ا�ويمارس��ون 
  .تكون سOمة النتائج  اRسباب

  

  )٢( جدول رقم 

  * ٢٠١٠حجم التجاوزات في مدينة الرمادي لعام 

  %النسبة   العدد  نوع التجاوز  ت

  ٤٥,٥  ٧٥٨٠  الشوارع و اRرصفةالتجاوز على   ١
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  ٣٧,٧  ٦٢٧٤  التجاوز على خدمات البني التحتية  ٢

  ٣  ٤٨٢  التجاوز على ضفاف نھر الفرات وجدول الورار  ٣

  ٥,٢  ٨٦٤  **الخضراء واRشرطةالتجاوز على المناطق   ٤

  ١,٥  ٢٥٢  التجاوز على حرمات طرق النقل  ٥

  ٤  ٦٧٥  التجاوز على المبازل  ٦

  ٣,١  ٥٢٠  لبلدية تجاوز بتجميع نفايات ا  ٧

  %١٠٠  ١٦٦٤٧  المجموع

   للباحث المسح الميداني -:المصدر 
   ٩/٤/٢٠٠٣تعد اخر سنة للتجاوزات والتي ابتدأت بعد ا�حتOل ا�مريكي للعراق في  •

  انموذج للتجاوز والذي تم التركيز عليه في ھذه الدراسة )  ٥( المنطقة الخضراء في الكيلو ** 
  
  
  )  ١(   شكل رقم 

  ٢٠١٠م التجاوزات في مدينة الرمادي لعام حج

التجاوز على ا�رصفة والشوارع

التجاوز على خدمات البنية التحتية (
الماء والكھرباء) 

التجاوز على ضفاف نھر الفرات
وجدول الورار

التجاوز على المناطق وا�شرطة
الخضراء

التجاوز على محرمات طرق النقل 

التجاوز على المبازل

التجاوز بتجميع نفايات البلدية 

  
  )٢(عمل الباحث با�عتماد على جدول رقم : المصدر
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  :التجاوز على خدمات البنية التحتية ٢-٢-٢
مس�توى الخ�دمات المت�وافرة ف�ي ، من الد�ئل والمع�ايير الت�ي تمي�ز المدين�ة ع�ن القري�ة              

. تنس�جم بالض�رورة وع�دد الس�كان ف�ي ھ�ذه المراك�ز الحض�رية المدينة مع تطروھا وكثافتھا التي 

ثم خ�دمات الھ�اتف  ،مياه الشرب وشبكات ،ومن ابرز ھذه الخدمات تلك المتمثلة بشبكات الكھرباء

وكل ھذه الوسائل الخدمي�ة ھ�ي م�ال ع�ام وملكي�ة جماعي�ة مص�انة بالق�انون والع�رف ا�جتم�اعي .

ذلك  أكانسواء ، بھا  اRذى وإلحاقذه الخدمات من التجاوز وفي مدينة الرمادي لم تسلم ھ. السائد 

  . واRنابيب اRسOكالتابعة لھا ام في  اRرضفي 

استيOء ، %) ٣٧,٧(والتي شكلت ما نسبته التجاوز على خدمات البنى التحتية  أمثلةومن           

 أص�Oحرام�ا ملحق�ة  أرض�االقريب�ة م�ن منازلھ�ا وھ�ي متروك�ة  اRراضيالكثير من العوائل على 

ومنھا من يجعلھا حديقة ملحق�ة  ،فمن العوامل من يستغلھا في بناء محOت تجارية. بھذه الخدمات 

 أم�ا. بل ويسقيھا من شبكة مي�اه الش�رب  ،ويشغلھا بزراعة الخضراوات الصيفية والشتوية ،بالدار

م�ن ينتھ�ك  أناذ  ،ير ج�دايس أمرفھو ، السقي خارج مقياس استھOك الماء في المنزل  أنبوبربط 

  .حرمة الكبائر تھون في نفسه الصغائر 

 ،لو حاججت ھذا المتج�اوز عل�ى حرم�ة الم�ال الع�ام  بأنك، ولعل من الطريف ان نذكر ھنا         

المتفض�ل  وكأن�ه ،تس�في الغب�ار ص�يفا والط�ين ش�تاءا  ،ب�ورا  أرض�ا أحييتلقد  ،بO تردد  Rجابك

وم�ا ھ�و لھ�ا ب�وارث انظ�ر ، اxخ�رينتخدم�ه م�ع  أرض�اوغص�ب م على الن�اس بع�د ان س�لب حقھ�

بفت�وى اش�د حرام�ا الح�رام  أك�لويب�ررون ، رعاك هللا كيف يقلب اللصوص للحقيق�ة ظھ�ر المج�ن 

 اRرضوغص�ب  ،انتھ�اك الق�انون: دفعة واحدة  أخطاء أربعةفمثل ھذه قد ارتكب . عاقبة  وأدھى

فب�ئس قوم�ا يك�ون س�ارقھم مفتي�ا  ومس�ؤولھم . قي�ه ثم فتوى لم تصدر ع�ن ف ،وسرقة ماء الشرب، 

Oوضعيفھم مظلوما ، وحقھم مستباحا  ،خام.  

التي��ار  أس��Oكفكثي��ر م��ن الن��اس ف��ي المدين��ة يربط��ون ،ش��بكة الكھرب��اء فل��يس لھ��ا حرم��ة  أم��ا      

وان ثم�ة دور س�كنية ومح�Oت تجاري�ة ل�يس فيھ�ا مقي�اس ) الميزاني�ة ( الكھربائي خارج المقي�اس 

Oو� ي��دعمھايقرھ��ا المنط��ق  ينطلق��ون مم��ن دواف��ع واھم��ة وحج��ج ض��عيفة � ءومث��ل ھ��ؤ�.  أص�� 

  . RھلهجھO بان خيرات العراق  اRمرالبرھان واغلبھم يبرر 
  
  :التجاوز على ضفاف نھر الفرات وجدول الورار ٣-٢-٢

م�ن وجھ�ة  راRم�لكان في ، والخضروات  اRشجارلو استغل الناس نھر الفرات والورار بزراعة 

 اRم�اكنومث�ل ھ�ذه ، حسن يقره المنطق وتھواه النف�وس  أمر�ن اجتماع الماء والخضراء ، نظر 

وعندما ينسجم الماء ، الفراغ ھربا من وطأة الحياة وھموم العيش  أوقات واRفرادترتادھا العوائل 

رب ضارة ( القائل  وھنا يتحقق المثل اRشجانوتھدأ  اRذھانفتصفو والخضراء  مع الھم والبOء 

ھو ، من حجم التجاوزات %) ٣(الذي شغل ما نسبته غير ان الذي يحدث في ھذا التجاوز  )نافعة 

محط��ات غس��ل وتش��حيم  إنش��اءأي اس��تثمار التج��اوز ف��ي ،  آخ��را�س��تغOل الخ��اطئ لتولي��د خط��ا 

الرم�ل ( ، ء المس�تخدمة ف�ي البن�ا ا]نش�ائيةمعام�ل لغس�ل وتنظي�ف الم�واد  إنش�اءالسيارات وكذلك 
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وھذه المحطات والمعامل تجاور النھر مباشرة مستفيدة من مائ�ه ف�ي العم�ل وتط�رح ) . والحصى 

تترت�ب عليھ�ا نت�ائج ، ينفع وتعطيه ما يض�ر وھ�ذه قس�مة ض�يزى  منه ما تأخذفھي . فيه الملوثات 

ب�ل ، الش�رب  لمي�اه اRولبنظر ا�عتبار ان الفرات ھ�و المص�در  أخذناسيما اذا �وخيمة العواقب 

يشكOن  -الفرات والورار –وكO النھرين . ونبات وحيوان  إنسانمن ،  ھو شريان الحياة الوادية 

بم�ا ف�ي ، بيئة مائية معروفة للثروة السمكية التي ليس لھا بوس�ع س�كان المحافظ�ة ا�س�تغناء عنھ�ا 

ا الم��ائي الوحي��د ذل��ك بحي��رة الحباني��ة الت��ي تش��كل نھاي��ة مط��اف ج��دول ال��ورار ال��ذي يع��د مص��درھ

 ا]نس�انومن الغريب حقا والتناقض الصريح ان يعمل . ومصدر حياة ثروتھا الحيوانية والبشرية 

  .في الوقت الذي يقتل فيه حياة ثروة تعد مصدرا غذائيا لحياته  ليعيش 

 –كان��ت ال��دول المتقدم��ة ومجتمعاتھ��ا المتط��ورة تعق��د الم��ؤتمرات لمكافح��ة التل��وث  وإذا         

اذ كي�ف ي�ديم . �زلنا في مجتمع يئن تحت وطأة التخل�ف والجھ�ل والظ�Oم  فإننا، ھوائي والمائي ال

بحجة السعي والعمل وكسب الق�وت   ب�ئس ،  حياته ويقتل سبل حياة معيشته في ان واحد  ا]نسان

ول�و  أنفسھمويؤثرون على " من قوله تعالى  ا]نسانھذا  فأين. ما كسب عيشا وتب ما اختار بد� 

  "كان بھم خصاصة 

فان منظر ھذه المحطات والمعامل يكون على حس�اب جمالي�ة المدين�ة ، وفق كل ھذا وذاك          

، المثالي��ة ف��ي التش��جير والمنتزھ��ات  اRم��اكنان تس��تثمر ھ��ذه  اRح��رىوك��ان ،  أطرافھ��اومنظ��ر 

، الفراغ  أوقات اءأثنومتنفسا قريبا من السكان ، والضوضاء  لتكون مھربا مشروعا عن الصخب 

      .بعيد  أمدزيادة على جمالية المنظر الذي تفتقده مدينة الرمادي منذ 

  

 :الخضراء  واKشرطةالتجاوز على المناطق ٤-٢-٢

 أطرافھ�امن المتفق عليه ان المناطق الخض�راء بمس�احتھا المتباين�ة ف�ي داخ�ل المدين�ة وعن�د        

النفس�ي ول�يس بوس�ع المدين�ة ان  تأثيرھ�ازي�ادة عل�ى ، النق�ي ھي رئة المدينة  التي تم�دھا ب�الھواء 

فرد التج�اوز عليھ�ا وتس�خيرھا لمنفع�ة  Rييحق  وھذه المناطق ملك عام مصان �. تستغني عنھا 

( م وق�د بلغ�ت نس�به ھ�ذا التج�اوز  وممتلك�اتھ أن�اسبخرق القانون الذي مھمت�ه حماي�ة  إ�شخصية 

٥,٢ (% .  

مح�دودة منھ�ا  أج�زاءفان  واRشرطةالبيئية والنفسية لھذه المناطق  Rھميةاوعلى الرغم من         

،  اRساس�يةمستغلة حاليا خارج ھذه المھم�ة  أخرى أجزاءغير ان ، مستثمرة عمليا بطريقة سليمة 

تبك�ي ض�لھا ،  بع�د ع�ين  أثراالفارعة وخضرتھا اليانعة  أشجارھا فأمست، طالھا التجاوز  إنبعد 

ان ترام وتص�ان وتتوس�ع لتواك�ب زي�ادة  واRمثل اxصرةوكان ، لزمنھا السالف وتحن ، الوارف 

  .بالفناء  اRرضمشكلة عالمية تھدد سكان كوكب  أصبحالذي ، السكان وارتفاع نسبة التلوث 
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ب�ل لق�د ، لقد حلت مكان المساحات الخضراء محOت الحدادة وبيع الخضراوات والج�زارة          

لھ�ذا  ومعل�وم م�ا. ة تجم�ع الخ�ردة والس�كراب ومواق�ع المول�دات الكھربائي�ة ال�ى درج� اRمرطغى 

سبب مباش�ر ف�ي التل�وث  اRماكنفھذه . التغيير من مساوئ على صحة السكان في تجمع حضري 

فالمولدات الكھربائية لوح�دھا تعط�ي وس�ائل . مع الروائح الكريھة ، الھوائي والسمعي والبصري 

  .شانھا شان من يضع السم في الدسم ، في وقت واحد ة سلب وسائل الصحتالراحة و

داخ�ل المدين�ة وعن�د حوافھ�ا �ب�د ان تترت�ب علي�ه نت�ائج  ل�qرض اRمثلغير  ان ا�ستعمال        

ول�دينا .   عاقب�ة واخط�ر س�بيO أس�واق�د يك�ون  الخط�أ�بد ان يق�ود ال�ى  الخطأ أنأي . غير سليمة 

ضمن حي عثم�ان   ٥التجاوز تمثل بالمنطقة الخضراء في الكيلو انموذجاً من منطقة الدراسة لھذا 

قة والتي يوضحھا الج�دول وتم التجاوز على ھذه المنط) اراً ھكت ٣٠(بن عفان الذي بلغت مساحته 

   .)٢(والشكل رقم  ) ٣( رقم 

  ) ٣( جدول رقم 

  ٢٠١٠لعام  - ٥-حجم التجاوزات في المنطقة الخضراء بالكيلو 

 لكل نشاط %  النسبة  دالعد  طنوع النشا  ت

  من المجموع العام

  ٤,٩  ٢٨  بيع المواد ا�حتياطية للسيارات  ١

  ٦,٢  ٣٥  محOت بيع مواد غذائية وخضراوات  ٢

  ١١,٣  ٦٥   أنواعھاتصليح سيارات على اختOف   ٣

  ١,٢  ١٢  محطات بيع الوقود  ٤

  ٥,٢  ٣٠  معارض سيارات وكراجات  ٥

  ١٦,٤  ٩٤  ومحOت سكOت بيع مواد إنشائية  ٦

  ٣,٥  ٢٠  محOت  بيع اثاث منزلي  ٧

  ٤,١  ٢٣  مكاتب صيرفة وعقارات  ٨

  ٤,٥  ٢٦  محOت لبيع المواد الكھربائية وزجاج المنازل  ٩

  ٧,٧  ٤٤  ألمنيوممحOت حدادة وتصنيع   ١٠

  ٢,٨  ١٦  السريعة والشاي لqكOتمطاعم ومحOت   ١١

  ٢,٤  ١٤  محOت جزارة وبيع اسماك ودواجن  ١٢

١٣  O٢٨,٩  ١٦٥  ت ومجمعات تجاريةمح  

  %١٠٠  ٥٧٢  المجموع
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  )٢(شكل رقم 
  ٢٠١٠لعام  ٥حجم التجاوزات في المنطقة الخضراء بالكيلو 

بيع المواد ا�حتياطية للسيارات 

مح(ت بيع مواد غذائية
وخضراوات

تصليح سيارات على خ(ف
انواعھا

محطات بيع الوقود

معارض سيارات وكراجات

سك(ت بيع مواد انشائية 

مح(ت بيع اثاث منزلي

  
  )٣(عمل الباحث با�عتماد على جدول رقم : المصدر

 

  

وتاتي اھمية ھذه المنطقة لمدينة الرمادي لو استغلت بشكل امث�ل ورف�ع التج�اوز عنھ�ا �عتب�ارات 

   -:منھا 

  تعد عنصراً جمالياً لمدينة الرمادي باعتبارھا تمثل المدخل الغربي للمدينة  -١

يمكن استخدامھا كمنطقة ترفيه للسكان من خOل انشاء الحدائق العامة والمOعب كما ھ�و  -٢

 الحال في العديد من المدن العربية كحديقة تشرين في سورية ومتنزه الزوراء في بغداد 

للنش�اطات الثقافي�ة والفني�ة م�ن خ�Oل تنظ�يم الس�فرات المدرس�ية يمكن استغOلھا كأم�اكن   -٣

   ٠للطلبة وعوائل المدينة لكي تصبح متنفساً مھماً 

ويحم�ل مس�توى المعالج�ة ، عل�ى الص�حة العام�ة  اRم�اكنھ�ذه  خط�ورةومما يرفع مستوى         

ن ھ�ذه الفض�Oت باتت مخزن�ا لط�رح النفاي�ات وفض�Oت البي�وت ث�م ا اRماكنان ھذه ، محل الجد 

حتى انقل�ب .  بمأمنة تمرح فيھا صائلة جائلة وما الناس منھا بمرتعا معتادا للكOب السائ أصبحت

الى بيئات محلية ص�غيرة  ترف�د  تحولتالخضراء  واRشرطةفالمساحات ، على عقب  رأسا اRمر

زا واضحا في جمالھا ورم، التلوث وتزيد التشويه بعد ان كانت سببا في نقاء وتصفية بيئة المدينة 

  . وحسن منظرھا 

٢  
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  : التجاوز على محرمات طرق النقل ٥-٢-

يش��مل ذل��ك س��كة الحدي��د ف��ي مدين��ة الرم��ادي وط��رق الس��يارات عن��د الم��دخلين الغرب��ي والش��رقي 

ام�ا . ويتمثل ذلك في بناء الدور الس�كنية عل�ى امت�داد س�كة القط�ار داخ�ل مدين�ة الرم�ادي . للمدينة 

جوارا ومح�اذاة محط�ات بي�ع المنتج�ات النفطي�ة ومح�Oت  –لغربي فقد امتدت معه مدخل المدينة ا

وبخاص�ة م�واد الص�خور والحص�ى  ا]نش�ائيةتصليح السيارات مع وقوف سيارات حمولة الم�واد 

متخصص�ة ف�ي ) س�كOت ( مح�Oت كثي�رة كما امتدت بجوار الطري�ق الم�دخل  الغرب�ي . والرمل 

وقد نشط عمل ھذه المح�Oت وتس�ع طردي�ا انس�جاما م�ع التوس�ع العمران�ي وبن�اء ، بيع تلك المواد 

  من حجم التجاوزات بالمدينة %) ١,٥(وشكلت نسبة التجاوز .اRخيرةالدور خOل السنوات 

نص�ابھا م�ن خ�Oل التعام�ل  ف�ي اRم�ورلكنن�ا ن�دعو ال�ى وض�ع ، ولسنا نعيب عمO و�نقطع رزقا 

ف�ي ھ�ذا الم�دخل الحي�وي ال�ذي يمث�ل حلق��ة  ل�qرض اRمث�لوالتص�رف ا�ق�وم وا�س�تخدام  اRس�لم

وذل�ك ان الھ�امش الغرب�ي لمدين�ة الرم�ادي يجم�ع ب�ين الم�دخل والمخ�رج .  اRبعادوصل مزدوجة 

لمس�ؤولية ان تق�ع ض�من ھ�ذه ا ب�أرضوح�ري . فيھا ومنھا ص�وب ا�قض�ية الغربي�ة وب�Oد الش�ام 

  .يكون استعمالھا رشيدا واستثمارھا مفيدا وتخطيطھا سديدا 

اRث��ل  أش��جارح��ال م��ن س��ابقه فق��د كان��ت  بأفض��لفل��يس ، ش��رقي لھ��ذه المدين��ة ام��ا الم��دخل ال      

 –الزراعة التي تض�يف بس�اتينھا  إعداديةواليوكالبتوس تحاذي طريقه وتطل عليه من جانبه حتى 

  . اRبصارمنظر يثير التفاؤل ويمتع  وأجملصورة  أبھىا فترسم تواصO وعطاء – آنذاك

واح�تOل الع�راق  ١٩٩١م�ن ع�ام  ىوكر الحدثان وتوال�ت النوائ�ب تت�ر اRيامدالت وبعد ان        

 حم�ل الع�ابثون عل�ى  ، ونتيجة لنقص الوقود وارتف�اع اس�عاره وغي�اب س�لطة الق�انون  ٢٠٠٣عام 

  . باRمسقاعا صفصفا كان لم تغن  أضحتفالدمار  ا]حاقةفؤوس  اRشجار

التوس�ع غي�ر ا�عتي�ادي ف�ي الح�ي الص�ناعي المط�ل عل�ى  اRرضمن مس�اوئ اس�تعما�ت         

فھذه المنطقة ھي جزء مھم من الواجھة الشرقية للمدينة وتجاور . المدخل الشرقي لمدينة الرمادي 

مص�درا واض�حا للضوض�اء والمخلف�ات ھذا الح�ي  فأصبح. طريقھا العام الذي يربطھا بالعاصمة 

وك��ل ذل��ك . النفاي��ات م��ع كث��رة الم��داخن وال��روائح النتن��ة نتيج��ة عم��ل ال��ورش الص��ناعية  وأك��داس

المدين�ة الت�ي يفت�رض ان تعب�ر ع�ن تط�ور س�كانھا ومس�توى وع�يھم  وجماليةنقيض لسOمة البيئة 

  .وثقافتھم 

  

 :التجاوز على مبازل المدينة ٦-٢-٢

 الت�أميممبازل قليلة العدد كما في حي الضباط ومنطق�ة الثيل�ة وح�ي مدينة الرمادي  تمتد في         

و�سيما ما  إنشائھاومع ان ھذه المبازل يعوزھا الجانب الفني في .ومنطقة العزيزية وحي الملعب 

 واRحي�اءالمجاورة لھ�ا  اRماكنلم تكن بمنائ عن تجاوز سكان  أنھاغير ،يتعلق بمستوى ا�نحدار
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والمول��دات المحرم��ة قانون��ا ت��م بن��اء المح��Oت وورش التص��ليح  أكتافھ��افعل��ى .ي تمت��د فيھ��ا الت��

بوج��ود  أص��O مت��أثرة Rنھ��اھ��ذه ا�س��تعما�ت متداخل��ة ب��ين ال��دور الس��كنية  وأم��اكن.الكھربائي��ة 

وفي ھذا النوع من العم�ل .بالسكان  اxھلةوالمناطق  اRحياءفي  اRخرىالمبازل التي تتداخل ھي 

  .في المناطق الحضرية المألوفةأسباب مباشرة للتلوث البيئي وفقدان الجمالية ، واxلييدوي ال

ھ�ذه المب�ازل  أص�بحتفلق�د  وأدھى أمروقف عن ھذا الحد بل تعداه الى ما ھو  اRمروليت          

س��لة مھم��Oت  المدين��ة وبوس��ع م��ن يمش��ي بج��وار ھ��ذه  اxنمص��رفا للنفاي��ات والفض��Oت ب��ل ھ��ي 

من  أصوليةغير  أخرىالى  اRساسيةازل ان يرى عيانا كيف تحولت ھذه المبازل عن مھمتھا المب

خ��Oل ط��رح ك��ل م��ا ھ��و ت��الف فيھ��ا مث��ل الخض��راوات والعب��وات البOس��تيكية والمعدني��ة الخاص��ة 

م��اء ھ��ذه  التالف��ة وم��ع ض��عف انس��يابية وا]ط��اراتورك��ام الزج��اج المحط��م بالمش��روبات الغازي��ة 

 آس�نةضاعفت مشكلة بسبب ھذه الحمولة العشوائية فتحولت مبازل المدينة  ال�ى مي�اه المبازل فقد ت

لع��دم جري��ان مياھھ��ا وركودھ��ا المس��تمر بحي��ث ص��ارت بيئ��ة مثالي��ة لتك��اثر البع��وض والرائح��ة 

من حجم التجاوزات في المدين�ة %) ٤(وقد بلغت نسبة التجاوز  الكريھة على حساب صحة الناس

٠  

لة قام�ت  بتحوي�ل مب�زل وان نشير ھنا الى ان الجھ�ة الحكومي�ة المس�ؤ،بمكان يةاRھمومن          

ينس�جم وبناي�ة مش�فى  بعد ان كان منظره � اRرضمنطقة الثيلة المكشوف الى مبزل مبطن تحت 

الرمادي العام الذي يجاوره وھذه خطوة ايجابية تس�تحق الثن�اء والتق�دير ب�ل وتس�تحق ا�قت�داء ف�ي 

  .داخل مدينة الرمادي اRخرىالمبازل 
  

  :ع النفايات البلدية داخل المدينةتجاوز بتجمي ٧-٢- ٢

الغريبة بل الشاذة ف�ي بيئ�ة الم�دن وحي�اة الحض�ريين فيھ�ا ان تت�راكم ت�Oل القمام�ة م�ن  اRمورمن 

الس�كنية وق�رب ال�دوائر الرس�مية ف��ي  اRحي�اءالنفاي�ات عن�د واجھ�ات المدين�ة وب��ين  أن�واعمختل�ف 

 ٠م�ن حج�م التج�اوزات %) ٣,٤(والتي بلغت نسبة التجاوز  الخدمات البلدية  الوقت الذي تعد فيه

الرك��ائز الت��ي تق�وم عليھ��ا حي�اة الن��اس فالحي��اة � تق�وم عل��ى الھ�واء والم��اء والغ��ذاء  أھ�مم�ن ب��ين و

فحسب بل ھي حاجة ماسة الى سبل الديمومة ووسائل المواصلة وھذا يتطلب بيئة صحية متكامل�ة 

لل��ذباب والق��وارض والك��Oب  أنموذجي��ة أم��اكنالنفاي��ات الت��ي تحول��ت ال��ى  داسأك��تناقض��ھا تمام��ا 

ونشير ھنا ال�ى ان عم�ل الجھ�ات البلدي�ة  اRنبارالمرئية تلك المجاورة لجامعة  اRمثلةالسائبة ومن 

العلم�ي والرقاب�ة الص�حية  ا]ش�راففي نقل القمامة وتكديسھا سابقا وحاليا عمل غير سليم ينقصه 

لتجميعھ�ا  وأمكن�ةفان تلك الجھات قد اتخ�ذت للقمام�ة مص�ارف تجميعھا داخل المدينة  فزيادة على

ذلك مصرف الجرايشي شمال غرب المدينة  أمثلةوطرحھا النھائي ولكنھا لم تحسن ا�ختيار ومن 

ومصرف الكسير في جنوبھا الشرقي وقد فات على الجھات المس�ؤولة ان اھ�م الري�اح الس�ائدة ف�ي 
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مدينة الرمادي ھ�ي الري�اح الش�مالية الغربي�ة والجنوبي�ة الش�رقية وب�ذلك ف�ان س�كان ومنه –العراق 

من روائحھا المقيتة المؤذية ومعل�وم جغرافي�ا  يسلموالن  فإنھممن مناظر القمامة  سلمواالمدينة اذا 

ان منطقة الجرايشي تشكل المدخل الشمال الغربي لمدينة الرمادي الذي يربطھا ب�الطريق الس�ريع 

  .باينةححين تشكل منطقة الكسير منفذ المدينة الى مزارع الطاش وبحيرة الفي 

  

  : تجاوزات عامه متباينة  ٨-٢- ٢

. فثمة تجاوزات ثانوي�ة عام�ه ن�رى ض�رورة ذكرھ�ا إكم�ا�ً للفائ�دة ، بعد ذكر التجاوزات الرئيسة 

يق�وم بھ�ا و. ولكنھا ت�دخل ض�من مفھ�وم التج�اوز ، بسيطة وليست بذي بال ، وقد تبدو Rول وھلة 

تج��اوز الحض��ريين عل��ى  –عل��ى س��بيل المث�ال  -ومنھ�ا ، س�كان مدين��ة الرم��ادي ف�ي ا]حي��اء كاف��ة 

  ) .حافظ على نظافة مدينتك ( وعدم ا�لتزام بالشعار العام ، نظافة شوارع المدينة 

يتب�ادل ال�ى ذھن�ه عل�ى الف�ور تط�ور ذل�ك المعن�ي وأھ�م ) حض�ري ( عندما يسمع المرء كلم�ة      

غي�ر إن لھ�ذه . الثقافة والنظافة اللت�ان ترتبط�ان ببعض�ھما ارتب�اط النتيج�ة بالس�بب ، م تطوره دعائ

وم��ن أمثل��ة ذل��ك أن الكثي��ر م��ن العوائ��ل . القاع��دة ش��واذ وم��ا ھ��ي بحقيق��ة مطلق��ة وإنم��ا ھ��ي نس��بية 

فھ�ي � تض�ع . الحضرية تطرح القمامة وفضOت الطعام في الشارع بO تقيد بمكانھا المخص�ص 

أي على ، وفي ذلك تجاوز مزدوج . الفضOت في أكياس بOستيكية أو في الحاويات الخاصة  ھذه

ولك�ن ھ�ذه الظ�اھرة ش�اذة أخ�ذت . الشارع ونظافت�ه وجمال�ه ث�م عل�ى عام�ل البلدي�ة وجھ�ده ووقت�ه 

بل لتحسن الخدمات البلدية نسبيا في الس�نوات ، � لوعي الحضريين وتطورھم الثقافي ، تضمحل 

  .وتوفير أكياس وحاويات القمامة  اRخيرة

وھناك أمر أخر يتعلق بنظافة شوارع المدينة وتجاوز الحضريين عليھا خارج ما يقره ال�ذوق      

ويتمثل بظاھرة توجي�ه مص�ارف المط�ابخ المنزلي�ة ال�ى الش�ارع مباش�رةً وھ�ي . ا�جتماعي العام 

ة ف�ي أحي�اء المدين�ة جميعھ�ا و� تنس�جم وھ�ذه الظ�اھرة س�ائد. بالتأكيد تحمل المي�اه وفت�ات الطع�ام 

وحالة التج�اوز تت�أتى م�ن خ�Oل ، فالشارع ملك عام والمطبخ العائلي ملك خاص . والذوق السليم 

  .تصرف الخاص بالعام وھذا أحد وجوه ا�عتداء الصريح 

وإن كان��ت وقتي��ة  –وھ��ي . ونش��ير ال��ى ظ��اھرة أخ��رى تتك��رر ف��ي ش��وارع مدين��ة الرم��ادي      

تل��ك المتمثل��ة ببن��اء ، لكنھ��ا ت��دخل ض��من التج��اوز عل��ى حق��وق اxخ��رين ف��ي المدين��ة  – وطارئ��ة

وتتك�رر الظ�اھرة ، وتق�ام ھ�ذه الس�رادقات . السرادقات في وس�ط الش�ارع ض�من اRحي�اء الس�كنية 

وعلى الرغم من إقامتھا في أحياء شعبية .أي اRعراس والمآتم ، خOل مناسبات اRفراح واRتراح 

واRسلم أن تقام في البيوت ويبقى طريق ، ولكن الشارع ليس مكانھا الصحيح ، جتماعياً مترابطة ا

  .الناس مفتوحاً يؤدي المھمة التي أنشى من اجلھا  

ذل�ك أن الحض�ريين اRص�ليين ف�ي ، فO بد من كلمة ح�ق تخص�ھم ، ولكي ننصف الحضريين      

م�ن مجم�وع % ٣٠ق�د � تتج�اوز نس�بتھم ، مدينة الرمادي المنحدرين من عوائ�ل قديم�ة التحض�ر 
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من السكان ھم ريفيون مھاجرون من مختلف % ٧٠وان اRغلبية الباقية  أي ، سكان المدينة حالياً 

، ولسنا بحاجة الى تأكيد أن الفرد الريفي قد عاش حياته في دوامة العزلة . أرياف محافظة اRنبار 

  .قر والتخلف الجھل والف: مأسور خلف قضبان الثالوث المغيت 

لذا فان الريفي ال�ذي أص�بح ف�ي . ولم تصقله التجارب ، فكان تحضره طارئاً لم تھضمه اRيام      

  .ھم كالشجرة التي لم يدعم نموھا عرق الجذور، مدينة الرمادي حضرياً 
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  المبحث الثالث

  : أسباب وعوامل التجاوز 

بل ھو سلوك شاذ لم يأتي . ھو بحالة عابرة أبدا وما ، ليس التجاوز على الملكية العامة أمرا عادياً 

وك�ل س�لوك محس�وب عل�ى ص�احبه ف�ي . من فراغ ووراءه أسباب كثيرة وعوامل متعددة الدوافع 

فتكون النتيجة ان سلوك الفرد وتصرفه . العرف ا�جتماعي والقانون الوضعي والشرع ا]سOمي 

الفوارق بين فردين أحدھما يدرك أن علي�ه رقي�ب وھنا تكمن أھم المعايير و. ھما إما له وإما عليه 

  . واxخر يعد غياب الناس مغنماً ، عند غياب الناس 

  :ويمكن ان نذكر أھم أسباب وعوامل التجاوز إجما�         

ضعف مستوى الشعور الوطني وعدم الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجب�ات ف�أدى ذل�ك ال�ى ٣-١-٣

نجم عنھا ترجيح المنفعة الفردية الخاص�ة عل�ى المص�لحة ، صالحة خلل في درجة المواطنة ال

وھ�و مس�لك محف�وف بالش�ھوات ، وھذا منزلق خطير اRبعاد وخيم النت�ائج . ا�جتماعية العليا 

وق�د يك�ون كامن�اً  –فمثل ھ�ذا الم�واطن � ي�ؤمن ش�ره . ربما قاد الى الھاوية والخيانة العظمى 

  .المسؤولية وخدمة اxخرين و� يعتمد عليه في تحمل  –فيه 

إنح��دار مس��توى الثقاف��ة العام��ة ال��ى الدرج��ة الت��ي � يمي��ز الف��رد م��ن خOلھ��ا الف��رق ب��ين الخط��أ 3-2-3

فل�يس الثقاف�ة . وأن أدرك الخطأ وعاقبته وأق�دم علي�ه فھ�و أكث�ر جھ�Oً واش�د عنت�اً . والصواب 

، واس�ع المس�احة بعي�د ا�مت�داد  ب�ل ھ�و ع�الم، بتداولھا الناس ويتمنون محتواھا ، كلمة عابرة 

وأن يع�ي ب�O ل�بس وإبھ�ام ، وإنھم شركاء الحي�اة ، أدناه أن يدرك المرء أنه ليس أفضل الناس 

 . ما ھو له مدحا وما ھو عليه ذماً 

وبخاص��ة ، قص��ور الجھ��د ا]عOم��ي عل��ى مس��توى الوس��ائل المرئي��ة والمس��موعة والمق��روءة ٣-٣-٣

، فالمجتمع العراقي عامه بما في ذلك س�كان اRنب�ار حض�راً وريف�اً . ا�جتماعية والدينية منھا 

ق��د م��رَّ بمراح��ل وانتكاس��ات توج��ب النھض��ة م��ن كب��وه خطي��رة عل��ى ا]نس��ان و�س��يما البع��د 

ف��أن رد ا�عتب��ار يت��أتى م��ن خ��Oل النھ��وض وإص��Oح ، وإذا كان��ت الكب��وة عيب��اً . ا�جتم��اعي 

 .النفوس والبناء الشامل 

عن��د الن��اس وع��دم وض��وح أبع��اده المادي��ة وا�عتباري��ة أدى ال��ى ) التج��اوز(لح غم��وض مص��ط٣-٤-٣

و� ب��ّد م��ن التوعي��ة والنص��ح . ا�س��تھانة ب��ه وخ��رق ق��انون حمايت��ه وع��دم المب��ا�ة بنظام��ه 

اح�د  اRم�روھذا . �ن اغلب الناس � يتھيب ما ھو مجھول غير واضح ، والتوجيه وا]رشاد 

 .مبررات ھذه الدراسة 
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أسھمت الھجرة من الري�ف ال�ى المدين�ة إس�ھاما واض�حاً ف�ي نق�ل التخل�ف والجھ�ل ال�ى المرك�ز 3-5-3

ب�ل ھ�و . أذ ليس بوسع الريفي المھاجر ان يتكيف بسرعة لمتطلب�ات حي�اة المدين�ة . الحضري 

نفسه تقود ، تنھل نفسه من تقاليد متوارثة ويعيش بدنه حياة الحضر ، ريفٌي نفساً حضرٌي بدناً 

 .ولكي يكون حضرياً نفساً وبدناً فان اRمر يتطلب أمداً طويOً ، قاد وبدنه م

وجذور ھذا ، يؤدي الى الخلط ما بين المغنم والمآثم ، ضعف الواعز الشرعي والتربية الدينية ٣-٦-٣

الضعف تع�ود أساس�اً ال�ى س�وء التنش�ئة وإھم�ال التربي�ة الص�الحة وع�دم ردع العائل�ة Rبنائھ�ا 

وبذلك يخت�ل الت�وازن ب�ين . رج نطاق العرف ا�جتماعي والقوانين السائدة عندما يجنحون خا

حسن الفضيلة وقبح الرذيلة فيكون الزمن كفيOً بتحسين وت�زيين الرذيل�ة ف�ي نفس�ه وعين�ه م�ن 

 ) .ومن شب على شيء شاب عليه ( تصرف وسلوك 

نا رد فعل عن�د الم�واطن يخلق أحيا، أن مساوئ الدوائر الحكومية وتقصيرھا في حقوق الناس ٣-٧-٣

معتق�داً ف�ي نفس�ه ان�ه ، تدفعه الى العبث بالمال العام مدفوعاً بمظلمته التي أھملتھا تلك الدوائر 

غير ان ھ�ذا . يستعيد حقاً مغصوباً أو على اRقل يستحصل تعويضاً من خOل منفعة شخصية 

 .لعام شيء آخر فالدائرة الحكومية شيء والمال ا. المواطن واھم وتصرفه غير سليم 

كل ذلك يؤدي الى انتش�ار واس�تفحال ، العدوى ا�جتماعية والتقليد اRعمى وا�قتداء المخطوء ٣-٨-٣

ونال�ت من��ه ، م�ع قناعتن��ا ان المجتم�ع ال��ذي طالت�ه اRي��ام . ظ�اھرة التج�اوز م��ع م�رور ال��زمن 

، ير وللش�ر نص�يران � ب�ّد ان يبل�غ ح�ا�ً يك�ون في�ه للخي�ر نص�، وتعثر مسير قافلته ، اRقدار 

ف��يعم الخط��أ ف��ي غفل��ة الص��واب وينتش��ر الس��وء م��ع قل��ة المص��لحين . للبن��اء ي��د وللھ��دم ي��دان 

 . واRخيار

ت��دني مس��توى ا]دارة الحكومي��ة والرقاب��ة الرس��مية أت��اح الفرص��ة ل��ذوي النف��وس الض��عيفة ف��ي ٣-٩-٣

دور الرقابي وتطبي�ق ونؤكد على تكثيف ال. استغOل غياب السلطة وتحقيق المنافع الشخصية 

بل ھو قاعدة أص�ولية ]حق�اق الح�ق ، فليس التشريع نظرية مجردة . القانون وردع المتجاوز 

وبعكس ذلك أصبح القانون حبراً على ورق . ونصرة المظلوم وردع الظالم ، وإزھاق الباطل 

ن الض�روري فم�، وإذا كان للنفس الضعيفة واليد السوداء جول�ة . � جدوى منه و� ھيبة له ، 

 .ان يكون للسيف صولة تكسر شوكتھا وتكبح جماحھا 
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  المبحث الرابع

  

  الدراسة التقويمية لمشكلة التجاوزات  

  شملت الدراسة الميدانية الجوانب ا�تية  

المقابOت الشخصية مع المسؤولين في التخطيط العمراني في محافظ�ة ا�نب�ار ومديري�ة  -١

دين��ة الرم��ادي وال��دوائر الخدمي��ة ذات العOق��ة بموض��وع البيئ��ة ودائ��رة الص��حة وبلدي��ة م

  ٠الدراسة 

 المشاھدة الميدانية للمناطق المتجاوز عليھا -٢

وح�دة  ١٠٠استمارة المسح الميداني حسب الوحدات السكنية بواقع اس�تمارة واح�دة لك�ل  -٣

 ) ٤( سكنية والتي يوضحھا جدول رقم 

  

     -:السؤال ا�ول ٤-١-٤

   التي تعتقد انھا ا�كثر تجاوزا في مدينة الرمادي ؟ ماھو برايك الخدمات  

القطان��ة (عل��ى ارص��فة الش�وارع اذ ترك��زت ا�جاب��ة ف�ي احي��اء %) ٤٧(فك�ان ا�جاب��ات ھ�ي 

ويرج�ع الس�بب ال�ى ان ش�وارع ھ�ذه ) الجمھ�وري ،عثم�ان ب�ن عف�ان ، الت�اميم ،الن�ور ، العزيزية،

ثل نوع التجاوز ببن�اء المح�Oت و الس�قائف ا�حياء استخدمت لOغراض التجارية والصناعية وتم

او وضع البسطات الذي يؤدي الى السير في قعر الشارع وھذا ينعكس سلباً على حركة الس�يارات 

م��ن حج�م العين��ة ان التج��اوز %) ٤٢(وح�دوث ا�زدحام��ات وا�ختناق�ات المروري��ة  بينم��ا اج�اب 

، الملع�ب ، عثم�ان ن عف�ان (الس�كنية على اراضي الخدمات العامة الي تقع في ا�طراف ا�حي�اء 

وق�د كان�ت ا�جاب�ات بع�دم وج�ود س�كن وفت�رة انع�دام س�لطة ) محم�د مظل�وم ،القادس�ية ، الصوفية 

مما اص�بح س�كن عش�وائي ف�ي  ٩/٤/٢٠٠٣القانون خصوصاً بعد ا�حتOل ا�مريكي للعراق بعد 

 ًOدمات البن���ى م���ن التج���اوز عل���ى خ���%) ٣٧(واج���اب ٠ا�راض���ي المخصص���ة للس���كن مس���تقب

وكان��ت ا�جاب��ات بنس��ب متقارب��ة عل��ى ) ش��بكة المج��اري ، الم��اء ، ش��بكات الكھرب��اء(ا�رتكازي��ة 

احي��اء المدين��ة اذ اص��بحت ظ��اھرة عام��ة تع��اني منھ��ا المدين��ة مم��ا ي��ؤدي ال��ى زي��ادة الض��غط عل��ى 

ي وانس�داد محو�ت الكھرباء  نتيجة ا�ستخادم غير ا�مثل وبالت�الي كث�رة انقط�اع التي�ار الكھرب�ائ

   ٠فتحات شبكة المجاري  
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  )٤( جدول رقم 

   ٢٠١٠توزيع استمارات ا�ستبيان على اKحياء السكنية في مدينة الرمادي لعام 

  %  عدد ا�ستمارات  الحي  ت

  ١٢,٧  ٣٠  الصوفية  ١

  ٣,٥  ٨  القدس  ٢

  ٢,١  ٥  التقدم  ٣

  ١,٧  ٤  القطانة  ٤

  ٢,٦  ٦  العزيزية  ٥

  ٩,٦  ٢٢  الملعب  ٦

  ٨,٧  ٢٠  وريالجمھ  ٧

  ٧,٤  ١٧  محمد مظلوم  ٨

  ٣,٩  ٩  الحوز  ٩

  ٢,١  ٥  الورار  ١٠

  ٣  ٧  العروبة  ١١

  ٤,٣  ١٠  اRندلس  ١٢

  ٢,٦  ٦  التأميم  ١٣

  ٢,١  ٥  الحرية  ١٤

  ١٢,١  ٢٨  والثانية اRولىالقادسية   ١٥

  ٠,٩  ٢  الحكم المحلي  ١٦

  ٣,٩  ٩  )شباط ٨(النور  ١٧

  ٥,٦  ١٣  )تموز ٣٠(المعتصم   ١٨

  ١,٧  ٤  لةالرسا  ١٩

  ٢,١  ٥  العسكري  ٢٠

  ٥,٢  ١٢ عثمان بن عفان  ٢١

  %١٠٠  ٢٣٦  المجموع  

  عمل الباحث با�عتماد على استمارة ا�ستبيان -:المصدر   
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     -:السؤال الثاني ٤-٢-٤

  ما رايك باسباب التجاوز ؟ 

ة  ھي قلة الوعي لدى الم�واطيني م�ن ناحي�%) ٦٤(اتضح من خOل اجابات العينة التي بلغت 

وض��عف الرقاب��ة م��ن الجھ��ات الحكومي��ة  وع��دم اتخ��اذ ق��رارات رادع��ة للمتج��اوزين بس��بب الفس��اد 

ا�داري م��ن ناحي��ة اخ��رى  ال��ذي اص��بح حال��ة عام��ة ف��ي عم��وم الم��دن العراقي��ة ومدين��ة الرم��ادي 

م�ن المتج�اوزين بض�عف تطبي�ق الق�انون او بس�بب ع�دم الق�درة لتنفي�ذ %) ٢٤( واج�اب  ٠خاصة 

اغلب المتج�اوزين ھ�م م�ن ذوي النف�وذ وام�ا بس�بب ان ھ�ذه التجاوزاتاص�بحت واق�ع القانون لكون 

   ٠او العدوى ا�جتماعية للمتجاوزين ،حال و� توجد طريقة للتعامل مع المتجاوزين 

  

     -:السؤال الثالث ٤-٣-٤

  ما رايك في استغcل المناطق المتجاوز عليھا ؟

ة تقترح اقامة مشاريع تقديم الخدمات وعل�ى من حجم العين%) ٤٨(تختلف ا�جابات بنسبة 

من العينة  استغOل الراضي اطراف %) ٣٤( اختOف انواعھا لسكان مدينة الرمادي بينما اجاب 

) القادسية ا�ول�ى والثاني�ة ،الحسي العسكري،الصوفية ،الملعب،عثمان بن عفان ( المدينة ا�حياء 

تمليكھم ھذه ا�راضي وادخالھا ضمن التص�ميم على تخصيص ا�راضي التي تم التجاوز عليھا و

 ال�ورار المطل�ة عل�ى نھ�ر الف�رات وقن�اة  اRراض�ي  اما ٠ا�ساسي لكونھم � يملكون دور سكنية 

  فاجتاب 

عل��ى ) والض��باط الثاني��ة والق��دس والص��وفية والت��اميم والقادس��ية، ال��ورار ( م��ن احي��اء %) ٢٧( 

يش وتق�ديم افض�ل الخ�دمات وال�تخلص م�ن المش�اكل استغOل ھذا التجاوز م�ن خ�Oل انش�اء ك�ورن

التي تعاني منھا ھذه المنطقة بسبب سوء ا�ستخدام ا�مثل بمحطات الغسل وتبديل الدھن والوق�ود 

   ٠ للسيارات فضOً عن كون بعض المناطق لتجميع النفايات 

  

     -:السؤال الرابع ٤-٤-٤

cقeة لسeكان مدينeة الرمeادي وارتبeاط ذلeك مeاھو مسeتوى الخeدمات التeي تقeدمھا الeدوائر ذات الع

  بالتجاوزات ؟ 

الكھرب�اء ( من حجم العينة ان مستوى الخدمات من متدني�ة ال�ى متوس�طة لخ�دمات %) ٨٥(اجاب 

   ٠ولجميع ا�حياء السكنية ) التنظيف ، المجاري ،
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     -:السؤال الخامس ٤-٥-٤

  ظاھرة التجاوزات ؟  ھل تؤيد تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بلحد من 

%) ٣٦(من حجم العينة مع تفعيل الق�وانين والتش�ريعات ام�ا النس�بة المتبقي�ة %) ٦٤(ا�جابة ھي 

رافض��ة لتطبي��ق الق��وانين والس��بب ب��ذلك لحاج��ة ا�راء للعين��ة بان��ه س��يفقد ش��يء ھ��و المس��تفيد وذو 

  ٠مردود مالي له

  

   

  ا�ستنتاجات١- ٥

غي��ر أنھ��ا مختلف��ة ، ام ف��ي مدين��ه الرم��ادي تحدي��داً وج��ود تج��اوزات كثي��رة عل��ى الم��ال الع�� -١

  .الصورة متباينة الھدف 

ضعف واضح في اRداء الحك�ومي عل�ى مس�توى الرقاب�ة وتطبي�ق الف�انون أدى ال�ى تف�اقم  -٢

 .المشكلة مع مرور الزمن 

تداول المحسوبية وسيادة العOقات ا�جتماعية بين المسؤولين والم�واطنين المتنف�ذين أدت  -٣

 .جح القانون بين ا]ھمال والتطبيق الى تأر

تلعب الھجرة من الريف الى المدين�ة دوراً ملموس�اً ف�ي نق�ل الجھ�ل والتخل�ف ال�ى المرك�ز  -٤

 . الحضري وعدم تكيف المھاجرين للحياة العصرية في زمن محدود 

بل ھو ثقافة عامه وتط�ور ح�ديث ، ليس التحضر في سكن الفرد في داخل المدينة فحسب  -٥

 .ليد الباليه وتفاعل اجتماعي سليم واحترام الملكية العامة ونبذ التقا

للتربية الصالحة والتنشئة السليمة دور ب�ارز ف�ي توجي�ه النف�وس وتھ�ذيب الس�لوك والبن�اء  -٦

 .ا�جتماعي القويم 

تؤدي العدوى ا�جتماعية والقدوة الس�يئة مفعولھ�ا ف�ي تقلي�د الن�اس لل�رد المتج�اوز �س�يما  -٧

 .فمن أمن العقوبة أساء اRدب .عند غياب القانون 

ضعف مستويات ا]دراك والثقافة والنضج ا�جتماعي ل�دى المجتم�ع عام�ه والمتج�اوزين  -٨

 .قادھم الى العبث وتحقيق مآرب فردية على حساب المصلحة الوطنية ، خاصة 

يق��ود ال�ى ردة فع��ل ل�دى بع��ض ، س�وء تص��رف بع�ض المس��ؤولين ف�ي ال��دوائر الحكومي�ة  -٩

 .أن تجاوزه ثأراً مشروعاً من حكومة لم تنصفه حقاً وعد�ً  معتقداً ، الناس 
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بنكس��ات  –بم��ا ف��ي ذل��ك مجتم��ع اRنب��ار حض��راً وريف��اً  –م��رور المجتم��ع العراق��ي عام��ه  -١٠

ك��ان لھ��ا آث��ار بالغ��ة العم��ق ف��ي نفس��ية الف��رد وس��لوكية ، سياس��يه واجتماعي��ة واقتص��ادية 

 .المجتمع 

قي��ف وا]رش��اد ديني��اً واجتماعي��اً م��ن حي��ث قص��ور الجھ��د ا]عOم��ي ف��ي التوعي��ة والتث -١١

 .المعالجة والتنبيه الى حرمة المال العام والملكية الجماعية ونتائج التجاوز 

يشكل الزمن وتركم اRيام حلقة بارزة في مسيرة التطور والبناء الحض�اري مادي�اً ونفس�ياً  -١٢

التط�ور ا�جتم�اعي ومن غير الممكن ا�نتقال من التخل�ف ال�ى . في المجتمعات المتخلفة 

 . العام دون المرور بھذه الحلقة 

أختيار أماكن  طرح وتكديس القمامة النھائي ، لم تحسن الدوائر البلدية في مدينة الرمادي  -١٣

 .اذ  لم تأخذ المسافة ومھب الرياح بنظر ا�عتبار . 

اً بما يتOئم ولم تستثمر عقOني، كان استغOل الحوا النھرية على الفرات والورار عشوائياً  -١٤

 . والحياة العصرية أسوة بمدن العالم المتحضر 

  

  التوصيات٢- ٥

تكثي�ف ال��دور الرق��ابي الرس�مي وتطبي��ق الق��انون فعلي��اً وردع المتج�اوز عل��ى الم��ال الع��ام  -١

  .وتحقيق مبدأ الموعظة وا�عتبار في تحجيم اxخرين ،

ق المص��الح الفردي��ة عل��ى محارب��ة المحس��وبية نب��ذ العOق��ات ا�جتماعي��ة الس��يئة الت��ي تحق�� -٢

 .حساب مصالح الناس في الدوائر الحكومية 

وضع أسس ومعايير علمي�ة دقيق�ه لحال�ة الھج�رة الريفي�ة ال�ى الم�دن وإم�داد الري�ف بس�بل  -٣

 .التحضر والمدنية مع دعم المزارعين وتثبيتھم في مناطقھم 

، وخط�ب المنب�ر  نشر الثقافة العامة في المجتم�ع م�ن خ�Oل المن�اھج الدراس�ية والمج�الس -٤

 .والحث على حرمة المال العام وأھمية الخدمات في البناء ا�جتماعي

نؤكد على ضرورة تربية الناشئة وفقاً لمبادئ الفضيلة وتقويم شخصية وسلوك الناشئ في  -٥

 .وقت مبكر وإلھامه الصدق وا]يثار وأحترم الناس وممتلكاتھم 

ي قدوة حس�نة ف�ي التعام�ل م�ع عام�ه من الضرورات القصوى أن يكون المسؤول الحكوم -٦

 .المال العام  احترامفينعكس احترام الناس له على ، الناس 

توجيه وسائل ا]عOم الرسمية نحو ماھية الملكية العامة وسبل احترامھ�ا ووج�وه منافعھ�ا  -٧

 .وإقناعھم بأنھا من ضرورات الحياة العصرية وان العبث بھا يعني عبث الفرد بحياته 
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وث والدراس��ات الت��ي تخ��ص المجتم��ع وتتفاع��ل مع��ه وتوس��يع حلق��ة البع��د تكثي��ف البح�� -٨

 .الدراسات رسمياً  ھذهالميداني واRخذ بحصيلة  –اRكاديمي 

م��ن اRھمي��ة بمك��ان أن تق��وم ال��دوائر الحكومي��ة الخدمي��ة ب��التجول وا�خ��تOط ب��المواطنين  -٩

 .للعون والمساعدة  وأقامه الندوات التوجيھية وتسخير الھيئات التعليمية في المدارس

بالموازن��ة ب��ين       الحق��وق ، ض��رورة قي��ام دوائ��ر الدول��ة عام��ه والخدمي��ة منھ��ا خاص��ة  -١٠

والواجبات وكسب نفوس الناس وامتصاص ردة فعل المغبونين منھم حرصاً على سOمة 

 .المال العام 

مك�ن أعادة تشجير المناطق واRشرطة الخضراء وإعادتھا الى س�ابق مھمتھ�ا والتوس�ع الم -١١

 .فيھا انسجاماً مع التطور وارتفاع نسبة التلوث 

أعادة النظر بواقع مدخل مدينة الرمادي و�سيما الغربي والشرقي منھا مع ضرورة رف�ع  -١٢

 .كل ما يشوه جمالية المنظر وتحويله الى مناطق خارج المدينة 

، رض ونقلھ�ا ال�ى الص�حراء وطمرھ�ا تح�ت اR، أعادة النظر بمصارف القمام�ة الحالي�ة  -١٣

 . المسافة ومھب الرياح ، وضرورة ترك المصارف الحالية التي لم تؤخذ في اختيارھا 
رفع معامل المواد ا]نشائية ومحOت غسل وتشحيم السيارات عن الحواف النھرية عل�ى نھ�ر 

  .وتشجير تلك الحواف  حدائق ومتنزھات ، الفرات وجدول الورار 
  
  
  

   المصادر حسب تسلسلھا في البحث 
  

، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ، جماعة من اللغويين العرب  تأليف،  اRساسيلمعجم العربي ا -١
   ٠ ٢٧٨ص ، ١٩٨٨، تونس 

  ٨٩٤ص ،  ٢٠٠٨، القاھرة ،   اRولىالطبعة ، ، معجم اللغة العربية المعصرة ،احمد مختار ،عمر  -٢
٣- Younan,R,A,opan space associate economic faction the physical structure of the 

mat – politer Rejion of Baghdad , Baghdad university,1985 ,p.j8  
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،مظاھر التعدي الحضري في مدينة الكويت ،وليد عبدهللا ، منسي  -٤

  ٦ص، ٢٠٠٧الكويت ،  ١٢٠العدد ،
  ٢٠١٠.بيانات غير منشورة ، اRمOكقسم ،مديرية بلدية الرمادي  -٥
  بيانات غير منشورة،نتائج المسح والحصر ، محافظة ا�نبار  إحصاءمديرية  -٦
 ٢٠٠٤،مجلس الحكم المحلي لمدينة الرمادي  -٧
لمدينة  اRساسيقسم التخطيط المنطقة الوسطى التصميم ، مديرية  التخطيط العمراني ،وزارة الداخلية  -٨

  ٢٠٠٨،الرمادي 
  .ةالدراسة الميداني -٩

  ٢٠١٠بيانات غير منشورة ، شعبة الحاسبة ، مديرية مرور محافظة ا�نبار  -١٠
  
  


