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 م3102التجاوزاث على استعماالث األرض ملذٌنت راوه عام 
 م. لطٍف حسن عبذ اهلل.م امحذ حسن عىاد الفهذاوي. د.أ

 مذٌرٌت تربٍت األنبار – وزارة الرتبٍت  بناثكلٍت الرتبٍت لل –جامعت األنبار 
 املستخلص

التصميـ األساس ىك ىندسة المكاف, ييدؼ إلى خمؽ تكازف كظيفي كسمككي مثالي 
 لعناصر النسيج الحضرم اليادؼ إلى تكفير الراحة كاألماف لسكاف المدينة.

إف لكؿ استعماؿ خصكصيتو كعالقتو المكانية التي يجب إف تككف منسجمة مع 
كاف إم تغيير  المتكازف الستعماالت األرض,االستعماؿ المجاكر حفاظان عمى النسؽ العاـ 

يجب األخذ بنظر االعتبار استعماالت األرض األخرل كحجـ سكاف المنطقة كالعامميف فييا 
بيدؼ خمؽ تكازف  مع مراعاة حجـ كاتجاه المركر, لتالفي األضرار الناجمة عف ىذا التغير,
 اإلضراركتالفي  ث الحضارم,كالحفاظ عمى المكرك  في حركة المركر بيف األحياء السكنية,

 البيئية مثؿ تمكث اليكاء كالماء كالضجيج كتشكيو نسيج المدينة الحضرم.
يتسـ التصميـ األساس لممدينة بالديناميكية كالمركنة, لذا فاف ليس بالضركرة أف يككف 
التغيير سمبيان بؿ انو حالة طبيعية كصحية تتماشى مع تطكر كنمك المدينة مف حيث النكع 

 لكـ.كا
يجب أف تعتمد عمميات التحديث لمناطؽ التجاكزات عمى الخركج مف اسر العمميات 
اإلنمائية التقميدية التي تركز عمى الجكانب العمرانية كحدىا, كتبني أسمكب التنمية الشاممة 

 المكتممة الجكانب العمرانية كاالقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية.
Excesses On The Land Use Of Rawa City 2013 

Abstract   

Basic design is the geometry of the place, aims to create the perfect 
balance of functional and behavioral elements of urban fabric to provide comfort 
and safety for the inhabitants of the city. 

The use of privacy and the spatial relationship must be consistent with the 
use of adjacent to preserve the pattern of land uses, and any change must take 
into account other land uses and the size of the population of the region and their 
workers to avoid damage caused by this change, taking into account the size and 
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direction of traffic, in order to create a balance in traffic between neighborhoods, 
and preserve cultural heritage, and to avoid environmental damage such as air 
and water pollution, noise and distortion of the urban fabric of the city. 

The design basis for the city's dynamic and flexible, so that is not 
necessarily a negative change but natural, healthy state in line with the 
development and growth of the city in terms of quality and quantity. 

Must support update operations for abuse out of traditional development 
processes that focus on physical aspects alone, and the comprehensive 
development approach the physical aspects and complete economic, social and 
administrative. 

 املقذمت
لممدف في مقدمة الظكاىر التي  األساسيةت عمى المخططات كالتصاميـ تعَد التجاكزا

كظائؼ استعماالت  أداءبما ينعكس سمبان عمى  تيدد الييكؿ العمراني كالنسيج الحضرم,
 األرض.

ـ 3002ظاىرة التجاكزات انتشرت في المدف العراقية بعد عاـ  أف إلى اإلشارةتجدر 
متعددة منيا التجاكزات عمى مساحات األراضي  أشكاؿ األمني, كاتخذت االنييارعمى أثر 

 السكاف عمى حد سكاء. أكالخضراء كالترفييية كالمباني العامة مف قبؿ الدكلة 
جاء ىذا البحث ليسمط الضكء عمى ظاىرة التجاكزات عمى استعماالت األرض في 

لألحياء القديمة كحَي راكه  ـ كتـ أخذ حَي القمعة أنمكذجان  (3082-3002) مدينة راكه لممدة
 أحياء. (8الجديدة أنمكذجان لألحياء الحديثة مف بيف أحياء مدينة راكه البالغة )

 مشكلت البحث
شيكع  إلىالتحتية في التصاميـ القطاعية أدل  كالبنيعدـ تنفيذ الخدمات المجتمعية 

 إلى أدلمما  حية,مسا فظاءاتالتصميـ األساس لما كضع لو مف  كاستنفاذظاىرة التجاكزات 
))ىؿ تكجد تجاكزات عمى استعماالت األرض لمدينة راكه داخؿ حدكد  طرح السؤاؿ التالي
 كما مصدر التجاكزات؟(( التصميـ األساس؟
 فرضٍت البحث

 مف خالؿ تحديد مشكمة البحث يمكف صياغة فرضية البحث كاآلتي:
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لما أقره التصميـ  كجكد حاالت تجاكز عمى استعماالت األرض لمدينة راكه خالفان 
األرض بسبب  الستعماالتـ أثر سمبان عمى الكفاءة الكظيفية 3082األساس لمدينة راكه عاـ 
األمنية التي تمر بيا المدينة كضعؼ الكعي  األكضاعلسكء  كاإلدارمضعؼ الجانب الرقابي 

 الثقافي لما تحدثو ىذه التجاكزات عمى المدينة كساكنييا.
 أهمٍت البحث

المدف الصغيرة في األقضية كالنكاحي نصيبان كافيان ضمف البحكث كالدراسات  أيالء -8
الخاصة بالتخطيط الحضرم,بيدؼ التعرؼ عمى المشكالت الحضرية كسبؿ الكقاية 

 منيا كالتي تفتقر مدينة راكه لمثؿ ىذه الدراسات.
ينة مد إلىأبراز أىمية التخطيط العممي السميـ لتكزيع استعماالت األرض لمكصكؿ  -3

 عممية سميمة  أسستنمك كتتكسع كفؽ  أمنة
 هذف الذراست

 :إلىتيدؼ الدراسة 
الكشؼ عف التجاكزات مف حيث النكع كالكـ كالتكزيع الجغرافي التي مصدرىا  -8

األرض داخؿ كخارج حدكد التصميـ  استعماالتالسكاف عمى  أكالمؤسسات الحككمية 
 األساس.

الباحثاف مف  إلييات الرسمية التي تكصميا كضع الحمكؿ كالمقترحات بيف أيدم الجيا -3
 خالؿ الدراسة الميدانية لمدينة راكه.

الكقكؼ عمى الكاقع الحقيقي ليذه التجاكزات خالفان لما ىك مثبت في السجالت الرسمية  -2
لمكظفي الدكلة أكالن كعدـ قدرة الجيات التشريعية  المسؤكليةبسبب التيرب مف 

 لرادعة ضد المتجاكزيف.ا اإلجراءات التخاذ كالتنفيذية
 حذود الذراست

تمثمت الحدكد المكانية بمدينة  المكاف كالزماف, العتبارمتـ تحديد منطقة الدراسة كفقا 
راكه بحسب مكقعيا مف محافظة األنبار كالمخطط األساس ضمف الحدكد البمدية لمدينة راكه 

أما عدد السكاف الذم يشكؿ جكىر المشكمة  (,8) ىكتار جدكؿ (908) التي بمغت مساحتيا
 ( كحدة سكنية6336نسمة كيشغمكف ) (86960) مصدر التجاكزات فقد بمغ باعتبارىـ

 (.8) أحياء سكنية خارطة (8ضمف ) )الرسمية كغير الرسمية(
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 3082عاـ  راكهالتكزيع المكاني النكعي لمتجاكزات في مدينة : (8خارطة )

 
 .التصميـ االساسالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى خارطة 
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 الرتكٍب الذاخلً ملذٌنت راوه: األولاملبحث 
كتمثؿ النسبة  %(86يشكؿ المخطط األساس لمدينة راكه مف الحدكد البمدية حكالي )

تمثؿ  إذ (,8) كالتي تمثؿ مساحات زراعية كمناطؽ صحراكية كعرة جدكؿ %(86) المتبقية
%( مف حدكد التصميـ األساس كالنسبة 69) األحياء السكنية حكالي دالمبنية حدك المنطقة 
الخدمات  إلىتنفيذىا الفتقارىا  كتأخر% الزالت قيد التصميـ كاإلنشاء  (28) المتبقية

القسـ اآلخر لـ تسمح تضاريس األرض أف  إفالمجتمعية كخدمات البني التحتية في حيف 
ببقعة  أشبولمكمؼ العالية التي سكؼ تتحّمميا في حالة تسكيتيا مّما جعميا  ازاتإفر تككف فييا 

 تمدد عمييا المتجاكزيف مف كؿ جانب. إذسرطانية داخؿ جسّد المدينة, 
 مساحة المنطقة المبنية مقارنة مع حدكد البمدية كالمخطط األساس لمدينة راكه عاـ: (8) جدكؿ

 ـ 3082

 ـ(.3082المخطط األساس لمدينة راكه ) لمتخطيط العمراني لمحافظة األنبار,المديرية العامة  المصدر:
 

 البنوة احلضرية للمدينة:

الخدمي لمركز  زعامة كالمركلقضاء راكه بصكرة  اإلدارمتمثؿ مدينة راكه المركز 
تتكزع عمى مساحة  احياء قضاء راكه بصكرة خاصة كال سيما كتتككف المدينة مف ثمانية

 %(,8233يشكؿ حي راكه الجديدة النسبة األكبر ) إذ (,3) جدكؿ األساس لممدينة,التصميـ 
  .%(636بينما جاء الحّي العسكرم بالمرتبة األخيرة كبنسبة ) %(,82) يميو حّي القمعة بنسبة

 استعماالت األرض:

 ( ىكتار,908في مدينة راكه حكالي ) لألرضبمغت مساحة االستعماالت األساسية 
 (2) كىك معيار مرتفع جدا قياسا بمعايير كزارة التخطيط جدكؿ الكاحدلمفرد  3ـ (223)كبكاقع 

              المساحة  الوحدة اإلدارية
 )هكتار(

 )%( النسبة
 حدود البمدية من

من  )%( النسبة
 التصميم األساس

 حصة الفرد
 (2)م

 5563 - - 6565 الحدود البمدية
 652 - 95 839 األساس مالتصمي

 555 6217 9916 565 المنطقة المبنية
 256 7745 6 733 استعماالت األرض الفعمية
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بالمقارنة مع كؿ المنطقة المبنية نكعا ما مقبكلة قياسا بمعايير  الكاحدحّصة الفرد  أفكيالحظ 
 المخطط األساس لممدينة. إلىالحاؿ بالنسبة  ؾالحضرية كذلالمنطقة 

 سكنية كنسبتيا مف التصميـ األساسمساحة األحياء ال: (3) جدكؿ
 % النسبة المساحة/هكتار المنطقة

 649 573566 حّي السالم
 849 797872 حّي الشهداء
 95 9962298 حّي القمعة

 645 576839 حّي الخضراء
 9542 9986777 حي راوه الجديدة
 545 686336 حّي القادسية
 842 728765 حّي الهداية
 545 682862 حّي العسكري

 2646 5656773 المجموع
ـ كتصرؼ الباحث 3008التصميـ األساس لعاـ  -مدينة راكه المصدر المديرية العامة لمتخطيط العمراف,

 .GPSعمى  دباالعتما
 

 االستعمال السكين:

 %( مف التصميـ األساس كنسبة22يشغؿ االستعماؿ السكني في مدينة راكه نسبة )
 جدكؿ (8)( %60-20العاـ الذم يتراكح بيف )قياسا بالمعدؿ  مف المنطقة المبنية %(6832)
مف المساحة  الكاحدكبمغت حّصة الفرد  ( أحياء سكنية كبشكؿ طكلي,8) كمكزعة عمى (6)

كزارة التخطيط كالذم ىك  راألدنى لمعايي( ـ, كىي نسبة تفكؽ الحد 22) المخصصة لمسكف
 فالعمرانية كتتبايبسبب االنتشار األفقي لمكحدات  ضمف حدكد األحياء السكنية, 3ـ (20)

المدينة بسبب كجكد مساحات غير مستعممة مّما يؤثر  أحياءنسبة االستعماؿ السكني بيف 
لصغر مساحة  %(6236كترتفع ىذه النسبة في حّي اليداية بنسبة ) عمى فعالية ىذه الكظيفة,

لكحدات السكنية المشّيدة المتكاممة تترّكز ا أفكيالحظ  الحي كقدمو كقّمة االستعماالت األخرل,
 في األحياء القديمة.

 
 ـ3082استعماالت األرض الحضرية في مدينة راكه لعاـ : (2) جدكؿ
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 انًعاييز حصت انفزد انُسبت% (2انًساحت )و َىع االستعًال

 35 963 73 7946613 انسكٍ

 25 1356 96 9422312 انُقم

 252 457 952 956932 انتجارة

 6 9556 2 962219 انصُاعت

 157 9953 252 916763 انتعهيى

 956 9 552 96521 انصحت

 9752 94 7 235272 يباَي حكىييت

 5592 1 953 937223 انخذياث انعايت

انخذياث 

 انذيُيت

 554 9554 2 965266 انجىايع

 554 356 959 11936 انًقابز

 452 9654 753 793352 انخضزاء

 7552 357 9 15922 انبساتيٍ

  3.2 952 92425954 انتزفيهيت وانزياضيت

  924.7 2353 2236145 انفضاءاث انًفتىحت

  379 955 1592255 انًجًىع

 GPSعمى برنامج  دباالعتماتصرؼ الباحث  راكه.-مديرية التخطيط العمراني لمحافظة األنبار المصدر:
 ـ.3082كخارطة التصميـ األساس لعاـ 

 
 استعماالت األرض السكنية حسب األحياء السكنية لمدينة راكه: (6) جدكؿ
 انُسبت% (2االستعًال انسكُي/)و (2انًساحت/)و انًُطقت

 3957 726479 425433 حّي انسالو

 76 799555 696122 حّي انشهذاء

 3354 439229 9932291 حّي انقهعت

 26 726372 463159 حّي انخضزاء

 73 251111 9913666 حي راوِ انجذيذة

 7252 295731 313553 حّي انقادسيت

 4352 327293 621634 حّي انهذايت

 43 763325 312132 حّي انعسكزي

 2653 7946613 4373225 انًجًىع

 .GPSالمصدر: الباحث باالعتماد عمى التصميـ األساس لمدينة راكه كبرنامج 
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 استعماالت األرض ألغراض النقل:

تظـ استعماالت األرض ألغراض النقؿ مساحات الشكارع كالجزرات الكسطية كأثاث 
كؼ كمساحات كق كمساطب الجمكس( كاإلعالناتالمركرية  كاإلشاراتالشارع )األرصفة 

ىكتار كبنسبة  (86336شكمت ىذه المساحة حكالي ) آذ المركبات كمحطات تعبئة الكقكد
في حيف بمغ نصيب الفرد منيا  (,2) اس جدكؿمساحة المخطط األس إجماليمف  %(8933)
 ( كىي نسبة عالية جدا قياسا بمعايير التخطيطية المعمكؿ بيا في العراؽ كالبالغة3ـ 9238)
ككف المدينة عقدة حركة  كىذا بسبب التكّسع األفقي لممدينة ككذلؾ المركر النافذ, (,3ـ 32)

كمحافظة نينكل كمع قضاء القائـ عمى  تتصؿ مع محافظة بغداد أنيا إذمركرية إلقميـ كاسع 
عمى الرغـ مف األىمية المحمية كاإلقميمية لشبكة شكارع المدينة إال أف  الحدكد العراقية السكرية.
الترابط  إلىكتفتقر شبكة الشكارع  مف شبكة الشكارع الداخمية, %(32الجيد منيا ال يتجاكز )

كتعاني المدينة مف  كتخمك شكارعيا مف اإلشارات الضكئية كالعالمات المركرية, (3)اليرمي
 كاتجاىات حركة المركر. تخطيط التقاطعات إعادةكالذم يتطمب  حركة المركر النافذ,

مرائب كقكؼ المركبات النظامية مف حيث النكع كالتكزيع المكاني  إلىتفتقر مدينة راكه 
( 6) تتكافر في المدينة إذ صميح المركبات ككقكفياـ مشترؾ لتالممكية كذات استخدا كعائديو

 ثالثة منيا تعكد ممكيتيا لمبمدية كثالث مرائب غير مجازة. مرائب لكقكؼ المركبات,
مركبة  (2)3600حكالي  إلىبمغ مجمكع أعداد المركبات لمختمؼ استعماالت النقؿ 

كىي نسبة مرتفعة كتعد مف أحد المؤشرات التي يستدؿ  شخص, / مركبة (632كبمعدؿ )
 لسكاف المدينة. ألمعاشيعمييا المخطط عمى المستكل 

 استعمال األرض التجاري:

%( مف التصميـ 833) ( ىكتار كبنسبة80بمغت مساحة االستعماؿ التجارم حكالي)
قبؿ بمدية  انشأ مف (6)( محالن 62( محؿ تجارم منيا )8300كبكاقع ) (,6) األساس جدكؿ

كزارة  راألدنى لمعاييكىي أعمى مف الحد  ,3ـ (632) الكاحدكبمغت حّصة الفرد  راكه,
 فالكاقع لكك , كىذا يعطي مؤشرا ايجابيا لمكىمة األكلى إال أنو عكس 3ـ (3) التخطيط كالبالغة

الخضر كالساحات المكشكفة  كأسكاؽالنشاط التجارم يقتصر عمى عدد مف بائعة المفرد 
الفنادؽ  إلىكتفتقر المدينة  لبيع المكاد اإلنشائية كمعارض بيع المركبات كالمخازف, كالت()الس

 كالمطاعـ التي ال يتجاكز عددىا الخمسة. كقّمة عدد المكاتب التجارية كالصيرفة
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 استعمال األرض الصناعي:

الجانب يعتمد عمى القطاع الزراعي مع قّمة  أحادمالييكؿ االقتصادم لمدينة راكه 
النشاط الصناعي  إسياـكىذا ما يفّسر ضعؼ  األيدم العاممة الماىرة في الجانب الصناعي,

كالخدمات كتعزيز  اإلنتاجيقاس تطكر المدينة عمى تنكع قطاعات  إذ في تطكير المدينة,
التحكيمية في الناتج القكمي  الصناعات إسياـككذلؾ تقاس بمدل  الركابط المشتركة بينيما,

 .(2)اإلجمالي
مف  %(3) ىكتار أم بنسبة (8836بمغت مساحة االستعماؿ الصناعي حكالي )

كالتي تعد نسبة مرتفعة  ,3ـ (8038مساحة التصميـ األساس كبمغت حّصة الفرد ) إجمالي
إال أنيا ال تختمؼ عما ىي عمية في االستعماؿ  ,3ـ (932قياسا بمعايير كزارة التخطيط )

كبعض كرش التصميح كالنجارة كالحدادة  أساسيةالتجارم ككنيا ال تتعدل صناعات غير 
يبمغ مجمكعيا  يالمياه كالتكالنسيج كالثمج كتصفية  )الجص كالبمكؾ( كصناعة المكاد اإلنشائية

                  .(6)( عامؿ380كتظـ حكالي ) منشأة, (92حكالي )
 ـ. 3082أنكاع األنشطة التجارية في مدينة راكه : (6) جدكؿ
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 ـ32/88/3083الدراسة الميدانية بتأريخ  ـ.3083لعاـ  بيانات الحصر كالترقيـ, قضاء راكه, إحصاءمديرية   المصدر
 



 أ.د.امحد حسن عواد الفهداوي

 

التجاوزات على استعماالت األرض دلدينة 

 م.م. لطوف حسن عبد اهلل م2022راوه عام 

 

) 877 ) 
 

 المشاءاتكمف خالؿ المسكحات الميدانية يظير ىنالؾ تبايف كاضح في تكزيع 
ىذه الصناعات داخؿ األحياء السكنية كعمى  يقع البعض مف إذ الصناعية رغـ بساطتيا,

 في األحياء السكنية, إقامتياسبيؿ المثاؿ معامؿ الثمج كالحدادة كالنجارة كالتي ال يسمح 
زيادة كثافة  إلىكالبعض اآلخر يقع في الشماؿ الغربي كالجنكبي الغربي لممدينة مّما أدل ذلؾ 

عقبة أماـ التكّسع العمراني عمى  نشآتالمالحركة المركرية في ىذه المناطؽ ك أصبحت ىذه 
 الرغـ مف كجكد حي صناعي شماؿ شرؽ المدينة ضمف حّي السالـ كىك غير منفذ.

الصناعية  المنشئاتممكية  عائديومف  %(90كيسيـ القطاع الخاص بنسبة حكالي )
 المنشئاتحصكؿ تجاكزات عمى األراضي إلقامة  إلىكاف ارتفاع نسبة القطاع الخاص أدل 

نياكما  المجازة, رصناعية غيال كعمى  تكّسعت بصكرة أسرع مف استيعاب التصميـ األساس, كا 
الرغـ مف أىمية مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد المحمي لممدينة فمف كاجب السمطات 

جانب القطاع الخاص لتحقيؽ أىدافيا مف جية  إلىالحككمية أف تككف ىي قائدة االستثمار 
أف االستثمار ذات صمة مباشرة  فأخرل كك االت األرض مف جية كضماف تنظيـ استعم

 باستعماالت األرض الحضرية.
 استعماالت األرض ألغراض الرتبوة والتعلوم:

ىكتار كبنسبة  (8938يشغؿ قطاع التربية كالتعميـ في مدينة راكه مساحة حكالي )
 3ـ (8837) حكالي إلىمساحة التصميـ األساس كترتفع حّصة الفرد  إجماليمف  %(333)

سبب ذلؾ  إرجاع, كيمكف 3ـ (932كتعدُّ نسبة مرتفعة قياسا بمعايير كزارة التخطيط كالبالغة )
المعايير  إتباعاتساع مساحة المدينة كطبكغرافية األرض كتشتت االستعماالت كعدـ  إلى

ة التخطيطية في تكزيع نكع كنسب استعماالت األرض الحضرية كمنيا المؤسسات التربكي
 كالتعميمية.   

كالتي بمغت  ,(كالمعاىد كاإلعداديةرياض األطفاؿ كالمدارس االبتدائية كالمتكسطة )
 (623طالبان ك) (2220مركزان تعميمي كتظـ ) (28) مؤسسة مكزعة عمى (63) مجمكعيا

 .(7)كادران تعميميان 
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 استعمال األرض الصحي:

 كالمركز الصحي في حّي القادسية,يتمثؿ قطاع الصحة في مدينة راكه بمستشفى راكه 
كقد شغؿ  ,(8)في حي راكه الجديدة فضال عف العيادات الخاّصة األسنافكمركز لمعالجة 

ىكتار مف مساحة التصميـ األساسي لمدينة راكه, أم  (838) االستعماؿ الصحي حكالي
خفضت كعمى عكس االستعماالت السابقة ان التصميـ األساس, إجمالي%( مف 033) مناسبتو

كىذا بسبب عدـ خضكع  ,3ـ (838) قياسا بمعايير كزارة الصحة ,3ـ (8)إلىحّصة الفرد 
 الضكابط كالمعايير التخطيطية كالعمرانية في عممية تكزيع الخدمات الصحية. إلىالمدينة 

فردان  (8038كسرير لكؿ ) فردان, (8077تتكزع الخدمات الصحية بكاقع طبيب لكؿ )
 قارنة بمعايير كزارة الصحة العراقية كالتي تنّص عمى طبيب لكؿكىي معايير متدنية م

عمما أف الخدمات الصحية تقّدـ خدماتيا لسكاف  فرد, (300) كسرير لكؿ ( فرد,8000)
قميميا مّما يكلد ضغطان   .جدان عمى ىذه الخدمة كبيراالمدينة كا 
 االستعمال األرض الديين:

القديمة في حّي القمعة كالمقبرة الجديدة في حّي تشمؿ الخدمات الدينية كؿ مف المقبرة 
 كبمغت المساحة المخصصة لالستعماالت الدينية حكالي .(9)جامع / مسجد (30الشيداء ك)

كبمغت  مف التصميـ األساس, %(238) ىكتار مف إجمالي التصميـ األساس كما نسبتو (38)
قياسا بمعايير كزارة التخطيط كىي نسبة جدا مرتفعة  (3ـ 86حكالي ) الكاحدحّصة الفرد 

لممقابر, كالتي تقع في قمب األحياء السكنية كبمغت  3ـ (036لممساجد ك) 3ـ (0383البالغة )
 .ىكتار (80) مساحتيا

 استعماالت األراضي اخلضراء والبساتني:

 إلىمساحاتيا مف بمد  ؼ, كتختمتكمف أىمية األراضي الخضراء في ككنيا رئة المدينة
أخرل تبعا لممكقع الجغرافي كحجـ السكاف كمناخ المدينة كمحيطيا  إلىنة آخر كمف مدي

 كالكظيفة.
 ةىكتار كبنسب (60بمغت المساحات الخضراء كالبساتيف في مدينة راكه حكالي )

 إلىكيعكد ارتفاع ىذه النسبة  %(26مف التصميـ األساس كبمغت حّصة الفرد ) %(632)
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فضالن عف  أراضٍي زراعية ذات الممكية الخاّصة,كجكد مناطؽ خضراء عمى شكؿ بساتيف ك 
 .اليدايةاألراضي الزراعية عمى ضفة النير في حّي الخضراء كالقمعة 

 االستعمال الرتػوهي والثقايف:

مف  %(836) (ىكتار كبنسبة8336) بمغت مساحات االستعماؿ الترفييي كالثقافي
, كىي حّصة منخفضة قياسا 3ـ (736) الفرد الكاحد حصةمساحة التصميـ األساس كبمغت 

كتمثؿ المراكز الترفييية كالثقافية كؿ مف المناطؽ المفتكحة  .3ـ (20بمعايير كزارة التخطيط )
كالمالعب الرياضية كمالعب األطفاؿ كالمقاىي كالمكتبات العامة كاألندية الرياضية كالشكارع 

 الترفييية كشكاطئ األنيار كجزرىا كنكاعيرىا.
 لألغراض اإلدارية واخلدموة: استعمال األرض

 عمى جانبي الشارع الرئيس لممدينة ضمف حّي القمعة اإلدارمينتشر االستعماؿ 
حككمية, كالمتمثمة  مؤسسة (32) كالتي يبمغ عددىا حكالي كاليداية كراكه الجديدة كالعسكرم,

 ,كاألكقاؼكالمصرؼ,  كالمحكمة, ,مكالمجمس البمد )مجمس القضاء, ةبالدكائر اإلداري
التي تقّدـ خدماتيا لسكاف المدينة كالقضاء. بمغت المساحة المشغكلة  ةكالدكائر األمني كالزراعة(

 حصةمف التصميـ األساس كبمغت  %(2) ىكتاران كبنسبة (37) لالستعماؿ الحككمي حكالي
 .3ـ (86) الفرد حكالي

 السكان:
خالؿ تحديد  فمية مستقبم, السكاف عنصر رئيس مف عناصر الخطة لرسـ صكرة

االحتياجات كالسيما باألراضي كالمرافؽ العامة لذا يككف التكزيع المكاني الستعماالت األرض 
 المحرؾ األساسي لتكزيع السكاف كتحديد كثافتيـ.

 عدد السكان:
مثؿ سكاف الحضر حكالي  ـ, 3082نسمة عاـ  (33620بمغ عدد سكاف القضاء ) 

 %(32) نسمة كبنسبة (2892) كسكاف الريؼ حكالي %(72) نسمة كبنسبة (86960)
 .%(236كبمعدؿ نمك )

إف ىنالؾ عالقة كثيقة بيف عدد السكاف كعدد التجاكزات فكمما زاد عدد السكاف 
 .ارتفعت أعداد التجاكزات
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 الكثافة السكانية:
ـ كحسب مساحة التصميـ  3082بمغت الكثافة السكانية العامة لمدينة راكه عاـ 

مفتكحة  فظاءاتإال أنيا ال تمثؿ كاقع الحاؿ كذلؾ لكجكد  ىكتار, /نسمة (8838) األساسي
بينما بمغت الكثافة  ىكتاران, (368كتقدر بحكالي ) كاسعة غير مستعممة بسبب طبيعتيا,

  .ضمف المنطقة المبنية نسمة/ىكتار, (22الصافية حكالي )
بيف السكاف مف جية كتمركزىـ اليدؼ مف دراسة الكثافة السكانية ىك إلبراز العالقة 

في  كأثرهفضال عف معرفة أنماط التكزيع المكاني لمسكاف  كتبايف تكزيعيـ مف جية أخرل,
ـ بمغ عدد النشطيف اقتصاديا  3009كحسب بيانات الحصر كالترقيـ لعاـ  استغالؿ األرض,
 %(,26) ( مف مجمكع سكاف المدينة كبنسبة8326) سنة حكالي (62-82) لمفئة العمرية مف

مف مجمكع الفئة النشطة  %(6932) %( بينما كانت نسبة اإلناث6937كيشكؿ الذككر نسبة )
 اقتصاديا.

 اهلوكل العمراني دلدينة راوه:

 مواد البناء: 91
تؤثر نكعية كطبيعة مكاد البناء المستعممة في تشييد الكحدات العمرانية عمى طبيعة 

كتعكس الحالة  معالجة التجاكزات مف جية أخرل,التجاكزات مف جية كتأثيرىا عمى قرارات 
 إذ كبذلؾ تمثؿ مراحّؿ تطكر المجتمع. كاالقتصادية كالتطكر التقني كالحضارم, االجتماعية

%(, 26) في حيف تستخدـ مادة البمكؾ بنسبة %(,66تستخدـ مادة الحجر في البناء بنسبة )
لؾ لعدـ تكفر ىذه المادة في كذ %(3) نسبتوال تشكؿ سكل ما  الطابؽفي حيف أف مادة 

 .(80)المنطقة ككمفة نقؿ ىذه المادة التي تتكافر  في بغداد
 الكثافة البنائية: 21

تتبايف الكثافة البنائية بيف األحياء السكنية حسب عمر الكحدات السكنية كحجـ العائمة 
فة في ترتفع ىذه الكثا إذ األرض, كطبكغرافيةكالمستكل االقتصادم كمساحة الحي السكني 

بينما تنخفض الكثافة البنائية  (,7) جدكؿ ( كحدة سكنية/ىكتار,8) إلىحّي القادسية لتصؿ 
عدـ اكتماؿ الحي عمرانيا  إلىكىذا يعكد  ( /كحدة سكنية/ىكتار,238في حّي الشيداء لتبمغ )

 األرض كنقص التصاميـ القطاعية. طبكغرافيةغير مستعممة بسبب  فظاءاتككجكد 
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 ـ3082الكثافة البنائية لمدينة راكه حسب األحياء السكنية عاـ : (7) جدكؿ

 المعدل عدد الوحدات السكنية المساحة هكتار اإلحياء
 645 572 57 السالم
 549 267 9747 الشهداء
 546 793 996 القمعة

 642 553 5746 الخضراء
 6 673 99846 راوه الجديدة
 7 763 6846 القادسية
 645 756 7248 الهداية
 645 596 6842 العسكري
 78 5233 56546 المجموع

 ـ3009 ـ, لعا.ـ(غ, بيانات)بيانات الحصر كالترقيـ اإلحصاءدائرة  المصدر:
 

 التركيب الفضائي لموحدات السكنية: 51
 الطراز المعماري لموحدات السكنية: 5-9

كىذا جاء مف الكحدات السكنية  %(7832يشكؿ الطراز المعمارم التقميدم حكالي )
كينتشر  منسجما مع المستكل االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كالبيئي لسكاف مدينة راكه,

( كحدة سكنية كبنسبة 680الطراز المعمارم التقميدم في حي راكه الجديدة كالذم ضـ عمى )
كحدة  (3990كبكاقع ) %(,3832) ةالحديث نسبفي حيف شكؿ النمط العمراني  %(,38)

كالتقني كتطكر مكاد البناء  يالتكنكلكجحياء الحديثة منسجما مع التطكر سكنية في األ
كتكزعت عمى أحيائيا كبمغت عدد الكحدات  كالمستكل االقتصادم كالثقافي لسكاف مدينة راكه,

 %(.32كحدة سكنية كبنسبة ) (380) السكنية لحّي القادسية
 ارتفاع المباني: 5-2

كانخفاض سعر  كاالجتماعيةالبناء العمكدم لألسباب االقتصادية  إلىتفتقر مدينة راكه 
منطقة أعماؿ مركزية لذا  إلىاألرض كاتساع مساحة التصميـ األساس ككذلؾ افتقار المدينة 

 %(.20اقتصرت االرتفاعات عمى طابقيف لتشكؿ ما نسبتو )
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لمركز األكؿ ليشكؿ حي راكه الجديدة ا المدينة, إحياءكتباينت نسب االرتفاعات في 
أدنى  إلىفي حيف انخفضت  مف مجمكع الكحدات السكنية ذات الطابقيف, %(3232) بنسبة

كيعكد ذلؾ  %(,236ما نسبتو ) إلىفي حّي القمعة  لتصؿ  األخيرمستكياتيا لتحتؿ المركز 
تباعلقدـ الحي   النمط التقميدم في البناء. كا 

ىما  أساسييفف ذلؾ لعامميف متعّرجا كيكم )خط األفؽ( يظير خط سماء المدينة
 ,ألكدية العميقة كالتالؿ المتفرقةكالتي تتخمميا العديد مف ا أكالاألرض المتضرسة  كطبكغرافية

 .كاختالؼ ارتفاع المباني ثانيان  ـ. (20ارتفاع ) ىأدنى كأعمكاف الفرؽ بيف  إذ
عمى خط سماء المدينة لمدينة راكه  كأثرىااختالؼ تضاريس سطح األرض : (3-2) صكرة

 ـ3082

 
 ـ32/2/3082عمؿ الباحث بتأريخ  المصدر:                    

 
 إلىطابؽ كنصؼ  إلىكاختالؼ ارتفاع عدد طكابؽ الكحدات العمرانية مف طابؽ 

الصناعة مؤلؼ مف ثالثة طكابؽ. كال ترتفع عف ىذه  إعداديةطابقيف كال يكجد سكل مبنى 
لذا يظير خط سماء المدينة  المساجد المنتشرة بيف األحياء السكنية, مآذفالبنايات سكل 

يدؿ عمى عدـ كجكد كحدات عمرانية تسيـ في قراءة المكاف كاالستدالؿ عمى  امتكسرا كىذ
التخطيطية بتسكية األرض كاألخذ بالبناء مّما يتطمب األمر تدخؿ الجيات  معالـ المدينة,

االستدالؿ مف  فالناظر ممعالـ المدينة كليتمكف  إلبراز العمكدم لبعض الكحدات العمرانية
 خالؿ المسارات الحركية كالبصرية.
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 م3102الكمً للتجاوزاث يف مذٌنت راوه لعام -املكانً التىزٌع: املبحث الثانً
اضي كالمباني العامة العائدة لمدكلة في كؿ األحياء انتشرت ظاىرة التجاكزات عمى األر 

تبعا لمكقع الحي مف المدينة كحجـ الفضاءات  كأخرالسكنية كتختمؼ نسبتيا بيف حي 
المفتكحة الغير محددة  الفضاءاتالمخصصة لألغراض الخدمية كالتكّسعات المستقبمية 

 .(8) حالة تجاكز جدكؿ (3698بمغ مجمكع التجاكزات ) إذ تخطيطيا. إكماليااالستخداـ لعدـ 
حَي القمعة أنمكذجان لألحياء القديمة كحَي راكه الجديدة أنمكذجان لألحياء  اختيارتـ 

 مف التفصيؿ. بشيءكالتي سنتناكليا  أحياء. (8) الحديثة مف بيف مجمكع أحياء المدينة
 ـ3082لجية المتجاكزة في مدينة راكه الكمي لمتجاكزات حسب ا-التكزيع المكاني: (8) جدكؿ

 % النسبة تجاوزات الدولة % النسبة تجاوزات السكان تالتجاوزاعدد  الحي
 6497 9 92 522 525 السالم
 97428 2 746 926 928 الشهداء
 97428 2 847 252 257 القمعة

 6497 9 748 256 257 الخضراء
 27466 7 59 728 755 راوه الجديدة
 29475 5 9712 776 783 القادسية
 6497 9 742 223 229 الهداية
 3 3 642 985 985 العسكري
 933 97 933 2566 2589 المجموع

 ـ. 3082عاـ  )غ.ـ(, قسـ األمالؾ بيانات مديرية بمدية مدينة راكه, -8المصدر: 
 ـ3/2/3083الدراسة الميدانية بتأريخ  -3            

 
 ـ:3082لمتجاكزات حسب األحياء السكنية لمدينة راكه التكزيع المكاني الكمي 

 حّي القمعة:
كيفصمو  كيحده مف الجنكب كالغرب نير الفرات, يقع جنكب كجنكب شرؽ مدينة راكه,

كقد تعرض الجزء الجنكبي كالجنكبي الغربي مف ىذا الحي  رجب, خشارع الشيعف حّي اليداية 
)صالح الديف األيكبي( كالذم يفصمو  الشماؿ شارعكيحده مف  االنغمار بمياه نير الفرات, إلى

 عف حّي راكه الجديدة.
 ـ.3082الكمي لتجاكزات السكاف في مدينة راكه لعاـ -التكزيع المكاني: (9) جدكؿ
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 % النسبة التجاوزات عدد % النسبة عدد السكان الحي
 92 522 7 565 السالم
 746 926 948 552 الشهداء
 847 252 9545 2535 القمعة

 747 256 847 9683 الخضراء
 59 728 2746 7757 راوه الجديدة
 9742 776 547 9977 القادسية
 7426 229 52 6763 الهداية
 642 985 547 673 العسكري
 933 2566 933 95873 المجموع

 ـ. 3082عاـ  قسـ األمالؾ بيانات)غ.ـ(, بمدية مدينة راكه, -8المصدر:   
 ـ3/2/3082الدراسة الميدانية بتأريخ  -3            

 
األربعينيات مف القرف  إلىكيعّد حّي القمعة مف األحياء القديمة كالذم يعكد تأريخو 

 كيحتؿ المرتبة الثانية مف حيث المساحة. ,3ـ (8873389) كتبمغ مساحة الحي الماضي,
بحكـ  المرتبة الثالثة في عدد السكاف,نسمة كاحتؿ  (3202) كبمغ عدد سكاف حّي القمعة

فقداف  إلىكيعّد حّي القمعة مف أقدـ األحياء السكنية كأدت النشأة العفكية  التاريخيةجذكره 
الرغـ مف ترّكز الدكائر الخدمية الحديثة في القسـ الشمالي كالتي  ىالخدمات عمالعديد مف 

 )منطقة الجبؿ(, أصبحت في مأمف مف خطر االنغمار الرتفاع األرض كالتي كانت تسمى
فضال عف كجكد المقبرة القديمة كالدكائر الحككمية عمى امتداد شارع الشيخ رجب قمؿ مف 

كالقسـ  عمى القسـ الجنكبي مف شارع الشيخ رجب, التجاكزات عمى الشارع كترّكزت التجاكزات
كبحكـ المكقع أصبح الحي منطقة  ككاف اليدؼ منيا اقتصادم, الشمالي الشرقي مف الحي,

 حالة تجاكز. (366) جذب لممتسكقيف مّما زاد مف ظاىرة التجاكزات التي بمغت
مف قبؿ حالة تجاكز  (3حالة تجاكز ك) (363) إلىكقد ارتفعت تجاكزات السكاف 

 قطعة أرض ككاف المشغكؿ منيا (732) البمدية بينما بمغ مجمكع عدد قطع األراضي السكنية
%( مف مجمكع قطع األراضي المشغكلة في 8338) قطعة أرض سكنية كبنسبة (680)

 إفكمف خالؿ الدراسة الميدانية ظير  قطعة أرض سكنية غير مشغكلة, (282ك) المدينة,
 اقتصادية بالدرجة األكلى.التجاكزات تعكد ألسباب 
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 حّي راوه الجديدة:
يفصؿ حّي  معكؼ الذالرحمف بف  دشارع عبكيمتد مف  يقع الحي في مركز المدينة,

 اليضبة الغربية شرقا, إلىراكه الجديدة عف الحّي العسكرم كحّي الشيداء غربا ليمتد الحي 
كمف الشماؿ  يفصمو عف حّي القمعة, ماأليكبي الذالديف  حشارع صالكيحده مف الجنكب 

 يفصمو عف حّي السالـ. مالحميد الذعبد  فشارعا لسمطا
كيحتؿ المرتبة األكلى مف حيث المساحة  3ـ (8897888) كتبمغ مساحة ىذا الحي

كالتي شجعت عمى ظاىرة التجاكزات لكجكد الفضاءات الكاسعة الغير مستغمة كبمغ عدد سكاف 
نسمة كيأتي بالمرتبة الثانية مف حيث السكاف كالمرتبة الثانية في  (6868) حّي راكه الجديدة

 (839) إلىارتفعت تجاكزات السكاف  حالة تجاكز. (822) الوعدد التجاكزات كالتي كصمت 
سابقان تظير ىنالؾ عالقة  أسمفناحاالت تجاكزات مصدرىا البمدية, ككما  (6حالة تجاكز ك)

المساحة كارتفع عدد السكاف  زادت االسكاف فكممحي كعدد بيف عدد التجاكزات كبيف مساحة ال
 .تالتجاكزاارتفعت أعداد 

 (620عف ) , فضالقطعة أرض سكنية (200) بمغت عدد قطع األراضي المكزعة
ارض قطعة  (720) عدد القطع ح, ليصبكحدة سكنية إلسكاف المتضرريف بمياه سّد حديثة

مف مجمكع القطع  %(8838) قطعة كبنسبة (280) القطع المشغكلة دبمغت عد .ةسكني
 قطعة ارض غير مشغكلة. (870) المدينةالمشغكلة في 

كحدة سكنية إال أف ذلؾ لـ يمنع مف ارتفاع  (620) كعمى الرغـ مف إنشاء الدكلة
حاطتوكاف لمكقع الحي في مركز المدينة  أعداد التجاكزات, بشكارع رئيسة كتجارية زاد مف  كا 

كما أف كجكد الفضاءات الغير مستغمة شجع عمى  تصادم بالدرجة األكلى,التجاكز بيدؼ االق
مّما دفع السكاف  زيادة أعداد التجاكزات رافقيا نقص الخدمات عند الطرؼ الشرقي مف الحي,

 في الخدمات. الحاصؿبالتجاكز لسّد النقص 
ف كاف م الرحمف بف عكؼ, دشارع عبارتفاع الخدمات اإلدارية المتمركزة عمى  إف

المفركض أف ترتفع معو أعداد التجاكزات ككنو شارعان تجاريان رئيسان كلكف انتشار الثكنات 
العسكرية ككضع الحكاجز اإلسمنتية عمى امتداد كاجيات المباني الحككمية قمؿ مف فاعمية 

 الشارع لتقتصر التجاكزات عمى المنطقة الصناعية كالتجارية داخؿ الحي السكني.
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 م:2395النوعي لمتجاوزات في مدينة راوه -التوزيع المكاني
 ـ3082النكعي لمتجاكزات في مدينة راكه -المكاني التكزيع: (80) جدكؿ

 تغيير الحي
 االستعمال

 النسبة
% 

عدم 
 االرتداد

 النسبة
% 

تجاوزات عمى 
 أمالك الدولة

 النسبة
 النسبة المجموع %

% 
 92 522 9745 266 2 7 642 58 السالم
 746 926 246 79 545 96 846 69 الشهداء
 847 252 7 53 2342 76 9646 996 القمعة

 747 256 846 976 747 23 816 62 الخضراء
راوه 
 59 728 5647 675 2342 76 26 239 الجديدة

 9712 776 2742 557 747 56 9945 77 القادسية
 742 223 547 62 22 82 9342 65 الهداية
 642 985 249 52 9747 68 99 72 العسكري
 933 2566 933 9695 933 798 933 672 المجموع
 ـ.3082بمدية مدينة راكه,قسـ األمالؾ بيانات)غ.ـ(,عاـ -8المصدر:   

 ـ.32/6/3082-8مف تأريخ  ةالميدانيالدراسة -3

 
 حّي القمعة:

قدـ الحي الذم  إلىحالة تجاكز. كىذا يعكد  (366) بمغت التجاكزات في حّي القمعة
المساحة الحي يحتؿ المرتبة الثانية مف حيث  إفنشأ بطريقة عفكية دكف تخطيط فضالن عف 

( 88) حالة تجاكز جدكؿ (363) لتبمغ تجاكزات السكاف الثالثة في عدد السكاف, ةكالمرتب
 كحسب األصناؼ اآلتية:

 تجاوزات السكان: أوال:
بحكـ مكقع الحي السكني كترّكز المؤسسات اإلدارية في القسـ الشمالي مف الحي 

لذلؾ ارتفعت أعداد التجاكزات في  نكاة المدينة, هاألخرل باعتبار كتقديـ الخدمات لبقية األحياء 
 نكع كمستكل الخدمات كالحصكؿ عمى عائدات مالية جّراء تقديـ الخدمات لبقية األحياء,

 كزات السكاف باألصناؼ اآلتية:كيمكف تصنيؼ تجا
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 ـ3082تجاكزات السكاف بتغيير االستعماؿ لمدينة راكه : (88) جدكؿ

 الحي

مال
ستع

 اال
يير

تغ
 

ئية
غذا

ال
 

سبة
الن

ئية % 
شا

اإلن
 

سبة
الن

ات % 
خدم

ال
 

سبة
الن

 % 

رى
ألخ

ا
 

سبة
الن

 % 
 

 5486 8 7472 6 5426 7 7479 96 58 السالم
 95496 96 93457 96 93485 97 6456 26 69 الشهداء
 25426 53 96427 26 95427 96 95425 76 996 القمعة

 542 7 92479 97 8456 92 93 57 62 الخضراء
راوه 
 26495 56 26467 73 96452 23 59496 935 239 الجديدة

 99452 96 92479 97 9246 95 93428 56 77 القادسية
 7456 5 542 8 9547 29 99465 73 65 الهداية
 5486 8 7485 95 96452 23 99465 73 72 العسكري
 933 928 933 976 933 927 933 573 672 المجموع

 ـ.3082عاـ  قسـ األمالؾ بيانات)غ.ـ(, المصدر: عمؿ الباحث باالعتماد عمى بمدية مدينة راكه,
 ـ.32/6/3082-8الدراسة الميدانية بتأريخ  
 

 تجاوزات السكان بتغيير االستعمال: -9
كحسب األصناؼ  حالة تجاكز, (887) مجمكع التجاكزات بتغيير االستعماؿبمغت 

 اآلتية:
 حالة تجاكز كبنسبة (62) بمغ أعداد المحالت الغذائية المتجاكزة الغذائية: -أ 

 عدد التجاكزات في الحي. إجمالي%( مف 82332)
كعمى  حالة تجاكز, (87) إلىارتفعت أعداد المحالت اإلنشائية المتجاكزة  اإلنشائية: -ب 

لإليجارات الرغـ مّما تتطمبو المحالت اإلنشائية مف مساحة كاسعة كأسعار منخفضة 
أف زيادة الطمب عمى المكاد اإلنشائية كقدرتيا عمى المنافسة كاستخداـ محالت  إال

المخازف خارج الحي أك في الداخؿ شجع عمى انتشار  دلمعرض ككجك صغيرة الحجـ 
 كالشكارع الرئيسة األخرل مف الحي. رجب تمؾ المحالت عمى شارع الشيخ
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المحالت التي تقّدـ الخدمات المرتبة الثانية في التجاكزات بتغيير  احتمت الخدمات: -ج 
حالة تجاكز. كبحكـ مكقع الحي كترّكز السكاف كتقديـ  (32) االستعماؿ بكاقع

 الخدمات لألحياء األخرل.
, حالة تجاكز (20رل بػ )جاءت التجاكزات ضمف صنؼ االستعماالت األخ األخرل: -د 

مف تمؾ الخدمات كالتي احتمت  الحاصؿجاء نتيجة الطمب المتزايد لسّد النقص  اكىذ
 مف مجمكع التجاكزات بتغيير االستعماؿ. %(87336) نسبة

أظيرت الدراسة الميدانية ظيكر حالة تجاكز جديدة في حّي القمعة مف قبؿ السكاف  -ق 
 )الفاركؽ(. كجامع جامع )القاسـ( إلى (3) بتغيير صنؼ استعماؿ دكر سكنية عدد

 تجاوزات السكان بعدم االرتداد: -2
حالة تجاكز نتيجة تخطيط الحي حسب  (82) بمغت مجمكع التجاكزات بعدـ االرتداد

زالة كاقع الحاؿ مع إجّراء بعض التعديالت عمى الشكارع كبعض الكحدات  تالمسقفا كا 
 أف اغمب الشكارع ذات النمط العضكم. العمرانية السكنية لتسييؿ انسيابية الحركة,

قبؿ بائعة الخضر  رجمف خشارعا لشيكأظيرت الدراسة الميدانية استغالؿ أرصفة 
 كالمركبات مماإعاقة حركة السابمة  إلى لالشارع أدككقكؼ المركبات عمى جانبي  ,كاألكشاؾ

 و مشيد الشارع.تشكي إلىأدل 
 تجاوزات السكان عمى أمالك الدولة: -5
 ( كحدة سكنية ضمف الفضاءات المفتكحة شماؿ حّي القمعة.32) بناء -أ 
شرؽ حّي القمعة كالسبب يرجع  ؿخضراء شماكحدة سكنية عمى أراٍض   (62) بناء -ب 

 الممكية مف جية أخرل. كتشدم في أسعار األراضي المجاكرة مف جية, االرتفاع إلى
 تجاوزات مؤسسات الدولة: ثانيا:

 اقتصرت ظاىرة التجاكزات مف قبؿ مؤسسات الدكلة عمى حالتيف فقط ككاالتي:
كاف في بداية  إذ مف قبؿ بمدية راكه, رجب خلشارع الشيالتبدؿ الكظيفي المستمر  -8

شارع  إلىأصبح شارع تجارم كيجرم اآلف تحكيمو  النشأة شارع سكني ثـ بعد التعديؿ
كمف خالؿ  إرباؾ كعدـ تثبيت ممكية األرض المكاجية لمشارع. إلىسكني مّما أدل 

الدراسة الميدانية يظير أف الشارع يمّر بيف األحياء السكنية مف جية كضيؽ الشارع 
 ـ. (80-8) في بعض األحياف مف جية أخرل مف
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مدحت ة تغيير صنؼ استعماؿ أرض مخصصة لمجانب الترفييي كالثقافي مثؿ قمع -3
 أرض مخصصة لبناء القصكر الرئاسية. إلى باشا

 :حّي راوه الجديدة
 يعّد حّي راكه الجديدة مف األحياء الحديثة كالمخططة بما يتناسب مع الجانب الطبيعي

باعتباره حي متكامؿ في البناء  )العادات كالتقاليد( كالجانب البشرم )تضّرس األرض كالمناخ(
قطعة أرض  (200) بمدية راكه إفرازالتجاكزات بعد  إليوإال أف سرعاف ما امتدت  ,كالخدمات

أصبح مجمكع  إذ تكّسع الحي عمرانيا, إلىسكنية مكممة مع الحي السكني الجاىز مّما أدل 
حالة تجاكز  (839) ككاف نصيب السكاف حالة تجاكز, (822التجاكزات في ىذا الحي )

 إلىكف أف تصنؼ التجاكزات حسب الجية المتجاكزة كيم حاالت تجاكز لمدكلة, (6ك)
 األصناؼ اآلتية:

 تجاوزات السكان: أوال:
تنكعت ظاىرة التجاكزات لككف سكاف الحي خميط مف مستكيات كانحدارات كبيئات 

حالة تجاكز حسب  (839) اختمفت التجاكزات مف حيث اليدؼ كالتي بمغت ؾ, ككذلمختمفة
 األصناؼ اآلتية:

 االستعمال:تغيير  -9
حالة تجاكز كالتي يمكف  (308بمغ تعداد التجاكزات في حي راكه بتغيير االستعماؿ )

 : كاألتيتصنيفيا 
حالة تجاكز  (806) بمغت مجمكع التجاكزات لممحالت الغذائية الغذائية والمنزلية: -أ 

الرغـ مف كجكد سكؽ عصرم منفذ مف قبؿ  ىالحي عممكزعة بمكاقع مختمفة مف 
خالؿ استغالؿ  فالتجاكزات مالشركة الفرنسية كالذم لـ يسمـ ىك أيضان مف يد 

 الفضاءات المفتكحة في السكؽ لكقكؼ المركبات كالحركة كبناء المحالت.
بحكـ  انخفضت أعداد المحالت اإلنشائية في حّي راكه الجديدة المتجاكزة, اإلنشائية: -ب 

كبمغت  مساحات, إلىكحاجة المحالت اإلنشائية  كاإليجاراتأسعار العقارات  ارتفاع
حالة تجاكز ترّكزت في المجمع التجارم كأماكف متفرقة مف  (30) مجمكع تجاكزات

 الحي.
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بعد تكّسع الحي نحك الجية الجنكبية الشرقية أصبح ىنالؾ نقص في  الخدمات: -ج 
سياسة االكتفاء  إتباع إلىتطمب األمر , مّما األداءالنكع كمستكل  إذالخدمات مف 

فضالن عف كقكع الحي في مركز المدينة كانتشار الخدمات  الذاتي مف داخؿ الحي,
حدان  حتصبل لمحيالجية الغربية  مفؼ عك الرحمف بف  دشارع عباإلدارية عمى امتداد 

 فأصالن بيف الحي كشارع عبد الرحمف بف عكؼ.
 حالة تجاكز كبنسبة (60) لألغراض الخدمية ةالمحالت المتجاكز كبمغت أعداد 

%( مف مجمكع التجاكزات لألغراض الخدمية عمى الرغـ مف كجكد المنطقة 37328)
 الرحمف بف عكؼ. دشارع عبالصناعية كالمجمع التجارم بالقرب مف 

حالة تجاكز كىذا نتيجة  (22) بمغت عدد حاالت التجاكزات لمخدمات األخرل األخرى: -د 
 مركز المدينة. كقكع الحي في

 تجاوزات السكان بعدم االرتداد: -2
 فتجاكز محالة  (82) إلىاتسعت ظاىرة التجاكزات بعدـ االرتداد لمكحدات العمرانية 

)محالت تجارية كشقؽ سكنية كمكاتب  لمكحدات العمرانية األماميةخالؿ استغالؿ الكاجيات 
(, فضالن عف استغالؿ األرصفة لعرض البضائع كعمؿ 8-6) صكرة كعيادات طبية(

أثر سمبان عمى  المركبات مماجانبي الشارع لكقكؼ  ؿاألرصفة كاستغالالمسقفات الثابتة عمى 
 حركة المركبات كالمشاة كتشكيو مشيد الشارع.

 تجاوزات السكان عمى أمالك الدولة: -5
حالة  (262) إلىاكه الجديدة اتسعت ظاىرة التجاكزات عمى أمالؾ الدكلة في حّي ر 

لتحتؿ المرتبة األكلى في التجاكزات عمى أمالؾ الدكلة. كىذا بسبب  %(2238) تجاكز كبنسبة
كسعة مساحة الحي ليحتؿ المرتبة األكلى  مكقع الحي كانتشار المؤسسات الخدمية كاإلدارية,

نسمة كانتشار  (6868) كالمرتبة الثانية في عدد السكاف 3ـ (8897888) بالمساحة
 كقد أخذت التجاكزات األشكاؿ اآلتية: الفضاءات غير المستغمة جنكب كشرؽ الحي,

. كالمخصصة (*))حي راشد( في الجانب الشرقي مف الحي ةكحدة سكني (620) بناء -أ 
 كحزاـ اخضر لممدينة كأماكف التكّسع المستقبمي.

كحدة ( 30ك) شماؿ الحي, ةكحدات سكني( 80) استغالؿ األراضي الترفييية لبناء -ب 
 جنكب الحي. ةسكني
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 المنزلية كشقؽ كمكاتب ائؽاستخداـ الحد (8-6) صكرة

 
 ـ.82/6/3082الدراسة الميدانية بتأريخ  المصدر:

 
كجامع العباس في الفضاءات  محمد الفاتح, علبناء جاماستغالؿ األراضي الترفييية  -ج 

 المفتكحة شرؽ الحي.
 ةكحدات سكني( 6) شماؿ غرب الحي لبناء استغالؿ ارض مخصصة لحديقة عامة -د 

)تغيير صنؼ االستعماؿ كالتجاكز عمى أمالؾ  كبيذا ارتكب السكاف تجاكز مركب
 الدكلة.

التجاكزات عمى الفضاءات المفتكحة داخؿ الحي السكني كالتي راعى فييا المخطط  -ق 
الشمالي عند الطرؼ  (88) مفتكحة اءاتظف ؾالمدينة بتر لمحي السكني طبيعة مناخ 

 إلىمّما أدل  الغربي لمكحدات العمرانية السكنية المنفذة مف قبؿ الشركة الفرنسية,
قياـ السكاف  إلىمّما أدل  االبناء عمييحديقة المنزؿ أك  إلىالتجاكز عمييا بضميا 

 بعمؿ مخالفة  مركبة أيضان )تغيير صنؼ االستعماؿ كالتجاكز عمى أمالؾ الدكلة(.
اخؿ السكؽ العصرم المخصصة لكقكؼ المركبات كالحركة استغالؿ الفضاءات د -ك 

 ( محالن تجاريان عمى أشكاؿ مغايرة لطبيعة كاختصاص المحالت المجاكرة.30بإنشاء )
محالن تجاريان عند الطرؼ الجنكبي الغربي مف حّي راكه الجديدة كاستخدامو  (32إنشاء ) -ز 

 كمجمع صناعي.
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كجكد أحكاض التعفير التي  بكاألكدية بسب الشكارع إلىطرح المياه الثقيمة المنزلية 
 بنفاذ المياه كعدـ كجكد مجاٍر لمصرؼ الصحي. ألتسمح
 تجاوزات مؤسسات الدولة: ثانيا:

 حاالت تجاكز كحسب األشكاؿ اآلتية: (6) إلىبمغت تجاكزات مؤسسات الدكلة 
 تغيير صنف االستعمال -9
بناية الدفاع المدني  إلىتغيير صنؼ استعماؿ ارض مخصصة لبناء مستكصؼ  -أ 

 جنكب الحي.
نير الشارع  عبد  إلىنشر الكتؿ األسمنتية حكؿ الدكائر الحككمية كالقسـ منيا يصؿ  -ب 

 إعاقة حركة المركبات كالمشاة كتشكيو مشيد الشارع. إلىيؤدم  عكؼ مماالرحمف بف 
 إشغال أبنية مخالفة لمتصميم  -2
 مركز لمشرطة. إلىإشغاؿ بناية مركز الشباب  -أ 
 .(83)قائمقامية راكه إلىإشغاؿ بناية منظمات المجتمع المدني  -ب 

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات

يؤكد  ـ,3002كقكع أغمب التجاكزات عمى أراٍض تعكد ممكيتيا لمدكلة بعد عاـ  إف -8
كقصكر في تطبيؽ القكانيف لدل الجيات ذات  عمى ضعؼ كغياب الجياز الرقابي,

 استفحاؿ ظاىرة التجاكزات كانتشارىا في كؿ أنحاء المدينة. إلىأدل  العالقة,
أف لعدد السكاف عالقة طردية بعدد التجاكزات في مختمؼ أحياء المدينة  أثبتت الدراسة -3

يمكف مالحظة ارتفاع عدد التجاكزات كانخفاضيا مع ارتفاع عدد السكاف  إذ
 الفّعاؿ في عدد التجاكزات.كانخفاضيـ إذ أف ىذا المتغير أم عدد السكاف أثبت تأثيره 

الخدمات في أغمب أحياء المدينة دكران كبيران في زيادة عدد  جيكريةأدت عممية عدـ  -2
التجاكزات التي جاءت لغرض تغطية النقص الذم جاء نتيجة انعداـ لمخدمات 

 المخصصة لكّؿ حي عمى كفؽ ما جاء بو التصميـ األساس المعد لممدينة.
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ـ مف 3082اسية لمدينة راكه كما تبعيا مف تحديث لغاية عاـ لـ تتمكف التصاميـ األس -6
 تحقيؽ متطمبات النمك الحضرم كحاجة السكاف مف االستعماالت السكنية كالخدمية,

 كما أنيا لـ تعالج مشكالت التجاكزات عمى األراضي.
انعداـ الكعي التخطيطي لدل المكاطنيف كتجسّد ذلؾ مف خالؿ قياميـ بالعديد مف  -2

 ات عمى مستقبؿ المدينة مّما يعكس جيمو بمدل أىمية الجانب التخطيطي.التجاكز 
غزك االستعماؿ التجارم عمى أغمب أحياء المدينة كالسيما في مركزىا إذ شكؿ ذلؾ  -6

منافسان قكيان أماـ االستعماؿ السكني مّما أدل إلى تشتتو كسط االستعماؿ التجارم 
 الدخيؿ عمى المنطقة السكنية.

 التوصيات:
العامة ككضع حدكد كاضحة المعالـ لتكّكف عائؽ أماـ المتجاكزيف  يحاطة األراضإ  -8

 بحجة عدـ معرفتيـ بحدكد األراضي مثؿ رصؼ طريؽ أك التشجير.
منيا تشجيع القطاع الخاص لممساىمة في تشييد  كضع سياسات قصيرة األمد,  -3

 لالرتقاءكمشاركتيا في تجديد الكحدات العمرانية المتدىكرة  الكحدات العمرانية السكنية,
كتقديـ الدعـ المالي ألصحاب المساكف  كتنشيط صناعة مكاد البناء, بالبيئة العمرانية,

 المتيرئة كتحسيف األكضاع السكنية كالخدمية.
المدينة لمعمميات التخطيطية عمى مستكل  )طبيعية كبشرية( بناء قاعدة معمكمات  -2

ميمة في  فييا استعماالت األرض كاف يككف التحديث دكرم لككنيا مدخالت تكضح
 أعداد المخططات الييكمية كاإلقميمية بما يتناسب مع حجـ المدينة.

كعدـ تحكيؿ استعماالت األراضي  مراعاة تطبيؽ المخططات كالمعايير التخطيطية,  -6
القصكل كالتي ال  بالضركرة  إال األخرل, لالستخداماتالمخصصة لمخدمات العامة 

 تتقاطع مع األنظمة كالقرارات التخطيطية.
شبكة الماء  طرؽ النقؿ, ؿ, مثتكفر الخدمات األساسية ككفاءتيا لتحديد مد  -2

كالخدمات  كمكاقع النفايات, كتصريؼ مياه األمطار, كالصرؼ الصحي, كالكيرباء,
ككضع ضكابط  بمية,االحتياجات المستق فاألدنى مكتكفير الحد  كالصحية, التعميمية,

 ممكنة التنفيذ لمحّد مف النمك السريع لممدف.
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, فرض ضكابط ممزمة كمشجعة عمى الكحدات العمرانية المطمة عمى الشكارع الرئيسة  -6
الرئيسة حيث نكع االستعماؿ كقكانيف البناء كعالقتيا المكانية مع شبكة الشكارع  فم

 المركبات كحركة المشاة. تكمسارا
ميدانية دقيقة كشاممة كليست عينات لعدد األسر الساكنة في مناطؽ  إعداد مسكحات  -7

 اإلسكانيةالتجاكزات كمكثقة بالخرائط لتكفير قاعدة معمكماتية دقيقة لدعـ السياسة 
 المستقبمية.
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 المصادر
 .8ـ, ص8980جاسسكتك باشالر, جماليات المكاف, ترجمة غالب ىمسا, بغداد,  (8)
فميح الراكم, أثر تطكر شبكات الطرؽ عمى النمك الحضرم لمدينة راكه, رسالة مييب كامؿ  (3)

ـ, 3003لمدراسات العميا, جامعة بغداد, عاـ  كاإلقميميماجستير)غ.ـ(, مركز التخطيط الحضرم 
 .70ص

 ـ3083قضاء راكه, بيانات الحصر كالترقيـ, بيانات)غ.ـ(لعاـ  إحصاءمديرية  (2)
 ـ.3082التخطيط, شعبة المتابعة, بيانات)غ.ـ(, عاـ مديرية بمدية راكه, قسـ  (6)
ـ, 8983نيضة حضارية, مركز دراسات الكحدة العربية, بيركت,  أـعبد الممؾ, تنمية  أنكر (2)

 (.66-62)ص
 ـ.3083قضاء راكه, بيانات الحصر كالترقيـ, بيانات)غ.ـ(, لعاـ  إحصاءمديرية  (6)

, بيانات)غ.ـ(, عاـ اإلحصاءاكه, قسـ التخطيط, شعبة المديرية العامة لتربية األنبار, مديرية تربية ر  (7)
 ـ.3082

 ـ.3082دائرة صحة محافظة األنبار, قسـ التخطيط كالمتابعة, بيانات)غ.ـ(,  (8)
 .3082, بيانات)غ.ـ(, عاـ اإلحصاءمديرية الكقؼ السني لمحافظة األنبار, قسـ التخطيط, شعبة  (9)
 ـ.82/7/3082الدراسة الميدانية بتأريخ  (80)
الناصر صبرم شاىر الراكم, كامجد رحيـ محمد الكبيسي, التجاكز عمى التصميـ األساس عبد  (88)

 .86ـ, ص3083لمدينة الرطبة, مجمة جامعة األنبار لمعمـك اإلنسانية, العدد األكؿ, آذار, عاـ 
()  الشكارع حي راشد ىك مف اكبر حاالت التجاكز في مدينة راكه إذ قاـ أحد سكاف المدينة بتخطيط األرض كشؽ

يصاؿ الخدمات إلى ىذه القطع ككضع كافة الخدمات كحسب  بأسعار تعدُّ رمزية مّما  المعايير كبيع ىذه القطع السكنيةكا 
شجع مف تكجو السكاف إلى ىذه األرض, كيعدُّ ىذا الحي مف ناحية التخطيط يفكؽ بكثير مّما ىي عميو أغمب إحياء 

لـ تقـ بمدية راكه بأم عمؿ رادع ضد ىذه التجاكزات, كتعدُّ ىذه تجربة ناجحة  كمع كؿ ىذا راكه كال سيما القديمة منيا.
 عمى مستكل التخطيط الخاص.

 ـ.82/7/3082الدراسة الميدانية بتأريخ  (83)


