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 )هذٌنت راًه منٌرجًا(

  لطٍف حسن عبذاهلل .مم. امحذ حسن عٌاد الفيذاًي. د.أ
 تربٍت األنبارهذٌرٌت  لرتبٍت للبناثكلٍت ا –جاهعت األنبار 

 ادلستخلص
يعّد التصميـ االساس لممدينة بمثابة الدستور الذي ينظـ استعماالت األرض ويحدَد 
مالمحيا المورفولوجية, وعميو فإف اي تغيير في نوع ونسب استعماالت األرض ال يتناسب مع 

 مرونة التصميـ األساس سيكوف لو تأثير سمبي عمى البيئة الحضرية وسكاف المدينة.
جاء ىذا البحث ليسمط الضوء عمى تحديد أسباب التجاوزات عمى األراضي وممتمكات 
الدولة واآلثار المترتبة عمييا, تـ إتخاذ مدينة راوه انموذجًا لمدراسة كونيا تعاني مف ارتفاع 
اعداد التجاوزات سواء داخؿ حدود التصميـ األساس او عمى األطراؼ الحضرية لممدينة 

ـ بسبب التدىور األمني الذي اصاب العراؽ بصورة عامة ومدينة راوه  0220خاصة بعد عاـ 
بصورة خاصة, ودراسة القوانيف والتشريعات التي كاف ليا األثر الريادي في استفحاؿ ظاىرة 

 التجاوزات.
( حالة تجاوز 5209( حالة تجاوز منيا )0965افرزت الدراسة الميدانية بوجود )

سكنية غير اصولية ضمف حدود التصميـ األساس وخارجو,  تمثمت بتشييد وحدات عمرانية
وختـ البحث بعدد مف االستنتاجات والتوصيات التي يراىا الباحثاف كفيمة بالحد مف استفحاؿ 

 ومعالجة ظاىرة التجاوزات.
Reasons For The Aabuses And Their Implications 

Abstract 

The design basis for the city as a Constitution that regulates land use 
determines the morphological features, and therefore any change in the type and 
proportion of land uses no means commensurate with the flexibility of design 
basis would have a negative impact on the urban environment and the inhabitants 
of the city. 

The research sheds light on the causes of abuse on the land and property 
of the State and its consequences, was to take the city saw him model for study 
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as experiencing high numbers of abuses both within the design basis or on the 
urban city especially after 2003 because of deteriorating security that hit Iraq in 
General and the city saw him in particular, and the study of laws and regulations 
which had the effect of leading the growing phenomenon of abuse. 

Produced a field study (2691) case of exceeding them (1026) if the 
construction of urban housing units non-fundamentalist within and outside of the 
basic design, and research with a number of conclusions and recommendations 
by researchers to reduce growth and address the phenomenon of abuse. 

 ادلقذهت 
تعَد المدينة مف أبرز مظاىر الحياة الحضرية المعاصرة بوصفيا تنظيـ عضوي معقد 

إذ يسعى  وخميط لمختمؼ استعماالت األرض ومركز لتجمع السكاف ونشاطاتو المختمفة,
 المخططوف أف تكوف الظواىر مرتبة بما يخدـ سكاف المدينة وأقميميا.

بؿ تختمؼ مف حيث النوع  تقتصر عمى زماف ومكاف محدد,إف ظاىرة التجاوزات لـ 
والنسب داخؿ الدولة الواحدة مف وقت الى آخر ومف منطقة الى اخرى حسب الظروؼ 
األقتصادية واألجتماعية والسياسية واألمنية سواء مف حيث األسباب واآلثار أو أسموب 

 معالجتيا.
اآلثار المترتبة عمييا جاء ىذا البحث لمكشؼ عف أسباب ومصدر ألتجاوزات و 

الخاصة بمدينة راوه والتي يرى الباحثاف ومف خالؿ الدراسة الميدانية أف ظاىرة التجاوزات تعود 
ـ رافقيا عدد مف 0220 وأستفحمت بعد عاـ جذورىا التأريخية الى النشأة األولى لممدينة,

اوز لتصبح ظاىرة القوانيف والتشريعات التي اعطت الضوء األخضر إلستمرار السكاف بألتج
تتوارثيا األجياؿ في وضح النيار لضعؼ الجانب الرقابي والتشريعي لمدولة والجانب الثقافي  

وعمى الرغـ مف اآلثار السمبية لظاىرة التجاوزات إال انيا ال تخمو مف بعض  لسكاف المدينة,
اب الدخؿ اإليجابيات والتي تكمف في توفير المأوى ولو بالحد األدنى مف الخدمات ألصح

إضافة الى اف سكاف التجاوزات يساىموف  المنخفض والتي عجزت الدولة عف توفير السكف,
وكذلؾ حصوليـ عمى مدخوؿ اعمى  في البناء االقتصادي لممدينة مف خالؿ توفير العمالة,

 مما كانو يحصموا عميو في األرياؼ.
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 هشكلت البحث
التي تواجو مدينة  العامة مف المشكالتتعَد حالة التجاوزات عمى األراضي والمباني 

 -يمت مجموعة مف العوامؿ في اظيارىا مف خالؿ األسئمة اآلتية:راوه والتي اس
 ىؿ لمعوامؿ البشرية دور في المشكمة؟ -5
 ما مدى عالقة العامؿ الطوبوغرافي في ىذه المشكمة؟ -0

 فرضٍت البحث
 -تمت صياغة فرضية البحث باآلتي:

األراضي وممتمكات الدولة في مدينة راوه تأثيرًا سمبيًا عمى تؤثر التجاوزات عمى 
 الجانب الخدمي وتشويو النسيج العمراني لمدينة راوه.

 أىوٍت البحث
تعَد مشكمة التجاوزات مف المشاكؿ الحضرية التي تعاني منيا مدينة راوه قديمًا 

المترتبة عمييا عمى وتكمف أىمية البحث في الكشؼ عف أسباب التجاوزات واآلثار  وحديثًا,
وإلفتقار السجالت الرسمية لمدوائر الحكومية  المستوى الخدمي والمشيد الحضري لممدينة,

فقد تـ األعتماد عمى الدراسة الميدانية وعمؿ إستمارة األستبياف  ألعداد وانواع تمؾ التجاوزات,
 لمعرفة أسباب التجاوزات واآلثار المترتبة عمييا.

 ىذف البحث
 -ث الى ما يأتي:ييدؼ البح

الكشؼ عف نوع ونسب التجاوزات وتداعياتيا التي تفاقمة تداعياتيا خاصة بعد عاـ 
ـ والتي ستجعؿ المدينة معتمة تعاني مف مشكالت حضرية تنعكس أثارىا عمى سكاف  0220

 المدينة وأقميميا.
 حذًد البحث

 (625) مساحتيا حدد البحث بدراسة مدينة راوه التابعة لمحافظة األنبار والبالغة
 (5888) ـ وبكثافة سكانية عامة 0250نسمة عاـ  (59662وعدد سكانيا ) ىكتار,
 (.5) يتوزعوف عمى ثمانية أحياء سكنية خارطة ,0نسمة/كـ
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 0250عاـ  راوهالتوزيع المكاني النوعي لمتجاوزات في مدينة : (5خارطة )

 
 التصميـ االساس.المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى خارطة 

 
 أسبابو تصنٍفو, التجاًز هفيٌهو,

 مفهوم التجاوز

وتخطي حدود  التجاوز لغة تجاوز المكاف جازه وتخطاه وتجاوز في الشىء افرط فيو,
والتجاوز اصطالحًا التغيير في صنؼ استعماالت األرض مف قبؿ السكاف أو  ,(5)المسموح بيا

وىذه العممية ناجمة  خالفا لما جاء بو التصميـ األساس, (0)الدولة دوف حؽ أو مسوغ قانوني
ويمكف تصنيؼ التجاوزات تبعًا لمجية التي قامت بيا  عف قصور التصميـ األساس لممدينة,

 -الى األصناؼ األتية:
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 تجاوزات السكاف والتي اخذت األشكاؿ اآلتية: -5
السيما السكني والحدائؽ المنزلية الى استعماؿ  التجاوز بتغيير صنؼ األستعماؿ -أ 

 تجاري.
 التجاوز عمى امالؾ الدولة واالمالؾ الخاصة  -ب 

 -تجاوزات مؤسسات الدولة والتي اخذت األشكاؿ اآلتية: -0
 تغيير صنؼ األستعماؿ ومخالفة التصميـ األساس. -أ 
 األستيالء عمى أراضي ومنشآت غير مخصصة لتمؾ الدوائر والمؤسسات. -ب 

  مقدمة :

مع تزايد اليجرات وتوّسع العشوائيات في الخمسينات مف القرف الماضي, دعا 
زالة المناطؽ العشوائية  ,المخططوف إلى سف تشريعات لمنع اليجرة مف الريؼ إلى المدينة وا 

عادة سكانيا إلى مواطنيـ األصمية, وكانت نتيجة أبحاثيـ العممية آنذاؾ ىي  مف المدف وا 
المناطؽ وقاطنييا بنعوت سمبية, ورأوا أنيا تمحؽ الضرر بالتركيب الطبيعي تحديد صفات ىذه 

واالجتماعي واالقتصادي لممجتمع الحضري, كوف ىذه المساكف وضعت دوف تخطيط أو 
أصبحت موطنًا يئة اجتماعية تعاني مف البطالة فتزويد بالخدمات الالزمة, وتكونت في ب

 ألعماؿ العنؼ والجرائـ.
إال أف تطور ىذه األبحاث العممية التي أجريت عمى الظاىرة أدى إلى ظيور اتجاه 

ىو مؤشر نمو  التجاوزاتفي منتصؼ الستينات أكثر تفاؤاًل, اذ وجدت ىذه األبحاث أف سكف 
وليس ارتداد, فقد رأوا أنو كمما ازدأدت الحضرية في المدينة كمما استفحمت ظاىرة السكف 

قاطني ىذه المناطؽ يساىموف في البناء االقتصادي لممدينة مف خالؿ فييا, وأف  المتجاوز
 توفير العمالة, وكذلؾ حصوليـ عمى مدخوؿ أعمى مّما كانوا ليحصموا عميو في األرياؼ.

أما أف ىذه المساكف تفتقر لمتخطيط والخدمات العامة, فقد برز ىنا مبدأ "مساعدة 
 المتجاوزة.لبيئة في المناطؽ النفس" الذي اعتمدوا عميو كمنياج لتحسيف ا

تناوؿ البحث ظاىرة تشيّيد الوحدات العمرانية السكنية الغير أصولية  المبحثوفي ىذا 
والتي بمغت  كونيا نعّد أىـ وابرز أنواع ألتجاوزات لصمتيا المباشرة بحياة سكاف المدينة,

تجاوز وبنسبة حالة  (512) ووفؽ أسموب العينة تـ تحديد وحدة عمرانية سكنية, (5209)
  :(0)اعتمادا عمى المعادلة اآلتية %(1) خطأ
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 =Nالعدد الكمي                                    =nحجـ العينة 
 =eنسبة الخطأ

 العٌاهل ًالذًافع للتجاًزاث على األراضً:
أف وخصائص التجاوزات عمى األراضي إال  اببوعمى الرغـ مف التشابو الواضح ألس

حقيقة األمر ىنالؾ اختالؼ واضح بيف أماكف تواجدىا حسب العوامؿ الطبيعية والبشرية 
 الخاصة بكؿ منطقة.

 أًال العٌاهل الطبٍعٍت:
 -املوضع:-1

تعدُّ مدينة راوه مف المدف النيرية في جزئيا الجنوبي وىي شبو جزيرة مّما دفع السكاف 
منذ بداية الستينيات مف القرف الماضي والذي  لمتوّسع العشوائي باألتجاه نحو شماؿ المدينة

سبؽ مرحمة التخطيط وليتفرع في الثمانينيات وما تالىا الى االتجاىيف الشرقي والغربي مف 
 وحّي القادسية(. )حي راوه الجديد, المدينة

عامل طوبوغراػوة األرض-2
(4)

 

 اآلتية:اف المدينة ذات تضاريس معقدة ويمكف تقسيـ مواضيعيا الى األقساـ 
ـ( فوؽ مستوى  561-501) ويتراوح االرتفاع مف القسـ المغمور بمياه سّد حديثة, -أ 

والذي يمثؿ القسـ الجنوبي  ـ خط االنغمار النيائي, (561) سطح البحر. ويعّد خط
 )اجزاء مف حّي القمعة وحّي اليداية(. مف المدينة القديمة

يقع شماؿ نير الفرات, وذات  والذي ـ فوؽ مستوى سطح البحر, (591) خط االرتفاع -ب 
والمتمثؿ بالجزء المتبقي )مف حّي القمعة وحّي  حافات شديدة االنحدار باتجاه النير,

 اليداية(.
والذي توّسعت عميو المدينة  ـ فوؽ مستوى سطح البحر, (022) خط االرتفاع -ج 

كؿ مف  في وتخترقو عدد مف األودية العميقة الضيقة )وادي الميألفَّ ووادي المزلكاف(,
والتي   وحّي القادسية( وحّي السالـ, وحي راوه الجديد, وحّي اليداية, )ألحَي العسكري,

أصبحت ىذه التضاريس واألودية تشكؿ تحديا لمتوّسع العمراني لمدينة راوه مّما اضطر 
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لما  المخطط العمراني ترؾ ىذه األودية والمناطؽ المتضّرسة كفضاءات مفتوحة,
مادية وتقنية عالية لتصبح ىذه الفضاءات داخؿ األحياء السكنية  تتطمبو مف امكانيات

بدوف أي استعماؿ وبحكـ موقعيا داخؿ المدينة وقربيا مف مراكز الخدمات األساسية  
 أصبحت محط أنظار السكاف لمتجاوز عمى تمؾ األراضي.

 الرتبة -3

 تتنوع الترب في مدينة راوه الى نوعيف:
منتشرة في اليضبة الغربية وىي غير مرغوب فييا لمزراعة التربة الكمسية الصخرية ال -أ 

والسكف لما تتطمبو مف إمكانيات مادية عالية سواء ألستصالح التربة أو تسويتيا 
واإلكساء والضغط لتشييد الوحدات العمرانية السكنية مّما دفع المخطط بتركيا 

وتنتشر بشكؿ  عمييا,لتصبح فيما بعد فرصة أماـ السكاف لمتجاوز  فضاءات مفتوحة,
 أساسي في حّي القادسية وحّي الشيداء وحّي السالـ وحّي راوه الجديدة.

التربة الرسوبية المحاذية لضفة نير الفرات, والتي كانت سمة غذاء المدينة والتي  -ب 
حالت دوف امتداد التجاوزات عمييا كما ىو عميو الحاؿ في األحياء المحاذية لنير 

إال أف تخمؼ االنتاج وارتفاع  وحَي الخضراء(, وحَي اليداية, )حَي القمعة, الفرات
أسعار األراضي المجاورة ساعد الى امتداد التجاوزات الييا مف خالؿ تشييد الوحدات 

 العمرانية السكنية
 عامل املناخ:-4

)النباتي والحيواني( دفع  االنتاج الزراعي راوه ضمف االقاليـ الجافة ولقّمةيقع قضاء 
بالتجاوز عمى األراضي وتشييد الوحدات  ضبة والمناطؽ المجاورة لمدينة راوه,سكاف الي

 العمرانية السكنية واالستقرار عند أطرافيا أو ضمف حدود التصميـ األساسي لمدينة راوه.
 عامل الفوضان:-5

انغمار الشريط الزراعي والجزء الجنوبي مف المدينة بمياه سّد حديثة أجبر السكاف الى 
النزوح الى المناطؽ المرتفعة شماؿ المدينة وتشييد الوحدات السكنية عمى األراضي دوف التقيد 

 (5) صورةبالممكية ومعايير التخطيط العمراني لممدينة. 
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 ـ5689نة راوه عاـ انغمار الشريط الزراعي لمدي (5صورة )

 
 المصدر: بمدية راوه / االرشيؼ                

 
 ثانٍا العٌاهل البشرٌت

ـ(, 0250-0220) %( لممّدة مف 089زيادة حجـ المدينة نتيجة لمنمو الطبيعي ) -5
 ـ, 0250( نسمة سنة 59662) بمغ عدد سكاف مدينة راوه الى وارتفاع معدؿ اليجرة,

وحدة سكنية وىو ناتج عف السكف المشترؾ  (801) ولوجود عجز سكني قدر بػ
 %(, 09) وااليجارات وعامؿ االندثار لموحدات العمرانية السكنية والتي بمغت نسبتيا

 مّما دفع سكاف المدينة صوب األراضي المفتوحة والغير مستغمة.
 ألدامة التوأصؿ االجتماعي. الرغبة الشديدة في السكف مع األىؿ واألقارب, -0
 السماسرة والتجار باستخداـ اسموب الدعاية لترويج بيع األراضي الغير أصولية,دور  -0

مف حيث المساحة ومستقبؿ األرض وتوفير الخدمات األساسية والتمميؾ المؤكد 
)حّي  وبأسعار رمزية شجعت السكاف عمى التجاوزات عمى األراضي كما حصؿ في

 وحَي الخضراء(. وحّي راوه الجديدة, القادسية,

                                                 
=عػدد الوحػدات  - %((0)معدؿ االندثار) + )عدد الوحدات السكنية المطموبة لسنة اليدؼ( العجز السكاني(

 المشيدة(.



 . امحد حسن عواد الفهداويد.أ

 

اسباب التجاوزات على األراضي واآلثار 

 حسن عبداهللم.م. لطوف  املرتتبة علوها منطقة الدراسة 
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%( ونسبة خريجي  9) خفاض المستوى الثقافي لدى السكاف اذ بمغت نسبة االميةان -6
 %( والشيادات العميا 06) %( ونسبة خريجي الدراسة المتوسطة 08) االبتدائية

 (. 5) %( جدوؿ 5) )ماجستير ودكتورا(
 ـ0250( توزيع السكاف حسب المراحؿ الدراسية لمنطقة التجاوزات لمدينة راوه 5) جدوؿ

مستوى ال
 العممي

 كمية معهد اعدادية متوسطة ابتدائية امية
شهادات 

 عميا
 2 5 00 01 84 84 01 العدد
 0 8 4 04 08 24 6 % النسبة

 المصدر: الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبياف.
 

مّما  (1)والسيما اذا كانت المباني مخالفة ومتعدية عمى خط البناء  التأسي بالجيراف, -1
دفع أرباب ىذه العوائؿ الى التجاوز عمى األراضي دوف اإلكتراث باآلثار العمرانية 

 . والبيئية لعدـ إلماميـ بقوانيف التخطيط العمراني بسبب انخفاض المستوى الثقافي
 ثالثا العٌاهل االقتصادٌت

ي مف انغمار الشريط الزراعي بمياه سّد حديثة أدى الى نزوح السكاف نحو الجزء شمال -5
والبحث عف فرص عمؿ جديدة وتشييد وحدات عمرانية سكنية غير أصولية  المدينة,

 بالقرب مف أماكف العمؿ.
مف سكاف مناطؽ التجاوزات لمدينة  %( 16) انخفاض مستوى المعيشة الى أكثر مف -0

 ( 0) الؼ دينار عراقي جدوؿ (022-022راوه والتي يتراوح معدؿ الدخؿ الشيري )
 ـ0250الميف حسب عينة الدراسة لمدينة راوه  ( توزيع0) جدوؿ

 عاطل متقاعد مهن حرة ربت بيت موظف عسكري طالب المهنة
 80 8 02 00 28 5 88 العدد

 28 0 05 668 08 0860 2668 النسبة %
 المصدر: الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبياف.

 
عمييا النشاط الزراعي والخدمي  نتيجة نقص فرص العمؿ في المدينة والتي يغمب
عاماًل والنعداـ الصناعات  (080) والتي ينخفض فييا عدد العامميف في النشاط الصناعي الى
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 01) اذ بمغت نسبة العاطميف عف العمؿ األساسية التي تعدُّ الركيزة االقتصادية لسكاف المدينة,
 (.0) جدوؿ %(.

)الؼ دينار عراقي(  حسب معدؿ الدخؿ اشيريتوزيع السكاف لمناطؽ التجاوزات  (0) جدوؿ
 ـ 0250لألسرة 

أقل من  معدل الدخل
211 

 211- 
011  

011-
811 

811-
811 

811-
611 

 فأكثر 611

 5 20 00 03 80 05 العدد
 860 0068 04 22 01 00 ة %بالنس

 المصدر: الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبياف.
 

دخؿ األسرة والذي شجع السكاف أصحاب الدخؿ المنخفض  وىذا مؤشر عمى انخفاض
 بالتجاوز عمى األراضي لتوفير السكف.

 ارتفاع أسعار األراضي األصولية التي يتراوح سعر المتر المربع الوأحد بيف -5
يقابميا سيولة اقتناء األراضي الغير أصولية عف  ( ألؼ دينار عراقي,022_522)

( 52الى  1) يتراوح سعر المتر المربع الواحد بيف أو بأسعار منخفضة )المزمة( طريؽ
مّما دفع عدد مف سكاف المدينة لبيع أراضييـ األصولية أو دورىـ  الؼ دينار عراقي,

 السكنية وشراء أرض أكبر مساحة وأقؿ سعر في منطقة التجاوزات.
الرمؿ والحصى( وانخفاض أسعارىا  الجص, توافر المواد اإلنشائية المحمية )حجر, -0

أدى الى إنخفاض كمؼ إنشاء الوحدات العمرانية  توفر األيدي العاممة الرخيصة,و 
السكنية الغير أصولية شجع ىذا عمى البناء ضمف األراضي الغير أصولية, بما 

 يتالءـ مع حجـ األسرة ومستوى الدخؿ.
ألراضي الطمع وحب التممؾ لدى البعض مف السكاف لممتاجرة أو اإلستحواذ عمى ا -0

 ألوالدىـ في المستقبؿ لضماف السكف والقرب مف العائمة. ألسرة وحجز أراض  ألفراد ا
انخفاض عائدية االنتاج الزراعي وارتفاع أسعار األراضي المجاورة ليا داخؿ المدينة  -6

 وعند أطرافيا شجع ىذا أصحاب ىذه األراضي الى فرزىا وبيعيا كقطع سكنية.
واتباع  والسكاف بصورة خاّصة, ضعؼ الدعـ المالي لقطاع االسكاف بصورة عامة -1

أو أجازة  سياسة روتينية ترىؽ السكاف عند محاولتيـ لمحصوؿ عمى القرض العقاري,
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فضال عف ارتفاع نسبة الفائدة مف جية وتعارضيا مف الشريعة االسالمية مف  البناء,
دفع السكاف لمتجاوز عمى األراضي وتشييد الوحدات السكنية عمى شكؿ  جية أخرى,

 لتوفير مالذ آمف ألسرىـ بما يتالءـ مع امكانياتيـ المادية. مراحؿّ 
 رابعا التشرٌعاث ًالقٌانني احلكٌهٍت:

وتتمثؿ بسياسة الدولة مف حيث األنظمة والقوانيف والتشريعات ومصادر التمويؿ 
فضاًل عف الوضع األمني الراىف الذي يعّد البوتقة الحقيقية ألنَّشطة  والسياسة االسكانية,

 والقوانيف والتشريعات أىمية كبيرة في ضبط العممية التخطيطية ولألنظمة وسياسة الدولة,
 واسموب التعامؿ مع محيطو. وتنظيـ عالقة االنساف ببيئتو المكانية

وتعاني المدف مشاكؿ عدة  يشكؿ القانوف الدعامة األساسية لحماية التصميـ األساس
في تخطيط  وسائط النقؿ )السيارة( تية وسيطر بسبب القصور في تطبيؽ المعايير التخطيط

ومف أبرز القوانيف التي كاف ليا الدور الريادي في تفشي ظاىرة التجاوزات القوانيف  ,المدف
 والقرارات اآلتية:

م30/6/1959 591 ؼانون -1
(6)

. 

 أجاز ىذا القانوف تمميؾ األراضي المتجاوز عمييا بعد دفع قيمتيا وبأسعار رمزية,
 .داخؿ حدود التصميـ األساس لممدينة شرط اف تكوف

م1978لسنة  1490ؼرار رؼم  -2
(7)

. 

وحدات سكنية قبؿ ىذا القرار  شيدوافيف والكسبة الذيف ظأجاز تمميؾ األراضي لممو 
 .شرط اف يكوف المتقّدـ ىو المالؾ الحقيقي لمدار

م1979لسنة  548ؼرار  -3
(8)

. 

االستعماؿ لقطعة األرض المتجاوز زيف بغض النظر عف نوع و أجاز تمميؾ المتجا
 عمييا.

م1987لسنة  734ؼرار  -4
(9)

. 

أجاز لصاحب األرض الزراعية بإنشاء دور سكنية لو وألوالده البالغيف بما فييا 
األراضي الزراعية داخؿ حدود التصميـ والذي اكسب الشرعية لظاىرة التجاوزات ومنيا حّي 

 راضي الزراعية الى وحدات سكنية.الخضراء في مدينة راوه التي تحولت فييا األ
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م27/6/2001يف  154ؼرار  -5
(10)

 

عقارات الدولة ضمف التصميـ األساس دوف الحصوؿ  عالج ىذا القرار التجاوزات عمى
 عمى الموافقات الرسمية ومنيا التجاوز بالبناء واستغالؿ المشيدات واألراضي.

م27/6/2001يف  156ؼرار  -6
(11)

. 

ـ عمى األراضي الممموكة 5/5/0225عمى األراضي قبؿ أجاز تمميؾ المتجاوزيف 
وتممؾ تمؾ األراضي بقيمتيا  لمدولة أو البمديات الواقعة ضمف حدود التصميـ األساس لممدف,

 الحقيقية وقت تقديـ الطمب. 
م23/10/2002يف  230ؼرار  -7

(12)

. 

األساس يستثني المتجاوزيف في القرى الواقعة خارج حدود التصميـ  002وجاء القرار 
التي شمميا التصميـ األساس وأصبحت داخؿ حدود التصميـ األساس ليمنح ساكنييا  لممدينة,

 حؽ تمميؾ األراضي.
 خاهسا عاهل اخللل ًالقصٌر يف التصوٍن األساس:

اتساع رقعة المدينة بعيدا عف المعايير التخطيطية واالمتداد الشريطي لممدينة باتجاه  -5
وحّي راوه الجديدة( ومع القرى المجاورة لحّي  الشيداء,وحّي  الشماؿ )حّي السالـ,

الخضراء غربا شجعت السكاف عمى االستحواذ عمى تمؾ الفضاءات بطريقة غير 
 أصولية.

عدـ اتباع سياسة االمالء لمفضاءات المفتوحة داخؿ حدود التصميـ األساس القديـ  -0
وحّي  وحّي اليداية, يدة,)حّي راوه الجد مّما جعميا عرضة لمتجاوز مف قبؿ السكاف في

 وحّي القمعة(. وحّي الخضراء, القادسية,
 االعتماد عمى الجانب الفني عند أعداد المخطط األساس دوف إجّراء المسح الميداني, -0

 (50)وغالبا ما تطبؽ تصاميـ قطاعية شبو جاىزة لمدف أخرى.
ضي المخصصة تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية التي حددىا التصميـ األساس جعؿ األرا -6

لتمؾ المشاريع عرضة لمتجاوز عمييا ومنيا الحدائؽ العامة مثؿ إنشاء جامع عمر بف 
والتجاوز  عبد العزيز في الحّي العسكري عمى أكبر مساحة مخصصة لحديقة عامة,

 عمى األراضي المخصصة لالستعماؿ الصحي في حي راوه الجديد. 
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د استعماالتيا ولـ ينفذ اسموب الحزاـ وجود مساحات كبيرة عمى أطراؼ المدينة لـ تحد -1
المناطؽ المحاذية لحّي القادسية والخضراء  األخضر مّما جعميا عرضة لمتجاوزات,

 والسالـ وراوه الجديدة. 
 وأراضي االوقاؼ, وأراضي البمديات, تشتت عائدية ممكية األرض )األراضي األميرية, -9

اوه الجديدة وحّي القمعة مّما سيؿ ومنيا في حّي الخضراء وحّي ر  واألراضي الخاّصة(.
 عممية التجاوز عمييا مف قبؿ السكاف لعدـ مراقبتيا مف قبؿ الجية العائدة ليا. 

( دارًا في حّي راوه 02قّمة الوحدات السكنية الواطئة الكمفة والتي ال تتجاوز عددىا ) -1
 الجديدة مع زيادة الطمب عمى الوحدات السكنية. 

راضي وتوزيعيا فضاًل عف إخفاؽ التصاميـ في إستيعاب تأخر البمدية في فرز األ -8
إذ أف مساحة  حاجة السكاف مف قطع األراضي السكنية مف حيث العدد والمساحة,

في حيف ال يقؿ مساحة  0ـ (022-022القطع المفروزة ال تتجاوز مساحتيا بيف )
 (56).0ـ (122قطع األراضي السكنية ألمتجاوز عمييا عف )

 األهنٍت ًالسٍاسٍت:سادسا العٌاهل 
ـ 0220كما يعتقد البعض بعد سنة  إفَّ ظاىرة التجاوزات ىي ليست وليدة الساعة,

( حالة غير 580اذ بمغت عدد التجاوزات ) نتيجة لمتدىور األمني وغياب سمطة القانوف,
لكنيا اتسعت بعد ىذا التأريخ عمى أثر انييار المؤسسات اإلدارية  ـ, 0220أصولية قبؿ عاـ 

لتشمؿ األراضي والمباني وأمالؾ ومؤسسات الدولة وىذا جاء نتيجة عدـ قدرة  ألمنية,وا
الذي وفر مالذ امف ألستفحاؿ ظاىرة التجاوزات في كؿ  االجيزة الرقابية مف تنفيذ واجباتيا,

)حي  ومنيا مدينة راوه والتي ظيرت فييا احياء كاممة بطريقة التجاوزات انحاء المدف العراقية,
 وحي حسف(.راشد, 

 احلكٌهٍت يف ظاىرة التجاًزاث:التشرٌعاث ًالقٌانني  تقٍٍن أثر عاهل
عرفت التشريعات والقوانيف البمدية في العراؽ منذ الثالثينيات مف القرف الماضي 

مف خالؿ توجيو وتنظيـ  ولعبت دورا في تنظيـ الحياة بصوره عامة والمدينة بصورة خاّصة,
وكاف لمدعـ المالي  ,التنظيـ العمراني وقوانيف وشروط البناءاستعماالت األرض وفؽ أحكاـ 

والقانوني الدور الرائد في تخطيط وتنفيذ خطة المدينة مف خالؿ مجموعة مف القرارات 
إال أف ما يأخذ عمى البعض منيا أنيا لـ تعالج ظاىرة التجاوزات عمى أراض   ,التشريعية
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أسيـ البعض منيا في زيادة نسبة التجاوزات لما بؿ  وعقارات الدولة بشكؿ جذري قبؿ وقوعيا,
منحة المشرع القانوني مف حؽ تمميؾ المتجاوز داخؿ وخارج حدود التصميـ األساس لممدينة 

نساني لمعاجمة أزمة السكف أو إوبدافع  ,سواء عمى األراضي األميرية أو األراضي الزراعية
متمثمة  ي ظؿ الحمالت االنتخابية,ـ ف 0220وال سيما بعد عاـ ة لمصالح سياسية أو شخصي

 تشريعيةعمما أف القرارات ال في ايصاؿ الخدمات والبنى التحتية الي مناطؽ التجاوزات,
ومف القرارات  ,اإلدارية في حالة ايصاؿ الخدمات لمناطؽ التجاوزات ةالوحد رئيس تحاسب

 يف عمى األراضياوز المتجالسكاف  المشجعة عمى التجاوزات االعفاءات المالية المستحقة مف
 .رمزية لقاء تمميؾ األرض واحيانا تقيـ األرض بأسعار

نفاذ إال أف بعض المتجاوزيف بعد  وعمى الرغـ مف تحديد فترة تقديـ طمب التمميؾ
ـّ تقديـ تاريخ الطمب ضمف الفترة السابقة ولكثرة  ,تاريخ القرار وبتعاوف مع الجيات اإلدارية يت

عتبارىا التمميؾ لممتجاوزيف شجع البعض عمى تكرار التجاوز عمى القرارات التي أجازت حؽ ا
ىذا ال يعني أف كؿ القرارات كانت و  طريقة أسيؿ وأقؿ تكمفة في الحصوؿ عمى حؽ التمميؾ

ومنيا قرار  تالدور اإليجابي والرادع لمتجاوزامشجعة لظاىرة التجاوزات بؿ كاف لمبعض منيا 
لسجف مدة ال تزيد عف عشر سنوات أو الحبس مدة ـ والذي ينص با 06/0/5666في  (09)

 ال تقؿ عف ثالث سنوات كؿ مف سكف مف غير اذف أو عقد مسبؽ دارا أو شقة تعود لمغير.
تقؿ عف عشر سنوات اذا كانت الدار أو الشقة تعود ممكيتيا  وتكوف العقوبة بالحبس مدة ال

السياسية الظروؼ وبسبب الفساد االداري وضعؼ الجانب األمني والرقابي بحكـ الى الدولة. 
 تمؾ القرارات. ةأضعفت مف فاعمي التي مر بيا العراؽ

 اَثار النامجت عن ظاىرة التجاًزاث على األراضً:
 يمكف تقييـ اآلثار الناجمة عف ظاىرة التجاوزات بأآلثار اآلتية:

 اآلثار السلبوة: -ا

تطرؽ عف اآلثار السمبية الناجمة عف ظاىرة التجاوزات عمى األراضي في البد مف ال
يحدث خمؿ في  اذ أف التجاوز عمى األراضي ال مدينة راوه بيدؼ التعرؼ عف مدى خطورتيا,

التنظيـ المكاني بمورفولوجية المدينة وتغيير نوع ونسب االستعماؿ فحسب بؿ يترؾ آثار 
وىذه اآلثار ليست مستقّمة بعضيا عف بعض  ة وتخطيطية,اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمني

بؿ اف أي خمؿ اقتصادي سيخيـ بظاللو عمى الجانب االجتماعي واألمني والبيئي 
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لتظير المدينة معتمة جّراء عدـ االلتزاـ بما خطط ليا لما خمفتو  والعكس صحيح, والتخطيطي,
 ظاىرة التجاوزات مف اآلثار:

 اآلثار االؼتصادية  -أ 

نتيجة تشييد  (,0ـ012600) التيمت التجاوزات مف األراضي الزراعية حوالي -5
فأوجد ما يسمى بالتصحر  الوحدات العمرانية السكنية عمى األراضي الخضراء,

 الحضري وحولت األراضي الزراعية الى بيئات سكنية غير مطابقة لممعايير السكنية,
مّما أدى الى قّمة  وحّي القمعة(, ية,وحّي اليدا وتمثمت ىذه الحالة في )حّي الخضراء,

 )نباتي وحيواني( ونزوح األيدي العاممة الى المناطؽ المجاورة. االنتاج الزراعي
انتشار بعض الصناعات الغذائية والحرفية داخؿ الوحدات السكنية أدى الى تداخؿ  -0

 استعماالت األرض.
العرض والطمب لذا تعد األرض مف أىـ عناصر االنتاج ويتحدد سعرىا وفؽ اسموب  -0

إال أف األرض باتت عرضة  يجب اف تستغؿ بما يحقؽ عامؿ االتزاف في المدينة,
 لمتجاوز دوف مراعاة السعر الذي يحدده الموقع ونوع االستعماؿ.

إف النمو الحضري السريع غير المخطط يتطمب توفير خدمات وبنى تحتية تحتاج الى  -6
والذي يؤدي بدوره الى  االقتصادية مف توفيرىا,مبالغ مالية عالية تعجز برامج التنمية 

 تدني الدخؿ السنوي لألفراد.
سكنية أدى الى انتشار الباعة المتجوليف  عدـ وجود اسواؽ وال سيما باألحياء اال -1

 وىشاشة االقتصاد الحضري.
%( مف سكاف مناطؽ التجاوزات فضاًل  01ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ الى ) -9

 %(, 15) %( لتصؿ نسبة العاطميف عف العمؿ الى 09) الطمبةعف ارتفاع نسبة 
وىذا يعكس الواقع االقتصادي لسكاف المنطقة وتأثيره عمى اقتصاد المدينة. وأظيرت 

ألؼ دينار عراقي  (022%( مف عينة المسح دخميا أقؿ مف ) 55الدراسة اف )
 (.0) جدوؿألؼ دينار عراقي  (022-022) %( كانت دخواليا حوالي 02وبنسبة )

مّما أدى  %(, 986) ضعؼ مشاركة المرأة في العمؿ وأرتفاع نسبة ربات البيوت الى -1
الى قّمة مساىمة المرأة في النشاط اإلقتصادي لممدينة بصورة عامة ودخؿ األسرة 

 بصورة خاّصة.
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  (022 (  
 

 اآلثار اإلجتماعوة والثقاػوة -ب 

لسكاف مناطؽ  أفرزت ظاىرة التجاوزات عمى األراضي آثارًا اجتماعية وثقافية
وكاف البعض منيا موروث يظير مف خالؿ سموؾ وأفّعاؿ السكاف اليومية, واآلخر  التجاوزات,

مكتسب جّراء االختالط بساكني الحي أو محيط العمؿ لتترجـ ىذه اآلثار بكال الحالتيف الى 
 يحظى بترحاب سكاف المدينة وال ينسجـ مع طابعيا الحضري, سموؾ اجتماعي وثقافي ال

 لتي يمكف اجماليا باآلثار اآلتية: وا
ضعؼ الترابط االجتماعي بيف سكاف منطقة التجاوزات وىذا بسبب اختالؼ بيئاتيـ  -5

(. 6) لقدوميـ مف اماكف متفرقة مف االرياؼ والمدف العراقية وخارج القطر جدوؿ
 والتي أحدثت خمال في التركيبة اإلجتماعية لتمؾ األحياء السكنية في المدينة.

 ـ 0250محّؿ السكف السابؽ لسكاف منطقة التجاوزات في مدينة راوه  (6)جدوؿ
 المنطقة

من داخل 

 المدينة
 القضاء الريف

محافظة 

 األنبار

المحافظات 

 األخرى

خارج 

 العراق

 7 74 47 07 02 47 العدد

 230 72 02 77 70 7434 النسبة%

 االستبيافالمصدر: الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة 
 

ومنيا انتشار تربية الحيوانات داخؿ الوحدات السكنية  انتشار ظاىرة التريؼ الحضري, -0
أو الرعي بيا داخؿ األحياء السكنية وىي ظاىرة منتشرة عند  والفضاءات المفتوحة,

 (. 0) سكاف مدينة راوه األصمييف أو سكاف مناطؽ التجاوزات صورة
 ( الرعي داخؿ األحياء السكنية      0صورة )

 
 ـ                            55/50/0250المصدر/الدراسة الميدانية بتأريخ                
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%( يرافقيا ظاىرة العنؼ األسري ضد  1ارتفاع نسبة تعدد الزوجات والتي تصؿ الى ) -0
 التجاوزات. لتدني المستوى الثقافي لسكاف مناطؽ المرأة واألطفاؿ,

سنة والذي  (01_59%( لالعمار مف ) 91) ارتفاع نسبة الزواج المبكر الى نسبة -6
وىذا يعود أيضًا الى تدني  (,1) جدوؿ أدى الى زيادة معدؿ النمو السكاني لممدينة,

 .ى الثقافي لسكاف مناطؽ التجاوزاتالمستو 
 ـ 0250لمدينة راوه توزيع السكاف حسب سف الزواج في مناطؽ التجاوزات  (1) جدوؿ

 فأكثر 86 88 – 06 08 – 26  28 – 08 العمر/ سنة
 8 08 81 000 العدد

 0 4 28 68 النسبة%
 الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبياف المصدر:

 

%(, في حيف بمغت نسبة خريجي الدراسة االبتدائية  9) ارتفاع نسبة االمية لتصؿ الى -1
وىذا مؤشر عمى انخفاض المستوى الثقافي والذي يخيـ بظاللو عمى  %(, 08الى )

الجانب اإلقتصادي والمعاشي, لينعكس عمى سموؾ السكاف مف ممارسات ال تميؽ 
 بسكاف المدينة.

 اآلثار التخطوطوة -ج 

يشكؿ التخطيط الدعامة األساسية لبناء المدينة والوسيمة الفاعمة لمعالجة المشكالت 
مف خالؿ تحديد نوع  لكوف المدينة متغيرة الشكؿ والحجـ والوظيفة,الحضرية المتفاقمة 

المشكالت الحضرية وأسبابيا ومدى خطورتيا وطرؽ معالجتيا بما يؤمف مزيج مقبوؿ مف 
جّراء  وتمبية رغبات المجتمع, استخدامات األرض والمحافظة كقاعدة لمنشاط البشري, وا 

 التحديث عند الضرورة.
ف أنظمة استعماالت األرض داخؿ المدينة تأخذ مواقعًا محددة اف مبدأ الحاجة جعؿ م

بما يكفؿ لالستعماؿ تقديـ الخدمات لسكاف المدينة وما يجاورىا. ومف الطبيعي اف تترؾ ظاىرة 
 التجاوزات عمى األراضي في مدينة راوه اآلثار التخطيطية اآلتية:

%( مف مساحات  51)%( بسبب اضافة  61ارتفاع نسبة االستعماؿ السكني الى ) -5
 (.9) الفضاءات المفتوحة لإلستعماؿ السكني عمى حساب االستعماالت األخرى جدوؿ

 ـ 0250استعماالت األرض األساسية قبؿ وبعد التجاوز في مدينة راوه لعاـ  (9) جدوؿ
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المساحة قبل  نوع االستعمال
 2م التجاوز

 النسبة
% 

حصة 
 الفرد

المساحة بعد 
 2م التجاوز

 النسبة
% 

حصة 
 المعايير الفرد

 81 205 88 8186841 043 08 0064453 السكن
 21 002 20 0450128 5864 04 0622852 النقل
 2 368 068 026212 660 062 014032 التجارة

 4 0263 268 206086 0164 2 048250 الصناعة
 560 0063 262 054043 0063 262 054043 التعميم
 064 163 1608 02621 160 162 04125 الصحة

 0062 04 068 016851 06 0 231802 مباني حكومية
 1602 5 063 080288 5 063 080288 الخدمات العامة

 166 00 268 228061 0166 2 041244 الجوامع
 166 864 060 55084 864 060 55084 المقابر
 668 0166 2 041244 0466 068 008818 الخضراء
 0168 266 168 88132 860 0 51088 البساتين

الترفيهية 
  860 0 51088 368 068 02621066 والرياضية

الفضاءات 
  40 0866 0816286 08660 2368 2834561 المفتوحة

   011 5108811 800 011 5108811 المجموع
 GPSألعتماد عمى برنامج اتصرؼ الباحث ب راوه.-المصدر مديرية التخطيط العمراني لمحافظة األنبار

 ـ.0225وخارطة التصميـ األساس لعاـ 
 

 )حي راشد( والجية الغربية ظيرت التجاوزات بشكؿ واضح جدًا مف الجية الشرقية -0
وأصبحت مناطؽ ىذه األحياء المتجاوزة مف أبرز المعوقات البشرية  )حي حسف(.

لمتوّسع المستقبمي لممدينة. مّما اضطر الجيات التخطيطية في اآلونة األخيرة اتباع 
 ( والتي يتطمب تجاوزىا كمؼ مالية عالية.5) في حي راشد خارطة (51)اسموب القفز

شّكؿ  وحَي حسف( )حَي راشد, مف الخدمات األساسية حرماف مناطؽ التجاوزات -0
والتي تتجاوز  وحّي القادسية( )حي راوه الجديد, ضغطًا عمى المناطؽ المجاورة منيا

وحدوث مشاكؿ اجتماعية وطبقية مع سكاف  الطاقة االستيعابية لممناطؽ المجاورة,
 األحياء المجاورة.
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شكمت التجاوزات في داخؿ األحياء السكنية عقبة اساسية أماـ عممية التحديث الدوري  -6
منيا تأخر إنشاء اماكف ترفييية في المنطقة المحصورة بيف حّي  لمتصميـ األساس,

ؼ المدينة شماؿ حّي السالـ أو مجمعات سكنية عند أطرا وحّي السالـ, راوه الجديدة,
 وحّي الشيداء.

واختالؼ ابعادىا أدى الى عدـ انتظاـ البموكات  عدـ انتظاـ مساحة القطع السكنية, -1
واختالؼ عرض الشوارع وعدـ انتظاميا وانتشار الشوارع الترابية في حي  السكنية,

 راشد وحي حسف.
دة ( وح0022) السكنية مف أدت ظاىرة التجاوزات الى ارتفاع عدد الوحدات العمرانية -9

 ( وحدة عمرانية.6009) سكنية الى
وبسبب ضعؼ السمطات المحمية مف أداء دورىا في منع ظيور وانتشار التجاوزات 
أصبحت المعالجات التخطيطية استجابة لواقع الحاؿ لمشكالت آنية تفتقر الى رؤية استراتيجية 

 يحيط بيا.في معالجة اآلثار السمبية لمناطؽ التجاوزات وما 
 تدني مستوى اخلدمات:  -د 

تؤثر نوع ومستوى الخدمات في االحتفاظ بساكنييا وتخفؼ مف المتطمبات األساسية 
بحاجة لمخدمات  فاالنساف والتفرغ لممارسة اليوايات وتدعـ الجانب النفسي والروحي لإلبداع,

مف ماء وكيرباء ومطاعـ ومدارس ومستشفيات ومتنزىات واالسواؽ والشوارع والصرؼ 
وكؿ ىذه الخدمات تحتاج الى مواقع ومساحات تتناسب مع  الصحي ومواقع النفايات.....الخ,

حجـ السكاف ونوع الوظيفة المقدمة, ومف متطمبات الحي السكني اف تنفذ ىذه الخدمات قبؿ 
اء إنشاء الوحدات السكنية وقد اخمت ظاىرة التجاوزات عمى كفاءة ىذه الخدمات مف أو أثن

حيث النوع ومستوى األداء لسكاف المنطقة وما يجاورىا مف احياء أصولية ومنيا األمثمة 
 اآلتية:
 الطاقة الكهربائية: -0

 ( مشتركاً 5209) ( مشتركًا بعد اضافة6009ـ ) 0250عدد المشتركيف عاـ  بمغ
وكاف والحمؿ المطموب لمطاقة  ف يمثموف الوحدات  السكنية التي  أنشات بطريقة التجاوز,والذي

مّما أثر عمى  (.1) جدوؿ ميغا واط, (51) ليرتفع العجز الى ميغا واط, (06الكيربائية ىو )
االنقطاعات المتكررة لمطاقة الكيربائية لألحياء السكنية مف خالؿ كثرة عطالت المحوالت 
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الكيربائية بسبب تحّمميا فوؽ طاقتيا القصوى نتيجة لمتعّدي والتجاوز غير القانوني والفني 
 عمى الشبكة الكيربائية مّما يؤدي الى انصيار وانقطاع االسالؾ الكيربائية.

 ـ (0250 - 0220) توزيع الطاقة الكيربائية لمدينة راوه مف (1) جدوؿ

عدد  الفترة الزمنية
 المشتركين

 لمطموبالحمل ا
 العجز ميغا واط المجهز ميغا واط ميغا واط

 02 0068 2868 0211 م2110
 03 03 08 8226 م2100

 عمؿ وتصرؼ الباحث. ـ, 0250ـ( عاـ  )غ. بيانات الشعبة الفنية, مديرية كيرباء مدينة راوه, المصدر:
 

 خدمات الماء: -2
الرئيسة الناقّمة لمماء  يكوف التجاوز عمى شبكة الماء مف خالؿ التعدي عمى االنابيب

وعمى شبكة التوزيع الداخمية غير القانوني والفني مّما يؤدي الى ىدر كميات كبيرة مف الماء 
)الحدائؽ المنزلية  مف خالؿ االستعماؿ المنزلي أو الصناعي وغسؿ المركبات والزراعي

 .(8) جدوؿ والعامة(
 ـ 0250ة راوه تحميؿ الواقع الحالي لخدمات الماء في مدين (8) جدوؿ

عدد 
 السكان

حصة 
 الفرد/لتر

الحاجة 
 0باليوم/م

معدل تشغيل 
 /ساعة

التجهيز 
 0الفعمي/م

 الضائعات
 0/م

الصافي 
 0/م

 العجز
 0/م

06581 061 6145 5 3881 0438 8628 868 
 ـ. 0250عاـ  ـ(, )غ. الشعبة الفنية بيانات مديرية ماء مدينة راوه, المصدر:

 
 اآلثار البوئوة: -ه 

التموث جّراء استخداـ االنساف لمموارد الطبيعية بشكؿ غير منتظـ ينتج عف  يحدث
ذلؾ مواد صمبة وسائمة وغازية جّراء نشاطات االنساف المختمفة والتي تمحؽ ضررا بالبيئة 

وذلؾ  الحضرية مف خالؿ تغيير نسب وخواص العناصر األساسية مف اليواء والماء والتربة,
 ية:مف خالؿ االستخدامات اآلت

ولو افترضنا باف   كغـ, (581 - 5) تقدر النفايات المنزلية لمفرد الوأحد يوميا بيف .5
لبمغت النفايات  وحدة سكنية, افراد/ (9معدؿ األسرة الواحدة في منطقة التجاوزات )
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وتشير الدراسات الى أف الطف الوأحد يطمؽ الى الجو  ( طنًا يوميا,056المطروحة )
وكبريتيد  والميثاف, وثنائي اوكسيد الكاربوف, )االمونيا, ازات, مف الغ0ـ (506) حوالي

وعدـ  .ايات في الفضاءات المفتوحةوما يعقد مف المشكمة رمي النف .(59)اليايدوجيف(
 وجود مواقع بعيدة ورسمية لطمر النفايات أو تدويرىا في مدينة راوه.   

 اآلثار البيئية الناجمة عف مياه الصرؼ الصحي. .0
مدينة راوه الى شبكات الصرؼ الصحي لكّؿ مف األحياء األصولية وغير تفتقر 

وغالبا ما تصرؼ مياىيا الى باطف األرض أو الشوارع واألودية المنحدرة صوب  األصولية,
أو باتجاه اليضبة كما  وحّي راوه الجديدة, وحّي اليداية, والمتمثمة في حّي القمعة, نير الفرات,

 والتي تسيـ في تموث التربة ومياه النير, وحّي القادسية, شيداء,وحّي ال في حّي السالـ,
واف عممية التخمص منيا  وتزداد المشكمة بزيادة عدد السكاف وبأرتفاع أعداد الوحدات السكنية,

 (.0صورة ) (51)يعّد مف أحد المشكالت البيئية التي تعاني منيا المدينة
 وتراكميا داخؿ األحياء ه( الميا0الصورة )

 
 ـ56/0/0250الدراسة الميدانية بتأريخ  المصدر/                          

 
 التلوث البصري: -و 

تظير مناطؽ التجاوزات عمى شكؿ كتؿ عمرانية غير منتظمة االبعاد وال سيما عند 
والبعض منيا ذو سطوح غير  أصحاب الدخؿ المنخفض وذات نسيج عمراني غير متجانس,

وبسبب  غير مكتممة البناء, %( 00) %( ونسبة 01) بنسبة منتظمة أو ىياكؿ عمرانية
ضعؼ الدعـ المالي ألصحاب الدخؿ المنخفض لجأ السكاف الى تشييد الوحدات السكنية في 
مناطؽ التجاوزات عمى شكؿ مراحّؿ مّما أدى الى تموث بصري مف خالؿ الشكؿ واالرتفاع 
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 (,6) جدوؿ لسكنية الغير مكتممة البناء.وأكتماؿ البناء والمخمفات عند الوحدات العمرانية ا
وتخترؽ تمؾ المناطؽ شوارع غير نظامية مف حيث االستقامة والتدرج اليرمي وتنتيي بممرات 

)حّي  ضيقة ال تستوعب حركت المركبات, ويمكف مالحظة ىذا األمر في األحياء القديمة
 وحّي اليداية(. القمعة,

الستعماؿ الصناعي والتجاري داخؿ ويظير في تمؾ المناطؽ الخمط الوظيفي ل
)حي راوه الجديد والحّي العسكري( والبعض منيا يحمؿ الموروث  المناطؽ السكنية منيا

مّما يفقد الفرد  العربي في البناء واآلخر ذو الطابع الغربي مف حيث الديكور ومواد البناء,
 االحساس بأالنتماء لممكاف.

 ـ0250العمرانية السكنية في مناطؽ التجاوزات درجة اكتماؿ الوحدات : (6) جدوؿ
 هيكل فقط نقص مكتمل البناء مستوى البناء

 61 03 30 العدد
 08 22 80 النسبة %

 الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبياف المصدر:
 

 االستنتاجاث ًالتٌصٍاث:
 االستنتاجات:

 5581) مف حدود بمدية راوه ال يتجاوزف ما يشكمو الييكؿ العمراني لممخطط األساس إ -5
تمثؿ  %( 8881) والمساحة المتبقية بحدود مف مساحة حدود البمدية لمدينة راوه, %(

مف  %( 1086) وتمثؿ المنطقة المبنية مساحات زراعية وبساتيف ومناطؽ صحراوية.
%(  0181) وال يزاؿ المتبقي قيد اإلنشاء والتصميـ بحدود حدود المخطط األساس.

مّما دفع السكاف لمتجاوز عمى تمؾ الفضاءات الغير  مف مساحة المخطط األساس,
 مستغمة.

يؤكد  ـ, 0220اف وقوع أغمب التجاوزات عمى أراض  تعود ممكيتيا لمدولة بعد عاـ  -0
وقصور في تطبيؽ القوانيف لدى الجيات ذات  عمى ضعؼ وغياب الجياز الرقابي,

 نحاء المدينة.أجاوزات وانتشارىا في كؿ أدى الى استفحاؿ ظاىرة الت العالقة,
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ومبنية بمواد ثابتة وغير مخالفة لممواصفات  ىنالؾ تجمعات منظمة أو شبو منظمة, -0
وتحتفظ  يمكف أف تممؾ األرض بعد دفع قيمتيا, المعمارية والمعايير التخطيطية,

ف تكوف أقساط وفؽ فترة زمنية محددة شرط البمدية بسند األرض لحيف تسديد األ
مف االستعماؿ السكني أو تكوف األرض المتجاوز عمييا الستعماالت ضاألرض واقعة 

 أخرى يمكف ايجاد بديؿ لو.
سيما بتنفيذ المخططات األساسية والمستحدثة وتطور المشكالت والقصور التشريعات  -6

نتج عنيا ظيور مناطؽ  التخطيطية التي منعت تنفيذ المخطط األساس لمدينة راوه,
 التوزيع الجغرافي والنوع والعدد. حيثزات تتبايف فيما بينيا مف تجاو 

 01) منيا ارتفاع نسبة االستعماؿ السكني تغير في نوع ونسب استعماالت األرض, -1
أدى الى  %( مف استعماالت األرض عمى حساب المساحات الخضراء, 62 - %

 ـ الى 0220 ( وحدة سكنية قبؿ عاـ0022ارتفاع أعداد الوحدات السكنية مف )
( وحدة سكنية أنشات عمى أراض  الدولة بصفة غير شرعية وفقداف المدينة 6009)

 مساحات واسعة مخصصة لألغراض الخدمية والترفييية.
حياء سكنية منيا )حي راشد وحي حسف( بعد أظيور مناطؽ التجاوزات عمى شكؿ  -9

ة التنفيذية جيز دليؿ عمى غياب الجياز الرقابي وعدـ استطاعة األ ـ, 0220عاـ 
مف والتي اكتفت بالتبميغات واالنذارات االنتقائية بحكـ فقداف األ ممارسة دورىا,

 الروتينية.
وىي تفتقر ألبسط  خمفت التجاوزات صورة مشوىة لممشيد الحضري لمدينة راوه, -1

مقومات الحياة مف خدمات وبنى تحتية وانتشار اليياكؿ العمرانية غير المكتممة البناء 
فيما بينيا وذات مساحات متباينة وتفتقر أيضًا الى التخطيط المسبؽ وتغمب  ومتداخمة

 عمييا شوارع ترابية وضيقة.
لمعالجة ظاىرة التجاوزات في  وف أفضؿ اسموب يمكف استخدامالى أمت الدراسة توصّ  -8

 المدينة ىو اسموب االرتقاء والتطوير.
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 التوصوات:

وتكوف ىذه االجيزة  ا,زالة التعديات في حينيوا   ,جيزة البمديةأمراقبة األراضي مف قبؿ  -5
وايجاد الوسائؿ المناسبة لمحّد مف ظيور  والقضاء, جيزة األمنيةمدعومة مف قبؿ األ

 .مناطؽ تجاوزات جديدة أو توّسع القائـ منيا
الستشعار ( واGISنظـ المعمومات الجغرافية )مثؿ  االستعانة بالوسائؿ التقنية الحديثة, -0

لتحديد مواضع التجاوزات الحديثة وبدقة مناسبة  والصور الفضائية (RSS)عف بعد 
 وبشكؿ دوري لتحديد تأريخ التجاوز.

عطاء كؿ األراضي  مالء الحضري ضمف التصميـ األساس لممدينةعتماد مبدأ اإلإ -0 وا 
وعدـ ترؾ مساحات واسعة داخؿ الّحيز الحضري بدوف  واستعماؿ خاص, صفة,

حّي الخضراء وراوه  كما ىو عميو الحاؿ في لتجاوز,استعماؿ مّما يسيؿ عممية ا
 الجديدة وحّي اليداية.

منيا  لمعالجة ظاىرة التجاوزات عمى األراضي, مدبعيدة األ ستراتيجياتوضع  -6
ليا القدرة عمى تخطيطية و تمتمؾ رؤية  التشريعات وأجيزة ادارية ورقابية متمكنة
تبني مشروع ثقافي لتوعية السكاف  ف, فضال عمعالجة ظاىرة التجاوزات ومنع انتشارىا

 جماىيرية.الثقافية وبمشاركة ت مف خالؿ الندوا
الحد مف المضاربات بأسعار الوحدات السكنية وااليجارات وقطع األراضي مف خالؿ  -1

وتبني الدولة إنشاء  يجارات,وضع تشريعات تحدد قيمة الوحدات السكنية وأسعار اإل
وذات نماذج معمارية تراعي العادات والتقاليد السائدة  ,الوحدات السكنية واطئة الكمفة
 .لمحّد مف االجتيادات الشخصية في مدينة راوه وااللتزاـ بتنفيذىا

توزيع األراضي وتقديـ الدعـ المالي لمسكاف عمى شكؿ قروض تتناسب مع المستوى  -9
 رض مع مبادىء الشريعة االسالمية.المعاشي ورفع الفوائد الضريبية التي تتعا

بما يتناسب مع توفر األراضي  ,تحديد مناطؽ التوّسع العمراني وفؽ معايير تخطيطية -1
 ومقدار تكمفة الخدمات األساسية ونوع وغرض االستخداـ. ,ستخداـالصالحة لإل

نة في مناطؽ اكلعدد األسر الس إعداد مسوحات ميدانية دقيقة وشاممة وليست عينات -8
دة معموماتية دقيقة لدعـ السياسة االسكانية التجاوزات وموثقة بالخرائط لتوفير قاع

 المستقبمية.
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