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 العوامل الجغرافية واثرىا في الخدمات الريفية في  قضاء راوه
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 :الممخص
اف الخدمات  الريفية وما تحتوييا مف استعماالت االرض      

والخدمات بنوعييا  المجتمعية واالرتكازية  المكممة لممدينة, لذلؾ البد 
السيما ريؼ قضاء راوه  مف الىتماـ بالريؼ لكونو يحقؽ ىذا التكامؿ

ما يمتمكو مف امكانيات كبيرة و ومف ابرزىا  االراضي الشاغرة ,لذا 
البد مف االىتماـ بتمؾ االستعماالت والخدمات ألنيا  تعد مقياس تقدـ 
الريؼ و تـ دراسة الخدمات بشقييا المجتمعية واالرتكازية ,و تـ 

اذا اف مف اىـ تناوؿ دراسة السكاف الذي مف اجمو تقاـ الخدمات, 
صور التنمية الريفية ىي توفير الخدمات لإلنساف الساكف في تمؾ 
األرياؼ والمقاطعات ,بؿ يتعدى ذلؾ في توفيرىا  لسكاف المناطؽ 

 والمدف احيانا.
ىناؾ العديد مف المقاطعات خمت مف السكاف -توصمت الدراسة الى 

ت وصؿ والفعاليات االخرى بسبب الوضع األمني اذ بعض المقاطعا
 كثافة السكاف الى اقؿ مف شخص لكؿ كيمو متر مربع.

فضال عف النقص في الخدمات الصحية وخاصة اذا عرفنا اف حصة 
نسمة ال نو مركز صحي  0022المركز الصحي الواحد اقؿ مف 

 فرعي.
وختـ البحث بتوصيات ومقترحات لمعالجة نقص الخدمات في ريؼ 

 قضاء راوه
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Abstract: 

Rural services and what it contains in terms of uses of 

land and services of both types: the societal and central 

are complementary to the city. So it is necessary to pay 

attention to the countryside because it achieves this 

integration, especially the countryside of Rawa district  

which possesses great capabilities and the availability of 

vacant lands. These uses and services are the measure of 

the progress of the countryside for this reason the 

services were studied  in both their  societal and 

mainstay aspects, the population study for which 

services are established. Thus  one of the most important  

aspects of rural development is providing services to the 

people who live in those countryside and districts and 

sometimes it goes beyond that.That is it provides 

serveces to the inhabitants inthe other places and cities. 

   The study found that there are many districts empty of 

residents and other activities due to the security 

situation.Some of  them  have a population density of 

less than one person per square 

kilometer.Furthermore,there is a shortage of health 

services, especially if we know that the share of a single 

health center is less than 2,500 people   because it is a 

branch health center. 
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 -:المقدمة 
التنمية ىي احد الحموؿ لمعالجة ما يعانيو الريؼ العراقي بصورة عامة ومنطقة   

قمؿ يؼ سوؼ تجمب االستقرار وبالتالي تـ الخدمات في الر يالدراسة بصورة خاصة اذ اف تقد
الالزمة واالعتماد عمى الجيود المحمية الفوارؽ  بيف الريؼ والمدينة مف خالؿ وضع الحموؿ 

والحكومية المتناسقة والبحث عف االمكانات ألحداث ىذا التوازف بيف الريؼ والمدينة, وتعاني 
منطقة الدراسة مف العديد مف المشاكؿ عمى صعيد الخدمات لذلؾ جاء ىذا البحث لدراسة 

ية متمثمة بالفرد ونشاطاتو الخصائص البشرية وعالقتيا بالخدمات, اذ تعد الخصائص البشر 
 2المختمفة مف االمور التي تأخذ بنظر االعتبار عند تنمية الخدمات السيما الضرورية

 -أواًل: مشكمة البحث:
ػ ىؿ  ىناؾ خدمات في ريؼ راوه ؟ ليا دور في تنمية ريؼ راوه؟ ما طبيعة تمؾ 

 الخدمات؟
  -ثانيًا: فرضية البحث:

وارتكازية في ريؽ قضاء راوه ليا اىمية كبيرة في التنمية ىنالؾ خدمات مجتمعية -
 الخريفية مف خالؿ تقديـ تمؾ الخدمات لإلنساف.

 
 -ثالثا: ىدف البحث:

ودرجة الرضا عنيا مف  راوهالوقوؼ عمى طبيعة الخدمات التي تقدـ في ريؼ قضاء 
 قبؿ السكاف.

 حدود منطقة الدراسة:
التابعة لقضاء راوه والمكونة ليا كما في  تحدد منطقة الدراسة بحدود المقاطعات

 (1الخريطة )
 السكان : 

السكاف ىـ المتغير والثروة االقتصادية ومف اجميـ تقاـ الفعاليات المختمفة  , ويوصؼ 
السكاف بانو عامؿ جغرافي ديناميكي , اذ يؤثر في البيئة الطبيعية وامكانية استغالليا عمى 

الطبيعية والبشرية عامالف مشتركاف في تحقيؽ التنمية الريفية وفؽ ارادتو , اذ تعد الخصائص 
, اذ ىذه الخصائص ليا دورا في اقامة العديد مف النشاطات االقتصادية , اذ اف ىذه 
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الخصائص الديموغرافية تؤدي الى وجود عالقة متينة بيف السكاف والتنمية وبدورىا تعمؿ عمى 
(,فتمثؿ الخصائص السكانية 9,ص0212دعبوسي ,تحقيؽ التقدـ االجتماعي واالقتصادي )ال

) عدد السكاف وتوزيعيـ , نمو السكاف , الكثافة السكانية , تركيب السكاف (وسنتناوليا كما 
 يأتي

 عدد السكان وتوزيعيم -8
يقصد بتوزيع السكاف ) ىو مقدار ما يصيب المنطقة مف حجـ السكاف سواء كاف ذلؾ 

ة او الوحدة االدارية ( كمنطقة عمى المستوى الدولة  او المحافظ
,( واف موضوع توزيع السكاف لو اىمية كبيرة مف قبؿ 199,ص1996الدراسة)السويدي,

الباحثيف وذلؾ لمعرفة انتشارىـ عمى سطح االرض خاصة في النصؼ الثاني مف القرف 
 ( اذا يتـ دراسة توزيع السكاف باالعتماد عمى عوامؿ متعددة70,ص1988العشريف)الييتي ,

( نجد اف السكاف 0( وخريطة)1منيا عوامؿ طبيعية ومنيا عوامؿ بشرية  ,مف خالؿ جدوؿ )
يتوزعوف في قضاء راوه بشكؿ متبايف بيف منطقة واخرى تبعا لمعوامؿ الجغرافية التي اشرنا 

 .الييا سابقا
 راوهالحدود االدارية لقضاء  (8الخريطة )
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المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة العراؽ  االدراية, المصدر: جميورية العراؽ, وزارة الموارد 
 1222222:1ـ, مقياس2010لسنة,

 م0288(التوزيع الجغرافي  ألعداد السكان حسب المقاطعة في منطقة الدراسة 8جدول) 
المساحة /كـ  اسـ المقاطعة المقاطعة

0 
عدد 

 السكاف
 الكثافة  النسبة %

 90,6 %9,27 1631 18 الشعيثي والدير 16
 21,5 % 8,5 495 23 الباللية 18
 - ػػػػػػ ػػػػػػ 487 ديـو وادي ميالف 26
 17,7 %5,11 675 38 وطأة الرحبة 29
 - ػػػػػػ ػػػػػػ 2331 اراضي الجزيرة الشمالية 33
 1,4 %7,3 427 293 ديـو الجزيرة 34
 34,9 %7,13 804 23 العمارية والكوزية 35
 3,2 %5,9 345 105 المورية والنطرية 36
 11,4 7,3% 424 37 مجمع السمسية 39
 4,0 %2,9 169 42 العامرية والحسانية 40
 7,3 %5,4 316 43 البرودية 43
 0,09 %2,3 136 1366 ديـو جبالة العماري 44
 0,4 %7,3 426 1065 ديوـ البكرة اليعربية 45

 0,9 100% 5848 5871 المجموع
االعتماد عمى: وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات,  المصدر

         ـ0218شعبة احصاء عنو , نتائج الحصر والترقيـ لعاـ 
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 (اعداد السكان في منطقة الدراسة0خريطة)

 (8باالعتماد عمى جدول) -المصدر:    
 0218نجد اف عدد سكاف منطقة الدراسة لعاـ مف خالؿ الجدوؿ اعاله والخريطة 

( الؼ نسمة , واف عدد 02( الؼ نسمة مف مجموع سكاف قضاء راوه والبالغ عددىـ )5848)
سكاف منطقة الدراسة في تناقص , ىذا يعود الى االضطراب  في الوضع االمني وعمميات 

سكاف يتوزعوف بصورة  التيجير التي دفعت السكاف اليجرة الى  محافظات  ومدف اخرى , واف
( 16عشوائية وذلؾ لعوامؿ اقتصادية واجتماعية ,مف خالؿ الجدوؿ اعاله احتمت مقاطعة )

%( اما 9,27( نسمة وبنسبة )1631الشعيثي والدير المرتبة االولى في عدد السكاف ويقدر )
( 804ف )( )العمارية والكوزية ( اذ بمغ عدد السكا50المرتبة الثانية فتمثؿ في المقاطعة )

( )ديـو 77%( , اما اقؿ مقاطعة مف حيث عدد السكاف فيي مقاطعة )5,8نسمة وبنسبة )
%( مف اجمالي سكاف منطقة 3,2( نسمة بنسبة, )136جبالة العماري ( اذ بمغ عدد سكانيا )

الدراسة واف ىذا التبايف في توزيع السكاف لو آثار سمبية في تحقيؽ التنمية الريفية في منطقة 
اسة بسبب وجود مناطؽ ذات تركز سكاني كبير , بالمقابؿ وجود مناطؽ خالية مف السكاف الدر 

وذات مساحات واسعة ىذا مما يشكؿ محددا اماـ تحقيؽ التنمية الريفية ,اذ نجد اف اعمى 
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ديوـ جبالة واقميا في مقاطعة   0نسمة  في كـ 9206بمغت  الشعيثي والديركثافة سكانية في 
 الواحد. 0نسمة في كـ  2029بمغت  العماري

 نمو السكان:-0
ويعبر ىذا المؤشر  عمى الزيادة او النقصاف في عدد السكاف في مكاف ما ويتصؼ 
السكاف بصفة التغير, والتي تتولد ىذه الصفة في الغالب عف الزيادة العامة التي تنتج عف 

عف الفرؽ بيف  حركتيف مستمرة لمسكاف, االولى ىي )حركة الطبيعة لمسكاف (التي تنتج
 –الوفيات ( والحركة المكانية الثانية )اليجرة (وتتمثؿ بنوعيف ىما اليجرة ) الوافدة  –)الوالدات 

الخارجة ( , واذ تساىـ الوالدات واليجرة الوافدة في زيادة عدد السكاف , بينما تؤدي الوفيات 
(,واف 177-175,ص1986واليجرة النازحة الى نقص في عدد السكاف )الخفاؼ والريحاني, 

دراسة نمو السكاف في اي منطقة لو دور اساسي في تكويف اسر جديدة وتنمية منطقة الدراسة 
لجوانب االقتصادية واالجتماعية والعمرانية المختمفة لمسكاف)الدليمي في كافة ا

( اف معدؿ النمو السكاني في منطقة الدراسة كاف 0(. ويتضح مف الجدوؿ )00,ص1999,
%( اما في السنوات الالحقة 48,0( بمعدؿ نمو مقداره ) 0212 – 1997خالؿ المدة مف )

%  41,2(ليصؿ الى)0219-0212بيف عاميف) في تخمينات السكاف فقد ارتفع ليصؿ لمفترة
 ( واف الغاية مف ايجاد ىذا النمو ىو لتخميف السكاف لمسنوات الالحقة في منطقة الدراسة .

 م (0289-8997( معدالت النمو السكاني في منطقة الدراسة  لممدة ) 0جدول) 
 الى مف الى مف

1997 2010 2010 2019 
0,48 2,41 

 (*الباحثة باالعتماد عمى معادلة النمو السكاني التالية)المصدر :مف عمؿ 
   √  

  
        

R  معدؿ النمو السكاني = 
 Pi عدد السكاف في التعداد الالحؽ = 
Po  عدد السكاف في التعداد السابؽ = 
 N  (528,ص0222)الحديثي ,   = عدد السنوات بيف التعداديف 
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 (م0289 -8997الدراسة لعام )( عدد سكان منطقة 3جدول)
 عدد السكاف نسمة السنوات
1997 4540 
2010 4832 
2019 5848 

 .ـ 1997, نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة  لإلحصاءالمصدر وزارة التخطيط, الجياز المركزي 
ـ 1997( اف عدد سكاف منطقة الدراسة في عاـ 1( والشكؿ )0ويتضح مف الجدوؿ )

ـ 0212نسمة( مف مجموع سكاف قضاء راوه , بينما بمغ عدد السكاف في عاـ 7072بمغ )
نسمة( مف مجموع 0878ـ ارتفع عدد السكاف الى )0219نسمة( وفي تقديرات عاـ 7850)

الى ارتفاع عدد الوالدات نتيجة رغبة معظـ االسر سكاف قضاء راوه . اذ تعود ىذه الزيادة 
 الريفية في زيادة اعداد افرادىا ليساىموا في االعماؿ الريفية 

 (معدالت نمو السكان8شكل)

 
 (02المصدر: مف عمؿ الباحثيف باالعتماد جدوؿ)

 تركيب السكان :-3
اقميـ  ,وىو مرتبط ويفيد تركيب السكاف في معرفة نوع السكاف ألي منطقة او دولة او 

بالسكاف ارتباطا وثيقا سواء كاف التركيب العمري او النوعي او الميني او التعميمي ,سنكتفي 
في دراسة ,بالرغـ مف اف اغمبيا مختمطة بسبب قمة السكاف ,التركيب النوعي ألنو  ميـ في 

كيب النوعي تحديد الخدمات السيما المدرسيف الفئات  الموجودة في منطقة الدراسة ,فالتر 
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يتناوؿ السكاف حسب النوع ذكور واناث والفروؽ العددية بينيـ ليا اثر كبير في المشكالت 
االقتصادية واالجتماعية مف حيث قوة العمؿ والنمو والزواج ,ويتـ التعبير عف التركيب النوعي 

 مف االناث . 122مف خالؿ معرفة عدد الذكور لكؿ 
مدى تبايف نسبة النوع بيف المقاطعات منطقة  (0( وشكؿ)7ومف خالؿ الجدوؿ )    

( ويتضح اف عدد االناث ىو اكثر 93,7الدراسة , اذ بمغت نسبة النوع في منطقة الدراسة )
( ذكرا , وعدد االناث 2829مف عدد الذكور , اذ بمغ عدد الذكور في عمـو منطقة الدراسة )

ىذا يشير الى عدـ توازف في ( انثى , 190( انثى , اي بفارؽ عدد فيما بينيـ )3019)
التركيب النوعي بيف الذكور واالناث , ويرجع ىذا الفارؽ الى عدة اسباب في منطقة الدراسة 
منيا )الحروب ىذا مما يؤدي الى ارتفاع الوفيات في عدد الذكور , فضال عف اليجرة مف 

والبنى االرتكازية الريؼ الى المدينة , بحثا عف الخدمات منيا الخدمات التعميمية والصحية 
خاصة في المناطؽ الريفية , ىذا مما يؤثر في التركيب النوعي في منطقة الدراسة , اذ بمغت 

( 39( ثـ تمييا المقاطعة )98,6( الشعيثي والدير بنسبة )16اعمى نسبة لمنوع في المقاطعة )
يـو جبالة ( د44( , اما اقؿ نسبة لمنوع بمغت في المقاطعة )97,2مجمع السمسية بنسبة )

 ( ذلؾ يرجع بسبب قمة عدد السكاف في ىذه المقاطعة 74,3والعماري بنسبة )
 م 0288(التركيب النوعي في منطقة الدراسة حسب المقاطعات لعام  4جدول)      

عدد  عدد الذكور اسـ المقاطعة المقاطعة
 االناث

 *نسبة النوع المجموع

 98,6 1631 821 810 الشعيثي والدير 16
 90,3 495 260 235 الباللية 18
 ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ديـو وادي ميالف 26
 95,6 675 345 330 وطأة الرحبة 29
اراضي الجزيرة  33

 الشمالية
 ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ

 94,0 427 220 207 ديـو الجزيرة 34
 91,8 804 419 385 العمارية والكوزية 35
 91,6 345 180 165 المورية والنطرية 36
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المصدر : وزارة التخطيط . الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات , شعبة احصاء عنو , نتائج 
 ـ  0218الحصر والترقيـ , بيانات غير منشورة , لعاـ 

 في منطقة الدراسة نسبو النوع( 0شكل)

 
 (.7جدوؿ)-المصدر:                      

 -:الخدمـــــــــــــــــات
دراسة الخدمات المتوفرة في المقاطعات الريفية في منطقة الدراسة  المحوريتناوؿ ىذا 

, التي تمثؿ حجر الزاوية في عممية تنميتيا وتطويرىا في الجوانب االقتصادية واالجتماعية 
والعمرانية , اذ تعكس الصورة الحقيقية لمستقبؿ االستيطاف الريفي في المنطقة , والتي مف 

كف ترشيح المقاطعات الريفية لغرض تطويرىا مستقبال واف المتطمبات الخدمية خالليا يم
وغيرىا الموجودة ضمف المقاطعات ال يمكف اف تفي بمتطمباتيا الذاتية , لذلؾ نجدىا تعتمد 

 بعضيا عمى البعض االخر مف خالؿ العالقات اإلقميمية معيا او مع مراكز الحضر . 
 -سة الى قسميف ىما :وتقسـ الخدمات في منطقة الدرا

 أ ػ الخدمات المجتمعية          ب ػ خدمات البنى االرتكازية )التحتية(

 97,2 424 215 209 مجمع السمسية 39
 79,7 169 94 75 العامرية والحسانية  40
 84,7 316 171 145 البرودية 43
 74,3 136 78 58 ديـو جبالة العماري 44
 97,2 426 216 210 ديوـ البكرة اليعربية 45

       5848 3019 2829 المجموع
7,93 
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تعد مف الخدمات التي ليا أىمية كبيرة في حياة السكاف  -أ ػ الخدمات المجتمعية :
بفعؿ ما تقدمو مف خدمات ليا تماس نباشر بحاجات السكاف والتي ال يمطف االستغناء عنيا 

ميـ والصحة والترفييية والدينية مف ابرز الخدمات المجتمعية التي تحتاجيا جميع فخدمات التع
 المستقرات البشرية . 

 -لذا سيتـ تناوؿ ىذه الخدمات عمى النحو التالي :
 الخدمات المجتمعية:-أ
  -الخدمات التعميمية :-1

تعد الخدمات التعميمية ركنا أساسيا مف اركاف الحياة الجديدة ودعامة قوية مف دعائـ 
 الحضارة ومقياسا مف مقاييس الرقي والتقدـ , 

مف خالؿ جمع البيانات الخاصة بالخدمات التعميمية )المدارس( نالحظ اف اغمب 
اقتصر عمى المدارس و  بنات( مختمط  -فييا بناية واحدة وبدواـ صباحي )بنيف  المقاطعات 

 فقط . االبتدائية
اف ىناؾ مقاطعات كبيره اقتصرت عمى مدرسة  (5( والخريطة )0نالحظ الجدوؿ ) 

( البرودية تتمثؿ بوجود مدرسة ) االعتماد االبتدائية 75المقاطعة )واحدة فقط كما ىو الحاؿ  
مثؿ لمدرسة ) شط الفرات ( طالبا والمقاطعة العمارية تت02المختمطة ( التي يبمغ عدد طالبيا )

( السمسية وتتمثؿ 51( طالبا والمقاطعة )10االبتدائية المختمطة ( التي يبمغ عدد طالبيا )
( النطرية 56( طالبا, والمقاطعة )70بمدرسة )الشعمة االبتدائية المختمطة( ويبمغ عدد طالبيا )

( 72( طالبا, والمقاطعة )02تتمثؿ بمدرسة )العبرة االبتدائية المختمطة( ويبمغ عدد طالبيا )
( طالبا, اما 15العمرية وتتمثؿ بمدرسة )العباس ابف عبد المطمب( ويبمغ عدد طالبيا )

عدـ  يعود الىسبب الالمدارس المتوسطة والثانوية عدـ وجودىا في منطقة الدراسة ويعود 
لدراسة, وكذلؾ , ىذا بدوره ينعكس عمى واقع التعميـ في منطقة ااعداد كافية مف الطمبة وجود 

 يمكف فتح مدارس ثانوية مختمطة بسبب القيود االجتماعية . ,كما القمة الكوادر التدريسية 
 ( المدارس االبتدائية في منطقة الدراسة حسب المقاطعات (5جدول )
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 1970 مختمط صباحي 722 1 17 17 االعتماد البرودية 75
 0229 مختمط صباحي 722 1 12 12 شط الفرات العمارية 50
 1980 مختمط صباحي 622 1 71 71 الشعمة السمسية 51
 0227 مختمط صباحي 722 1 19 19 العبرة النطرية 56
العباس بف  العامرية 72

 عبد المطمب
 0229 مختمط صباحي 722 1 10 10

المصدر  وزارة التربية مديرية تربية محافظة االنبار , مديرية تربية االنبار , قسـ اإلحصاء التربوي , بيانات 
 ـ0218غير منشورة / 

 الخدمات الصحية :-0
اف ىذه الخدمات تعد كمؤشر لقياس مستوى التنمية في المنطقة وذلؾ لوجود عالقة   

الخدمات الصحية وواقع التنمية في المنطقة, فالصحة العامة بيف سكاف طردية بيف تطور 
الريؼ يترؾ اثار إيجابية عمى تنمية القطاع االقتصادي واالجتماعي والعمراني والبيئي واف 
الخدمات الصحية ميمة في دعـ التنمية الريفية مف خالؿ تييئة االيدي العاممة الخالية مف 

قدرة الفرد عمى العمؿ وزيادتو وكذلؾ توفر الخدمات الصحية االمراض ىذا ينعكس في رفع 
 تعمؿ عمى خفض نسبة الوفيات .

 0288(المدارس االبتدائية في منطقة الدراسة لعام 3خريطة)

 
 (0المصدر :جدوؿ)     

( عدد المراكز الصحية في منطقة الدراسة تبمغ 7( والخريطة )6ونالحظ الجدوؿ )
 تو( ) الشعيثي ( اذ يبمغ مساح16في المقاطعة )ىما مركز الخور ( 0عددىا )
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( ) السمسية ( ويبمغ مساحة 59في المقاطعة )السمسية  ( اما المركز الثاني 0ـ022)الصحي
 .( إضافة الى وجود عيادات الجوالة 0ـ762)الصحي المركز 

كافية وخاصة  اذ ىذه المراكز قميمة بالمقارنة مع عدد السكاف كمعيار تخطيطي  غير
نسمة غير اف طبيعة  0022اذا عرفنا اف ىذه المراكز ىي مراكز صحية فرعية اي تكفي ؿ

توزيع السكاف في منطقة الدراسة وتباعد المقاطعات فيما بينيا جعؿ مف الصعوبة اف تغطي 
ىذه المراكز جميع سكاف الريؼ  ,مما يجعؿ اغمب السكاف يتوجيوف الى مستشفى المدينة في 

ىذا البد االىتماـ بالقطاع الصحي اذ يتصؼ احد دالالت التنمية الريفية  وجود طارئ , حالة
ىذا يتطمب توفر الكوادر الطبية والصحية , في منطقة الدراسة, ىذا ما يعكسو تقدـ المجتمع

والتمريضية وكذلؾ توفير االجيزة الحديثة واالدوية, واف تكوف المؤسسات الصحية في زيادة 
كؿ طردي مع التطور والنمو الحاصؿ في اعداد السكاف في منطقة الدراسة الف مستمرة وبش

 مف حؽ سكاف الريؼ اف يتمتعوا بحياة صحية
 (0288( المراكز الصحية والمساحة التي تشغميا منطقة الدراسة لممدة )6جدول )

 اسـ المركز المساحة اعداد المراكز اسـ المقاطعة رقـ المقاطعة
 الخور 0ـ762 1 والديرالشعيثي  16
 السمسية 0ـ762 1 مجمع السمسية 59

  0218غير منشورة , رئاسة صحة محافظة االنبار, مديرية صحة االنبار, قسـ االحصاء , بيانات  :المصدر
 م0288المراكز الصحية في منطقة الدراسة لعمم  (4) خريطة

 
 (0جدوؿ) المصدر:            
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 الخدمات الدينية :-3
تتمثؿ الخدمات الدينية بالمساحات التي تشغميا الجوامع والمساجد داخؿ المقاطعات 

اىمية ىذه الخدمات في الدور  وتأتيالريفية اذ لكؿ مقاطعة يوجد فييا جامع او مسجد, 
ونالحظ في (, الصالة )الوظيفي التي تؤديو والمتمثؿ بكونو مكانا لممارسو طقوس العبادة 

)مقابمة مع  ( مساجد5(اذ بمغ عدد المساجد  في منطقة الدراسة )0) ( والخريطة7الجدوؿ )
 (1/6/0219جنيد غربي بتاريخ راوهمدير الوقؼ السني لقضاء 

 م0288المراكز الدينية)المساجد( في منطقة الدراسة لعام (7جدول)          
 سنة التاسيس    0المساحة ـ عدد المساجد   اسـ المقاطعة   المقاطعة 

 قيد االنشاء  722 1 العمارية  والكوزية 50
 1992 722 1 السمسية   59
 1990 722 1 الشعيثي والدير  16

   5  المجموع 
 المصدر الدراسة الميدانية         

 في منطقة الدراسة )المساجد( الدينية (المراكز5خريطة)

 
 (     7جدوؿ)-المصدر:        

 خدمات البنى االرتكازية : -ب
تعد الخدمات االرتكازية مف ضروريات الحياة التي ال تستقيـ بدونيا, اذ تمعب دورا 
اساسيا في تعزيز نوعية حياة االفراد في اي مكاف سواء كانت مؤسسات حكومية اـ خاصة, 
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اف وجود , ويعد رفع مستوى البنى االرتكازية عامال حيويا لمتحوؿ االقتصادي واالجتماعي
ت كفاءة متميزة يعد مف اىـ عوامؿ جذب استثمار وتنمية االقتصاد وتطويره البنى االرتكازية ذا

االتصاالت , وتمثؿ ىذه الخدمات )الكيرباء ػ الماء الصالح لمشرب(,16,ص0215)احمد,
وخدمات طرؽ النقؿ( ولمكشؼ عف واقع الخدمات في منطقة الدراسة سيتـ تناوليا بالشكؿ 

 االتي :
 :خدمات الطاقة الكيربائية -8

تعد مشاريع الطاقة الكيربائية مف اىـ الخدمات االساسية التي تعتمد عمييا عمميات 
التنمية االقتصادية والمجتمعات البشرية سواء اكاف استخداـ ىذه الطاقة لألغراض االستيالكية 
واالنتاجية فاف ىذا القطاع ال يمبي سوى الجزء اليسير مف حاجات المجتمع البشري سواء في 

لدراسة او غيرىا, ىو السبب وراء الكثير مف المشكالت والتغيرات التي تصيب منطقة ا
( 6والخريطة )  (8نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )(, 70,ص0215)احمد,القطاعات االخرى

اذ يبمغ  السمسية  ويسمى )مغذي السمسية( (59وجود مغذي كيربائي واحد ضمف المقاطعة )
( 0/0/0219بتاريخ راوهالميندس مدير كيرباء قضاء  )مقابمو معدارا ( 119عدد المستفيديف )

يتضح مما تقدـ اف مقاطعات المنطقة الدراسة تعاني مف قمة المغذيات واف مستوى الخدمة ,
المقدـ ال يغطي كؿ االستخدامات الضرورية بسبب تقادـ وحدات التوليد وشبكات النقؿ 

 في السنوات السابقةوالتوزيع التي ىي مصممة حسب ما يحتاجو المسكف الريفي 
 مغذيات الطاقة الكيربائية في منطقة الدراسة (8جدول)

اسـ المغذي  اسـ المقاطعة رقـ المقاطعة
 الكيربائي

 عدد المستفيديف دارا

 119 مغذي السمسية السمسية 59
 0228منشورة المصدر مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى وزارة الكيرباء دائرة كيرباء قضاء راوه . بيانات غير 

 خدمات مياه الشرب :--0
تعد مياه الشرب مف الحاجات االساسية لممجتمعات اذ تساىـ في الحفاظ عمى صحة 
االنساف اذ توفر مياه الشرب اصبح مف العوامؿ االساسية لكثير مف االنشطة البشرية اذ وجود 

في حاؿ ( ,77,ص0220)ابو زيد ,مياه الشرب مف مؤشرات التنمية البشرية في المجتمعات
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مما يتطمب  لإلنسافعدـ توفر الكميات الالزمة يترتب عمى الكثير مف المشكالت الصحية 
 .مراعاة ارتفاع

(التوزيع الجغرافي لمغذيات الطاقة الكيربائية ومجمعات المياة في منطقة الدراسة 6خريطة )
  0288لعام 

 
           (8جدوؿ)-المصدر:

تنموية لرفع كفاءة مشاريع الماء وانشاء مشاريع جديدة السكاف مف خالؿ وضع خطط 
واكبر حجما, لتغطية حاجة ىذه االعداد المتزايدة مف السكاف اذ يحتاج االنساف الى كميات 
كبيرة مف المياه بمرور الزمف وفي مختمؼ االنشطة اليومية والمنزلية والخدمية والصناعية, اذ 

وكما , (107,ص0215)الييتي ,جييز الماء لممدفاف تطور المدف واتساعيا ظيرت مشكمة ت
المتحدة حؽ االنساف في الحصوؿ عمى مياه الشرب ومرافؽ  لألمـاقرت الجمعية العامة 

الصرؼ الصحي, فحصوؿ االنساف عمى ىذه الخدمتيف يساعد عمى الحد مف الفقر ويعتبر 
ر التنمية العالمية , برنامج االمـ المتحدة , تقري)سببا في تحسيف مستوى المعاشي لمسكاف

واف ايصاؿ الماء الصالح لمشرب الى الريؼ لو تأثير في انعاش الواقع ( ,77, ص 0211
الصحي واالجتماعي لمسكاف, واف توفير ىذه المياه الضرورية لالستخدامات المختمفة تعد 

يف ( اف في منطقة الدراسة يوجد فقط مجمع9ونالحظ في الجدوؿ ), اولويات الخطط التنموية
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( السمسية , والمجمع الثاني ) 59لمماء الصالح لمشرب منيا مجمع السمسية في المقاطعة )
( الشعيثي اما باقي المقاطعات فتعتمد عمى مياه اآلبار والعيوف 16الخور ( في المقاطعة )

مدير دائرة  )مقابمة معالطبيعية اال انيا غير صالحة لالستخداـ بصورة مباشرة اال بعد تصفيتيا
, واف سكاف المنطقة يشربوف المياه مف (10/6/0219اء راوه خالد جاسـ محمد بتاريخ م

الينابيع واآلبار التي تحتوي عمى االمالح او عف طريؽ مجتمع مياه االمطار في خزانات 
 خاصة لمصادر المياه .

 م0288مجمعات المياة الصالحة لمشرب في منطقة الدراسة لعام  (9جدول)
اسـ  المقاطعة

 المقاطعة
اسـ المجمع 

 المائي
الطاقة التصميمية  القرى المخدومة

 5ـ
سنة 

 التشغيؿ
الباللية ػ  الخور الشعيثي 16

 صريصر
002 1980 

البرودية ػ  السمسية السمسية 59
 العجامية

002 1985 

 0222 002  العامرية العامرية 50
 ـ 0218المصدر : وزارة البمديات واالشغاؿ العامة دائرة ماء قضاء راوه , بيانات غير منشورة 

اذ تمثؿ احد  ,وبما اف لخدمات مياه الشرب دورا كبيرا في عممية التنمية الريفية
المرتكزات االساسية لقياـ التنمية في منطقة الدراسة لذا وجب وضع خطط تنموية بصورة 
مدروسة التي يمكف مف خالليا انشاء مجمعات مائية جديدة وشموؿ المستوطنات الريفية غير 

ونالحظ وجود عجز كبير في كمية الماء الصافي المنتجة وحرماف اعداد كبيرة مف  ,المخدومة
لسكاف خاصة ضمف المناطؽ الريفية بسبب تركز اغمب مشاريع المياه ضمف المناطؽ ا

الحضرية واعتماد الريؼ عمى المجمعات المائية التي تكوف طاقتيا االنتاجية اقؿ بكثير مف 
وليذا يتطمب انشاء عدد مف المشاريع لتغطية النقص عمى اف يتـ التوزيع العادؿ , المشاريع

 ة والريؼ, بيف المناطؽ الحضري
 خدمات االتصاالت :-4

الوقت الحاضر اذ  يتعتبر خدمات االتصاؿ مف اىـ ضروريات الحياة خاصة ف
تطورت ىذه الخدمات بشكؿ كبير, وذلؾ ادى الى تعدد قنوات االتصاؿ بمختمؼ انحاء العالـ 
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 وفي اي مكاف اذ اف ىذه الخدمة تؤدي الى تطور الشعوب ورفع المستوى المعرفي والعممي
)لطيؼ واالقتصادي, وكذلؾ تعمؿ ىذه الخدمة عمى التواصؿ بيف انحاء دوؿ العالـ

اف منطقة الدراسة لـ تحظى  ولوحظ مف خالؿ الدراسة الميدانية, (009,ص0229وزمالؤه,
واصبح االعتماد عمى الياتؼ النقاؿ ولكف استخدامو في منطقة , بخدمات الياتؼ االرضي

في ذلؾ عدـ وجود ابراج االتصاؿ الخاصة بالياتؼ النقاؿ  الدراسة بنسب قميمة ويرجع سبب
)مقابمة مع مدير دائرة لتعرضيا  لمتدمير في االحداث االخيرة فقط وجود برج في الضفة الثانية

مف منطقة الدراسة ينظر  (52/0/0219االتصاالت وبريد راوه نعمو ىويدي الراوي بتاريخ 
 (.1رة )الصو 

 احد ابراج الياتف المدمرة (8صورة )

 
 الدراسة الميدانية -المصدر: 

 : التوجيات المستقبمية لمخدمات في ريف قضاء راوه
وذلؾ لتقدير الخدمات التي يحتاجيا  0252والمقصود ىو تخميف عدد السكاف لعاـ 

مقاطعة  11نسمة موزعة عمى  7099نحو  0252سكاف ريؼ راوه ,اذ بمغ عدد السكاف لعاـ 
واثناف منيا خالية مف السكاف بسبب االوضاع االمنية وتواجد القوات االمنية وىما لمقاطعتي 

(توزيع السكاف عمى مقاطعات منطقة  12ديوـ وادي ميالف ومقاطعة الجزيرة الشمالية ,جدوؿ)
 . 0252الدراسة لعاـ 
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 2030(التوزيع الجغرافي ألعداد السكان حسب المقاطعة في منطقة الدراسة 82جدول)
المساحة  اسـ المقاطعة المقاطعة

 0/كـ 
عدد 

 السكاف
 الكثافة 

 118 2120 18 الشعيثي والدير 16
 28 646 23 الباللية 18
 - - 487 ديـو وادي ميالف 26
 23 874 38 وطأة الرحبة 29
اراضي الجزيرة  33

 الشمالية
2331 - - 

 2 555 293 ديـو الجزيرة 34
 45 1041 23 العمارية والكوزية 35
 4 448 105 المورية والنطرية 36
 15 555 37 مجمع السمسية 39
 5 220 42 العامرية والحسانية 40
 10 410 43 البرودية 43
 0.129 175 1366 ديـو جبالة العماري 44
 0.5 555 1065 ديوـ البكرة اليعربية 45

 1,3 7599 5871 المجموع
 0218المصدر الباحث باالعتماد عمى نمو السكاف لعاـ 

فمف خالؿ الجدوؿ نجد اف البد مف تتركز الخدمات في جميع المقاطعات ذات كثافة 
سكانية عالية منيا مقاطعة  الشعيثي والدير ومقاطعة العمارية والدير ومقاطعة الباللية 

يعني اف تكوف المسافة التي يقطعيا طالبي الخدمة  الرحبة ,بمعنى اخر الومقاطعة وطأة 
 عالية ويبذؿ جيد عالي لمحصوؿ عمييا.

 الخدمات المجتمعية-8
يعد قطاع الخدمات ىو الذي يقدـ خدماتو الى العامميف في االنشطة االخرى ضمف 

ء عف الخدمات سواء المدينة او االقميـ او أي وحدة ادارية ,فيـ ال يستطيعوف االستغنا
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ة نشطة الزراعية والصناعية وتجاريألا ويعد قطاع الخدمات  المجتمعية او االرتكازية ,
)العبيدي وخدمات تعميمية ةه األنشطة يحتاجوف الى خدمات صحيالعامميف ضمف ىذ

 (175,ص0215,
 و اف الخدمات المجتمعية  تمثؿ اساس البداية ألي مشروع تنموي ألىميتيا في اعداد

  (127,ص0217)العيساوي ,القوى البشرية وزياده كفاءة األنشطة االقتصادية واالجتماعية
فمف خالؿ المعطيات اعاله نجد اف منطقة الد راسة تحتاج الى مركزيف صحييف 
اضافييف وخاصة اذا عرفنا اف جميع المراكز الصحية الموجودة في ريؼ راوه ىي مراكز 

نسمة لكؿ مركز, ليكوف  لدينا اربع مراكز صحية عمى  0022صحية فرعية أي ذات معيار 
 اف تتوزع لتخدـ جميع سكاف الريؼ.

عميو البد مف اضافة مركز صحي اخر ليتالءـ مع عدد السكاف االف وفي المستقبؿ 
وذلؾ لتخدـ المقاطعات القريبة كما في خريطة  55جنوب مقاطعة وافضؿ موقع ىو اقصى 

(7.) 
ي االخرى تحتاج الى فتح مدارس اضافية )مدارس ابتدائية اما الخدمات التعميمية ى

(وذلؾ لتتماشى مع المساحة الكبيرة لمنطقة الدراسة  وليس كمعيار تخطيطي الف السكاف ىـ 
المؤشر الرئيس لتوزيع الخدمات ,عميو البد مف اقامة مدرستيف وذلؾ لتقميص المسافة التي 

بجانب المركز الصحي المقترح في اقصى شماؿ  يسيرىا التمميذ لموصوؿ الى المدرسة احدىما
 (.7كما في الخريطة ) 06واخرى في اقصى شماؿ مقاطعة  57مقاطعة 
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 0232( تمثل المقترحات التي يحتاجيا ريف قضاء راوه لعام 7خريطة )

 
انتاجيو الطاقة الكيربائية في الريؼ اصبح مف االمور الحيوية اما الطاقة الكيربائية 

واألساسية وضرورات الممحة في الوقت الحاضر بسبب األىمية البالغة لمطاقة الكيربائية 
وتأثيرىا عمى حياه القرية والفالح باعتبارىا عنصر ميـ مف عناصر االستقرار كونيا وسيمو 

(لذلؾ البد مف جعؿ القرى اف 180,ص1980)العزاوي ,حضارية لتقريب القرية مف المدينة
احد وذلؾ لالستفادة منيا امداد خطوط الكيرباء والماء والياتؼ  باقؿ تكوف ممتدة بخط و 

التكاليؼ بدال مف امدادىا بجميع مناطؽ الريؼ ومنيا الصحراوية بؿ المجوء الى اسموب تجمع 
القرى او تكوف بخط مستقيـ وتكوف المزارع في المناطؽ العالية وىنا يتـ التركيز عمى 

امداد أي نوع مف الخدمات فييا غير مجدي بسبب قمة  باعتبار اف 55و70و 77مقاطعات 
 السكاف مف جية وتباعد المساكف عف بعضيا البعض. 

اما فيما يتعمؽ بسيولة الوصوؿ فأنيا قد تتجاوز المسافة التي يسيرىا الشخص 
كـ ومف الخدمات التي يروـ الحصوؿ عمييا ىي  02لمحصوؿ عمى الخدمة الى اكثر مف 

ذه الفقرة تحتاج الوقوؼ عندىا ,بالرغـ مف قمة عدد السكاف اال انيـ يشكموف الصحة والتعميـ ,ى
 جزء ميـ في عممية التنمية مف خالؿ تواجدىـ في ىذه المنطقة.

 -االستنتاجات:-
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عدـ توزيع االسكاف في منطقة الدراسة بصورة عادلة مما اثر في عدـ عدالة توزيع -1
 باقي الخدمات

المقاطعات خمت مف السكاف والفعاليات االخرى بسبب الوضع ىناؾ العديد مف -0
 األمني اذ بعض المقاطعات وصؿ كثافة السكاف الى اقؿ مف شخص لكؿ كيمو متر مربع.

ىناؾ نقص في الخدمات الصحية وخاصة اذا عرفنا اف حصة المركز الصحي  -5
 نسمة ألنو مركز صحي فرعي. 0022الواحد اقؿ مف 

الكبير ولكف سعة المنطقة جعمت المدارس ليس بالنقص  النقص الحاصؿ في -7
 ض التالميذ تعاني لموصوؿ الى المدرسة.بع

مف اجؿ توزيع عادؿ لمخدمات االرتكازية مف االفضؿ اف تكوف نمط توزيع القرى  -0
 اما متجمع او طولي وذلؾ لتقميؿ تكاليؼ امداد الخدمات. 

 -التوصيات:-
لمقاطعات وخاصة منيا الزراعية وفتح المجاؿ سحب القوات األمنية مف بعض ا-1

لعودة السكاف الى الزراعة ورعي المواشي وممارسة حياتيـ االعتيادية مع االبقاء بالقوات 
 االمنية في المقاطعات المحاذية لحدود القضاء.

فتح مراكز صحية في المناطؽ البعيدة عف المدينة او اطرافيا لالستفادة منيا مف -0
 يؼ وذلؾ لتقميؿ الزخـ عمى الخدمات الصحية داخؿ المدينة .قبؿ سكاف الر 

فتح مدارس جديدة لألطفاؿ في كؿ مقاطعة مع مراعاة سيولة الوصوؿ والمقياس  -5
 االنساني في الوصوؿ الى المدرسة.

امداد الخدمات ومحاولة في خمؽ مراكز لكؿ مقاطعة واالىتماـ بطرؽ النقؿ -7
 لمقاطعة.لضماف سيولة الوصوؿ مف والى ا

 محاولة االستفادة مف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الطاقة الكيربائية.-0
 -قائمة المصادر:

ة ابو زيد, احمد محمد ابو المجد, شبكات البنية االساسية في محافظة الغربية دراس -1
 2ـ0220, ,جامعة القاىرة, كمية اآلداب, جغرافية, اطروحة  دكتوراه غير منشورة 

محمود, البنى االرتكازية وتمويميا في االقتصاد االسالمي, اطروحة  احمد, عبداهلل -0
 2ـ0215دكتوراه, دار الكتب الثقافي, جامعة اليرموؾ, االردف, 
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 2ـ1989ابو عيانة ,محمد فتحي, جغرافية السكاف ,دار المعرفة الجامعية,االسكندرية, -5
, جغرافية السكاف, مطبعة جامعة البصرة, الخفاؼ, عبد عمي, وعبد محمود الريحاني -7

 2ـ1986
, مكتبة المجتمع العربي, عماف, 1الدعبوسي, احمد سامر, التنمية والسكاف, ط - -0

 2ـ0212االردف, 
الدليمي, جاسـ محمد عواد, التغيرات السكانية والزراعية في ريؼ مركز قضاء الرمادي, - 6

 2ـ1999جامعة بغداد,  اطروحة دكتوراه, كمية التربية )ابف رشد(,
(,دراسة 1987السويدي, تبايف التوزيع الجغرافي لسكاف محافظات الفرات االوسط عاـ) -7

 2ـ1996سكانية(,اطروحة دكتوراه, كمية اآلداب ,جامعة البصرة,-كارتوغرافية 
, لبناف, 1الطيؼ, بشير ابراىيـ, وزمالئو, خدمات المدف دراسة في الجغرافية التنموية, ط -8
 2ـ0229لمؤسسة الحديثة لمكتاب, ا
العبيدي, لبنى عزت احمد عمي, ناحية النخيب , دراسة في الجغرافية االقميمية, رسالة  -9

 0215ماجستير, كمية التربية, جامعة االنبار,
العزاوي, عمي عبد عباس, اثر المشاريع االروائية عمى تخطيط االستقرار الريفي,  - 12

 2ـ1980بغداد, بغداد, رسالة ماجستير, جامعة 
العيساوي, عبد الحميد ولي, التحميؿ الجغرافي لمقومات التنمية المكانية في قضاء  -11

 2ـ0217الرطبة, اطروحة دكتوراه, كمية التربية, جامعة االنبار,
الييتي, مازف عبد الرحمف, جغرافية الخدمات ,اسس ومفاىيـ, مكتبة المجتمع العربي  - 10

 2ـ0215 لمنشر والتوزيع,
الييتي, يوسؼ يعقوب, قضاء ىيت دراسة الجغرافيا االقميمية, رسالة ماجستير, اآلداب,  -15

 2ـ1988جامعة االنبار, 
 .0222, 0الحديثي ,طو حمادي ,جغرافية السكاف ,مطبعة جامعة الموصؿ ,ط -17
 . 0211برنامج االمـ المتحدة , تقرير التنمية العالمية ,  -10
 1/6/0219سيد جنيد غربي مدير الوقؼ السني لقضاء راوه بتاريخ لمقابمة مع ا -16
مقابمة شخصية مع السيد نعمة ىويدي الراوي, مدير دائرة اتصاالت بريد راوه بتاريخ  -17
52/0/0219 
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مقابمة شخصية مع السيد خالد جاسـ محمد, مدير دائرة ماء راوه بتاريخ  - 18
 ـ10/6/0219
 .0218ة االنبار ,قسـ االحصاء ,بيانات غ ـ وزارة الصحة ,دائرة صح -19
 0219وزارة التربية, تربية االنبار ,قسـ االحصاء التربوي, بيانات غ ـ  -02
 0218وزارة الكيرباء ,دائرة كيرباء راوه ,بيانات غ ـ  -01
 0218وزارة البمديات واالشغاؿ ,دائرة ماء قضاء راوه بيانات غ ـ  -00
وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي ,الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات  – 05

 .0218,شعبة احصاء عنو نتائج الحصر لعاـ 
جميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة العراؽ   -07

 ـ.2010االدراية, لسنة,
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