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  المستخلص
یعد التصمیم االساسي للمدینة بمثابة الدستور الذي ینظم مركبھا الحضري ویحدد مالمحھا      

المورفولوجیة ، وعلیة فأن اي تجاوز اواي تغییر في صنف استعماالت االرض التحتملھ البدائل 
یم االساسي  سیشكل خطر على البیئة الحضریة وبما ینعكس  والمرونة التي جاء بھا التصم

  .سلباعلى الكفاءة الوظیفیة للمدینة وعلى حیاة المواطن 
وتم اتخاذ زات على التصامیم االساسیة للمدن اجاء ھذا البحث لتسلیط الضوء على مشكلة التج 

ز على ممتلكات الدولة مدینة الرطبة كمنطقة دراسة كونھا من بین المدن التي شھدت حاالت تجاو
سواء داخل التصمیم االساسي او خارج التصمیم وتم تحلیل التصامیم االساسیة للمدینة مع التركیز 

، كما تم االطالع على معظم القرارات التي اتخذتھا الدولة  ٢٠١٠على التصمیم االساسي لسنة 
كما تم . مرار حالة التجاوزلتملیك المتجاوزین والتي عدھا الباحثان بمثابة عامل مساعد لالست

  القیام بمسح شامل للتجاوزات
جمیعھاتقع ضمن التصمیم ، حالة تجاوز مشیدة  ٣٧٩منھا  ٥٦١وتبین ان مجموع حاالت التجاوز بلغت  

ضعف االجھزة ان حاالت التجاوز تعزى الى ھمھا أاالساسي ،كم تم التوصل الى جملة من االستنتاجات 
حدوثھا فظال عن العامل  لمنعوتطبیق القانون رصد حاالت التجاوز  ةعلى النھا غیر قادرالتنفیذیة 

االقتصادي الذي حفز المواطنین على التجاوز لتحقیق مكاسب مادیة ، وقدم الباحثان برامج  للحد من 
  فظال عن امكانیة التصمیم االساسي من استیعاب حاالت التجاوز القدیمة التجاوزات

  
 THE 

 VIOLATION THE MASTER PLAN OF RUTBA CITY  
                                         Abstract  

  The master plan of acity like a constitution which systemizes the cultural 
composer of the city this design also defines the morphological  features of the 
city consequently any  any unbearable trespassing or change in using the land 
may form a big danger on the cultural environment this danger may also be 
negatively reflected on the functional efficiency of the city and the life the 

citizen                                                                                             
  

  This study sheds light on the problems of trespassing on the master plan of 
cities the city of rutba is taken as an area of the study since if has witnessed a 
lot of trespassing on the government properties inside or outside the master plan 
these design have bean analyzed with focus on the master plan of the year 2010 
the governments resolutions of violating to give those who trespassed the 
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ownerships of the properties are taken by the researchers as a prominent factor 
in a continuous trespassing                                          

            A general survey of the trespassing is also taken into account the 
numbers of the cases of trespassing are 561out of which 379 are take to be 
made at the master plan the study also concludes that there trespassing belongs 
to the weakness of the executive channels which are unable to show these 
trespassing  or even to apply the government  laws the study sheds light on the 
economic factor which motivates people to do such trespassing the researchers 
also give some programs to prevent such types of trespassing and to make these 

 trespassing cases included in the master plan of the city.                 
  
     Introduction  المقدمة 

لعمل الذي یھدف من خاللھ السیطرة على نمو ا إطارللمدینة  األساسالتصمیم یمثل      
یعمل على تطویرھا  االمدینة  وتوجیھ محاور نموھا وتنظیم االستعماالت الوظیفیة والخدمیة بم

  .ورفع كفاءتھا فضال عن حمایة الموروث المعماري والتخطیطي السیما في مركز المدینة 
االقتصادي واالجتماعي لسكان دراسات مسبقة للواقع  األساسویتطلب وضع التصمیم      

واالطالع على المساحات التي تحیط  األرضالمدینة وحصة الفرد من جمیع استعماالت 
للمدینة لما لھ من دور  اإلقلیميفضال عن الكشف عن الدور  لمحاور النموبدائل  إلیجاد المدینة

  .االقتصادي وتطویره  األساسفي تحدید 
  
یتطلب الدعم القانوني والمراقبة الصارمة  األساسالتصمیم تنفیذ  إن إلى اإلشارة وتجدر  

وبذلك تعد التجاوزات على  األساسيلكافة الخطوات والمراحل التي حددھا التصمیم 
ن من اخطر الظواھر التي تھدد الھیكل العمراني للمدن ، دللم األساسیةالمخططات والتصامیم 

سلبا على البنیة المعماریة والوظیفة للمدن لما تسببھ من تشویھ  المشھد الحضري وبما یعكس 
ضعف الرقابة وتغییب القوانین  أھمھابفعل جملة عوامل  نشأت الظاھرةھذه  أن وال یخفى

  .فضال عن قلة الوعي لدى الموطنین 
ھذه الظاھرة انتشرت في جل المدن العراقیة بما فیھا العاصمة  أنومن الجدیر بالذكر       

بعد  وأداريوما رافقھ من انفالت امني  ) ٢٠٠٣(عام   األمریكيحتالل بغداد السیما بعد اال
 األساسیةعلى المخططات والتصامیم  التجاوزات أن نجد وال غرابةطة التنفیذیة ، لانھیار الس

  .األفرادعلى  وال تقتصرتحدث من قبل بعض المؤسسات الحكومیة 
  
ظاھرة لرصد حاالت التجاوز وما تعكسھ ط الضوء على ھذه اللسیوجاء ھذا البحث ل           

 وجد  آذم اتخاذ مدینة الرطبة منطقة للدراسة وتالساكن الحضري یومیا ،  ھامن تداعیات یلمس
المشكلة لم تقتصر على تصمیم واحد بل استمرت في جمیع مراحل التصامیم  أنالباحثان 
یة بصفة متالحقة لتنظیم مجموعة من التصامیم القطاع إصدار إلى أدىالذي  األمر األساسیة

سرطان  أصبحتبعض القرارات والتشریعات لتنظیم تلك المناطق والتي  وإصدارالتجاوزات 
قرارات للحد من تلك  أولعدم وجود رادع )  ٢٠٠٣(دینة السیما بعد عام مال دینخر في جس

  .المشكلة 
     
   :Problem Researchمشكلة البحث   
  

لما وضع لھ من فضاءات مساحیة وعدم تنفیذ مناطق  األساسكان الستنفاذ التصمیم       
شیوع ظاھرة التجاوزات التي  إلى أدى Sector Planningالخدمات في التصامیم القطاعیة 
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    تساؤال كان محور لموضوع البحث  أثاركل االستعماالت في المدینة مما  إلىتزحف  تبات
الرطبة ؟ وھل للدولة بمؤسساتھا والمواطنین  لمدینة األساسھل ھنالك تجاوز على التصمیم (( 

  )) .؟وما اثر ھذه التجاوزات على شكل المدینة وكفاءتھا الوظیفیة عالقة بھذه التجاوزات 
  

  :hypothesis  Researchفرضیة البحث 
  
على  حاالت تجاوزوجود : كاألتيمن خالل تحدید المشكلة یمكن صیاغة الفرضیة    

بموجب  أقرتالحضریة داخل مدینة الرطبة التي  األرضاالت المخصصة الستعم األراضي
وقلة الوعي لدى المواطن ،وذلك لضعف االجھزة الرقابیة والمعمول بھ حالیا  األساسالتصمیم 

لما یسببھ من تشویة للمشھد الحضري للمدینة وبما  بخطورة التجاوز على التصمیم االساسي
  ینعكس سلبا على حیاة السكان 

     
  Importance Researchالبحث  أھمیة

  
المدن التي تعاني منھا  )،الحدیثة القدیمة(تعد مشكلة التجاوزات من المشاكل الحضریة    

في جمیع  لتأثیرھاالمخططة لذا تصبح دراسة ھذه الظاھرة ببعدھا الواقعي ھدف للباحثین 
عن تقاطعھا ل المصلحة الخاصة بغض النظر عمفاصل المدینة وتشویھ مشھدھا الحضري وتج

مع مصالح المجموع العنصر الذي یفرض وجوده في المدینة لتجعل تلك المدینة عبارة عن 
تجمع من السكان الینظم وجودھم وعملھم ومصالحھم أي تنظیم كان ، وقد سلطنا الضوء على 

ھذا البحث كمساھمة من الباحثین للكشف عن الحالة للمشاركة في الحد من ھذا الوباء وجاء 
  .لجات للحد منھا ومنع تكرارھا اھذه المشكلة ووضع الحلول والمع خطورة

  
  :aim Researchھدف البحث 

  
في مدینة الرطبة والمدن االخرى السیما مركز  التي تفاقمتمشكلة ال الى خطورةنبیھ الت  

مشكالت حضریة مختلف  تعاني من  ستجعل المدینة والكشف عن تداعیاتھا التي  المحافظة 
علمي  أساسما ھو منظم على كل على  تقضدن معتلھ بسبب العشوائیات التي تجعلھا م

  : یأتيما  إلظھارالبحث انصب ھدف  وعلیھوتخطیطي 
  .والتعدي الحضري  Encroachmentمفھوم التجاوزات  -١
 .وتحدید التجاوزات علیھا  األساسیةتحلیل التصامیم  -٢
 .لحد من ظاھرة التجاوزات القرارات والتشریعات والتصامیم القطاعیة لمعالجة وا -٣
 .التشخیص المیداني لھذه الظاھرة وحصر التجاوزات في مدینة الرطبة -٤
  .وضع الحلول والمعالجات من خالل المقترحات التي قدمھا الباحثان  -٥
  

  مفھوم التعدي الحضري والتجاوز داخل المدن :  األولالمبحث 
  

   التعدي الحضري داخل المدن:  أوال
عامل  األرضقیمة  أنوالتعدي الحضري حیث  األرضقة عكسیة بین قیمة ھنالك عال        

في  أسعارھاارض وھذه تحدد  إلىمھم في عملیة التوسع الحضري للمدینة ألن التوسع یحتاج 
 أسعارھاالتي تكون  األرض إلىالمدینة على ضوء طلب السكان لھا حیث یتجھ التوسع 

ي ذیما في ظل غیاب القاعدة القانونیة القویة الالس األحیانبدون ثمن في بعض  أومنخفضة 
  . )١(بین االستعماالت المتنافسة تتفاعل من خالل عملیات العرض والطلب األرضیعني ترك 
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 األرضمیكانیكیة السوق حالة غیر مرغوب فیھا لتنظیم استعماالت  أنومن ھنا نجد        
ق الحضریة وزیادة معدالت النمو في المناط األراضي أسعارداخل المدینة ، وان ارتفاع 
بمتطلبات السكان على  اإلیفاءالمدن في ظل عجز السوق عن  إلىالسكاني والھجرة من الریف 

المدن  أطرافانتشار ما یعرف بمناطق السكن العشوائي عند  إلى أدىالسكنیة قد  األراضي
  . )٢(دن الزراعیة المحیطة بالم األراضيوالذي غالبا ما یكون توسعا على حساب 

وتردي حاالت  األساسیةالحدود من الخدمات  أدنى إلىوھذه المناطق تتمیز باالفتقار    
السكن عن مستوى الوحدة السكنیة فضال عن مشكلة السكن التي یخلقھا  المھاجرون ھنالك 

للمدینة وانتشار البطالة والتسول  األساسیةالكثیر من المشاكل منھا الضغط على الخدمات 
  . )٣(جانب انتشار ظواھر العنف االجتماعي إلىوجرائم المدن  األحداثوجنوح 

مدننا العربیة المعاصرة قد مرت بمرحلة التعدي الحضري والنمو العشوائي واتسعت أن    
الذي جعلھا من المناطق  األمرالمتوسعة  أقالیمھابسبب التطور الوظیفي لھا وزیادة عالقتھا مع 

  . )٤(لتوفر فرص العمل  األساسمحیط بالدرجة ال اإلقلیمالجاذبة لسكان 
تم  إذ مسبقةوقد اخذ ھذا التوسع على شكل امتداد للھیكل العمراني للمدینة بدون خطة    

ھذه  أقامةالحضریة المختلفة لمجرد وجود عوامل تساعد على  األرضتوقیع استعماالت 
  : )٥(باالتي في مدینة الرطبة التوسع  أشكال مثلتاالستعماالت وت

  
 :unbalance extension التوسع التراكمي -١
، وقد  أطرافھا إلىالشاغرة داخل المدینة ویدفع بالنزوح  األراضيبناء  أساسویقوم على    

الزراعیة المحیطة بھا مما یشجع  األراضيیحصل التوسع والبناء خارج حدود المدینة أي في 
صغیرة  وبیعھا خوفا من امتداد سكنیة  أراضي قطع إلىبتقسیمھا  األراضيھذه  أصحاب

وتوضع الید من قبل الدولة كما ھو الحال بالنسبة  إلیھاالحدود البلدیة وتوسع المدینة لتصل 
العقود الزراعیة في الجزء الشرقي من المدینة التي وقعت قید الدرس على طول  ألراضي

  الرمادي القدیم–طریق الرطبة 
  
 :  multi-Nuclei extensionالتوسع المتعدد النوى  -٢

وتندمج بالمدینة مع مرور  األخرىرب من قرات بشریة بالستقویمثل بظھور م          
  یلة والدراعمة في مدینة الرطبة موقریة ر األلمانیةالزمن كما ھو الحال بالنسبة لمجمع الشركة 

  
  . ،تحدیده أسبابھالتجاوز ، مفھومھ ، تصنیفھ ، : ثانیا 

  :  مفھوم التجاوز   
التجاوز لغة تجاوز المكان جازه وتخطاه وتجاوز في الشيء افرط فیھ ، والتجاوز          

، والتجاوز اصطالحا التغیر في صنف )٦(تخطي الحدود المسموح بھا أي تجاوز السلطة 
  األراضيمؤسسات الدولة على  أوعن طریق استیالء المواطنین  األرضاستعماالت 

، وقد مثل التجاوز في اغلب )٧(مسوغ قانوني  أوون وجھ حق للعموم واستغاللھا د  المملوكة
بھ التصمیم  لما جاءالمملوكة للدولة واستغاللھا خالفا  األراضياالستیالء على  وأشكالھ أنواعھ

للمدینة وقد  األساسعن قصور التصمیم  باألساسة موالقانون النافذ وھذه العملیة ناج األساس
النبویة الشریفة حیث قال  األحادیثوخیر دلیل على ذلك  یةبالملك اإلسالمياعترف النظام 

) صلى هللا علیھ وسلم (وقال )) میتا فھي لھ  أرضا أحیامن ) :(( صلى هللا علیھ وسلم (الرسول
،وھذا مؤشر واضح للحث على العمران والبناء أي )) حائطا على الشيء فھو لھ  أحاطمن :(( 
 ألحدلم تنازعھ ملكیة  أذاالبناء  أوبالزارعة  األرضمن  یستغل أي قطعة أنالمسلم یستطیع  أن

التي وقع علیھا الفعل  األرضسببا لملكیة  واألعمار األحیاءفیكون  أعمارھا إلىبحیث یؤدي 
 لألراضي) الغصب(علیھا  وأطلقعملیة التجاوز  اإلسالميفي الوقت الذي حرم فیھ الدین 

من غصب ) : (( صلى هللا علیھ وسلم (الكریم التي تعود ملكیتھا للغیر حیث ذكر الرسول 
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وبذلك فان االنتفاع االقتصادي من )) یوم القیامة  أراضینطوقھ هللا بسبع  األرضشبرا من 
یعد محرما ألن الملكیة في النھایة  األساسالموقفة تحت تلك الوثیقة المسماة التصمیم  األراضي

عبارة عن بؤر سرطانیة  بأنھفھوما للتجاوز ومن ذلك المنطلق حدد الباحثان م )٨(ھي للدولة 
 أعمالللمدینة الستھانة المتجاوز بالتشریعات والقواعد التي تنظم  األساسداخل التصمیم  
 أكداسوبالتالي تشویھ المشھد الحضري ، وعلى ضوء ذلك فان  واإلفرازالعمران والبناء 

حول المناطق الشاغرة  الصخور والسواتر الترابیة التي وضعھا المواطنون واالسیجة
والخضراء وتشیید المحالت التجاریة بمجرد قلع سیاج الدار وعدم االرتداد عن الشارع كلھا 

  .تعد تجاوزات على تركیب المدینة الداخلي 
   تصنیف التجاوز -١
  

یمثل الوجھ غیر المرغوب فیھ بالنسبة  األرضالسیطرة على تنفیذ خطط استعماالت  أن    
یقوموا بعملیات البناء بشكل عشوائي  أنعملیة التخطیطیة بسبب منعھا لھم من للمواطنین  في ال

التي ال یعیر لھا المواطن أي اھتمام بل في   )٩(وان ھذا المنع ھو الذي یحقق المصلحة العامة 
  .المقابل یتجاوز علیھا 

 وضع أولما قبل  إلىفترات قدیمة تعود  إلىوفي مدینة الرطبة تمتد ظاھرة التجاوزات     
مركزا  أبرزھا أصبحت أداریةلھا حیث شھدت مدینة الرطبة جملة من تطورات  أساستصمیم 

السكان  فأصبح )١٠( ٦/١٩٥٩/ ٣٠بتاریخ)  ٥٩١(للقضاء بموجب المرسوم الجمھوري المرقم 
الذي ساھم في استقرارھم  األمرالمدینة لتوفر فرص العمل الحكومیة والتجاریة  إلىیتوافدون 
 أطرافشریطي ممثال بمجموعة من بیوت الطین على امتداد الطریق العام وعلى  على شكل

مت ھذه نالمخصصة مستقبال لتوسع المدینة غربا ، و األراضيحدود العمران مستولین على 
ي ح(ممثال حالیا  البد منھاالعتراف بھا واقع حال  بعضھا و إفراز أصبح أن إلىالتجاوزات 

  .١٩٧٦للمدینة عام  أساستصمیم  لأوالذي اقره )غرب الوادي 
في مدیریة بلدیة الرطبة حتى عام  وأشكالھاد التجاوزات ولم یوجد توثیق رسمي لعد      
لم تستقر ظروف  ٢٠٠٨وما تالھا  ٢٠٠٣بدعوى عدم وجود تجاوزات قبل عام   )١١(٢٠٠٨

لباحثان على حصل ا ٢٠٠٨البلد ولم تعر الدولة  أي اھتمام لھذه الحالة حتى عام بعد عام 
ھا مغایرة للواقع تماما فمعظم دالدراسة المیدانیة وج مع التجاوزات وبعد مطابقتھا ألعدادتوثیق 

  .غظ النظر عن التسجیل  أوالحاالت غیر مسجل 
 الشأنوكشفت الدراسة المیدانیة بما شملتھ من مالحظات شخصیة ومقابالت مع ذوي       

المواطنین  أنعن  للتجارة أوالسكن  ألغراضمتجاوزین في مدیریة بلدیة الرطبة ومع بعض ال
لیس وحدھم من یقوم بعملیة التجاوز بل الدولة ومؤسساتھا دور الیمكن تجاھلھ مطلقا وبھذا 

  : إلىیمكن تصنیف التجاوزات تبعا للجھة التي قامت بھا 
  : اآلتیة األشكال أخذتتجاوزات المواطنین وقد  -١-٢
  .الدولة والغیر كأمالالتجاوز على   ١-١-٢
  .التجاري وعدم االرتداد عن الشارع السیماغیر صنف االستعمال تالتجاوز ب   ٢-١-٢
  : اآلتیة األشكال أخذتتجاوزات مؤسسات الدولة وقد  ٢-٢
   األساسالتجاوز بتغییر صنف االستعمال ومخالفة التصمیم  ١- ٢- ٢ 

لتلك الدوائر والمؤسسات  ت غیر مخصصةشأومن أراضيالتجاوز باالستیالء على  ٢-٢-٢
  . األساسوفق التصمیم 

  
  : التجاوز أسباب -٢

التجاوز بحسب شكل التجاوز والجھة التي قامت بھ فما تقوم بھ الدولة  أسبابتتباین         
تغیر جنس استعمال  أنالتجاوز ،  أشكالیختلف عما یقوم بھ المواطن وقد یشتركان في احد 
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 األساسضمن سیاقھا الصحیح والمدروس الن التصمیم   جاءت إذھي حالة طبیعیة  األرض
    )١٢( والتكنولوجیةبتغییر النواحي االقتصادیة واالجتماعیة  دینامیكي یتأثر

في السیطرة على جنس  األمر صاحبةوسیاسة الدولة في ھذا الخصوص تكون        
أعلى ول على ومنع المالكین  من تغیر ذلك الجنس حسب مبتغاھم للحص األرضاستعماالت 

  .  )١٣(Zoningیق نطالت مبدأمن خالل  األرباح
  :الرئیسة التي تقف وراء التجاوز وھي  األسبابوعلى ضوء ذلك یمكن تحدید         

عن طریق التجارة  األرباحمعدالت  أعلىعوامل اقتصادیة الھدف منھا تحقیق  - أ
 .بغیر ثمن " اللزمة"التي وضع علیھا الید  باألراضي

 .وشیوع البطالة ) األساسالتصمیم (مخطط المدینة  بأھمیةطنین جھل الموا - ب
تلك الظاھرة على  وأضراربخطورة  واألعالم بة البلدیة بتوجیھ التبلیغاتضعف الرقا - ج

 .مفاصل المدینة 
التي شھدتھا الھجرة  نتیجة ٢٠٠٣تزاید معدالت النمو السكاني خصوصا بعد عام  - د

 .٢٠٠٣ئل على اثر االحداث بعد عام المدینة حیث استقبلت العدید من العوا
 السكنیةاخفاق التصامیم االساسیة في استیعاب حاجة المواطنین من قطع االراضي  - ذ

فضال عن تأخر البلدیة في فرز توزیع االراضي مما یدفع المواطن الى التجاوز، كما ان 
م في ) ٣٠٠- ٢٠٠(اغلب االراضي التي توزع تتسم بمساحاتھا الصغیرة  اذ تتراوح بین 
  )  م٥٠٠(حین ال تقل مساحة قطع االراضي التي تم الحصول علیھا بالتجاوز عن 

  
 .تحدید التجاوز ودور المسؤلین في الحد منھ  -٣

المدینة ، لذا  أنشطةمن الدخول في كل نشاط من   مكنتھحالة  إلىوصل التجاوز       
واجھة ھذا الوباء م األساسخطورتھ تستدعي المخططین والقائمین على التصمیم  أصبحت

جسد المدینة العراقیة على وجھ الخصوص في القرن الحادي  ینخرسرطانا  أصبحالذي 
وضع حزام اخضر والغایة ھي تحقیق الوظائف  إلىوالعشرین ولذا لجأت العدید من المدن 

للمدن  األساساالقتصادیة والبنیة االجتماعیة ومن جملة فوائد ھذا الحزام ھو تحدید التصمیم 
 أساءوكما یقال من امن العقاب  )١٤(الزراعیة  األراضيمنع الزحف العمراني على حساب و

خصوصا وان التجاوز نابع من االستھانة بالتشریعات والقوانین والقواعد التي تنظم  األدب
الذي اوجب وجود حلول مالئمة من الناحیة االقتصادیة  األمر واإلفرازالعمران والبناء  أعمال

ھا من اجل تامین النمو السلیم  للمدینة وقد تم وضع ینباالوضع العمراني لم أوة واالجتماعی
تملیك المتجاوزین وقد سبقت تلك  أجازتحلول تمثلت بصدور مجموعة قوانین وتشریعات 

ھذا  ومعینظم نمو المدینة ، أساسصدور تصمیم  لتھیئقطاعیة  إصدار تصامیمالحلول 
  .عملیات التجاوز  مرتاست
الدولة وتشیر التجارب   أراضيالتملك كعالج شجع الكثیر على التجاوز طمعا في الن   

تملیك  أنلحل ھذه المشكلة  ١٩٦٠تركیا منذ عام  أتبعتھاالعالمیة لمعالجة التجاوز التي 
  .)١٥(المتجاوزین لم یحد من ھذه المشكلة حیث استمرت التجاوزات في تلك الدولة 

اوز یعطي حق التملك في بعض المجتمعات في مرحلة من التج أنكان من یزعم  وإذا     
ھبة الخالق منحھا لعباده بتصرف الجھات التخطیطیة  فاألرضالمراحل فان ھذا الزعم باطل 

تستغل بما یحقق عامل االتزان في المدینة  أنویجب  اإلنتاجعناصر  أھممن  األرضوذلك الن 
م عمل المدینة وكل ما یتعلق بعملیات التطبیق بوجود قاعدة قانونیة صارمة تنظ أال ألیتموھذا 

  . )١٦(الذي وضع للمدینة  األساسفي حدود التصمیم 
  لمدینة الرطبة والتجاوز علیھا  األساسیةالتصامیم : المبحث الثاني 

البادیة الشمالیة  إلدارةكمركز ناحیة ) ١٩٢٦(مدینة الرطبة في عام  حداثتم است     
كما ذكرنا  وأصبحت أداریاثم تطورت  )١٧( األردنشرق  أمارةریق والحدود الدولیة وحمایة ط

للمدینة شانھا في ذلك شان  أساسیةوخالل ھذه المدة ال توجد تصامیم  ١٩٥٩مركز قضاء عام 
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یة منھا مدن محافظة االنبار ، وتم االعتماد على المجلس البلدي في تنفیذ القوانین التخطیط
البلدیات ورغم ذلك فان مدینة الرطبة نمت نموا  أدارةن وقانو قانون نظام الطرق واألبنیة

 أساستصمیم  أولالذي یعد  ١٩٧٦لسنة  األساسالتصمیم  أن أال ١٩٧٦عشوائیا قبل عام 
دواعي التنظیم  وكان من واإلقلیميالتخطیط الحضري  إستراتیجیاتلمدینة الرطبة وفق 

البترول بعد تأمیم النفط وما رافقھ من من  البالد  اتالحضري خالل تلك الفترة ھو زیادة عائد
الذي انعكس على  االمراالقتصادیة وزیادة معدالت الدخل  والتوسع بالمشاریعنھظة العمرانیة 

وما تحتاجھ من  أراضيالسكنیة وبالتالي كانت االستجابة بتخصیص  لألراضيزیادة الطلب 
  .مرافق خدمیة تم تنفیذ جزء منھا 

حاالت  أن أالللمدینة  أساستصمیم  أول أعقبیم الحضري الذي ومع تعدد مراحل التنظ   
استمرار ھذا  وأسبابھا والتي كانت من دواعي ل التجاوز استمرت رغم العالجات التي قدمت

 إلىوصول حق التملك الھدف منھا ال أعطتالوباء خصوصا القرارات والتشریعات التي 
والذي  األساسئمة لما حدد التصمیم تنظیمات قطاعیة تظھر المدینة بصورة منسجمة ومال

یتطابق ویخدم الواقع القائم وفي ھذا المبحث سیتم تناول المراحل التي مرت بھا المدینة من 
  .ودورھا في معالجة التجاوزات  أساسیةتصامیم 

  
  :١٩٧٦لسنة  ٢٦رقم  األساسالتصمیم :  أوال     

توسع مساحي وعمراني بشكل عشوائي ھذا التصمیم  أعدادشھدت مدینة الرطبة قبل         
ي األمر الذوالتخطیطیة الرادعة  اإلداریة اإلجراءاتعلى امتداد الطریق العام في ظل غیاب 

 األراضيمما ترتب علیھ عدم انتظام قطع  األمیریة األراضيظاھرة التجاوزات على  أشاع
ام شبكة الشوارع انتظاألرض وعدم جانب تداخل استعماالت  إلىمن حیث الشكل والمساحة 

تلك  ألعدادمستوى البلد عالجت تلك الحاالت وھیئات صدر من تشریعات وقوانین على وما 
  :)١٨(الوثیقة  منھا 

تشریع شامل لتنظیم المدن  أولمثل  إذ ١٩٣٥لسنة ) ٤٤(رقم  واألبنیةنظام الطرق        
 أھمیتھاف المدن حسب مناطق عمرانیة حسب القدم وتصن إلىوحسب ھذا النظام تقسم المدینة 

ولكل منطقة ضوابط عمرانیة خاصة بھا تشمل مادة البناء ومساحة الدار وعرض  اإلداریة
 .الشارع 

والذي عدل الكثیر من قرارات قانون  ١٩٦١لسنة )  ١٦٥(رقم أدارة البلدیات قانون  -١
 . واألبنیةالطرق 

انھ لم  أالخلي للمدینة الذي ساھم في تنظیم التركیب الدا ١٩٧١لسنة ) ١٥٦(قانون رقم  -٢
كما تم صدور مجموعة قرارات خالل  .                    في المدن والشوارعیلب حاجة الطرق 

والذي نص على  ١٩٧٠لسنة ) ٣٧٩(ك المتجاوزین منھا قرار رقم یتلك الفترة الخاصة بتمل
مرار العمل والذي نص على است) ٧٢١(تملیك المتجاوزین بالسعر المنخفض وثم القرار رقم 

  )١٩(بالقرار السابق 
وتطبیقا لما ورد من قوانین وتشریعات على مستوى القطر تم الشروع بوضع اول           

  . )١(انظر خریطة رقم    ١٩٧٦لسنة ) ٢٦(لمدینة الرطبة برقم  أساستصمیم 
 الحضریة واستیعاب حاالت التجاوز والنمو العشوائي األرضلغرض تنظیم استعماالت      

الحارة ،المطار، الوادي، غرب :( سكنیة ھي  أحیاء) ٤(للمدینة ضمن ھیكل تخطیطي تضمن 
نسمة وبلغت ) ٧٩٣٥(وحدة سكنیة تضم ) ٨٣٦(حیث بلغ عدد وحداتھا السكنیة ) الوادي 

من % ٩٦مشكال  نسبة )٢٠() ھكتار ٧٣(شغل منھا ) ھكتار٧٦.٦٠(للمدینة  المساحة الكلیة
  .   مساحة المدینة الكلیة  

  ١٩٨٧لسنة ) ٥٢٨(رقم   األساسالتصمیم : ثانیا 
السابق مشكلة التجاوزات بشكل نھائي حیث استمرت  األساسلم یعالج التصمیم     

في ) ٥٤٨(قرار رقم  وصدوردتھ المدینة من جھة ھالتجاوزات نتیجة النمو الحضري الذي ش
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عة ارض بالسعر السائد طوالذي ینص على تملیك المتجاوز خالفا للتصمیم بق ٢٨/٤/١٩٧٩
الذي شجع المواطنین على التجاوز في المستقبل القریب ، وتم  األمر )٢١(ویزال التجاوز 

یم استعماالت نظممثال بحي المیثاق لت) ٤٧٠٧(الشروع بوضع تصمیم قطاعي لمدینة برقم 
راني حاالت التجاوز ضمن التصمیم السابق واحتواء التوسع العم المدینة وصھرداخل  األرض

ثم تبعھ وضع تصمیم   )٢٢(للمدینة الذي اخذ شكال خطیا غیر منتظم  على امتداد الطریق العام 
ممثال بحي االنتصار بقي شاغرا  حتى بعد وضع  )٢٣( ١٩٨٤لسنة ) ٤٠٤(قطاعي برقم 

  .)٢(انظر خریطة رقم  ١٩٨٧لسنة ) ٥٢٨(الثاني للمدینة المرقم  األساسالتصمیم 
خمسة منھا مشغولة فعال لزیادة حجم المدینة  أحیاء) ٦(مدینة تضم ال أصبحتوبھذا       

الحكومیة التي شجعت على السكن  اإلجراءاتنتیجة  ١٩٨٧نسمة عام ) ٩٧٥٦(الذي بلغ 
الوحدات السكنیة  أعدادبلغ  إذومنح القروض  األراضيوملء الفراغ من  خالل فرز وتوزیع 

وحدة سكنیة في الوقت الذي بلغت فیھ ) ١٢١٣(الثاني للمدینة  األساسعند وضع التصمیم 
  مشكلة )ھكتار ١٠٢.١٩(الخمسة  لألحیاءالمساحة المشغولة 

 
١٩٧٦ تصمیم االساس لمدینة الرطبة لسنةال) ١( خارطة رقم   

 
   

 
طیط وزارة التخطیط ، مدیریة التخطیط العمراني والھندسة العامة ، قسم تخ: المصدر   

: ١( ، مقیاس  ١٩٧٦، لسنة  ٢٦لمدینة الرطبة ، رقم  األساسالمدن ، خارطة التصمیم 
٥٠٠٠ . (  
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) ٢( خارطة رقم   

١٩٨٧التصمیم االساس لمدینة الرطبة لسنة   

 
لمدن ، خارطة وزارة التخطیط ، مدیریة التخطیط العمراني والھندسة العامة ، قسم تخطیط ا: المصدر  

) . ٥٠٠٠: ١( ، مقیاس  ١٩٨٧، لسنة  ٥٢٨التصمیم االساس لمدینة الرطبة ، رقم   
 

بة  ة % ٨٧نس ة البالغ ة الكلی احة المدین ن مس ار١١٧.٢٨(م میم  )٢٤() ھكت اء التص ك لبق وذل
و ) ٤٠٤(القطاعي  ھ نم ذلت لتنظیم وتوجی ي ب ة الت ود التخطیطی شاغرا وعلى الرغم من الجھ

ة العش ذكور المدین میم الم ع التص و  أن أالوائي بوض ي النم تمرت وبق اوزات اس اھرة التج ظ
  العشوائي ھو النمط السائد في المدینة 

  .١٩٩٣لسنة ) ٦٥١(رقم  األساسالتصمیم :ثالثا 
دات      اء الوح ي بن ع ف ري وتوس ز الحض ي الحی عا ف ة توس ھدت المدین رة ش ذه الفت الل ھ خ

دمات النشاط  أداءالسكنیة نتیجة لتحسن  ي مستوى الخ التجاري وتوفر فرص العمل وتطور ف
راغ  بالنسبة  إذالمقدمة  ى مستوى  لألراضيتم الشروع بسیاسة ملء الف اءالشاغرة عل  األحی

ي اغرة  واألراض رالش ذي  األم ھمال م  آس د رق اعي جدی میم قط ع تص ي وض نة ) ٥٨٩(ف لس
د  ١٩٨٩ ي جدی اف ح ىلیض اء إل ي  أحی ثال بح ة مم ار االمدین دالمط االت  )٢٥( لجدی دمج ح ل

  .التجاوز ضمن الحي المذكور 
انظر    ١٩٩٣لسنة ) ٦٥١(الثالث للمدینة المرقم  األساسثم تم الشروع بوضع التصمیم      

ة  ي)   ٣(خریط ور التخطیط ة القص ك  و لمعالج ان ذل ذا ، ف ع ھ ة وم وائي للمدین و العش النم
اوزات اھرة التج تمرت ظ كلة واس ل المش م یح میم ل ة  التص ى العملی ائمین عل ع بالق ا دف مم
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رقم  أضافيالتخطیطیة وضع تصمیم قطاعي  ة ب ثال بحي  )٢٦(  ١٩٩٤لسنة ) ٧١٩(للمدین مم
  .سكنیة أحیاءالمیثاق الجدید لتصبح بذلك المدینة تتكون من ثمانیة 

م    انون  رق ان الق نة ) ١١٧(وك یص  ١٩٩٧لس ى تخص ص عل ذي ن يوال ة  األراض المفتوح
ا  راوتوزیعھ ى  ضألغ ھ عل ن خالل اوز م م التج ث ت ھ حی رف فی يء التص ذي س كن وال الس

ا  ة وتحویلھ دمات العام راء والخ احات الخض ىالمس ك إل تعمال س انون اس ذا الق ل ھ د مث ني وق
  .)٢٧( مدن من قبل الدولة بقیامھا بتغییر االستعمال دون مراعاة المشھد الحضري لل تجاوز

م الشروع  أساسھوالذي على       الج بإضافة ت د لیع ثال  التجاوزات  تصمیم قطاعي جدی مم
  لحي عذاري في الجزء الجنوبي الشرقي  ١٩٩٧لسنة ) ٧٤٢(بالتصمیم القطاعي رقم 

 
) ٣( خارطة رقم   

       ١٩٩٧  التصمیم االساس لمدینة الرطبة لسنة

 
وزارة التخطیط ، مدیریة التخطیط العمراني والھندسة العامة ، قسم تخطیط : المصدر    

: ١( ، مقیاس  ١٩٩٣، لسنة  ٢٦المدن ، خارطة التصمیم االساس لمدینة الرطبة ، رقم 
٥٠٠٠ (  

 
م  أحیاء) ٩(للمدینة لتصبح بذلك المدینة متكونة من  دة سكنیة شغلت ) ١٨٥٨(سكنیة تض وح

ار ١٨٢.٨٢(مساحة بلغت  ذلك نسبة ) ھكت كلة ب ة % ٩٢مش ة البالغ ة الكلی احة المدین ن مس م
الغ )  ھكتار ١٩٩.٠٢( دد سكانھا الب ة استجابة لع دودھا البلدی  )٢٨(نسمة ) ١٣٦٤٢(لتوسع ح

وب  بھواھم ما تمیز اه الغرب والشرق والجن ة باتج دد محاور توسع المدین ھذا التصمیم انھ ح
دوث وجعل المدینة تعطي ظھرھا للشم ال لوجود محدد طبیعي ممثال بوادي حوارن لتكرار ح

اطق  ك المن ي تل ي ارتضت بالسكن ف  أوالالفیضانات ولكثرة حاالت التجاوز والعشوائیات الت
الت میم ب ذا التص تم ھ ا اھ ب كم تقبل القری ي المس ا ف ة لھ ول المدین ي وص   Zoningیق نطف

و استعماالت  ى نم ىركب الحضري داخل الم األرضوالسیطرة التامة عل وانین  إل ب الق جان
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ة  أساءتوالتشریعات الحكومیة التي  التلك الوثیق ا رافقھ ة ورد  وم ن تصامیم قطاعی ا ذم كرھ
رار  ان الق ى  اإلداريمن اجل وضع حد للتجاوزات ممثال بطغی ھ عل رأيوتقدیم التخطیطي  ال

الل  ن خ ك م لیم وذل ةالس دیر حاج تعماالت  تق ن اس ة م ى األرضالمدین ب إل ھ جان د  ان م یم ل
ة  األحیاء أيالمستحدثة بتصامیم قطاعی دمات لسوء تنفی ب ن الخ وع م دة ذن ن القاع ا م ه انطالق

   المحظوراتالشرعیة الضرورات تبیح 
  

  ٢٠١٠لسنة ) ٣١٠(رقم األساسالتصمیم : رابعا 
استمر نمو المدینة الطولي وباتجاه الشرق والغرب واستمرت  معھا حاالت التجاوز          

 األساستجري عملیات ترقیع للتصمیم  األولىل اشكالھا من قبل الدولة والمواطنین وكانت بك
جدید وكان من  أساسبوضع تصمیم  األرضبعض استعماالت ر یتغی مشكلة جاوزالسابق لت

والذي مثل تغیر في بعض  ١٩٩٩لسنة ) ٧٤٠( معالجتھا ھو التصمیم القطاعي رقم 
) ٧٦٧( ي استجابة للواقع القائم ثم التصمیم القطاعي رقمضمن  حي الواد األرضاستعماالت 

) ٨٠١(بالنسبة لحي المیثاق القدیم والتصمیم رقم  األولىالمعالجة  أسبابولنفس  ٢٠٠١لسنة 
ممثال أحیاء جانب استحداث  إلىبالنسبة لحي غرب الوادي  األسبابلنفس  ٢٠٠١لسنة 

لسنة ) ١٢٣٧(وتصمیم رقم  )ارة الجدیدالححي ( ٢٠٠٢لسنة ) ٨٠٤(رقم بالتصمیم القطاعي 
ممثال بالحي العسكري وما رافقھما من تعدیالت تخطیطیة بالنسبة لحي المطار الجدید  ٢٠٠٢

والتصمیم القطاعي  ٢٠٠٢لسنة ) ٢٣٧٥(والمیثاق الجدید ممثال بالتصامیم القطاعیة المرقمة 
معظم  األساسالتصمیم على التوالي ونھایة العام المذكور استوعب  ٢٠٠٥لسنة ) ٧٩٥(

ع شروواخذ یمد ذراعھ عبر وادي حوران لیتم ال األطرافحاالت التجاوز السیما الواقعة عند 
والذي افرز مؤخرا رغم توزیعھ  )٢٩(٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٩٨(تصمیم قطاعي المرقم  أخربوضع 

فع رن الذي اوجب على المتجاوزی األمرعلى موظفي الدولة وقد تم تجھیزه بالكھرباء والماء 
حي ) ١٢(، لتصبح بذلك المدینة مكونة من  األراضي أصحابالتراضي مع  أوحاالت التجاوز 

المنشات الصناعیة من ناحیة  الحي علىذلك  قتصاراستبعاد الحي الصناعي التم سكني و
الذي لم  األمرخدمات صناعیة الر على قتصولضعف النشاط الصناعي في المدینة والذي ا

  .والخالي من السكن  غلقضمن ذلك الحي الم یشجع على التجاوز
  

وحدة سكنیة ) ٤٣٣٢(حیا في المدینة ) ١٢(ھذا وقد بلغ عدد الوحدات السكنیة التي ضمھا      
من مساحة المدینة الكلیة % ٦٩مشكال نسبة ) ھكتار ٣٣١.٤٥(شكل الجزء المشغول منھا 

السكان القاطنة  أعدادستیعاب وذلك التساع حدودھا البلدیة وال) ھكتار ٤٨١.٥١(والبالغة 
  .)٣٠(٢٠١٠نسمة عام ) ٢٥٨٤٠(تلك المدینة والبالغ حجمھا  إلىوالنازحة 

تنمو وتتسع متحدیة وادي حوران  أخذت إذالتصامیم السابقة  عنشكل المدینة  اختلفوقد       
 ألساساالشروع بوضع التصمیم  إلىع الجھات التخطیطیة دفالذي  األمرلتتسع باتجاه الشمال 
    )٤(الخریطة رقم وكما ھو مبین في٢٠١٠لسنة ) ٣١٠(الرابع للمدینة المرقم 

  
الحدیث والذي یعتقد انھ عالج جمیع التجاوزات  األساسویمكن الوقوف عند التصمیم       

قد  لألراضيوالتخصیص بالنسبة  اإلفرازولكن في الحقیقة التجاوزات مستمرة السیما وان 
عملیة التجاوز حالة سائدة بالنسبة للمواطنین والدولة فمن  أصبحتلذلك  ٢٠٠٩توقف منذ عام 

اول تلك الحاالت كما ذكرنا الدولةمن قبل تجاوزخالل التشخیص المیداني تم رصد حاالت 
ك كما تملیقوانین وتشریعات جعلت المتجاوز یتأمل ال وإصدارھاقیامھا بتغییر جنس االستعمال 

مثل تجاوز الدولة  باالستیالء على  أخرىة ھذا من جھة ومن جھة رات السابقتھي الحال في الف
بعض الدوائر التي لم تخصص لھا منھا قیام بلدیة الرطبة بالتجاوز على مبنى الفندق السیاحي 

قامت مدیریة بلدیة الرطبة باتخاذه مقرا لھا علما انھ غیر تابع  و الواقع ضمن الحي العسكري
في الوقت الذي سبق  )٣١(لیة التملیك غیر مكتملة مع وزارة المالیة لوزارة البلدیات والزالت عم
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جعلتھ  إلى مقرھا الجدید وقبل انتقالھا ) سابقا(وان استولت الدائرة ذاتھا على مبنى المخابرات 
  . آللیاتھا مراب

وتجاوز  أمنیةوكذلك تجاوز على مبنى التجنید الواقع ضمن حي المطار من قبل جھات    
تعود ملكیتھا للمواطنین  وأراضية الرطبة على موضع المرأب الموحد للمدینة مدیریة شرط

  .   حسب قولھم  أمنیةضمن حي الوادي وذلك لدواعي 
سابقا ،  األمنجانب قیام قائمقامیة القضاء المذكور بالتجاوز على مبنى مدیریة  إلى       

قیام مدیریة جمارك المنطقة  وكذلك،  بیع الخضر والتي لم تؤد غرضھا  علوه إلىوتحویلھ 
ضمن حي الحارة ھذا فضال عن ) سابقا (الغربیة بالتجاوز على مبنى االستخبارات العسكریة 

  .متفرقة من المدینة  أحیاءالتجاوز على المناطق  الخضراء والخدمات العامة في 
  

) ٤( خارطة رقم   
٢٠١٠التصمیم االساس لمدینة الرطبة لسنة   

 
التخطیط ، مدیریة التخطیط العمراني والھندسة العامة ، قسم تخطیط المدن ، خارطة وزارة : المصدر 
) ٥٠٠٠: ١( ، مقیاس  ٢٠١٠، لسنة  ٣١٠لمدینة الرطبة ، رقم  األساسالتصمیم   

  
تشعبا السیما بعد انھیار السلطة وغیاب القانون  أكثرتجاوز المواطنین فھو  إلىبالنسبة   أما    

 األحیاءموزعة على مختلف  )٣٢(حالة ) ٣٢٢( ٢٠٠٨تجاوز المسجلة عام فقد بلغت حاالت ال
 ٢٠١١ھذه الظاھرة حیث بلغ عدد المتجاوزین عام ازدادت المدینة وقد  أطرافالواقعة ضمن 

حالة تجاوز ) ١٨٢(حالة تجاوز مشید والباقي ) ٣٧٩(حالة منھم ) ٥٦١(في مدینة الرطبة 
السكنیة كما ھو  األحیاءالعقار وموزعة حسب  واقبأسألغراض التربح ) لزمة(غیر مشیدة 

  ).١(رقم  الجدولمبین في 
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  )١(جدول رقم                                            
  ٢٠١١السكنیة في مدینة الرطبة عام  األحیاءالتوزیع المكاني لحاالت التجاوز حسب 

  
عدد حاالت  اسم الحي ت

 التجاوز
غیر  %النسبة المشید

 دالمشی
 %النسبة

 ١٧ ١٦ ٨٣ ٧٧ ٩٣ غرب الوادي ١
 ٣٤ ٣١ ٦٦ ٦١ ٩٢ المیثاق الجدید  ٢
 ٢٤ ٢١ ٧٦ ٦٦ ٨٧ االنتصار ٣
 ٣٨ ٣٢ ٦٢ ٥٣ ٨٥ المطار الجدید ٤
  ٣١  ٢٥  ٦٩  ٥٧  ٨٢  الحارة الجدید  ٥
  ٤٤  ٣٣  ٥٦  ٤٢  ٧٥  العسكري  ٦
  ٥١  ٢٤  ٤٩  ٢٣  ٤٧  عذاري  7

  %٣٢  ١٨٢  %٦٨  ٣٧٩  ٥٦١  المجموع 
 

  :باالعتماد على  انعمل الباحثالمصدر من 
 .٢٠١١، سجل التجاوزات ،غیر منشور ، الشعبة الفنیةمدیریة بلدیة الرطبة ،  -١
  ١٠/٨/٢٠١١- ١٥/٧الدراسة المیدانیة  -٢
ومعظمھا دور % ٦٨نسبة المشید من ھذه التجاوزات بلغت  أنومن الجدول  یتضح   

لى الطراز الحدیث كما ھو في الوقت الذي لوحظ بناء مساكن وع اإلنشاءسكنیة قید 
  الحال في حي الحارة الجدید والحي العسكري ویمكن مالحظة من خالل الجدول

الواقعة ضمن  األحیاءمعظم حاالت التجاوز كانت ضمن  أن) ٥(والخریطة رقم 
  . األطرافحدیثة التصمیم ضمن  ألحیاءتكون مقابلة  أو األطراف

  
واسعة  أراضيومعظمھا قطع % ٣٢شید فقد شكل نسبة بالنسبة للتجاوز غیر الم أما          

في المدینة ممثلة باالسیجة التي  األثریاءتعود ملكیتھا لبعض ) متر مربع٢٠٠٠( إلىتصل 
السكنیة المخططة و مناطق السكن المقترح ضمن  لألحیاءوضعت على المناطق المقابلة 

وعذارى  الواديغرب ،جدیدالحارة ال،كما ھي الحال في الحي العسكري  األساسالتصمیم 
یمتلكوا وفق النظام المجدد خصوصا وان حي الحارة  أن یتأملونوجمیع ھؤالء المتجاوزین 

  .الماء والكھرباء للمساكن المشیدة ضمن مناطق السكن المقترح في التصمیم  إیصالتم  الجدید
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) ٥( خارطة رقم   
٢٠١١اء السكنیة في مدینة الرطبة لعامیالتوزیع المكاني لحاالت التجاوز حسب االح  
 

 
.من عمل الباحثین  باالعتماد على : المصدر   

وزارة التخطیط ، مدیریة التخطیط العمراني والھندسة العامة ، قسم تخطیط المدن ،  -١  
)  ٥٠٠٠: ١( ، مقیاس  ٢٠١٠، لسنة  ٣١٠لمدینة الرطبة ، رقم  األساسخارطة التصمیم   

  ) . ١( الجدول رقم  - ٢ 
  

فقد تم  ةعامالخدمات لل أوالمخصصة للسكن راضي األولم یكتف المواطنون بالتجاوز على 
جانب  إلىتعود ملكیتھا لمواطنین  ألراضيرصد حاالت تجاوز ضمن حي الحارة الجدید 

التجاوز وضمن نفس الحي على ملعب لكرة القدم وكذلك التجاوز على ساحة مخصصة لبناء 
منھا مبنى  ةغرب الوادي ھذا فضال عن تجاوز المواطنین لمباني عاممركز صحي ضمن حي 

اللھ ألغراض تجاریة والتجاوز على غالجمارك القدیم الواقع ضمن حي غرب الوادي واست
جانب التجاوز  إلىاللھ ألغراض السكن ضمن حي االنتصار غمبنى الشباب والریاضة واست

  .رطبة واستغاللھ ألغراض السكن على دار االستراحة المجاور لمدیریة برید ال
  

 إلىمن التجاوز بمثل بتغییر جنس االستعمال من سكني  أخرویمارس المواطنین نوع      
محالت تجاریة كما ھو الحال على امتداد شارع  بإنشاءتجاري من خالل استخدام مقدمة الدار 

 سبة للشارع الممتدكذلك الحال بالنالمصرف الذي یفصل بین حي المطار والمیثاق القدیم و
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وعلى امتداد الشارع الرئیس ضمن حي الحارة باتجاه  با ضمن حي الحارة والحارة الجدیدجنو
  .ھذه المناطق الواقعة على مقربة السوق  إلىالغرب المتداد االستعمال التجاري 

نین جانب عدم االرتداد بالنسبة لالستعمال التجاري المخطط وعدم االلتزام بقوا إلىھذا      
  .للعمارات التجاریة ضمن الشارع العام للمدینة  مالجئ بإنشاءالسالمة 

التجاوز االان حاالت )٣١٠(للمدینة  األساسوعلى الرغم من الشروع بوضع التصمیم      
التي تم اتخاذھا من قبل الجھات البلدیة لرفع  اإلجراءاتبدون رادع قانوني رغم  مستمرة

  .التجاوزات 
 أن یم القطاعیة استطاع ومن خالل التصام) ٣١٠(ھذا التصمیم  أنیمكن القول ومما تقدم     

واھم ما حدث خالل ھذه الفترة التي  األربعةینظم مناطق التجاوزات ضمن اتجاھات المدینة 
  :ھذا التصمیم ھو  أعدادسبقت 
 االستثنائیةالتوسع السریع بعیدا عن المعاییر التخطیطیة والتي تزامنت مع الظروف  -١

جانب صدور العدید من القرارات  إلى ٢٠٠٣التي یمر بھا البلد خصوصا بعد عام 
 :   )٣٣(دراسة منھا أودون ضوابط  أراضي صیصالمتعلقة بتخ

وذلك  ١٩٨٧لسنة ) ٧٣٤(والذي تم فیھ تعدیل قانون  ٢٠٠٣لسنة ) ١٥٦(قانون رقم  - أ
وجوازه  األساسم الزراعیة والبساتین داخل التصمی األراضيبعدم جواز بناء مالكي 

العقود الزراعیة الواقعة خارج مدینة الرطبة من تقسیمھا  أصحابخارجھ مما شجع 
الواقعة بین مجمع الشركة العقود  أراضيسكن خصوصا  إلىوتحویلھا  أراضي إلى

 .والحدود البلدیة للمدینة  األلمانیة
ابق والذي نص على تملیك المتجاوزین المط ٢٠٠٣لسنة ) ١٥٦(القرار رقم  - ب

 .السكن  ألغراض
على مسوحات میدانیة دقیقة تعطي صورة  یعتمدالذي  األساسالتصمیم  تنفیذسوء  -٢

لواقع حال المدینة القائم فقد حددت مناطق ضمن التصمیم لسكن مقترح وھي حالیا 
كالتصمیم القطاعي المرقم سكنیة في القسم الشرقي الشمالي من المدینة  بأحیاءمشغولة 

وكذلك حددت مناطق خضراء وھي في الواقع مناطق لحي الوادي المقابل )٢٥٩٨(
وعرة وممرات مائیة ممثلة بوادي المساد احد فروع وادي حوران الذي یخترق المدینة 
من جزئھا الشرقي ھذا مما یدل على عدم درایة الجھات التخطیطیة بالواقع الحقیقي 

باالعتماد على المرئیات  األساسیةللمدینة واالكتفاء بوضع المخططات والتصامیم 
  .المیدان التخطیطي لتوثیق تلك المرئیات بالدراسة المیدانیة  إلىالفضائیة دون النزول 

التي وضعت ) األساسیةالتصامیم (جمیع الوثائق التخطیطیة  أنومن ذلك المنطلق نجد 
س الذي انعك األمركانت انعكاسا ومسكنات لآلم المدن العراقیة ومنھا مدینة الرطبة 

وساھم في  وأشاعالتوزیع داخل المركب الحضري  وأنماطعلى تغیر استعماالت 
  . أشكالھااستمراریة ظاھرة التجاوز بمختلف 

  الحد من ظاھرة التجاوز  إستراتیجیة: خامسا 
  

دینة البد من وضع حلول ومعالجات تحقیق تنمیة مستدامة ونمو حضري سلیم للم من اجل    
تمثل معالجات ومقترحات تسھم في الحد  أفكار ووجھات تم عرض لظاھرة التجاوز وھنا سی

  .في مدینة الرطبةولو بجزء یسیر من ظاھرة التجاوزات 
       

 .تنظیم التجاوزات التي تقوم بھا الدولة  - أ
   

كان شكلھ والجھة التي تقف وراءه ھو داء للمدینة وسیدمر بنیتھا الحضریة  أیاالتجاوز         
 أنیجب  ذيكانت الدولة ھي الرائدة في مسالة التجاوز في الوقت ال أذاصا استمر خصو إذ ما

  . األساستكون الحامیة لھذه الوثیقة المسماة التصمیم 
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 األساسیةقیع التخطیطي للتصامیم و الترالتجاوز الذي تقوم بھ الدولة ھ أشكال أولوان      
لتجاوز الن أي تغیر في الذي یساھم في شیوع ظاھرة ا األمربتغیر جنس االستعمال 

یأخذ بنظر االعتبار یسبقھ مرحلة من مراحل التخطیط لھ وان  أنیجب  األرضاستعماالت 
 دتراعى عن أنومن جملة االعتبارات التي یجب  األخرىھذا التغیر على االستعماالت  تأثیر

  :)٣٤(التغیر 
  

 .حجم الموقع الذي سیتم تغیر االستعمال فیھ  -
سترافق حالة التغیر من النواحي االقتصادیة والبیئیة  معرفة التطورات التي -

 .واالجتماعیة 
 .المتوقعة بعد التغیر  وأعدادھمعدد السكان الذین یقیمون في المنطقة قبل التغیر  -
 .حجم المرور الذي یدخل من والى المنطقة بعد التغیر  -
  
المذكورة الن ھذا  عتباراتباالتنظم ھذا التجاوز تحد من التغیر والعمل  إستراتیجیةوان        

الضرر بالمدینة كما ھو الحال بعدم االنسجام على  ألحاقالتغیر سیعطي المسوغ للتجاوز بالتالي 
البیئیة  واآلثارتجاري في مدینة الرطبة  إلىمن سكني  االستعمالالتي تغیر  الشوارعامتداد 
المدینة ذات بیئة صحراویة  مبان عامة السیما وان إلىالخضراء على تغیر المناطق  المرتبة
  .المناطق الخضراء دون غیرھا  إلىتحتاج 

یكون االستعمال مطابقا ولكن االستخدام مغایرا  دللشكل الثاني لتجاوز الدولة فق بالنسبة أما     
الدوائر التابعة للجھات  باستغالل مبان دوائر لم ینص علیھا وفق التصمیم واألجدر ترك تلك

من دور في تنمیة وتطویر المدینة واتخاذ الجزء   لمالھروضة لسوق االستثمار مع) سابقة( أمنیة
لیكون مجمعا حكومیا یضم كل دوائر ) القلعة(  الوادي الغربي من المدینة ضمن حي غرب 

القضاء خصوصا وان صالحیة موقع مدیریة شرطة الرطبة وقائمقامیة القضاء بما تشغلھ من 
ینة قد انتھت لتحل بذلك كل مشاكل االستعمال التجاري لو مساحات واسعة داخل مركز المد

وتكون الدولة بذلك القدوة  )٥(انظر خریطة  المجمع الحكومي المقترح إلىانتقلت تلك الدوائر 
  .في معالجة تلك الظاھرة 

  
 :تنظیم التجاوزات التي یقوم بھا المواطنون - ب
  

ة ودیموغرافیة وسیاسیة صادیاقت أفعالشیوع ھذه الظاھرة لردود  أسبابكان من      
الدولة  بدون وجھ حق  أمالكوطبیعیة حیث اخذ المواطنون بالسیطرة واالستیالء على 

ولوائح التخطیط العمراني خصوصا بعد انھیار  األراضيودون التقید بقوانین ملكیة 
  .السلطة

مثلة دت میدانیا كانت فردیة مرصالدولة التي  أمالكومعضم حاالت التجاوز على     
مملوكة للغیر كما ذكرنا وحاالت  أوشاغرة مملوكة للدولة  أراضيیالء على تسباال

 للغوائله مسكنا اذتجاوز جماعیة تمثلت  باالستیالء  على مبنى الشباب والریاضة واتخ
الحد من تلك الحاالت ھو تنظیم عملیات الھجرة الدائمة  إستراتیجیةالنازحة وان من 

بالخدمات لكي  األساسالتصمیم  إلىة والمضافة حدثالمست حیاءاألالمدینة وتجھیز  إلى
   إجراءاتاستیعاب ھؤالء الناس وفي المقابل اتخاذ  تستطیع

صارمة بالنسبة لرفع التجاوزات من قبل المواطنین الذین یستولون على مساحات 
كما ھو الحال في الجزء المقابل للحي  لغرض التربح واالنتفاع األراضيواسعة من 

لحي الحارة الجدید من ناحیة الجنوب وان  العسكري من ناحیة الشمال والجزء المقابل
التي یقوم المواطنون والحد منھا مرھون بالسیطرة على التجاوزات تنظیم التجاوزات 

  .بھا 
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تخطیطیة  بإستراتیجیةبالنسبة لتجاوز المواطنین بتغیر االستعمال فھو متصل  أما    
جانب زحف االستعمال التجاري  إلىطیطیة والبلدیة الرادعة لھ من قبل السلطات التخ

  .وعدم السیطرة علیھ من قبل السلطات المذكورة 
                              

     االستنتاجات والتوصیات   
    

  االستنتاجات:  أوال
  
 من ٢٠١٠ولغایة عام  ١٩٧٦التي وضعت للمدینة منذ عام  األساسیةعدم قدرة التصامیم  -١

لم  أنھاكما وحاجة السكان  من االستعماالت السكنیة،تحقیق متطلبات التوسع الحضري 
افتقرت ھذه التصامیم للواقعیة في التعامل  إذتستوعب مشكلة التجاوزات والحد منھا 

 . الرطبةاالقتصادي واالجتماعي لسكان مدینة  
 إلىتزایدت لتصل  ٢٠٠٨حالة عام )٣٢٢(كانت  أنظاھرة التجاوز بالتزاید فبعد  أخذت  -٢

من حاالت التجاوز عام % ٦٨المشیدة التجاوزحاالت  وشكلت ٢٠١١حالة عام ) ٥٦١(
٢٠١١. 

على استمرار ظاھرة التجاوزات القوانین والتشریعات الخاصة بتملیك المتجاوزین  شجعت -٣
 .سیملكون في المستقبل القریب  بأنھمللمواطنین  األمل إعطاءمن خالل 

 وأھمیةلتخطیطي ا الوعي للمواطنین بالتجاوز النعدام أتاحدیة مما ضعف الرقابة البل -٤
من قبل الدولة والتي من  محاسبتھ ضمن عدم أنالحضري بالنسبة للمدینة بعد  التنظیم

 .تكون الراعیة لحرمات التصمیم من االنتھاك فقامت بالتجاوز علیھ  أنالمفروض 
االنتقائیة لحاالت التجاوز والقیام  اإلنذاراتوضعف السلطة التنفیذیة التي اكتفت بالتبلیغات  -٥

 .بقي على ماھو علیھالحال  أن أالبحمالت دعائیة للمسؤلین برفع التجاوزات 
 أطراففي مناطق التجاوز الواقعة في  أقیمتتدني مستوى الخدمات بالنسبة للمساكن التي  -٦

 للمدینةحضري لامشھد عشوائیات ادت الى تشویھ الالذي ساھم في خلق  األمرالمدینة 
  

  التوصیات: ثانیا 
المرجوة  أھدافھالمعتمد وبما یتطابق والواقع القائم لتحقیق  األساسيتنفیذ فقرات التصمیم  -١

مبدأ اإلمالء الحضري ضمن التصمیم األساس للمدینة  واعتماد  داخل المركب الحضري
ضال عن ف لغرض زیادة الطاقة االستیعابیة لھ خصوصا في حي عذارى وغرب الوادي

  االراضي المتروكة كونھا تمثل دافع للتجاوز
اعتماد الضوابط الصارمة وتطبیق القانون في منع تجاوز المؤسسات الحكومیة بما فیھا  -٢

  الجھات األمنیة
مسؤلیة الحفاظ على االمالك العائدة للدولة ومراقبة یجب تحمیل البلدیة والسلطة التنفیذیة  -٣

ین من خالل تطبیق القوانین واللوائح التي تحفظ المال حاالت التجاوز ومحاسبة المتجاوز
 العام 

 األساسبالتصمیم  ألحقترفع مستوى الخدمات للتصامیم القطاعیة المستحدثة والتي   -٤
السكن التي یتخذھا بعض المتجاوزین   أزمةوفتح باب االستثمار في المجال السكني لحل 

 . كذریعة للتجاوز
  

ى مستوى المجالس المحلیة والبلدیة والجھات التخطیطیة عقد ندوات وحلقات نقاشیة عل -٥
 األساسالتصمیم  بأھمیة إدراكھموزیادة قیفھم ثوالسلطات التنفیذیة لتوعیة المواطنین وت

 ومخاطر التجاوز وفرض تدابیر عقابیة ومالیة مرافقة للجانب التوعوي بالنسبة للمخالفین
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لمواطنین من خالل المحاضرا ت ومنابر ینبغي أن یكون للخطباء واالئمة دور في حث ا -٦
بمثایة  ھاكونالن الشریعة االسالمیة تحرمھا الجمعة على عدم التجاوز على امالك الدولة 

 .لمال المسلمین اغتصاب 
  

على الجھات التشریعیة اصدار القوانین الرادعة لكل اشكال التجاوزوفرض اسعار  -٧
 . لمتجاوزین عند التملیك مضاعفة لالسعار السائدة في سوق االراضي على ا

 
  الھوامش والمصادر

  
                                                

م ، التجاوزات على ملكیات األراضي في التشریع العراقي ، سخلیل إبراھیم جبار االع )١(
رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، المعھد العالي للتخطیط الحضري واإلقلیمي ، جامعة بغداد 

  ٦٦،ص ١٩٨٦،
  

(2) Thrall G.I.and others" Ninety  Years of urban growth as described 
with G.I.S; An historic geography gains Ville fland Vail Colorado 
1995.p20. 
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الثقافة والعلوم ، معھد خالص حسني االشعب ، المدینة العربیة ، المنظمة العربیة للتربیة و  )٤(
  البحوث 

 .٦٣،    ص ١٩٨٢والدراسات العربیة ، بغداد ،   
صالح حمید الجنابي ، التغیر في استعماالت األرض حول المدینة العراقیة، أطروحة  )٥(

  .٢٨،ص ١٩٨٢دكتوراه ، غیر منشور ، كلیة اآلداب ،جامعة بغداد ، قسم الجغرافیة ،
اللغة واألدب والعلوم ، المطبعة الكاثولیكیة ،بیروت  لویس معلوف ، المنجد في )٦(

  ،١٩،١٩٦٦،ط
 .١١٠ص      

م ، التجاوزات على ملكیات األراضي في التشریع العراقي، سخلیل إبراھیم جبار االع )٧(
 .٢٣مصدر سابق ،ص 

 عماد طارق ألحدیثي ،  لتجاوزات الحاصلة على التصمیم األساس في مدینة تكریت ، )٨(
  .٨٢- ٨١،ص ٢٠٠٦اجستیر، غیر منشورة ، كلیة التربیة ،جامعة    تكریت ، رسالة م

  
(9)DixGerald، development control Planning staudandsWorld Thirld 
Planning review، Liver Pool university  Press، may 1981,p.130  

  .١٩٥٩لسنة ) ٥٩١(جریدة الوقائع العراقیة ، المرسوم الجمھوري رقم )١٠(
  
  .٢/٨/٢٠١١مقابلة شخصیة مع السید محمود عبد الواحد الكبیسي ، مدیر بلدیة الرطبة في  )١١(

  
، اثر تغیر استعماالت األرض في بعض شوارع مدینة  نلیب اودیس سیمون بوال دیاف )١٢(

  بغداد على 
كفاءة االستعماالت المجاورة لھا ، رسالة ماجستیر ،غیر منشور ، مركز التخطیط     

  .٩١،ص ١٩٨٥الحضري واإلقلیمي ،جامعة بغداد ،
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(13) Clowsan ,Maricon  HeldR.Burnell, staud Land for the future,By the 
gohns hapkins Press, maryLand ,1960,P.473. 

احمد محمد عفیفي ، نظرات في تخطیط المدن ، دار الھجرة للطباعة والنشر،مصر  )١٤(
،٢٠٠٠،  

  .٢١٣ص      
لسكان بغداد الكبرى ، رسالة  ةي عبید حسن ، تحجیم المدن الكبرى دراسة إستراتیجیسعد )١٥(

ماجستیر ،غیر منشورة ، المعھد العالي للتخطیط الحضري واإلقلیمي ، جامعة بغداد 
 .١٠٨،ص ١٩٩٠،
عن توسع مدینة المحمودیة دي ، المشاكل التخطیطیة الناجمة حمیدة عبید علوان ألعبی  )١٦(

ستیر،غیر منشورة، المعھد العالي للتخطیط الحضري واإلقلیمي ،جامعة بغداد ،رسالة ماج
 .١٧٨،ص ٢٠٠٥،
 .١٥٥،ص ١٩٧٤عبد الجبار الراوي ، البادیة ، دار دجلة ،للطباعة والنشر، بغداد ،   )١٧(
م ، التجاوزات على ملكیات  األراضي في التشریع العراقي سخلیل إبراھیم جبار االع  )١٨(

  .٤١-٤٠ ،مصدر سابق،ص
      

وزارة الداخلیة ،مدیریة التخطیط العمراني ، القسم الفني ،الشعبة القانونیة ، بیانات غیر  )١٩(
 . منشورة 

وزارة التخطیط ،الجھاز المركزي لإلحصاء ،ھیئة التعداد العام والدراسات السكانیة ،  )٢٠(
  نتائج ترقیم 

  .١٩٧٧، ي وحصر السكان ،محافظة االنبارالمبان     
 .٢١/٥/١٩٧٩، ٢٧١١جریدة الوقائع ، العدد  )٢١(
عبد الحمید ولي عبد العیساوي ، مدینة الرطبة البنیة  الداخلیة الوظیفة وأھمیتھا اإلقلیمیة ،  )٢٢(

  رسالة 
 ٥٠،ص ٢٠١١ماجستیر ، غیر منشورة ، قسم الجغرافیة ، كلیة اآلداب ، جامعة االنبار ،       

التخطیط العمراني ، القسم الفني ، قضاء الرطبة ، بیانات غیر  وزارة الداخلیة ، مدیریة )٢٣(
 .منشورة

وزارة التخطیط ، الجھاز المركزي لإلحصاء ، ھیئة التعداد العام والدراسات السكانیة ،   )٢٤(
  نتائج 
 .١٩٨٧ترقیم المباني وحصر السكان ، محافظة االنبار ،      

 بة  ، بیانات غیر منشورة مدیریة التسجیل العقاري في قضاء الرط  )٢٥(
 المصدر السابق   )٢٦(
، الشعبة القانونیة ، بیانات وزارة الداخلیة ، مدیریة التخطیط العمراني ،  القسم الفني   )٢٧(

 .شورةنمغیر
وزارة التخطیط ، الجھاز المركزي لإلحصاء،ھیئة التعداد العام والدراسات السكانیة ،   )٢٨(

  نتائج ترقیم 
 .١٩٩٧وحصر السكان ، محافظة االنبار ،المباني       

  .مدیریة التسجیل العقاري في قضاء الرطبة ، بیانات غیر منشورة  )٢٩(
، التعداد العام للمباني والمنشآت ٢٠١١وزارة التخطیط ، الجھاز المركزي لإلحصاء ،  )٣٠(

  وحصر
تقریر )  ١(الترنم والحصر تقریر رقم  ج، سلسلة تقاریر نتائ٢٠١٠المساكن واألسس      

  المباني 
 .والمساكن واألسر ، محافظة االنبار ، المستوى الوطني ، بغداد ، العراق     
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بلة شخصیة مع السید محمود رزیك عبد الواحد الكبیسي ، مدیر بلدیة الرطبة في مقا  )٣١(

٢/٨/٢٠١١ 
  .٢٠٠٨،سجل التجاوزات ، غیر منشور ، ةمدیریة بلدیة الرطبة ، الشعبة القانونی  )٣٢(
وزارة الداخلیة، مدیریة التخطیط العمراني ، القسم الفني ، الشعبة القانونیة ، بیانات غیر   )٣٣(

  .منشورة
(34) Patterson. T.william, Land use planning . Techniques of 
implementation, van   No strand Reinhold company , 
NewYork,1979,p.66-67. 

 
  .٢٠١١لرطبة ، الشعبة الفنیة ، سجل التجاوزات ، غیر منشور ، مدیریة بلدیة ا) ٣٥(
  
  .١٠/٨/٢٠١١ -١٥/٧الدراسة المیدانیة ) ٣٦(
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