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  ية لمدينة الرماديساسالمشاكل والعيوب التخطيطية التي رافقت تطور المخططات األ

 
  * فيصل غضيب  مشعل

  
  ملخـص

ية لمدينة ساسالتطويرية للمخططات األجاء هذا البحث من خالل محاورة المتعددة لتقديم شرحًا علميًا يناقش فيه المراحل 
وذلك من خالل مراقبة المراحل التقليدية والمعاصرة التي ضمن مرحلة التخطيط غير الشامل ومرحلة التخطيط ، الرمادي

وتم من خالل مفردات البحث الكشف عن  ,ي وضع للمدينةأساسم حتى آخر مخطط  1959مخطط عام  أولالشامل بدًا من 
وقد اعتمدنا في ، ضعاف كفاءة المخططأالكثير من العيوب واالشكاليات التي رافقت هذه المخططات التي ُتعد سببًا مهمًا في 

  سلوب المسح الميداني.أهذه الدراسة على 
  .يةساسالعيوب، التخطيطية،، تطور، المخططات األ الكلمـات الدالـة:

  
  المقدمة

وتبدو من الجو مدينة طولية الشكل تصل المساحة المستغلة فعًال  ،تمثل مدينة الرمادي رقعة جغرافية متواضعة في النهاية
  هكتار. 15170الغة نحو والب 2013ي لعام ساسهكتار من جملة المساحة الكلية للمخطط األ 5250.6نحو
مترًا عن مستوى سطح  51تجمع حضري اختار موضعًا يرتفع نحو  أولٕان أزمة مدينة الرمادي على ما يبدو قديمة منذ و 

زراعية وبساتين ذات ملكيات خاصة ومن هنا كانت مشكلة المكان حادة اضطرت االجهزة التخطيطية  أرضالبحرً  تحيط بها 
ر مواقع بعض االبنية من واختياالمدينة البحث عن حلول ترقيعيه اقتصرت على تأمين الحركة واستتاب األ إدارةوالمسؤولة عن 

الحكومية، وكانت المدينة آنذاك تتوسع من غير خطة مسبقة على امتداد الشوارع التي تصلها بالقرى المجاورة فأدخلت جميع 
والبساتين ذات الملكيات الخاصة من دون أي سياسة واضحة تنظم وتخطط هذه االجزاء وتحافظ على استخدامات  راضياأل
  .رضاأل

في النهاية االستعمال  رضالستخدامات المختلفة ان تصارع على المكان وفي هذا الصراع قد ال يظفر باأللهذا كان على ا
وقع الجهات التخطيطية بمشاكل كانت ال تزال تمثل نقاط ضعف لكفاءة أمما  ،االستعمال المربح فقط ٕانمااالنسب بالضرورة و 

  ية.ساسالمخططات األ
ن أساسية هي االخرى كانت سببًا في العديد من المشاكل التنظيمية بعد ثة للمخططات األكما ان التوجيهات التخطيطية الحدي

اعتمدت سياسة اعلى حد للمعايير التخطيطية كذلك الحلول الترقيعيه وجملة تناقضات تركت آثار اقتصادية واجتماعية وعمرانية 
لمكان والمسوحات الجغرافية الحقيقية الخاصة بخصائص وبيئية. والتي هي ربما انعكاس لقلة الخبرة وعدم الدراية بخصائص ا

  الموقع والموضع والخصائص السكانية واالقتصادية للمدينة.
ذلك هو تقسيم العمل الجغرافي المنطقي في استعمال  ،ن يكون االستعمال المناسب في المكان المناسبأ واالمر في النهاية هو

  .رضاأل
  

  دينة الرماديالمراحل التخطيطية التي مرت بها م
ن الحال الذي وصلت اليه مدينة الرمادي لم يأتي دفعة واحدة أو هو وليد الحاضر بل من خالل مراحل تنظيمية شهدتها إ

  ية والتي يمكن توضيحها وفق االتي:ساسالمخططات األ
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 :مرحلة النشأة

، وتعد من المدن الحديثة التي بنيت ضمن اصالحات الوالي العثماني مدحت نبارا لمحافظة األإداريتمثل مدينة الرمادي مركزًا 
رجحت بعض المصادر ان مدينة الرمادي بنيت على  إذم) وعلى الرغم من حداثتها لكن لها جذور قديمة 1872- 1869باشا (

). 2011يًا (المولى والمحمدي،انقاض مستوطن بسخينيا او رابي قو او مستوطن الرب ويرجح موقعها قرب من محلة العزيزية حال
بناء  االنجازات في أهموتركزت  1958 حتى1869من  ويمكن ان نسمي هذه المرحلة التخطيطية (بالمرحلة التقليدية) التي تبدأ

 يتوزع السكان فيالتجارية و دكاكين وانتشرت الخانات وال ،ومسجد ومشفى الجمركخدمية مثل مركز.للشرطة ودوائر ة و إداريمراكز 
 هكتارًا توزعت على 58المطاعم والكراجات ووصلت مساحة المدينة نحو  إلىوتطورت الخدمات لتصل  والقطانةالعزيزية  لةحم

). وقد فاض البيت الشرقي في هذه المرحلة وكانت المدينة محاطة بساتر ترابي لحمايتها من 1استعماالت يظهرها الجدول ( جملة
  .)2009(الجنابي وفرحان،  الفيضانات

  في المرحلة التقليدية رضمركب استخدامات األ  )1جدول (
  النسبة %  المساحة هكتار  نوع االستعمال  ت
  75  46.58  السكنياالستعمال   1
  5.9  3.62  التجارياالستعمال   2
  1  0.59  الصناعياالستعمال   3
  8.2  5.14  الخدمياالستعمال   4
  5.5  2.03  الترفيهي والخضراء  5
  6.7  4.59  المقابر  6
  % 100  62.55  المجموع  
الترفيهية في مدينة الرمادي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية للعلوم االنسانية،  رضابتسام بداع علي العلواني، استعماالت األالمصدر: 

  .142ص 2011 نبارجامعة األ
  

 المرحلة المعاصرة:

  قسمين هي: إلىيمكن تقسيمها 
 .1971 حتى نهاية 1959عاممن  يبدأالذي  ي غير الشاملالتخطيطالنسق  -

مناقشة الحالة م يمكن يقستحتى الوقت الحاضر. وبناء على هذا ال – 1972ويبدأ من عام  الشامل يالتخطيط النسق -
  كما يأتي.بجانب من التفصيل و 

  
  التخطيط غير الشامل:

ان التغيرات االيجابية التي حصلت في عموم العراق السيما بعد اكتشاف واستخراج النفط وزيادة حصة العراق من عائدات 
البترول من خالل االتفاقات المبرمة مع شركات استخراج النفط كان سببًا جوهريًا في تنامي مداخيل الدولة وكان عامًال مشجعا ولد 

لسياسية بالنهوض بالواقع التنموي بعد تأسيس العديد من اإلدارات والوزارات والمجالس التي تعنى الرغبة الحقيقية عند الجهات ا
اعداد مخططات  في وقت مبكرمنذ اهتماًمًا السلطات العراقية ت أولبتنظيم وتقديم الدعم للكثير من المشاريع في ميادين متعددة،و 

واالنفتاح على المحيط (االقليم)وتغيرت  التطوير والتحديث يها من خاللتحسين مركزت من المدن, كان الهدف هو للعديدية أساس
واصبحت الشوارع العريضة والمستقيمة, وقد كان للمخطط دور مهم في خطط المدن لتواكب التغيرات السيما بعد دخول السيارة 

توطنات مصدرة قوانين منها قانون رقم كذلك رافقت صدور التشريعات المتعلقة بالنهوض بواقع المس ).1970(هاشم،  هذه المسألة
لتحسين المستوى الصحي للمدن على الرغم من عدم تزامن تأثره في مدينة الرمادي مع وقت صدوره ثم تاله  1963لسنة  19

والذي اعطى للبلديات دور مهم في تطوير المدن وقد ادخل البعد االقليمي في  1964لسنة  165البلديات المرقم  إدارةقانون 
وقد سنه  25– 20ي بمراحل زمنية من ساسعن ادخال البعد الزمني. تحددت مدة التخطيط األ فضالً تخطيط بموجب هذا القانون ال

استدعى زيادة الطلب  إذ 1959وفق استراتيجيات التخطيط الحضري واالقليمي في عام  أساسمخطط  أولشهدت مدينة الرمادي 
  في المدينة وتنظيم حضري اكثر دقة. راضيالمزيد من قطع األ إلىالسكنية  راضيعلى األ
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  ية لهذه المرحلة:ساسالمخططات األ أهمويتبين من االتي 
 1963ي لسنة ساسوالمخطط األ 1959ي لسنة ساسالمخطط األ

 اثنتا عشرة اعدت الشركة مخططات شملت 1957اليونانية عام  doxiadasحسب االتفاق المبرم بين الحكومة العراقية وشركة 
ت التخطيطية المعتمدة على الكوادر االجنبية وركزت في أوالى المحأولمثلت  إذمدينة رئيسية دخلت ضمنها مدينة الرمادي 

اعتمد في تقسيم المدينة على اسلوب المجمعات السكنية المدنية وفق مفهوم وحدة  إذمعالجاتها على تنظيم االستعمال السكني 
قطاعات هندسية منظمة وقامت وزارة الشؤون االجتماعية  إلىوالمحلة القديمة واعتمده فكرة تقسيم المدينة ,) Neperhoodالجيرة (

الجنوب من  إلىيمكن تحديده ضمن منطقة االسكان القديمة او المنطقة الواقعة  جنوب الطريق الدولي يقعفي حينها تنفيذ مجمع 
للدار مربعًا  مترا 130دارًا سكنيًا بمساحة  156ويتكون هذا المجمع من  اطحي العادل وحي الجمهوري وحاليا تسمى منطقة الضب

). وفي مطلع الستينيات من القرن الماضي اخذت 1خريطة( المجمع مدرسة ابتدائية واخرى متوسطة ومركز صحي حويالواحد. وي
). ومن خالل دراسة واقع 1994جديدة (الهيتي،  أحياءالمدينة تتوسع مكانيًا باتجاهات متعددة بعد ان قفزت السداد الترابية لتفرز 

وضع من غير دراسة مرفقة من قبل وزارة  أساستصميم  أوليعد  1963ية لمدينة الرمادي اتضح ان مخطط عام ساسالتصاميم األ
ر منها ضعف نذكمدينة لكن لم ينفذ منه اال القليل لوجود عقبات الجهة الشرقية للية في تنظيم أساسارست قواعد  إذ البلديات

التي ضمها المخطط نحو  رضوصلت جملة مساحة استعماالت األ تقوم بتنفيذه لها القدرة في انعدم وجود كوادر فنية و  االمكانات
  ).2(خارطة  .%45هكتار تصدرها االستعمال السكني بواقع 331.9

من قبل.  ينةالتي لم تعرفها المد ة الزاويةالرباعية القائملقد طرأت تغيرات تبعت هذا المخطط تمثلت بظهور نمط من الشوارع 
المدينة نحو الخارج تاركة ورائها  وامتداد والتي ساعدت على استيعاب التطور المتمثل بدخول السيارة وهذا بدورة سيسمح على نمو

زراعية ال  أراضيد التي تعمملوكة لألهالي والمتمثلة بالبساتين تترك للمضاربة العقارية او هي لم تستغل ألن بعضها  مساحات
الحوز وبستان البو مناجد ضمن حي . كما هو الحال في بستان علي سليمان المعدة آنذاكالبناء فيها وفق االنظمة والقوانين  يجوز

  ).2015(محمد،  والبو مهنه ضمن منطقة الجمعية ضمن حي الوليد حالياً 
مناسبة مشجعة و  بأسعار أراضيقطع  فرز وبيعتم  إذ العفويوعمدت السلطات المحلية على تنظيم السيطرة على النمو 

د من االستعمال تتش رضعن بقية االستعماالت االخرى وفي الوقت نفسة اخذت التنافس على األ فضالً لالستعمال الصناعي 
 استعماالت. توزعت على جملة 1970هكتارًا عام  688التجاري والسكني في منطقة العزيزية والقطانة لتصل مساحة المدينة نحو 

  )2يظهرها الجدول ( كما %48تصدرها االستعمال السكني بنسبة 
  

  القطاعي لإلسكان القديمة التصميم )1(خريطة

  
  5000: 1، ذات المقياس 1959المصدر: التخطيط العمراني، الشعبة الفنية، 
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  1963ي لمدينة الرمادي لعام ساس) التصميم األ2خريطة (

  
. عن حسن كشاش الجنابي، 25000: 1لمدينة الرمادي، خريطة ذات مقياس  ساسالتصميم األ ،نبارفي محافظة األالمصدر: التخطيط العمراني 

  .64، ص1984الوظيفة السكنية لمدينة الرمادي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب جامعة بغداد، 
  

 1963لعام  رضاستعماالت األ مركب  )2جدول (
  عمورةالنسبة من المساحة الم  النسبة من المساحة الكلية  هكتارالمساحة   نوع االستعمال

  47.8  36.3  250  السكناستعمال 
  26.8  20.3  140  النقلاستعمال 
  5.7  4.4  30  الصناعةاستعمال 
  1.5  1.2  8  التجارةاستعمال 
  18.2  13.8  95  الخدمات

    76  523  المساحة المبنية
    24  165  الشاغرةالمساحة 

    % 100  688  جملة المساحة
  .164, ص1995المصدر: عبد الناصر صبري شاهر الراوي, دور النقل في البناء الوظيفي والعمراني, اطروحة دكتوراه (غير منشورة), بغداد, 

  
  )2013 – 1972مرحلة التخطيط الشامل (

واالقتصادية والخدمية بل شملت جميع على الفعاليات االجتماعية  1972ثار التطورات االقتصادية ما بعد عام أانعكست 
ي ألغلب المدن العراقية, وشهدت هذه المرحلة ممارسات تخطيطية متطورة وبرزت دور ساسمرافق الحياة ومنها المخطط األ

تم اعداد المخططات الخاصة بالمناطق السكنية لمختلف الفئات من ذوي الدخل المحدود وجرت  إذاالستشاري المحلي واالجنبي, 
ت إلدخال بعض المعايير التخطيطية في تحديد مساحة المنطقة السكنية وكثافتها السكانية وايجاد نسيج عمراني متميز والأمح

بعالقات وظيفية بين مختلف االنشطة والفعاليات في المنطقة الواحدة مع تحديد الرقعة السكنية والفعاليات الخدمية والترفيهية وحركة 
ية بعيدة المدى للمراكز ساساساليب التخطيط العمراني الشامل عن طريق اعداد المخططات األ ن اعتمادأالمرور البشري, 

ية يمكن ادراجها أساسالحضرية بدأت مع بداية السبعينات للقرن الماضي, وجدير بالمالحظة ان هذه المرحلة ضمت مخططات 
  وفق االتي:

 ):1995-1972ي للمدينة (ساسالمخطط األ  - أ

فرازات المرحلة السابقة وعلية وضع إي لمدينة الرمادي يتناسب مع أساسيطية بضرورة وضع مخطط عمدت الجهات التخط
وجاء هذا المخطط بشكل  بعد ان تعاقد معها مجلس بلدية الرمادي المخطط الثالث من قبل مؤسسة المنصور االستشارية الملغاة
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) يقصد ايجاد نوع من Neighbour hoodفكرة وحدة الجيرة (على  اً معتمد 1995عام  إلى 1972شامل وعلى مراحل تمتد من عام 
 2758السكنية وقد شملت مساحة المخطط نحو  حياءالكفاءة الوظيفية ضمن الحي السكني يوضع مراكز قطاعية خدمية ضمن األ

نهر الفرات  من خالل يكون نحو الشمال ولاالتجاه األ ،خطط ثالثة اتجاهات لتوسع المدينة) وقد حدد الم4() و3(هكتارًا خريطة 
 راضيواالتجاه الثاني نحو الشرق اي ضم األراض الزراعية النادرة باتجاه الجزيرة حيث األاقترح المخطط جسر مقابل المدينة  إذ

اطفاء ملكيتها لتتحول  إلىلمنطقة الصوفية والسورة، ولما كانت هذه القرى مملوكة من قبل ساكنيه الفالحين فهي تحتاج  الزراعية
االراض في المدينة وفي كال االتجاهين  إلىاراض اميرية وشرائها من ملكيها حتى يتسنى تخطيطها وتنظيمها لتغطية الحاجة  إلى

عن امتناع ساكني هذين البديلين من  فضالً  رضة من الشروع بالتنفيذ بسبب المحددات المالية لشراء األداريلم تستطع االجهزة اإل
يقوي  اما االتجاه الثالث نحو الغرب عبر قناة الورار ونظرًا لعدم انشاء جسر ثان على نهر الفراتان اخر هم واالنتقال لمكأرضبيع 

غربًا  بالتوسعالزراعية في شرق المدينة لذا اخذت المدينة  راضيملكية األ إلى إضافةفي تلك المدة جبهة االلتحام مع قرى الجزيرة 
جية ورخيصة الثمن وامكانية التوسع فيها مستقبًال كذلك انخفاض مستوى الماء الجوفي متدنية االنتا أرضباتجاه الهضبة كونها 

 امتدت رضونظرًا لشدة الطلب المتزايد على األ, الورار قناة تفصلها وغربي شرقي قسمين من تتكون المدينة اصبحت كوبذل فيها.
 بعد عشر سنوات من اقراره في المدينة من الغربي الشطر إلى المخطط اقترحها التي المختلفة الحضرية رضاأل استعماالت

 لتصل القديم الرطبة – الرمادي طريق جانبي على والخدمية والصناعية التجارية والمناطق السكنية حياءاأل من مجموعة تخطيط
  .هكتار 3771نحو 1993المدينة عام  مساحة جملة
  

  1995 -1972لمدينة الرمادي لعام  ساسخريطة التصميم األ

  
، خيطة ذات مقياس 1972لمدينة الرمادي لعام  ساس. التصميم األنبارالمصدر: عمل الباحث باالعتماد على وحدة التخطيط العمراني في محافظة األ

  .106.عن حسن كشاش الجنابي الوظيفة السكنية لمدينة الرمادي، مصدر سابق، ص 1:25000
  

  أن ما يأخذ على هذا المخطط هو:
 124391إلىثم ارتفع ليصل  1977نسمة عام  61299 إلىلمقررة بسبب زيادة عدد السكان والذي وصل ة قبل المدة اإذنف

 إلىوالخدمات ادى  راضيالمدينة والوافدة من ما احدث ضغطًا على األ إلىبسبب الهجرة من االرياف  1987نسمة في تعداد عام 
وهذه الحدائق هي  ،االستعمال السكني بدًال من الترفيهي إلىئق تم تغير عدد من الحدا إذزحف العمران على المساحات الخضراء 

وحديقة شارع الملعب وحديقة  (حديقة حي االندلس وحديقة الشيخ خليفة وحديقة عالوي جميلة وحديقة الحوز وحديقة جسر الورار
  لهذه المدة. رض) يمكن معرفة نسب االستعماالت األ3النزين خانة ومتنزه االسكان القديم. ومن خالل معطيات الجدول (
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  1993لمدينة الرمادي لعام  ساس) التصميم األ4خريطة(

  
: 1ذات مقياس  1993لسنة  693ي لمدينة الرمادي المرقمة ساسالتصميم األ، نبارالمصدر: الباحث باالعتماد على وحدة التخطيط العمراني في محافظة األ

5000.  
  )1995-1972في مدينة الرمادي بين عامي ( رضاستخدامات األ  )3جدول (

  النسبة %  المساحة هكتار  نوع االستعمال
  38.5  1454  السكنياالستعمال 
  1.7  65  لتجاريااالستعمال 

  7.2  275  االستعمال الصناعي
  19.5  736  االستعمال الخدمي االستعماالت الخاصة

  15  562  ألغراض النقل
  1.8  70  خضراء
  2  80  مقابر

  1.4  53  مستودع نفط
  12.6  476  والبساتين زراعيةي الرضاأل

  %100  3771  جملة المساحة
  .1993لسنة  693لمدينة الرمادي المرقم  ساسمديرية التخطيط العمراني، المخطط األالمصدر: 

 .2012-1993للمدة  ساسالمخطط األ

شهد النمو العمراني لهذا المخطط بالبطء الشديد وذلك بسبب الظرف السياسي المتمثل بالحصار االقتصادي المفروض على 
.كذلك توقف العمل بإكمال مراحل 1987عام  % 7.3بعد ان كان  1997في تعداد  % 2.8 إلىانخفض النمو السكاني  إذالعراق 

عن  فضالً ية عانت منذ بدايتها صعوبة تفهم الوضع القائم والتعامل معه ساسفي تلك المدة وان المخططات األ ساسالمخطط األ
ة غير المدروسة واالحداث التي مرت على البلد من حروب وحصار اقتصادي واحتالل والتي خلقت جوًا من سوء داريالقرارات اإل

أ.  693على ثالث مراحل متتالية هي مخطط 693تم تعديل المخطط  2003عام التخطيط وسوء التنفيذ لتلك المخططات. وبعد 
 إذ) 7, 6, 5هكتار، خريطة ( 147.1ج وبمساحة  693هكتارًا ومخطط  109ب بمساحة  693هكتارًا ومخطط  232.9وبمساحة 

مية وقد افرزت جميع تفاصيل كالمباني السكنية والمراكز التجارية والخد رضحددت تفاصيل تلك التعديالت من استعماالت األ
(وزارة هكتارًا  5970) لتصل مساحة المدينة نحو 4مع المساحات المعدة للتوسع المكاني كما في الجدول ( رضاستعماالت األ

المعدلة  راضيالتي يستوعب جميع هذه األ 2005جديدة اي مخطط عام  أرض إضافةمع ) 2010البلديات واالشغال العامة، 
جميع تفاصيله في المخطط  لحقتن هذا المخطط تم الغاءة فيما بعد واأال إنسمة ,  200000يبلغ عددهم  والمضافة لسكان

  ).2010(وزارة البلديات واالشغال العامة،  2013الجديد ضمن عام  ساساأل
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  2012 -1993في مدينة الرمادي للمدة  رضاستعماالت األ بنية ) 4جدول رقم (
  النسبة %  المساحة هكتار  نوع االستعمال

  33.3  1986.63  السكني
  18  1070.36  النقل

  5.7  338.35  الصناعي
  1.3  78.5  التجاري
  12.8  762.3  الخدمي

  17.1  1021.4  الخضراء وبساتين
  5.3  318.80  الترفيهي
  3.4  207.56  المقابر

  3.1  185.9  الخالية راضياأل
  % 100  5970  جملة المساحة

  23ص 2010، المرحلة الثالثة ساسواستراتيجية تطوير مدينة الرمادي وتحديث التصميم األ 1993لعام  ساسالعمراني، التصميم األوحدة التخطيط المصدر: 
  

  المعدل 1993ي لمدينة الرمادي لعام ساس) التصميم األ5خريطة(

  
.بمقياس 2010ي ساس، واستراتيجية تطوير مدينة الرمادي وتحديث التصميم األ1993لعام  693المرقمة  ساسالمصد باالعتماد على خريطة التصميم األ

10000:1.  
  أ – 693لمدينة الرمادي المرقم  ساس) المخطط األ6خريطة (

  
  ).10000: 1مقياس (, 2010لسنة  أ – 693لمدينة الرمادي رقم  ساسالتخطيط العمراني, التصميم األ باالعتماد على وحدةالمصدر: 
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  ب – 693 المرقم الرمادي لمدينة ساساأل المخطط) 7(خريطة

  
  ).10000: 1, مقياس (2010ب لسنة  - 693لمدينة الرمادي رقم  ساسمديرية التخطيط العمراني, التصميم األ ،نبارالمصدر: محافظة األ

  
  ج – 693 المرقم الرمادي لمدينة ساساأل المخطط) 8( خريطة

  
  ).10000: 1, مقياس (2010ج لسنة  - 693لمدينة الرمادي رقم  ساسمديرية التخطيط العمراني, التصميم األ ،نبارالمصدر: محافظة األ

  
الخريطة  2033ي لمدينة الرمادي حتى عام ساستطوير وتحديث التصميم األ نباروحدة التخطيط العمراني في محافظة األ

  25000:1ذات مقياس  6327المرقمة 
  

  .2033- 2013 ساسالمخطط األ
على االستعماالت المشيدة  رض).توزعت األ8) وخريطة (5هكتار جدول ( 15171و نح يضم هذا المخطط جملة استعماالت

والمراكز  ،واالستعماالت المقترحة وقد ضمت السكن االفقي والعمودي والتجاري والخدمات المجتمعية والعامة واالحزمة الخضراء
  .مائيةومسطحات  ،وتوسع مستقبلي ،الترفيهية كذلك السياحة االستثمارية وبساتين يخللها سكن ومنطق مفتوحة وزراعية
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  2033 -2013ي لمدينة الرمادي من ساس)التصميم األ9خريطة (

    
  2018لمدينة الرمادي  رض) استعماالت األ 5جدول رقم (

  المجموع  المقترحة  المشيدة  االستعماالت  ت
  النسبة (%)  المساحة (هكتار)  النسبة (%)  المساحة (هكتار)  النسبة (%)  المساحة(هكتار)

  25.0  3814.7  23.2  1631.6  41.5  2181.1  االفقي  السكني  1
  3.5  252  7.0  496.2  0.5  .31  الرأسي

  1  149.3  0.4  29.2  2.3  120االستعمال التجاري    2
  3.4  511.5  4.7  329.9  3.5  181.6  االستعمال الصناعي  3
  16.7  2537.5  18.9  1322.9  23.1  1214.6  النقل  4
  9.8  1480.4  13.9  970  8.7  506.8  االستعمال الخدمي    5
  5.0  766.1  7.0  493.5  5.2  272.6  مناطق خضراء  الخضراء  6

  6.7  1016.6  14.5  1016.6  ------  ------  حزام اخضر
  3.1  468.5  6.4  449.5  0.4  19  الترفيهية  7
  2.2  341.8  0.4  25.2  6.0  316.6  سياحة  8
  1.9  284  ------  -----  5.4  284  سكن ضمن بساتين  9

  0.8  123.5  ------  -----  2.4  123.5  مقابر  10
  0.5  74.9  1.1  74.9  ----  ------  شاغرة أرض  11
  1.1  172.9  2.5  172.9  ----  ------  منطقة حرة  12
  10.6  1665.3  -------  -------  ------  -----  زراعية أراضي  13
  6.0  910.1  -------  ------  -------  -------  التوسع المستقبلي  14
  2.5  374.2  ------  -------  -----  ------  نهر الفرات والورار)  15

  100  15171.1    7016.9      المجموع الكلي
 ساسستراتيجية تطوير مدينة الرمادي وتحديث المخطط األإ ،وزارة البلديات واالشغال العامة, المديرية العامة للتخطيط والعمران المصدر: جمهورية العراق,

  2013لسنة  6327رقم 
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  )2033 – 2013التوسع ضمن المخطط ( اتجاهات
نسمة ويمكن  472430هكتار يمكن ان تستوعب  4700تم تخطيط منطقة التوسع لمدينة الرمادي لتصل جملة مساحتها

  االتي: إلىتقسيمها 
 ساسشمال خط السكة الحديد حتى طريق المرور السريع حددت هذه المنطقة ضمن المخطط األ تقعى ولالمنطقة األ -

  هكتار. 1500وتبلغ مساحتها  2005الملغى لعام 
باتجاه ما كم  7 إلىالغرب وبعمق يصل  إلىالمنطقة الثانية هي جنوب خط سكة الحديد ويكون امتدادها من الشرق  -

  ).2010(وزارة البلديات واالشغال العامة، هكتار  3200تبلغ مساحتها يعرف امالك البوخربيط و 
  ).6ول (دمراحل وفق االتي. ج إلىالتغير تم تقسيم مناطق التوسع ولتسهيل العمل واالجراءات 

  2018 – 2013ى تبدأ من ولالمرحلة األ 
, مع ازالة هكتارًا  940تصل جملة مساحتها في شرق المدينة فارغة مع ضم مناطق  باً غر يكون هذه المرحلة اتجاه التوسع ل

ا يتم تشجير المنطقة المصنفة حزام اخضر يهدف اكتمال نموه مع نهاية الجزء الشمالي الشرقي من المنطقة الصناعية الشرقية كم
  .2014تنفيذ المخطط. لكن لم يتم تنفيذ اي من المفردات المقترحة بسبب االوضاع والعمليات العسكرية منذ عام 

  .2023 – 2019المرحلة الثانية 
وطريق المرور السريع وتضم جزء من المخطط الملغى ى المحصورة بين السكة الحديد ولتقع مكان التنفيذ غرب المنطقة األ

  المقترح في المدينة. داريكذلك جزء من منطقة التوسع المقترحة والجزء االخير فيمثل المركز اإل 2005لعام 
  المرحلة الثالثة:

  لمقترحة.الجزء المتبقي من المنطقة الصناعية ا إلىهي مرحلة سيتم تنفيذ الجزء المتبقي من مركز المدينة اضاف 
  .2033 – 2029المرحلة الرابعة 

المقدم لمدينة الرمادي حتى نهاية المرحلة, وغالبيتها مناطق سكنية كما سيضم  ساسسينفذ الجزء المتبقي من المخطط األ
  المنطقة الحرة غرب المخطط.

  
  2033حتى  2013من  ساس) حاالت التوسع ضمن التصميم األ10خريطة (

  
 المخطط وتحديث الرمادي مدينة تطور استراتيجية, والعمران للتخطيط العامة المديرية, العامة واالشغال البلديات وزارة, العراق جمهورية: المصدر 
  ).1:25000( مقياس, 2012 لسنة 6327 رقم 2023 لعام ساساأل
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  لمدينة الرمادي ساسضعفت كفاءة المخطط األاالمشاكل والعيوب التخطيطية التي 
االف الهكتارات, وكان على كل االستعماالت المختلفة  إلىالكل يجري والكل يتغير فالمدينة مستمرة بنموها وقد تحتاج سنويًا 

 رضالمتعددة ان تصارع مع بعضها البعض صراعا مريرًا من اجل الحيز والمكان وفي هذا الصراع الضاري قد ال يظفر باأل
  االستعمال األربح فقط. ٕانمابالنهاية االستعمال االنسب بالضرورة و 

  الذي يضع االستعمال االمثل في المكان االمثل في تخطيطنا العام. رضن من الضروري ان يدخل علم تخطيط األإذ
تطبيق القوانين  حضرية منالمراكز ال إدارةبنية وبما يمكن االو عن نظام الطرق  فضالً البلديات  إدارةوبالرغم من صدور قانون 

وتحديات كبيرة اضعفت دورها في توجيه  أرضوجدت نفسها امام عو  دارةاالن اإلن أال إ ساسبالمخطط األوااللتزامات الخاصة 
  .رضاستعماالت األوتنظيم 

 ساسألاتحديد العديد من العيوب والمشاكل التخطيطية التي تسبب في ضعف كفاءة المخطط  باإلمكانوفي هذا المحور 
  لمدينة الرمادي وكما يلي:

 .ساسضمن المخطط األ رضالمشاكل المتعلقة بعائديه األ -1

تعود ملكيتها للدولة واخرى للقطاع الخاص,  رضفي مدينة الرمادي وجدنا من خالل المسح الميداني والتقارير الرسمية ان األ
ستكون هناك مشكلة بالنسبة للملكيات الخاصة. وفي االحيان نجدها ضمن استعمال صناعي او  رضوعند توزيع استعماالت األ

ال يلتزم بالنشاط (االستعمال السائد) والمخطط له بل يمارس نشاطًا ال ينسجم مع مضمون  رضترفيهي او خدمي وصاحب األ
غسل سيارات,  ت انشائية او معمل نجارة وحدادة اوالمخطط مثًال في المخطط منطقة سكنية اال ان المالك استعملها في صناعا

تم تخطيط مواقع ذات ملكيات خاصة  إذالحال هذا على منطقة التوسع الجديدة,  وينطبق, ساسوكل ذلك يضعف اداء المخطط األ
برة, كذلك جنوب السكة الحديدية اال انها في الواقع عبارة عن مجمع سكني عشوائي وحقول دواجن ومزرعة إلنتاج الفطر ومق

هيت وسكة الحديد لم يتم  –اعترف المخطط بوجود مناطق ممنوحة وملكيات خاصة في المنطقة المحصورة ما بين طريق الرمادي 
تخطيط هذه المنطقة وجعلها منطقة مفتوحة االمر الذي قد يسهم مستقبًال في تكوين بؤرة سكن عشوائي علمًا ان هذه المنطقة 

  ة.وحدة سكني 14تحوي حاليًا 
 .رضتداخل واختالط استعماالت األ -2

فيها. وقد تصدر  تالمباني التي انشأ أولعلى اعتباها  مهماً سكنية عتيقة وقديمة احتلت موضعًا ً  أحياءتضم مدينة الرمادي 
  مخطط أولوحتى اعداد  1869النمو العفوي في المحالت القديمة من المدينة. وقد مثلت مرحلة نشأة المدينة عام 

مدينة الرمادي  إلىمراكز لخدمات على الرغم من قلتها وصغر حجمها اال انها كانت عوامل دافعة في جذب السكان تشيد ان 
  .وايجاد محلتي هما العزيزية والقطانة

ما يتسم به توزيع  أهماخذت المدينة تتوسع ببطء من غير خطة مسبقة وعلى امتداد الشوارع التي تربطها بالطرق المجاورة و و 
تجمع حضري وكان دور  أولعن تجمع الخدمات , فلم يكن هنا تخطيط بمعنى حقيقي مع  فضالً هو التداخل.  رضت األاستعماال

  والخدمية. العامة االماكن المناسبة للمؤسسات تحديد عن فضالً  تركز توفير الحماية للسكان وتامين حركتهمي المدينة إدارة
بنيت  إذللمدينة مسألة تقدير نمو السكان المستقبلي  ساسالمخطط األ ا اخفقإذالتباين بين التوقعات وواقع الحال.  -3

 2.6) اال انه في حقيقة االمر يصل معدل النمو السكاني % 3.5معدل نمو السكان ( أساسالحاجة الفعلية لتوسع المدينة على 
ية ساسالعلمية واالعتبارات األ الفروض إلى. في حين خلت التقارير الفنية الملحقة بالمخطط )2018(الجهاز المركزي لإلحصاء، 

في تقدير نمو السكان مما جعل توقعاتهم بالنمو المرتقب غير دقيقة وكان من االجدى وضع اكثر من افتراض لتكون التقديرات 
 السكانية قريبة من الواقع.

فنا ان مساحة التوسع هو الحساب غير الدقيق لمناطق التوسع وكما اسل ساسمن المشاكل التي أثرت على المخطط األ -4
هكتار  3200هكتار والثانية  1500ى ولهكتارًا حسب تقارير الجهات المعنية, موزعة على منطقتين األ 4700المستقبلي وصلت 

جنوب الشامية في القطعة المرقمة  47بلغت مساحة التوسع جنوب خط السكة الحديدية مقاطعة  إذاال انها جاءت مخالفة للواقع 
 7016هكتارًا في حين ان المساحة الحقيقية للتوسع  4694يعادل  . ما)2013(وزارة الزراعة، دونم  18776 نحو 83/37415

وامالك  1983لسنة  35) موزعة على اربعة مراحل, علمًا ان مناطق التوسع تضم عقود زراعية حسب قانون 9هكتار خريطة (
قسم  نبار(مديرية زراعة األ عية التي تعود ملكيتها للمواطنينزراعية في بعض مساحتها وبعض الحقول الزرا أرضصرف وتحوي 

 .)2019،راضياأل
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الحضرية واصبحت  دارةجديدة افلج اإل أحياءوبروز  أرضمن خالل التمدد على  ساساالستطاالت الحضرية للمخطط األ -5
 عاجزة على تغطية الخدمات ألجزاء المدينة.

السكنية التي تتوفر فيها الخدمات مما تسبب  حياءدة في العديد من األظهور اكثر من دار ضمن القطعة السكنية الواح -6
االخرى والتي تشكل بدورها عبئًا على خدمات الحي السكني وهذه  حياءعلى حساب األ أحياءفي ارتفاع الكثافة السكانية في 

 القريبة من مركز مدينة الرمادي. حياءالظاهرة وجدناها في األ

اصة بنمط التوسع العمودي كونه يالئم التبدالت االقتصادية واالجتماعية , كما انه يحقق عدم تطبيق المعايير الخ -7
هكتار. اال ان المساحات  496تم تخصيص  إذاستقالل اقتصادي امثل للوحدة السكنية , ويقلل تكاليف النقل والخدمات االخرى. 

من جملة  % 40جاءت مخالفة للمعايير المخصصة لالستعمال السكني العمودي التي اوجدتها وزارة األعمار واالسكان نسبة 
) نسمة اال ان التقارير 172604لمدينة الرمادي حدد عشرة محالت سكنية تستوعب ( ساساالستعمال السكني. وفي المخطط األ

 لم تحدد عدد طوابق العمارة السكنية. ساسمعنية الملحقة بالمخطط األال

 ضم مناطق زراعية ومناطق مشغولة ومملوكة ألصحابهاحضرنه للقرى المجاورة لمدينة الرمادي من خالل  -8

لوكة. هذا زراعية او مم أرضا كان باتجاه إذالعديد من المشاكل خاصة  ساساحيانًا يرافق التوسع غير المدروس للمخطط األ
ا إذاو ابتالعها عمرانيًا عاجًال ام اجًال ومن جانب اخر  رضيضع الجهات البلدية امام خيارات صعبة حيانًا اما وضع اليد على األ

المدينة تقديم الخدمات،كما انها  إدارةفأصبح لزامًا على  ساسيعني نقل تجمعات ريفية ضمن المخطط األ رضادخل مثل هذه األ
ا ما أريد ان يخطط لها بما ينسجم مع مخططات المدينة. وينطبق ذلك على مناطق زراعية ادخلت ضمن إذنة كبيره ال تتمتع بمرو 
  والمتمثل: 2033 – 2013 ساسالمخطط األ

وشارع الحولي من جهة الشمال  40يحدها من جهة الشرق شارع  إذالسورة والصوفية  13ضمن مقاطعة  شرقيةمنطقة الال  - أ
في حين كل من حيي القدس والتقدم تحدها من جهة الغرب وجدير بالمالحظة آن اغلب سكان هذه المنطقة هم يعملون في مهنة 

عن النشاط الزراعي،  فضالً ة ن يعملون بقطاع الخدمات والوان التجارة والصناعالزراعية سابقًا، اما االن فقد تغيرت فأصبحوا اآل
 كما ان سكان هذه المنطقة هم من عشائر مختلفة السيما عشائر البو خليفه والبو علوان والبو سوده والبو فهد وخليط من العشائر.

تقع في الجزء الجنوبي لمدينة الرمادي اي بين السكة الحديدية شماًال وبحيرة الحبانية جنوبًا (السدة  زراعيةمنطقة   -ب
 انية).الث

) الزوية ومقاطعة 16منطقة شمال مدينة الرمادي وتضم كل من قرى البوفراج واجزاء من البوذياب ضمن مقاطعة (  -ت
هكتار. سكانها  1400) الصهاالت وتمثل بالمنطقة الواقعة بين الطريق السريع شماًال ونهر الفرات جنوبًا لتصل مساحتها نحو 26(

ادخلت ضمن المخطط االخير  راضياألعملون بمختلف المهن. وجدير بالمالحظة ان هذه يتمسكون بعادات وتقاليد عشائرية.وي
عن كون مجتمعها مجتمع ريفي  فضالً كثيرة منها االلتهام العمراني والحيازات التي فتتها  أرضقو  إلىزراعية تتعرض  أرضتمثل 

ابتلعها العمران الريفي العفوي مسبقًا  أرضي ادخل ساسمن الصعوبة تهيئتها حضريًا في الوقت الحاضر، لذا نجد ان المخطط األ
 ي ادخل مشكلة وليس حالساسولم يضف امكانات مساحية يمكن انشاء تصاميم قطاعية فيها، لذا نجد ان المخطط األ

تبين من خالل المسح  إذلم يعتمد مسح ميداني دقيق وحقيقي للواقع الحال االمتدادات الجديدة,  ساسالمخطط األ -9
وبمساحة محدودة كم 4 داخل منطقة التوسع بحدود بغدادي الذي قام به الباحث مرور انبوب نقل مشتقات النفط القادم من الميدان
بالحالة الحقيقة لمنطقة الدراسة واالكتفاء  ساسهكتار, وهذا دليل يؤكد عدم دراية الجهات التي وضعت المخطط األ 63نحو 

 ة دون توثيقها ميدانيًا.بوضع مخططات اعتمادًا على مرئيات فضائي

 إلىفي اشارة واضحة  رضالحضرية بالقوانين ذات الصلة بشأن توزيع وتنظيم وتسمية استعماالت األ دارةلم تلتزم اإل -10
وتقديمة على الرأي التخطيطي السليم وبالتالي اضعف خصوصية المدينة. وبالفعل تم اعطاء صنف السكن  داريسيادة القرار اإل
 اطق تمثل سكن عشوائي وهي:المشيد لثالث من

السكن العشوائي في حي واحد حزيران(الحوز) صنفت هذه المنطقة في المخططات السابقة بانها مناطق خضراء, ثم   - أ
 فيها هو طابو زراعي. رضسكن مشيد علمًا ان صنف األ إلىتغير صنفها في هذا المخطط 

نة هذه المنطقة عبارة عن تجمع سكن عشوائي وصنف المنطقة القريبة من جسر القاسم تمثل الجهة الجنوبية للمدي  -ب
 .1983لسنة  35هي عقود زراعية حسب قانون  رضاأل

زنكورة. هذه المنطقة عبارة عن تجمع سكن  –الشمالية الغربية للمدينة مع امتداد طريق رمادي  منطقة الشراع واالجزاء  -ت
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 .1983لسنة  35فيها عقود زراعية حسب قانون  رضعشوائي في بعض اجزائها واخرى منها التزال زراعية وصنف األ

جنوب السكة الحديدية  ساسن المجمع الحكومي الذي تم اقتراحه ضمن المخطط األأ اً يضأومما يذكر في هذا الباب   -ث
 .ولوالذي يقع ضمن عقود عائلة البوخربيط تم تعديل موقعة قرب الطريق السريع شماًال بعد الغاء تنفيذه بالموقع األ

ى هو التعدي على المعايير التخطيطية التي اقرها االسكان ولوعلى ما يبدو الضرر اصبح كبير وألكثر من حالة المرة األ
زراعية  أرضعدم السماح ببناء ب ويتلخص. 2011لعام  343القانون الذي اعده مجلس الوزراء المرقم يتمثل ب الحضري والثاني

 إلىمن خضراء وزراعي  رضتغير صنف األ منعية للمدينة و ساسضمن المخططات األ وبساتين ومنع افرازها بصورة غير رسمية
  سكن.

المنطقة الصناعية الشرقية للمدينة التي تضم  ساسعدم مالئمة التعديالت الحالية والظروف الراهنة فقد ازال المخطط األ -11
حالة الترابط الوظيفي واالثار التي يمكن  إلىظر الجزء الجنوب الغربي من المدينة دون الن إلىمؤسسة صناعه ونقلها  3000نحو 

ان يترتب على االستعماالت المجاورة فلكل استعمال خصوصية وعالقة ينبغي ان تكون ايجابية مع االستعمال المجاور حفظا على 
  .)8201(العجيلي،  للمدينة ويؤثر على كفاءة هذا االستعمال رضالنسق العام. هذا التغير سيربك استعماالت األ

  
  االستنتاجات والرؤية الجغرافية:

في مدينة الرمادي تعود ملكيتها للدولة واخرى للقطاع الخاص وهي متداخلة مع كل  رضوجدنا من خالل الدراسة ان األ .1
االستعماالت مما تسبب في ممارسة فعاليات ال تنسجم ومضمون المخطط, لذا نرى ضرورة اعتماد سياسة وضع اليد من قبل 

 لحضرية.ا دارةاإل

اعتمدت  إذية لم تكن دقيقة ساسكما اظهرت الدراسة ان عملية تقدير نمو السكان التي اعتمدتها تقارير المخططات األ .2
 لذا نرى االفضل وضع اكثر من افتراض لتكون التقديرات والحسابات صحيحة. ،على معدل نمو عالي

علمًا ان المخطط  كم 17التي شارفت على عالمة  الحظنا من خالل الدراسة النمو الشريطي واالمتدادات الحضرية .3
 دارةفي ضعف اإل اً سبب كبيرة في الوقت الحاضر صارت والتي اوجدت خلخلة سكانية وعمرانية يصل ضعف هذه المسافة ساساأل

م هذا التوسع الحضرية عن تقديم خدماتها لكل اجزاء المدينة كذلك برزت التجاوزات والعشوائيات بعد حدوث الفراغات. المطلوب ل
 االفقي وتطبيق المعايير الخاصة بالنمو الرأسي الملموم.

خير ازال المخطط الصناعية الشرقية لمدينة الرمادي, وكما هو معلوم ان هذه األ ساسكما كشفت الدراسة ان المخطط األ .4
يار وغيرها) فيصبح الرقم ورشة صناعية يضاف اليها محالت الخدمات الصناعية (بيع قطع الغ 3000كثر من أالمنطقة تضم 

واغلب هذه الصناعات هي صناعة  ،األف عامل 8اكثر من  إلىكبير وبنفس الوقت هي مكان عمل ألعداد كبيرة قد تصل 
ولما كانت هذه المنطقة الصناعية مخططه ومنظمة ومزود في بنى تحتية,  ،تالزم السكان وهي كثيرة المراجعةصغيرة واعتراضية 

جراء والبحث عن التوقيت دون تحديد البديل المناسب له تداعيات سلبية كبيرة. المطلوب التأني في تنفيذ هذا اإلفان ازالتها بهذا 
مكان مالئم ومرتبط بوفورات اقتصادية السيما التجمعات السكانية. وعند المسح الميداني الحظنا العديد من هذه الورش قد اتخذت 

 وبداية حي البريد من غير تهيئه تذكر لمثل هذا االستعمال. 17ارع ال سيما على ش c.B.Dموضعًا عند هوامش 

ُمنحت  إذ رضوتقديمه على الرأي التخطيطي السليم ال سيما في توزيع وتنظيم وتسمية استعماالت األ داريسيادة القرار اإل .5
عن  فضالً مشغولة ذات ملكيات خاصة  أرضصفة السكن المشيد لبعض بؤر السكن العشوائي كذلك ضم مقاطعات زراعية وبساتين و 

ادخال قرى زراعية بأكملها هذه االجراءات تعد اكبر  إلىاعتماد سياسة (االسر الحضري) ال سيما في التخطيط االخير الذي يروم 
من ظروف النادرة تم ابتالعها مما قد يترك آثار سلبية واقتصادية واجتماعية مدمرة ال سيما ان المدينة ض راضيعوامل عقم األ
الزراعية الخضراء والواجهات المائية الزرقاء. الحل نجده في ايقاف لعبة المدينة القانونية  رضفال مكان للتفريط باأل ،صحراوية قاسية

الزراعية المحيطة تحت عباءة تقنين النمو الطبيعي  رضاو باألصح التي تسخر من القانون وتسخره للتحايل على التهام المزيد من األ
ا كان ال مفر وال بد من التضحية إذالثمينة. او  رضاأل إذا كان الوقت اصبح متأخرًا الستنقٕاذاالبد. و  ٕالىاللعبة يجب ان تتوقف و  هذه
الزراعية لنمو المدينة فليس من المستحيل اعادة توقيع بعض الحاالت وتوجيه النمو في المستقبل في الخط الصحيح ُممثًال  رضباأل
الجزيرة الزراعية وبدًال  أرضالتوقف فورًا عن فكرة االتجاه بالتوسع شماًال باتجاه ني ضمن الوادي (التوسع الراسي) و التكثيف العمرافي 

الزراعية ينبغي ان تشجع نمو المدينة الشريطي والخطي على طول  رضحيانًا والشريطي داخل األأمن نمو المدينة االخطبوطي 
فرات كما هو الحال في المحور الغربي للمدينة وكي يصبح المشروع ناجحًا اقتصاديًا هوامش الصحراء في مواجهة وادي نهر ال
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 واجتماعيًا يكون االمتداد بتخطيط وحدة مدينة عضوية متكاملة ال بضع منشأة منفردة منعزلة.
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ABSTRACT 

This research came through a multiple dialogue to provide a scientific explanation in which to 
discuss the developmental stages of the basic plans for the city of Ramadi, by observing the 
traditional and contemporary stages that are within the stage of non-comprehensive planning 
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