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 امللخص
تعد المدينة ابرز مناطق سكن اإلنسان واستقراره وتنظيمه المكاني فهي ظاهرة حضارية من صنع اإلنسان تتصف بسرعة التغير من     

فضال عن التوسع المساحي للمدينة فيها  مصحوبا بعجز الرصيد السكني  نحوها  ان نمو سكان المدينة وارتفاع معدالت الهجرة  و مدة ألخرى ،  
ارتفاع معدالت السكن العشوائي في المدن, ان الرغبة في الحصول على مساكن رخيصة الثمن وبدون موافقات    سباباهم اغير المنظم من  

وإجراءات بلدية وحكومية نتيجة غياب التخطيط الحكومي ولعدم وجود سياسات اسكانية تأخذ على عاتقها معالجة مشاكل السكن والمتمثلة 
قيها من شرائح المجتمع المشمولة بالتوزيع كان من ابرز العوامل التي تسببت في ارتفاع معدالت بتوزيع قطع االراضي السكنية على مستح
التوسع المساحي _  الحيز الضري _   -السكن العشوائي    –الكلمات المفتاحية: النزوح الريفي  السكن العشوائي في مدينة الشرقاط .

 التصاميم االساسية والمخططات _ كثافة وتوزيع السكان
Abstract   

      The city is the most prominent areas of human housing, stability and organization of manufacturing. 

It is a manual human manifestation of the manner of the change in the time of the other. The importance 

of studying human factors through its representation of the dynamic element affecting the development 

of human structures, whether regular or random, the growth of the city's population and the highlight of 

migration rates are accompanied by the resource balance of the residential balance as well as the expansion 

of the city of non-organized city of the most prominent causes of the phenomenon.  

 Key words:: Rural exodus, unregulated housing, Areal Expansion , Urban Space, Basic Designs and 

Plans ,Population Density and Distribution 

 املقدمة
نمــط  والسكن العشوائي  على حدًا سواء، المتقدمــة وظاهرة السكن العشوائي واحــدة مــن ابــرز المشكالت التي تعاني منهــا البلدان الناميــة   تعد 

الالقانوني الذي اخذ باالنتشار السريع نتيجة للنمو الحضري المتسارع ولغياب التخطيط السليم القادر على استيعاب مــــــــــــن انماط االستيطان  
ــكني الم ــاًل عن التدني الابير في القدرات واالمكانات التخطيطية والتنفيذية والمالية ، كما يحدل نتيجة للعجز الســ ــكانية فضــ تراكم الزيادة الســ

والهجــــــــــرة  النزوح الريفي    بسبب الظروف السياسية واالحدال االمنية التي مرت بها اغلب مدن العراق ومنها مدينة الشرقاط، فضاًل عن دور
امرًا حــــــل هــــــذه المشكلة نحو المدن والتي القت بضاللها على الواقع الحضري للمدن وتسببت في تفاقم مشاكلها. لقد اصبح   غيــــــر المنظمــــــة
ــام عملية التنمية االجتما ية والتي تعد من المعوقات الابيرة    غاية في الصـعوبة فضـاًل عن ااارها السـلبية على مورفولوجية   االقتصـاديةو امـــــــــــــ

في دراسات المدن من اجل ايجاد الحلول المناسبة صـون صختالم فقد زاد اهتمامهذه المشكلة   نتائجو  اسبابتـعـدد  ل، و ينة ومظهرها العام  المد
ــذورها  لى عقد الثالاينيات من القرن العشرين  في منطقة البحث  مشكلة السكن العشوائي  لها ، وان ــع جــ ــا ترجــ ــد وانمــ ــهــ ــة العــ فقد ليست حديثــ

ــدال  ت تزداد وتتفاقم اخذ ــد ـحـ ــد ـخـــر والسيما بعـ الجـــذب االقتصادي واالجتماعي والبييـــي فـــي    عواملتركز ، لقد كان ل  م2003  عامعقدا بعـ
التي انتشرت في األحياء الفقيرة وعلــى  اار كبير في نشأة وظهور عدد كبير من المستوطنات العشوائية    الشرقاطمدينــة    منهاالمــدن الرئيســة و 

االدارية  الحكوميـة السياسات الوطنية لإلسكان ، فضـال عـن عجـز األجهزة  نتيجة فشلردود األفعـال السـلبية  ىتـعـد ـحـد  ، اذالمـدينةاطراف 
نسانية سيية اجتماعيــة و اقتصــادية و ا اً ظــروف العشوائيات واجــه سكان  ة لها ، لذاألرياف وتوفير الخدمات الرئيسمــن تطــوير القــرى وا  والخدمية

 زادت من احساسهم بالعزلة واالغتراب وتردي احوالهم المعاشية .
  : Problem Research مشكلة البحثاوال: 

ــاهرة السكن العشــــوائي وعــــدم تطبيــــق السياســــات والتوصيات التــــي صــــدرت مــــن قبــــل الجهات المختصة    انتشارتامن مشكلة البحث في    ظــ
، من هذه  مــن صعوبة المهام الملقاة علــى عــاتق الجهات المعنيــة فــي مجــال التخطيط والتشريع والتنفيــذ زادللحــد مــن توسعها وانتشارها مما 

 -الت وعلى النحو االتي :طرح عدد من التساؤ  المشكلة يمكن
 وما ـسبابه ؟  الشرقاطواقع السكن العشوائي في مدينة هو ما  -1
 بعض المعالجات للحـد مـن هـذه الظاهرة ـو العمـل علـى تحسين وتطوير بيية تلك المناطق ؟  عهل باإلمكان وضـ -2

  : Hypothesis Research فرضية البحـثثانيا : 
 ةسلبي ااارمـن   اومـا لـهن في انتشار ظاهرة السكن العشوائي في مدينة الشرقاط وفي تعدد اسبابها ونتائجها  تامبما ـن مشكلة البحث        

 العمرانية واالجتما ية والجمالية فـان فرضية البحـث يمكـن صياغتها بـ )  ن عمليـة  فضاًل عن التردي في الجوانب  المدينة الخدميعلى واقع  



   

         

 النزوح الريفي واثرة على انتشار السكن العشوائي يف مدينة الشرقاط             

  

  

ــم   ــهـــ حل الافيلة في  وضع السياسات واالستراتيجيات   اذ تساعد في جوانب وحيثيات السكن العشوائي ومعرفة اسبابها هي ضرورة البد منهافـــ
 .(  مستقبالً على تحسين وتطوير بيية االحياء السكنية للمدينة حاضرًا و  تساعدتخطيطية سليمة  برامجمن وضع  مما تمكن تلك المشكلة

نتيجة النتشار ظاهرة السكن  ظهرتيهدف البحث الى تسليط الضوء على ـبرز المشاكل التــــــي   : Aim Research هدف البحثثالثا : 
تسببت في ارباك الواقع الحضري للمدينة ، والتي  نة الشرقاط  ومنها مديالتي تشهدها معظـم المدن العراقيـة  العشوائي واالحياء غير المرخصة  

من المشكالت، اذا يهدف البحث الى استعراض تلك   كـــم هـــائـــل مـــن المشكالت االجتماعيـــة واالقتصادية والبيييـــة والعمرانية وغيرهـــا وظهور
 المشاكل والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها .

  :تأتي أهمية البحـث مـن خـالل مـا يأتي : Importance Research البحـثأهميـة رابعا : 
 . هاانتشار  ها والحيلولة دون للحد من المناسبة لهاالحلول  السكن العشوائي وتقديمظاهرة  اسباب  تقصي -1
 الهوية الحضرية للمدينة وعلى نسيجها العمراني.الحفاظ على  -2
  حضاري.الوتاريخها  اقافة المدينةالحفـاظ علـى  -3
 االجتماعي.تـوازن التحقيـق   -4
 .والمستقبليةالحالية   همواحتياجات  طموح سكان المدينة  الحث على تفعيل القوانين واالجراءات الخاصة بتنظيم المدن واعادة صياغتها بما يلبي -5

المراحل والفترات الزمنية التي مرت بها ظاهرة المنهج التاريخي بهدف تحديد على  البحث و   اعتمدت الدراســــــــــة  منهجية البحث : خامســــــا : 
وصــف المشــكلة  لف البحث طريقة المنهج التحليلي اذ اعتمدت على بيانات المســح الميداني ضــكما و   في مدينة الشــرقاط ،  العشــوائيالســكن  

ـهم  ــبابها ومعرفة  ــع الحلول   اسـ ــبة لها ووضـ ــاًل عن  المناسـ ــلوب فضـ ــيةاتباع اسـ ــخصـ ــكن    المقابالت الشـ مع عدد من ذوي العالقة بظاهرة السـ
 . العشوائي وعدد من موظفي قسم تنظيم المدن وموظفي دائرة بلدية الشرقاط 

 احملور االول /اخلصائص الطبيعية والبشرية ملنطقة الدراسة
وتمثل المركز لقضــاء الشــرقاط اذ تقع في اقصــى  صــالح الدين    هي احدى المدن التابعة لمحافظةالشــرقاط   مدينةان    حدود منطقة الدراسـة:

كم ومن الشــرق محافظة كركوك   (109من الشــمال محافظة نينوى والتي تبعد عن مركزها ) اويحده  لمحافظة صــالح الدينالشــمالية   الجهة  
ــاء بيجي والتي يبعد عن مركزها )  2كم  (115والتي تبعد عن مركزها ) ــيالوان المنطقة تقع في   . (1)كم  (75ومن الجنوب قضـ ــهل الييضـ   سـ

منطقة  وبما ان  فيها، االمر الذي ســـــــهل االســـــــتخدامات الحضـــــــرية    ,(3)جاف وفق تصـــــــني  كوبنومناخها    (2)على الجهة الغربية لنهر دجلة
وذلك لما  هالســـــكان الضـــــواحي والقرى القريبة من  اً جاذب  اً مركز  هاجعلمما  الخدمات للمناطق المحيطة بها الوظائف و م يتقدلتمثل مركز  البحث

جعل مما تاريت والموصــل وكركوك ومنها مدن  بعدد من المدن  والرتباط مدينة الشــرقاط واجتما ية ،تتمتع به من عوامل ادارية واقتصــادية  
 للمدينةور دراســة الخصــائط الطبي ية وما دمنا في طاالدارية.حدودها    تبينالتي   ( .  1كما مبين في الخارطة )    عقدة حضــرية مميزةمنها  

 م2021( موقع منطقة الدراسة لعام 1خريطة )-: االتيعلى النحو و  مختصروبشكل  العناصرفيجب ان نتطرق الى هذه 
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 Quick)،المرئية الفضــائية  2007وصــالح الدين اإلدارية لعام   2001الباحث باالعتماد على خريطة العراق لعام   من عمل  -المصــدر:
bird)، ( برنامجGIs V 10.3  .(Arc 

التربة وبنيتها يعد من المصادر الطبي ية المهمة في نشأة المدن وتوسعها لما لهذا العنصر من اهمية   التربة : -1 كبيرة في ان نسيج 
تربة منطقة ان  استعماالت االرض الحضرية وعلى اساس مكوناتها يمكن تحديد قوة تحمل تلك الترب للمنشأت والمباني المقامة عليها ، و 

( نوع التربة 2والخارطة ) نوع واحد بسبب صغر منطقة الدراسة وهي)تربة بنية محمرة ذات السمك المتوسط والضحل (   البحث تتاون من
ة الدراسة وهي من الترب المالئمة للتوسع العمراني واقامة المباني والمنشأة وبذلك يمكن ان تاون مالئمة لالستعماالت الحضرية  في منطق

ر  المختلفة ومنها االستعمال السكني ، فضاًل عن  دورها المهم في الجانب الزراعي كونها من الترب المالئمة للزراعة مما ساعد على استقرا
 ( نوع التربة في مدينة الشرقاط2خريطة )وفي اتساع مساحة الحيز الحضرية للمدينة .  ونمو السكان

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( . Buringh, Soil and Soil Conditions In Iraq, 1960,PP,122-129)   -المصدر:
تاون ذات اار سلبي اوتاون ذات  ان للرياح اار مهم في تخطيط المدن وفي توزيع استعماالت االرض الحضرية فيها ، فأما  الرياح :  -2

اار ايجابي على استعماالت االرض الحضرية في المدينة وعلى المباني والمنشأت لذا يجب مراعاة سرعة واتجاة الرياح عند اقامة وتوقيع  
سرعة الرياح السنوية في  الهدوء يسود حركة الرياح لمعظم ـشهر السنة تقريبا, ـذ بلغ معدل   اما في مدينة الشرقاط فأن،  تلك االستعماالت

  2,4  ،  2,2  ،   2,4، حزيران، تموز، آب(, ـذ بلغ معدل سرعتها )  ايار( م/اا, وتنشط حركتها خالل االشهر)نيسان،  1,8) اشهر السنة  جميع  
الرياح خالل  ( م/اا, في حين تصل سرعة  2‚ 9تصل الى )فقد  ونالحظ ازدياد في سرعة الرياح في شهر تموز    ( على التوالي,  2,3  ،   2,9  ،

(  1,5،  1,3،    1,2  ،   1,2 ،   1,3االشهر الباردة في الشتاء )تشرين األول, تشرين الثاني, كانون االول, كانون الثاني, شباط(, وبلغت )
ط  ( المعدالت الشهرية والسنوية لسرعة الرياح )م / ثا( في مدينة الشرقا 1جدول )(1م/اا على التوالي , كما هو موضح في الجدول )

 م( 2021م _1985للمدة)
 المعدل 1ك 2ت 1ت أيلول  آب تموز حزيران آيار  نيسان  آذار شباط  2ك األشهر

 1،8 1,2 1,2 1,3 1,6 2,3 2,9 2,4 2,2 2,4 1,8 1,5 1,3 المعدل
الزلزالي، قسم المناخ، وزارة النقل، الهيية العامة لألنواء الجوية والرصد  -من عمل الباحث باالعتماد على: -المصدر:
 م ، بيانات غير منشورة. 2021بغداد، 

 _ الحرارة : 3
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تعد الحرارة من عناصر المناخ التي تؤار بشكل مباشر على انشطة االنسان المختلفة كما تؤار في تصاميم المباني والمساكن بحسب   
فصلي الصي  والشتاء فصل الى اخر، اذ يمكن ان نوزع درجات الحرارة لمعدالتها ودرجة تباينها المكاني والزماني من منطقة الى اخرى ومن  

  40,1)  فقد بلغت فصل الصي  : يتميز بارتفاع درجات الحرارة ، ليصل ـقصى معدل له في ـشهر )حزيران، تموز، آب(    في مدينة الشرقاط 
لتصل الى ادنى معدل حراري لها وذلك في ـشهر    في هذا الفصل( ْم على التوالي .فصل الشتاء : ان الحرارة تنخفض    42,3،    43,5،  

 ( 2جدول ) ( 2( ْم على التوالي , كما هو موضح في الجدول ) 17،4،  13,9،   16,6)كانون األول، كانون الثاني، شباط( وبلغت ) 
م( 0212_ م1985المناخية للمدة ) الشرقاطلمعدالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في محطة ا  

 م ، بيانات غير منشورة. 2021وزارة النقل، الهيية العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،  -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:
 _ االمطار : 4

ـغلب  ـعلى معدالت لســقوط ايارالشــتاء والربيع , وتبدـ من تشــرين ـألول وحتى شــهر   يتتركز في فصــل امطار منطقة البحثان  , اذ ســجلت 
( , في حين تنعدم 35,4,  32,4,  27,4,    23األمطار في ـشهر تشرين الثاني وكانون ـألول وكانون الثاني وشباط على التوالي , ـذ بلغت )

 ( ملم .19,9) الشرقاطوكان المعدل السنوي لسقوط المطر في محطة (  ـب، تموز  ) حزيران ، األمطار في اشهر
  الدراسةاخلصائص البشرية ملنطقة 

 اواًل : نمو السكان : 
ــا   مستمرةشهدت مدينة الشرقاط زيادة سكانية  ــهـــــ  ال ان معدالت النمو اخذت بالتباين من تعداد خالل فترة التعدادات السكانية التي ـجريت لـــــ

  2،9(  كان معدل النمو )  م۱۹۸۷ –  1977 )ففـــي الفترة الممتدة مـــنم ( 2021  –  1977الى اخر حسب احصائيات السكان للمدة من ) 
م ( 1997 –  1987( % خالل المدة  ما بين عامي )  4،7( نســــــــــــــمة ام ارتفع معدل النمو ليبلغ )   4183( % وبزيادة ســــــــــــــكانية تبلغ ) 

 ية وعامل الهجرة  ( نســمة  ان ســبب ارتفاع معدل النمو خالل هذه الفترة يعود الى الزيادة الســكانية نتيجة للزيادة الطبي9579وبزيادة تبلغ ) 
ــيل الحبوب وخاصــــــة محصــــــول القمح نتيجة لتوجه الدولة   الى مدينة الشــــــرقاط لتوفر فرل العمل وخاصــــــة في مجال زراعة وتجارة محاصــــ
وتشــجيعها للفالحين بزراعة محاصــيل الحبوب لســد النقط الحاصــل في تلك المحاصــيل بســبب الحصــار االقتصــادي المفروض على العراق 

م ( وبزيادة ســـكانية مقدارها  2013 –  1997( % خالل الفترة من )   4،4، ام انخفض معدل النمو بشـــكل طيي  ليصـــبح )  في تلك الفترة  
 م (2021  –  2013( % خالل المــدة مــا بين عــامي )  5،3( نســــــــــــــمــة ، ام اخــذ  معــدل النمو الى بــاالرتفــاع  ليصـــــــــــــــل الى ) 14120)
دل النمو خالل هـذه الفترة يعود الى ارتـفاع معـدالت الاـثاـفة الســــــــــــــكـانـية نتيجـة للنمو ( نســــــــــــــمـة ان ارتـفاع معـ21005اذ بلغ معـدل الزـيادة ) 

الســــــكاني وارتفاع معدالت الهجرة من الري  نحو المدينة وبالتالي انتشــــــار ظاهرة التجاوز والعشــــــوائيات في مدينة الشــــــرقاط والتي انعكســــــت  
نقط كبير في اعداد المساكن وعدم توزيع قطع االراضي ونقط المعروض بدورها على ارتفاع معدالت االكتضاض والتزاحم السكني لوجود  

 م ( 2021 – 1977(يبين مجموع سكان المدينة ومقدار الزيادة السنوية ومعدل النمو للمدة من) 3منها بالمقارنة بأعداد االسر ، والجدول) 

 ( 2021 -1977) الزيادة السنوية لسكان مدينة الشرقاط ومعدالت النمو للمدة( 3جدول)

 معدل النمو الزيادة السكانية  مجموع سكان المدينة  السنوات
1977 12475 - 4،6 
1987 16658 4183 2،9 

 المعدل 1ك 2ت 1ت ايلول  آب تموز حزيران ايار  نيسان  آذار شباط  2ك األشهر
 29,2 16,6 23,2 32,9 33,5 42,3 43,5 40,1 35,8 28,9 23 17,4 13,9 درجة الحرارة العظمى 
 15,6 7 10,4 17 22,1 26,4 27,4 24,7 20,3 14,7 9,1 4,1 4 درجة الحرارة الصغرى 

 22,4 11,8 16,8 24,9 27,8 34,3 35,4 32,4 28 21,8 16 10,7 8,9 المعدل الشهري 
 13,6 9,6 12,8 15,9 11,4 15,9 16,1 15,4 15,5 14,2 13,9 13,3 9,9 المدى الشهري 
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1997 26237 9579 4،7 
2013 40357 14120 4،4 
2021 61362 21005 5،3 

  -1977وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, نتائج التعداد العام للسكان للسنوات ) -من عمل البحث باالعتماد على:  -المصدر : 
 , )بيانات غير منشورة( . (  2021 ،  2013) ( وتقديرات 1997  -1987
   توزيع السكان وكثافتهم ثانيًا :

مهمة في الدراســات الجغرافية ومنها دراســات المدن اذ تســاعد في وضــع تصــور عن العالقة  ان دراســة توزيع الســكان وكثافتهم من االمور ال
بين اعداد الســـــكان واماكن تواجدهم في اي منطقة ، فهي تبين مقدار ما تشـــــتمل علية تلك المنطقة او الحي الســـــكني او المدينة من مجموع 

ــا ــون فيها ، كما تسـ ــاحة المنطقة التي ي يشـ ــبة لمسـ ــكان بالنسـ ــكاني اذ تعد من السـ ــكان وتحديد مواقع الثقل السـ عد في التعرف على حجم السـ
المقاييس المهمة في الاشــــــف عن الواقع الحضــــــري للمدينة وتحديد حجم الواقع الســــــكني ومعدالت العجز لذلك الواقع فضــــــاًل عن دورها في 

ــتوى الخدمات المقدمة في كل منطقة من خال ــل في مســــــ ل توفير البيانات والمعلومات عن طبيعة توزيع التعرف على مقدار النقط الحاصــــــ
السـكان االمر الذي يسـاعد في اسـتخدام تلك البيانات في معالجة المشـاكل التي تعاني منها المدن ومنها مشـاكل السـكن وانتشـار العشـوائيات  

عدد الســـــــكان مدينة ( فقد بلغ 3  رطة )( والخا4، اذ يمكن التعرف على توزيع ســـــــكان مدينة الشـــــــرقاط وكثافتهم من خالل بيانات الجدول )  
ــرقاط ) ــمة لعام 61362الشــ ــكان والذي يتراوح ما بين)2021( نســ ــبة وتل   10600-6875م اذ بلغ اعلى عدد للســ ــمة( في احياء )القصــ نســ

( نسـمة / 92،71مدينة الشـرقاط )  فقد بلغتاثافة السـكان  نسـمة( في الحي)العصـري( ، اما بالنسـبة لل  2470اجميلة( واقل عدد للسـكان بلغ )
 . ( 4كما مبين في الخارطة ) ويمكن تقسيم كثافة السكان الى اربع مستويات وعلى النحو االتي  م2021هكتار حسب توقعات عام 

( نســـــــمة / هكتار 214،8ويشـــــــتمل على االحياء ذات الاثافة الســـــــكانية العالية جدًا والتي يبلغ معدل الاثافة فيها ) المســــتوى االول : – 1
 ل في حي ) بعاجة (.ويتمث

( نسـمة /   110،1  -163ويشـتمل على االحياء ذات الاثافة السـكانية العالية وتتراوح معدالت الاثافة فيها ما بين )   المسـتوى الثاني : -2
 ( على التوالي . 110,1،  138,3،  163هكتار ويتمثل في احياء ) تل بعاجة ، الخصم ، القصبة ( وبنسبة ) 

ــكانية فيها ما بين )   الثالث :المســــــتوى  – 3 ــطة والتي تتراوح معدالت الاثافة الســــــ ــكانية المتوســــــ  –  99،3ويظم االحياء ذات الاثافة الســــــ
,   95،2,   99،3( نسمة / هكتار ويتمثل في احياء ) اجميلة ، الحي العسكري االول ، الجم ية ، الحي العسكري الثاني ( وبنسبة )  74،4
 ب. ( على الترتي 74،4,  74،7
( نســــمة /   40،4 –  64،7ويظم االحياء ذات الاثافة الســــكانية الواطية والتي تتراوح معدالت الاثافة فيها ما بين )  المســـتوى الرابع : –  4

 ( على الترتيب . 40،4,  61،8,  62،9,  64،7هكتار ويتمثل في احياء ) الشهداء ، الضغط ، تل اجملة ، العصري ( وبنسبة )  
 م( 2021مدينة الشرقاط لعام ) حياءوكثافتهم حسب ا( توزيع السكان 4)جدول 

الكثافة  المساحة/هكتار  عدد السكان  عدد االسر اسم الحي ت
 السكانية

 99,3 106.2 10600 1095 اجميلة 1
 110,1 80.3 8856 840 القصبة 2
 61,8 110.8 6874 324 تل اجميلة 3
 40,4 60.7 2470 269 العصري  4
 95,2 38.5 3697 312 العسكري االول 5
 74,4 40.3 3015 309 العسكري الثاني  6
 214,8 28.5 6159 733 بعاجة 7
 163 31.4 5128 531 تل بعاجة 8
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 138,3 47.2 6534 635 الخصم  9
 74,7 42.1 3145 224 الجمعية 10
 64,7 38.6 2508 132 الشهداء 11
 62,9 37.1 2735 123 الضغط  12
 92.71 661.8 61362 5530 المجموع 13

وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة احصاء محافظة صالح -من عمل الباحث باالعتماد على:  - المصدر:
ـعداد سكان مدينة الشرقاط وعلى مستوى ـحيائها السكنية لعام   .)بيانات غير منشورة( 2021الدين، 

  توزيع العددي للسكان/ نسمة(  3خريطة ).( Arc GIS V 10.1 ) ( تم استخراج مساحة األحياء السكنية بواسطة برنامج2)
 م 2021حسب االحياء في مدينة الشرقاط لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من عمل الباحث باالعتماد على : وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة احصاء محافظة صالح  - المصدر:
ـعداد سكان مدينة الشرقاط وعلى مستوى ـحيائها السكنية لعام   (  ARC GIS V10.3, وبرنامج )(4الجدول)   2021الدين، 

 م 2021حسب االحياء في مدينة الشرقاط لعام نسمة / هكتار  كثافة السكان( 4خريطة )
 
 
 
 
 
 
 

من عمل الباحث باالعتماد على : وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصـــــــاء، دائرة احصـــــــاء محافظة   -المصـــــــدر:
ـعداد سكان مدينة الشرقاط وعلى مستوى ـحيائها السكنية لعام   ( ARC GIS V10.3, وبرنامج )(4)الجدول 2021صالح الدين، 
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 الشرقاطدراسة واقع السكن العشوائي يف مدينة  املبحث الثاني 
  الدراسـة،الجغرافي في منطقة    توزيعهيهدف هذا المبحث  لى اسـتعراض مفهوم السـكن العشـوائي وـهـــــــــــــــم اسـباب انتشـاره ـضـافة الى ايضـاح  

في المدة االخيرة  في ضــــل التوســــع العمراني الابير الذي تشــــهده مدينة الشــــرقاط والســــيما ألخرى،من منطقة المكاني   تباينهومعرفة اســــباب 
والخدمي   العمرانيالعديد من المشـكالت ومنها ظاهرة السـكن العشـوائي وما يصـاحبها من تأايرات سـلبية على الهيكل   ظهور  تسـبب في  والذي
  المدينة.في 

   -: مفهوم السكن العشوائي
رغبة   عن  يعبرفهو بواســطة تلك الطرق يعد الســكن العشــوائي ـحدى صــور ردود األفعال الســلبية ألي مجتمع يحاول ســد احتياجاته الســكنية  

والعشـوائيات وان كانت مشـكلة عمرانية بحد   ومنها توفر السـكن،  التي عجزت الحكومات عن توفيرها مطالبهم االسـاسـية  السـكان في الحصـول
والمتقدمة على حدًا جتما ية في الدول النامية االســياســية و القتصــادية و االديموغرافية و التنشــأ جراء تظافر العديد من األســباب  ذاتها، اال انها
عشـر،    لى الثورة الصـنا ية التي شـهدتها بريطانيا في القرن التاسـعيعود  ظهور السـكن العشـوائي ـو ما يسـمى بالعشـوائيات الحديثة    سـواء .ان

من تلك البلدان وغيرها من البلدان االخرى عملية انتقال كبيرة افرادًا وجماعات في نيويورك في ـوائل القرن العشـرين اذ شـهدت ـو كما حدل 
ــكن الســــرطاني  ــييح والســ ــكن القزمي ومدن الصــ ــميات عديدة مثل الســ ــوائي تســ ــكن العشــ ــكن ، ويطلق على الســ الري   لى المدن لغرض الســ

.  (4)نوني ومدن األكواخ ومدن الارتون وسـميت بالمدن غير النظامية والسـكن المتدهور والمخالف ـوحياء الفقراءوالمتجاوزين والسـكن غير القا
فمصــــطلح الســــكن العشــــوائي يطلق على عملية بناء المســــاكن بصــــورة غير قانونية والتي ظهرت كنتيجة للنمو الحضــــري الســــريع في معظم 

على كل   وهذا المسـمى ينطبقالذاتية ،   جهودهمواحد كونها تتم بوسـاطة األسـرة باالعتماد على    التي تشـترك جميعًا في عاملو الدول النامية 
  تمكنهـا من تحقيق االهـدافاالجتمـا ـية والبييـية والخـدمـية والعمرانـية التي الـقانونـية والتخطيطـية و مبنى ال تتحقق فيهـا الشــــــــــــــروط من النواحي  

 : (6)، ويشمل مصطلح السكن العشوائي على ـربع صور ـساسية هي (5)من اجلها التي شيدت
  الزرا ية.المساكن المبنية على ـرض غير مخصصة لالستعمال السكني كاألراضي  -1
  وغيرها.المساكن المبنية بمواد بناء مؤقتة كالصييح ـو العشش  -2
 لمقابر.كاغير المخصصة للسكن في المناطق  المدينة و مخططالمساكن الواقعة خارج  -3
  المدينة.المساكن المبنية على ـرض مغتصبة ـو غير مملوكة لحائزها داخل وخارج حدود  -4
 المساكن المبنية على اراضي المدينة الغير مخصصة للسكن كاألراضي الحضرية المخصصة لالستعماالت االخرى. -5

 وهي سـرعة انتشـارها وارتفاع الاثافة السـكانية فيها فضـالاألسـاسـية   وتتسـم ظاهرة السـكن العشـوائي وبمختلف اشـكالها بمجموعة من المميزات
جد هذه المـناطق بجوار المـناطق الحضــــــــــــــرية مـما يترتب علـيه اختالل اتو ما تعن النقط الحـاد في الخـدمات الـعامة والمرافق الحـياتـية وغالـبا 

 .الجوانب العمرانية والحضرية للمدينةواضح في 
 :  نشأة السكن العشوائي يف مدينة الشرقاط

ولت تقسـم المدن من حيث النشـأة  لى قسـمين األول المدن العشـوائية وهي المدن التي تعد امتدادًا للتجمعات الرييية والتي تمت بالتدرج ام تح
بإنشـــــائها  ة واالدارية والتخطيطية المعنيةالجهات الحكومي لى مدن والقســـــم الثاني هي المدن المخططة وهي التي اتخذ قرار مســـــبق من قبل 

ــوائية  لى مدن   ــبقا ، ويمكن ـن تتحول المدن العشـــ ــومة مســـ ــق   منظمةطبقا لخطة مرســـ ــومة تعتمد على شـــ ــاعها لخطة مرســـ من خالل  خضـــ
ئية ولان في تتحول المدن المخططة  لى مدن عشواواماكن مخصصة لالستعماالت الحضرية المختلفة ، وفي المقابل الطرق وخلق ساحات 

كباقي المدن تعرضــــــــت لمثل هذه التحوالت من مدة زمنية ألخرى  ذ   الشــــــــرقاط. ومدينة  (7)ظروف اســــــــتثنائية مثل الحروب والاوارل وغيرها
ـهل  ــدقوا  الشـــــــرقاطكانت منازل  ــتطيع ـن نعتبر ـن  ، بها وإذا عادوا بنوها  ـكواخ من القصـــــــب،  ذا غزوا اقتلعوها وتصـــــ  هذه العملية هيونســـــ

ـهل  ويتضـح  مدينة الشـرقاط ،خطوة األولى لظهور السـكن العشـوائي في ال كانت تحدل بصـورة  الشـرقاطمن ذلك  ن عملية الهدم والبناء عند 
االحتالل البريطاني حيث كانت تلك المســــــاكن تمثل    ام بداءة عملية اســــــتقرار الســــــكان وبناء المســــــاكن الثابتة بمادة الطين في فترةمتاررة ، 
ولى للمدينة ، ام اخذت المدينة بالنمو والتوســع المســاحي نتيجة لنمو الســكان وزيادة اعدادهم بســبب الزيادة الطبيعة وعامل الهجرة ، النواة اال

فالسـكن العشـوائي في مدينة  ، بعد ان كانت بيوتها مبنية بالقصـب وجذوع االشـجار  طين لى مدينة منظمة بيوتها من ال  الشـرقاطوهكذا تحولت  
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ــائرية الشــــرقاط تعود ـصــــوله الى تلك الفترات والذي اخذ بالزيادة والتوســــع حتى وقتنا الحاضــــر اذ كان للعادات والتقاليد  ــم بها العشــ التي يتســ
لم يكونوا يتصـــورون  ن   هااهلوذلك الن   الشـــرقاطفي    الســـكن العشـــوائي  ســـكان المدينة والتي كان لها االار الابير والبالغ في ارتفاع معدالت

في ـماكن غير  منها   الاثيربناء  تســـــــبب في والذيللســـــــكن خارج نطاق العشـــــــيرة ، مما ـدى  لى زيادة الطلب على المســـــــاكن   هناك تجمعاً 
قد اخذ ل،  مخصـــصـــة للســـكن ، واســـتمرت المدينة على هذا الحال رغم عمليات التنظيم والتطور العمراني التي شـــهدها من مدة زمنية ألخرى 

فقد اســتغلت األراضــي الزرا ية المنتشــرة على الجانب الوقت الحاضــر  في  وبشــكل كبير   بالنمو والتوســع في منطقة البحث  الســكن العشــوائي
اذ عمل ـصــحاب األراضــي على تقســيمها وبيعها على الســكان والســيما  العشــوائية وغير المخططة،  المســاكن  في بناء  نهر دجلةالغربي من 
ــبة،   ومنطقة اجةبعفي منطقة   ــر في المناطق المجاورة لمركز المدينة   م2003وبعد عام )  القصــــ ــوائي ينتشــــ ــكن العشــــ ــبح الســــ وباتجاه ( ـصــــ
ــع بعدما كاناالطراف  ــاس للمدينة في عام )   يتركز كمجال للتوسـ ــط المدينة ، ونتيجة لتحديث المخطط األسـ ــم تلك   م2010في وسـ ( تم ضـ

مناطق السـكن العشـوائية التي انتشـرت في هذه المرحلة هي كل من و ،  لى داخل حدود بلدية المدينة عليها من سـكن عشـوائي ا  األراضـي وما
اخذ السـكن العشـوائي للمدينة فقد   الغربيةفي جنوب المدينة ، ـما الجهة    والحي العصـري ( الضـغطوحي   ) حي بعاجةمن منطقة عشـوائيات 
، فضـال عن العشـوائيات التي انتشـرت في مركز (  والتل  والخصـم  ) بعاجة واجميلةية من قر في كل األراضـي الزرا ية باالنتشـار على حسـاب  

 ) حي القصـبةلألفراد اذ انتشـرت في كل من منطقة   االخر للدولة والبعض  ملايتهااألراضـي داخل المدينة التي تعود  بعض  المدينة مسـتغلة 
( اذ بلغ عدد الوحدات السكنية 5مبين في الجدول )    ، كما  الطوب اطراف حي اجميلة (ومنطقة   تل اجميلةومنطقة   العسكري االولحي  الو 

( وحدة ســكنية وقد جاء حي ) الخصــم( في المرتبة االولى في عدد الوحدات الســكنية المتجاوزة اذ بلغ 1076المتجاوزة في مدينة الشــرقاط )  
ــبة ( في المرتبة 156عددها )   ــكنية وجاء حي ) القصــــــ ــكنية المتجاوزة اذ بلغ عددها )  ( وحدة ســــــ ( وحدة 22االخيرة في عدد الوحدات الســــــ

 ( .  5خريطة )  سكنية ، اما بقية احياء المدينة فقد تتباين عدد الوحدات السكنية المتجاوزة فيها ما بين الحيين المذكورين  انظر
 ( م2021مدينة الشرقاط لعام ) المساكن العشوائية حسب احياء( توزيع 5 )جدول 

عدد المساكن   المساحة/هكتار  عدد السكان  عدد االسر اسم الحي ت
 العشوائية  

 61 106.2 10600 1095 اجميلة 1
 22 80.3 8856 840 القصبة 2
 117 110.8 6874 324 تل اجميلة 3
 38 60.7 2470 269 العصري  4
العسكري  5

 االول
312 3697 38.5 29 

العسكري  6
 الثاني 

309 3015 40.3 46 

 138 28.5 6159 733 بعاجة 7
 112 31.4 5128 531 تل بعاجة 8
 156 47.2 6534 635 الخصم  9
 74 42.1 3145 224 الجمعية 10
 144 38.6 2508 132 الشهداء 11
 139 37.1 2735 123 الضغط  12
 1076 661.8 61362 5530 المجموع 13

 من عمل الباحث باالعتماد على -المصدر:
 الدراسة الميدانية . -1
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ــرقاط  -  2 ــكان مدينة الشـ ـعداد سـ ــاء محافظة صـــالح الدين،  ــاء، دائرة احصـ وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصـ
ــام   ــعــــــــ لــــــــ ــة  ــيــــــــ ــنــــــــ الســــــــــــــــــــــــكــــــــ ــا  ــهــــــــ ــائــــــــ ــيــــــــ ـحــــــــ ــوى  مســــــــــــــــــــــــتــــــــ ــى  ــلــــــــ ــنشــــــــــــــــــــــــورة(  2021وعــــــــ مــــــــ ــيــــــــــر  غــــــــ ــات  ــانــــــــ ــيــــــــ  .)بــــــــ

 م2021لعام  واطرافها ى االحياء في مدينة الشرقاط( توزيع السكن العشوائي عل5خريطة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الدراسة الميدانية  م2021عامل Quick birdمن عمل الباحث باالعتماد على مديرية بلدية الشرقاط ،المرئية الفضائية ) -المصدر : 
 (.ARC GIS V 10.3وبرنامج )

 الشرقاط اسباب انتشار السكن العشوائي في مدينة 
تعد المدينة ابرز مناطق ســكن اإلنســان واســتقراره وتنظيمه المكاني فهي ظاهرة حضــارية من صــنع اإلنســان تتصــف بســرعة التغير من مدة 
ــواء ـكانت   ــرية سـ ــتقرات البشـ ــر الديناميكي الذي يؤار في تطور المسـ ــري من خالل تمثيلها للعنصـ ــة العوامل البشـ ـهمية دراسـ ألخرى ، وتمثل 

ـهم اسباب انتشار السكن العشوائي في منطقة الدراسة وكما يأتي :  (8)يةمنتظمة ـو عشوائ  ، ويمكن توضيح 
هو الزيادة التي تطـر على عدد سـكان المدينة في مدة محددة ، من خالل عاملين هما الزيادة الطبي ية التي يقصـد   النمو الـسكاني : -:  اوالً 

مناطق يقصــــــد بها الحركة المكانية للســــــكان من ـماكن الطرد الســــــكاني  لى التي  الهجرة و ل  عامبها زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات ، و 
 -ويمكن توضيح عوامل نمو سكان مدينة الشرقاط وكما يأتي :. (9) هاخارج او المدينة داخلذلك الجذب سواء ـكان 

ترتبط الزيادة الطبي ية للســكان بالمســتوى الثقافي واالقتصــادي واالجتماعي ومدى توفر الخدمات األســاســية لســكان  ) أ ( الزيادة الطبيعية :
( وهذا يعد مؤشـــــرًا على ارتفاع نســـــبة   2021-1977للمدة )    الشـــــرقاطســـــكان مدينة   يبين الزيادة المســـــتمرة ال عداد( 5جدول )والالمدينة ،  

الصحي واالهتمام بصحة المرـة الحامـــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل فـــــــــتـــــــــح المستشييات المتخصصة وتوفير    للوعي  نتيجةالخصوبة لدى سكان المدينة  
ــتوى  ــن مسـ ــكانالخدمات وتحسـ ــة السـ ــاًل عن    م يشـ ــكانية التيدور  ، فضـ ــة السـ ــياسـ ــجعت على زيادة اإلنجاب ـاناء   تبنتها الدولة والتي السـ شـ
(  16658(  ام ارتفع ليبلغ ) 1977( نســــمة حســــب تعداد عام )12475الشــــرقاط )  فقد بلغ مجموع ســــكان مدينة الحرب العراقية اإليرانية ،
ــمة حســــب تعداد عام ) ــكان الى ) 1987نســ ــل عدد الســ ــمة حســــب تقديرات عام  61362( وهكذا لبقية التعدادات والتقديرات حتى وصــ ( نســ

ادة مسـتمرة بسـبب زيادة الوالدات وقلة الوفيات نتيجة ، ومما تقدم يتضـح ـن سـكان المدينة في حالة زي( كما مبين في الجدول ـدناه    2021)
مســـاحة لقد لعبت الزيادة الطبي ية لســـكان المدينة دورًا مهمًا في اتســـاع  ،تطور الطب الوقائي والعالجي مما ـدى الى زيادة متوســـط األعمار
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االراضــي ارتفاعًا ـســعار  في  ســبب  تالســكنية مما الذي ـدى الى زيادة الطلب على الوحدات  و  ارتفاع معدل النموالســكن العشــوائي من خالل  
 م(2021- 1977( نمو سكان مدينة الشرقاط من )5جدول ).العقارات السكنية وارتفاع بدل اإليجارات و 

 مجموع سكان المدينة  السنوات
1977 12475 
1987 16658 
1997 26237 
2013 40357 
2021 61362 

 (.2021،   2013تقديرات )(،  ۱۹۹۷ , ۱۹۷۷,۱۹۸۷)  وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج تعداد  -1 المصدر :
ــكانية األكثر تعقيداً ) ب ( الهجرة :   ــكان فالهجرة من الظواهر الســ ســــلبية على  ـاارها ونتائجها   لما لها من تعد الهجرة عاماًل مؤارًا في نمو الســ

 وتنقسم الهجرة  لى : واقع المدينة العمراني والحضري فضاًل عن ااارها االقتصادية واالجتما ية والبييية وما ينتج عنها من المشكالت 
ــمن حدود البلد الواحد ، ويطلق عليها   الهجرة الداخلية : _1 ــد تغيير محل ـقامتهم ضــ ــد بها انتقال األشــــخال من منطقة ألخرى بقصــ ويقصــ
ــادـية    النزوح اـلداخلي اـلذي يعرف ـبأـنه اإلخراج اإلجـباري لشــــــــــــــخط مـا من منزـله نتيجـة لنزاعـب مســــــــــــــلح ـو كوارل طبي ـية ـو لعوامـل اقتصــــــــــــ

النمو االقتصادي  معدل ارتفاع  نتيجةزمنية متالحقة  فتراتاستقبلت العديد من عمليات النزوح الداخلي خالل    الشرقاط، ومدينة  (10)واجتما ية
ــد لاثير من الوافدين ، ـال  ن  للمدينة ،   ــية ، مما جعل المدينة مقصـــــ ــاســـــ ــافة الى مكانتها التاريخية ووجود معظم الخدمات اإلدارية واألســـــ ـضـــــ

والتي حدات  التوتر الطائفي خالل فترات( بســـبب االوضـــاع االمنية التي حصـــلت في بعض المناطق  م2006)  عامعملية النزوح التي حدات  
 بقية المحافظات المدن ومن األسر النازحة من الاثير من استقبلت المدينة  من اكبر عمليات الهجرة والنزوح فقدتعد اذ  في اغلب مدن العراق

) النزوح الخارجي ( ويقصــد بها انتقال األشــخال من بلد ألخرى بقصــد تغيير محل  قامتهم بســبب ســياســة الحكومات  الهجرة الخارجية: _۲
لعام ، ويعرف العائد بأنه المواطن الذي عاد من النزوح الخارجي للســـــكن في  اات العســـــكرية ـو حاالت العنف التعســـــيية او لتجنب آاار العملي
مما تقدم  ن عوامل الجذب المذكورة بأشكالها المختلفة   يتبين لنا (11)ان تعرض للهجرة القسرية  اختاره للسكن بعد  منزله السابق ـو في ـي مكان

ــحة المعالم والتأايرات  ــكانية واضـ ــاعدًا   فالهجرة  منكانت وراء حركة سـ ــوائيات ، فهي من جانب عاماًل مسـ ـهم العوامل المؤارة في ظهور العشـ
فقد بات ذلك واضــــح لل يان من خالل ارتفاع  في تفاقم مشــــكلة ـزمة الســــكن من خالل عنصــــر المنافســــة في الطلب المســــتمر على المســــاكن

وحدات ســــــكنية ذات ـنماط عمرانية على ـراض   تســــــببت في ظهور، ومن جانب آخر  وفي ارتفاع بدل االيجاراتالعقارات االراضــــــي و ـســــــعار 
 .  نالخاصة بتنظيم المد زرا ية مما ـدى  لى تغيير في استعمال األرض من زراعي  لى سكني متجاوزين كافة القوانين

  :التخطيطيةعدم تحديث األنظمة  -ثانيًا: 
تلبية احتياجات القدرة في ـدى الى عدم  تماشــــيًا مع زيادة اعداد الســــكان  بصــــورة مســــتمرة    الشــــرقاط ن عدم تحديث المخطط األســــاســــي لمدينة 

الحالية    وهذا يعني عدم وجود ســـياســـة تخطيطية مبرمجة تأخذ بنظر االعتبار االحتياجات  ســـاكني المدينة وخاصـــة حاجتهم للســـكن والخدمات،
ــتقبلية ــوائي   والمسـ ــكن العشـ ــار السـ ــاكن مما ـدى الى انتشـ ــمن احياء المدينة وفي  من المسـ ــي الزرا ية المجاورة ضـ عانت   نتيجة لما لها،األراضـ

 المتردية. ةالحكوميسياسات الهمال بسبب االالمدينة ولمدة طويلة من 
 :بالقوانينعدم االلتزام   -ثالثًا:  

 مدينة الشــــــــرقاط  في انتشــــــــار العشــــــــوائيات في  ان غياب دور القانون من العوامل الرئيســــــــة في ظهور تلك المشــــــــكلة والتي كان لها دور كبير  
تلزم بعدم  قوانين التيللظهور موجة غير مســــبوقة من خرق الى  مدينة  الاذ ـدى تراجع دور مؤســــســــات الدولة في (  م۲۰۰۳والســــيما بعد عام )
، اذ تم تجري  العديد من األراضـــــــي الزرا ية  وغيرها من اراضـــــــي االســـــــتعماالت االخرى العشـــــــوائي على األراضـــــــي الزرا ية   التجاوز والبناء

يق بين الجهات الحكومية والتهاون في تطبيق وتحويلها لمناطق سـكن عشـوائي من دون ـي رادع ، فقد ـسـهم ضـعف مراقبة البلدية وعدم التنسـ
 لى    م(2003نظام الحكم بعد الغزو االمريكي للعراق عام )القوانين الى التجاوز وانتشــار الظاهرة في المدينة ، ـضــافة الى ذلك فقد ـدى تغير  

اما بالنسـبة لخدمات المدينة بشـكل عام  انتشـارها عدم جدية الحكومات المحلية والمركزية في معالجة الظاهرة ـو اتخاذ قرارات مناسـبة للحد من 
ــة والمســـــؤولين مقابل   ــاســـ ــكان المدينة من قبل بعض الســـ ــير منها اذ يتم تقديمها لســـ على ـصـــــواتهم    الحصـــــولفيتم الحصـــــول على الجزء اليســـ
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فضــــــــــال عن الوعود    ها البرلمانية والمحليةفمعظم الخدمات والتســــــــــهيالت المقدمة لهذه المناطق تقدم ـاناء الحمالت االنتخابية بفرعياالنتخابية  
ــي  التي تقطع للمواطنين من مدة ألخرى  ــار ما وهذا (12)بتمليك االراضـ ــي الزرا ية وانتشـ ــر بالتجاوز على االراضـ ـدى الى قيام العديد من االسـ

ــيم ــاكنهم والســ ــيدة عليها مســ ــتقوم بتمليكهم األراضــــي المشــ ــوائيات نتيجة االعتقاد بأن الدولة ســ اغلب مدن  ا هناك تجارب كثيرة حدات في  العشــ
 . العراق
 اإليجار:االرتفاع الحاد في أسعار المساكن وبدالت  -رابعًا: 
يجار اإلبدالت االراضـي والمسـاكن و خالل ارتفاع ـسـعار   وذلك من  الشـرقاط،في مدينة   العشـوائيات وبشـكل كبير في انتشـار هذا العامل  ـسـهم

الدولة وعدم وجود سـياسـة اسـكانية تأخذ على عاتقها معالجة مشـكلة السـكن من خالل بناء المجمعات السـكنية وخاصـة لذوي  نتيجة لغياب دور  
ــتحقيها من الفيات المشــــــمولة بالتوزيع فضــــــاًل عن ضــــــعف وتراجع دور المصــــــرف   الدخل المحدود او قيامها بتوزيع قطع االراضــــــي على مســــ

 من عاتقها تقديم المساعدة والتخيي  من مشاكل بناء السكن.العقاري في منح قروض االسكان والتي 
 املبحث الثالث  الطرق املناسبة ملعاجلة مشكالت السكن العشوائي يف مدينة الشرقاط

 تمهيد : 
هتم الباحثون  في مختلف مدن العالم ، لذا ا و العديد من المشــــــكالت العمرانية واالقتصــــــادية واالجتما ية في ظهور ســــــبب الســــــكن العشــــــوائي  تي

ــاليب الالزمة لمعالجت يتعلق بطبيعة النظام  منها ما  مجموعة من االجراءات ، اال ان عملية المعالجة عادة ما تخضـــــــــع الى   هابوضـــــــــع األســـــــ
ت التي  السـياسـات اإلسـكانية المتبعة في البلدان ، والجزء ا خر يتعلق بموقع وحجم الظاهرة وـعدادها والمشـكالوطبيعة  السـياسـي واالقتصـادي 

العوامل في تحديد األســلوب المناســب لتغير واقع   تســاعد تلك، اذ   (13)الموقف القانوني لملاية األرضفضــاًل عن  تعاني منها تلك العشــوائيات  
بل تعددت االجراءات واالســـاليب التي تســـاعد في  هذه مشـــكلة  لمعالجة  محدداســـلوب    اتباعهذه المشـــكلة ومعالجتها لذلك ـصـــبح من الصـــعب  

  البحثاما ما يخط منطقة   ,اق  حل هذه المشــــــــــكلة ومنها العر لالدول  بعض  ، فهنالك طرق عدة تتخذها  المناســــــــــبة لها  تقديم بعض الحلول  
ـهم الطرق في معالجة الســـكن العشـــوائي وبما يتناســـب مع واقع المدينة ، معتمدًا في ذلك على عدة شـــروط وضـــعها الباحث   فســـيتم اســـتعراض 

  -كا تي :  لغرض تحديد المناطق التي سيتم معالجتها ضمن هذا البحث ، ويمكن توضيح تلك الطرق 
  -:و الجزئية اإلزالة الكاملة أ _1

المواقع غير المخصــــــصــــــة للســــــكن كالمقامة على مناطق   فيتســــــتخدم هذا الطريقة في المناطق العشــــــوائية المقامة على األراضــــــي الحكومية 
في  ية  الحضـر الخدمات العامة ، فاإلزالة الااملة الهدف منها هو  لغاء وجود بعض المناطق العشـوائية لغرض  عادة تنظيم اسـتعماالت األرض 

ي  المدن ، ويعد اســــــــــــــتخدام هذا الطريقة باهظ التاالي  فالســــــــــــــكن الجديدة يتطلب تاالي  خدمات جديدة فاإلمكانات المادية والفنية الابيرة الت 
، اما اإلزالة الجزئية فتهدف الى التعامل مع العشــــوائيات بصــــورة ـكثر  (14)تتطلبها ـدت  لى صــــعوبة  تباع هذا األســــلوب  ال في نطاق ضــــيق

ــية وصــــعوبة مده ــاســ ــببها اإلزالة الااملة ، وعمومًا يســــول عملية اإلزالة افتقار المنطقة للخدمات األســ لذا  ا اعتدااًل لتجنب اإلضــــرار التي قد تســ
ــكن بديل مؤ مدة ألخالء المباني المتجاوزة  تحديدينبغي   ــاكن التي   ام القيام بعملية االزالة والهدم لتلكقت وإيجاد سـ ويمكن .  (15)تم اخالئهاالمسـ

 تقسيم عملية االزالة 
ان االاة مناطق   الشـرقاطاظهرت الدراسـة الميدانية للمناطق العشـوائية في مدينة   الشـرقاط:مناطق تحتاج إلزالة كاملة في عشـوائيات مدينة   ـ_

 وذلك لتطابقها مع شروط اإلزالة ا تية :  اإلزالة،تحتاج الى تطبيق طريقة 
 الحيوية والخدمات المجتم ية وخدمات البني التحتية . يجب ازالة العشوائيات المقامة على االراضي المخصصة لالستعماالت  _1
 يجب  زالة المناطق العشوائية التي تقع في مركز المدينة تليها المناطق االخرى من المدنية .  _ 2
 . االراضي المخصصة للملايات العامةمقامة على ال العشوائيات_ازالة 3
 تقسيمات استعماالت األرض الحضرية الجديد حسب آخر مخطط للمدينة .  لمعارضة ازالة جميع العشوائيات ال _4

والجزء الشــــمالي الغربي    اجميلةومنطقة حي   الحي العســــكر االوليتضــــح مما تقدم ان طريقة اإلزالة الااملة يشــــمل عشــــوائيات منطقة         
 .غير مخصصة الستعماالت السكنية  زرا ية ذ شيدت اغلب المساكن على ـراضي  تل بعاجةمن عشوائيات منطقة 
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وعشــوائيات    الخصــماما المناطق التي تحتاج إلزالة جزئية وحســب ما تقدم من شــروط فهذا األســلوب يشــمل بعض األجزاء الجنوبية من منطقة 
للقطاع العام والمختلط فهي تتعارض مع تقسـيمات اسـتعماالت  تهاالمسـاكن على ـراضـي تعود ملاي ،  ذ شـيدت اغلب  ورلنا الضـغط وحيحي 

 األرض الحضرية حسب ـخر مخطط للمدينة . 
العديد    لشـرقاطاتتطلب معالجة السـكن العشـوائي في مدينة   :   الجزئيةاو بطريقة اإلزالة الااملة    الشـرقاطمراحل معالجة عشـوائيات مدينة   -ب 

ــة الميدانية  ــتها وتحليلها باالعتماد على نتائج الدراسـ ــبمن البدائل يتم مناقشـ ــل النتائج  حسـ ــول على ـفضـ رؤية الباحث واقتراحاته، وذلك للحصـ
 . الشرقاطفي معالجة الظاهرة في مدينة 

ــوائية الموجود  اإلزالة الكاملة :  _ 1 ــابقا البد من  زالة المناطق العشـ ــروط المذكورة سـ ــب الشـ ــمن هذه المرحلة وحسـ ــكلة ضـ لغرض معالجة المشـ
 ذ شـيدت  بعاجة  -والتي شـيدت على ـراض حكومية ذات مواقع مهمة غير مخصـصـة للسـكن وتشـمل عشـوائيات منطقة   واطرافها  المدينة وسـط

 .  واالراضي الخالية المخصصة لتوسعات المستقبلية المجتم ية والمساحات الخضراء المساكن على ـراضي مخصصة لبعض للخدمات 
الطريقة في  زالة المســاكن العشــوائية التي تقع على األراضــي ذات الملاية العامة ـو المختلطة خارج  لغرض تطبيق هذه  اإلزالة الجزئية : _2

ــمقة مركز المدينة وهي تشــــمل كال من األجزاء الجنوبية من منط ــارع الوالممتدة مع   اجميلة تل  وعشــــوائيات حي  الخصــ فما زالت اغلب    العامشــ
اذ تم التجاوز عليها ، اما المناطق المقســمة منها فقد تم التجاوز عليها من قبل البعض    األراضــي في هذه المناطق زرا ية لم يتم تقســيمها بعد

وتشــــمل المنطقة الواقعة على جانبي  تل بعاجةمنطقة  المقامة في  عشــــوائيات الاما ، وتم اســــتغالها لألغراض الســــكنية والتجارية بشــــكل اوســــع 
ــناعةوشــــــــارع   العامشــــــــارع  الالطريق الرابط بين  ــب المخطط الجديد هي طرق قطا ية   الصــــــ وهناك  ، اذ تم التجاوز عليها فهذه المنطقة وحســــــ

 -اإلزالة الااملة او الجزئية البد من مراعاة عدة ـمور منها : ولغرض القيام بعملية بستان الشيوخوتشمل  القصبة عشوائيات اخرى في منطقة
  الساكنين.التأكد من ـمكانية تطوير المنطقة وإمكانية تعويض   _1
ـهمية المنطقة _ 2  كانت تحتل موقعًا يمكن استغالله استثماريًا للمدينة لذا يقترح الباحث بإزالة  المراد ازالة التجاوز عنها السيما  ذاالتأكد من 

 املبحث الرابع  االستنتاجات واملقرتحات االساسية يف معاجلة السكن العشوائي
 -االستنتاجات :

 توصل البحث الى عدة استنتاجات وهي كاالتي :  واسباب انتشارها الشرقاطمن خالل دراسة مراحل نمو السكن العشوائي في مدينة 
مشـــــــكلة ليســـــــت وليدة الظروف الحالية وإنما لها بعد تاريخي في المدينة فمنذ تأســـــــيس المدينة والى يومنا هذه تارر نمو الوجد البحث ان    -1

 متخذًا في كل مرحلة انواعًا وانماطًا عمرانية تختلف عن غيرها بسبب تغير الوضع االقتصادي واالجتماعي للسكان .  الظاهرة عدة مرات
ــة األكبر في    -2 ــوائية اذ حاز الجانب الغربي من المدينة على الحصــــــــ ــاكن العشــــــــ اوجد البحث ان هناك تباينًا مكانيًا وعدديًا في توزيع المســــــــ

 وذلك الرتباطها بعدة عوامل طبي ية واقتصادية واجتما ية وإدارية . التجاوز , لظاهرة التوزيع الجغرافي 
من  تعد  الرصــيد الســكني فضــال عن التوســع المســاحي للمدينة غير المنظم بعجز ان نمو ســكان المدينة وارتفاع معدالت الهجرة مصــحوبا    -3

 الظاهرة .  تلك ابرز االسباب المؤارة في نمو
ــ  -4 بلغ درجة عالية من التادس واالزدحام في جميع المناطق األمر الذي جعل هناك   الشـــــــرقاطكن العشـــــــوائي في مدينة وجد البحث ان الســـــ

 وتنظيمها .  المدينة وتنظيمها العديد من الصعوبات عند القيام بإعادة تخطيط
ة مســتفيدة من عدم تطبيق االجراءات القانونية مســتمرة باالنتشــار على حســاب االراضــي الزرا ية التابعة للمدين الزال ان الســكن العشــوائي  -5

  الرادعة للحد من انتشار هذه الظاهرة.
 احللول املقرتحة ملعاجلة مشكلة السكن العشوائي يف مدينة الشرقاط

 .في مناطق ـخرى منتظمة  جديدة زالة المساكن والقيام بتعويض ساكنيها بمبالغ مالية تمكنهم من شراء وحدات سكنية  : البديل األول
 المؤثرات االيجابية الختيار البديل األول : 

ـعداد المســـاكن واغلبها تتاون من وحدة ســـكنية واحدة ـضـــافة الى تفهم بعض الســـكان لعمليات التطور واإلزالة م ع ـمكانية االســـتفادة انخفاض 
 من مواقع تلك المناطق في مشاريع استثمارية وتنموية . 

ــكن فيها فهم   أهم محددات اختيار البديل األول : ــون فارة االنتقال من هذه المناطق وذلك ألنهم اعتادوا على الســـــــ ــكان يرفضـــــــ ان غالبية الســـــــ
هات الحكومية بتوفير بديل مناسـب في حال الموافقة على االنتقال من  يعدونها مناطق سـكنهم األصـلي ـضـافة الى الشـعور بعدم مصـداقية الج
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المنطقة ، كما اتضــــــح من نتائج الدراســــــة الميدانية ان ســــــكان هذه المناطق يرفضــــــون التعويض المالي مقابل اخالء مســــــاكنهم خوفًا من عدم  
  عطائهم التعويضات المناسبة التي توفر لهم سكنًا مناسبًا . 

  حي النور زالة هذه المســاكن والقيام بتوزيع قطع ـراض ســكنية وفق التقســيم الجديد الســتعماالت األرض الحضــرية في منطقة  :البديل الثاني 
 . شمال المدينة الخصموحي  القصبةشرق المدينة وفي المنطقة المحصورة بين 
  المؤثرات االيجابية الختيار البديل الثاني :

ق تفهم بعض سكان هذه المناطق لعمليات التطوير واإلزالة كما ان اغلب مبانيها تتاون من وحدة سكنية واحدة وال يتعارض اختيار هذه المناط
 مع التقسيم الجديد الستعماالت األرض الحضرية . 

منطقة الجديدة وذلك لبعدها عن مركز المدينة ،  عدم موافقة اغلب ســــــــــــــكان هذه المناطق باالنتقال الى ال أهم مـحددات اختـيار الـبديل الـثاني :
ا ان  ولتأاير العامل االجتماعي على رغبة الســـــــــكان باالنتقال الى تلك المناطق اذ تعد هذه المناطق رييية وال يســـــــــكنها اال ـبناء األرياف ، كم

ات الحكومية ، كما ان ـمكانية تخطيط وبناء اغلب ـراضــي المناطق الجديدة ذات ملاية مختلطة لم يتم  طفاء حق التصــرف بها من قبل الجه
ـعلى مقارنة بمناطق ـخرى .   مناطق السكن الجديدة يستغرق وقتًا اطول ويتطلب تاالي  

ــكنية مجاورة لمناطق البديل الثالث : ــاكن والقيام بتوزيع قطع ـراض ســـــ ــكنهم   زالة هذه المســـــ ــات الحكومية بتنفيذ    ســـــ ــســـــ القديمة اذ تقوم المؤســـــ
 .  (16)فيها كافة الخدمات تتواجدة تقسم استعماالت األرض بما يوفر ـحياء سكنية  مخططات جديد

ــكان هذه المناطق لعمليات التطوير واإلزالة ، كما ان اغلب مبانيها تتاون من وحدة    المؤثرات االيجابية الختيار البديل الثالث : تفهم بعض ســ
على االنتقال الى المنطقة الجديدة في حال تم تقســــــيمها وتوفير الخدمات العامة   ســــــكنية واحدة  ضــــــافة الى موافقة اغلب ســــــكان هذه المناطق

 . فيها
ــول الموافقات   أهم محددات اختيار البديل الثالث : ــعوبة حصــ ــرية مما يؤدي الى صــ ــتعماالت األرض الحضــ ــيم الجديد الســ يتعارض مع التقســ

يتم توزيع قطع    زرا ية في منطقة جزيرة الشـــرقاطء حي ســـكني على ـراضـــي  لذلك يقترح الباحث  نشـــا, الرســـمية لتغير نوع اســـتعماالت األرض
 .الى سكني  زراعيمن  جنس االرض على سكان المناطق العشوائية المراد  زالتها بشكل كامل وجزئي بعد تغير  هااألراضي في

الخاصـــة  ات العامة و تســـتخدم هذه الطريقة في المناطق العشـــوائية المقامة على األراضـــي ذات الملاي التطوير ) االرتقاء ( : -البديل الرابع :  
ــع لطريقة اإلزالة فان ــوائية التي ال تخضــ ـعادة تطوير وتنمية المناطق العشــ ــكانية القائمة    والمختلطة لغرض  ــًا للطاقة اإلســ ـزالتها يعني تخييضــ

االقتصـــادية على المســـتوى الوطني اســـتبدالها بوحدات جديدة وذلك لاون    الناحية من  ذلك  ضيعو تول  دللبال من الموجودات الـرســـمالية انقاصـــاً و 
وتختلف ـسـاليب . (17)هذه المناطق تحتوي على مسـاكن توفر الخدمة المطلوبة ويمكن رفع مسـتواها عن طريق  عادة تنظيمها وتوفير الخدمات

كل منطقة فالمناطق التي شـيدت على ـراضـي الدولة تتطلب مداخالت مختلفة عن المناطق تطوير وتنمية المناطق العشـوائية وفقًا لخصـائط 
من خالل  تتحقق  يمكن ان  حســـب وإنما فالتي شـــيدت على األراضـــي الزرا ية ، وإن تطوير األحياء الســـكنية العشـــوائية ليســـت مســـؤولية الدولة  

 لى    تلجئ في بعض االحيان دمات االســـــاســـــية هو من مســـــؤولية الدولة التي المشـــــاركة الشـــــعبية ، ومما تجدر االشـــــارة  ليه هو  ن توفير الخ
األسـلوب السـابق     لى مواقع المسـتوطنات العشـوائية لغرض تحسـين وضـع السـكان الصـحي والبييي ويعد هذا األسـلوب ـيسـر تالفه من ايصـالها

 . (18)ويؤدي  لى نتائج سريعة وملحوظة
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