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المناطق العشوائية في مدينة بغداد واقعها واثارها البيئية واالقتصادية
واالجتماعية واالمنية

أ.م.د.صالح داود سممان الزبيدي

جامعة بغداد/كمية التربية/ابن رشد
الممخص
لقد شيدت الدول النامية نمواً حضرياً ىائالً خصوصاً النصف الثاني من القرن

العشرين ،بسبب تحرر قسم كبير منيا واستقالل مواردىا وباألخص الموارد النفطية
وارتفاع مواردىا المالية وانخفاض نسبة الوفيات وارتفاع نسبة الوالدة وبسبب فرص
العمل المتاحة في المدن الكبرى .

وقد توصمت الدراسة جذور المشكمة في بداية الثالثينيات من القرن العشرين ثم
ازدادت في الخمسينات وبعد انييار اإلقطاع ارتفعت ثم برزت مرة أخرى في
الثمانينات لتتفاقم بعد االحتالل األمريكي لمعراق عام

 2003وارتفاع قيمة بدالت

اإليجار أدى بعدد غير قميل من األسر ذات ادخل المحدود إلى التجاوز عمى
األراضي العائدة لمدول بسبب ضعف الرقابة البمدية .
المقدمة:
لقد شيدت الدول النامية نمواّ حضرياً ىائالً خصوصاً في النصف الثاني من

القرن العشرين ،بسبب تحرر قسم كبير منيا واستغالل مواردىا ،وباألخص الموارد
النفطية وارتفاع عوائدىا المالية وانخفاض نسبة الوفيات وارتفاع نسبة الوالدات.

وبسبب فرص العمل المتاحة في المدن الكبرى ،فقد استقطبت المدن أعداداً متزايدة
وبوتائر متصاعدة من سكان األرياف بسبب المزايا التي توفرىا المدن ليم ،من

خدمات ،وفرص تعميم ،وبنى ارتكازية ،وخدمات ترفييية ،وشعور باألمان ،وفرص
عمل مضمونة .فقد أدى ذلك إلى بروز العديد من المشكالت االقتصادية
واالجتماعية والصحية والتعميمية واألمنية وغيرىا .فمشكمة البحث الرئيسة ىي عدم
مواكبة معدالت بناء الوحدات السكنية لوتائر الزيادات السكانية في مدينة بغداد
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المتأتية من اليجرة والزيادة الطبيعية .مما أدى إلى ظيور العديد من المناطق
العشوائية ،أو مناطق الحافات الحضرية خارج إطار الحدود البمدية ألمانة بغداد،
والتي تفتقر ألبسط مقومات الحياة الحضرية الضرورية مثل شبكات الكيرباء والماء
الصالح لمشرب ،وشبكات الصرف الصحي لممياه الثقيمة المموثة ،كما أصبحت ىذه
المناطق بؤ اًر خصبة لمجريمة ،واألوبئة نتيجة لسكنيم في مساكن الصفيح والكرتون،
ونتيجة لمعدالت الزيادة الطبيعية المرتفعة التي جمبيا سكان األرياف المتوجيين

باستمرار صوب المدن الكبرى مما شكل ضغطاً كبي اًر عمى اإلمكانيات واألموال

المخصصة لمتجمعات الحضرية مما جعل دوائرىا البمدية وحكوماتيا المحمية غير

قادرة عمى تمبية احتياجات السكان.
وتكمن أىمية البحث في إبراز مدى جسامة مشكمة المتجاوزين والمناطق
العشوائية وتسميط الضوء عمييا أمام الجيات التخطيطية .وييدف البحث إلى إيجاد
الحمول التخطيطية المناسبة لمشكمة المتجاوزين ليذه الشريحة الميمة في مدينة بغداد
بدواعي إنسانية نبيمة وىذه المشكمة ليست في العراق فقط ،فقد تمركزت تيارات اليجرة
المتصاعدة ومعدالت الزيادة الطبيعية ،بشكل كبير في المدن الكبرى مثل بغداد،
الرياض ،وبيروت ،والقاىرة .وتعد مدينة بغداد أسرع الحواضر في الوطن العربي ،فقد
ارتفع عدد سكانيا من نصف مميون نسمة في إحصاء  1957إلى حوالي  5ماليين
نسمة في إحصاء  1997أي عشرة أضعاف خالل أربعين سنة ،وتشكل األحياء
المتجاوزة عمى التصاميم األساسية في كثير من المدن والسيما في الدول النامية
ظاىرة واضحة تدخل ضمن منظومة السكن فييا .ويذكر أحد المؤلفين المختصين في
ىذا المجال أنو "يتكدس أكثر من مائتي مميون شخص في النطاقات الفقيرة التي
تحيط بالمدن الكبرى في العالم الثالث ،حيث يعاني ىؤالء من ظروف معيشية بالغة
السوء ،ضمن أزقة موحمة تقوم عمى جوابيا أكواخ مبنية من مواد مجمعة من ىنا
وىناك ،إلى طموح ال يتجاوز توفير الحد األدنى من الغذاء ألطفال يتضورون جوعاً،
واالحتماء من مطاردات رجال األمن المتوقعة في كل حين ،وكسب العيش يوماً

بيوم ،ورغم أن المظير العام واألحوال التاريخية تتغاير بين المدن "الضائعة" في
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مكسيكو التي غزتيا الفئران وفي القاىرة والبارغواي ،التي يسكنيا العمال ذوو
األسمال البالية في توندو في مانيال ،فان سوء التغذية والجريمة وعدم االنتماء
الحضاري ،ونقص الخدمات والمرافق األساسية ،تعبر جميعيا عن سمة مشتركة ىي
الفقر المدقع في الوسط الحضري"(.)1

إن بغداد العاصمة واجيت عبر مراحل زمنية متعددة مشكمة المتجاوزين التي
امتدت من ثالثينات القرن العشرين في العيد الممكي وفي الخمسينات والستينات في
بداية العيد الجميوري ولحد اآلن ،وىؤالء أصبحوا الوجو الحضاري المشوه لصورة
مدينة بغداد ،وقد تصدت الحكومات السابقة ،من خالل أمانة بغداد لمعالجة ىذه
المشكمة بصورة جذرية وشاممة ،تمثمت في إزالة مناطق الصرائف في الشاكرية وكرادة
مريم وخمف السدة الشرقية ،ولكنيا تفاقمت بعد عام

 2003بسبب ضعف سمطة

القانون وسوء أداء األجيزة البمدية ورقابتيا ،وىنا امتد التجاوز ليشمل ممتمكات
مؤسسات الدولة المختمفة ،وحتى قطع األراضي السكنية التي وزعت من قبل عمى
فئات من المواطنين ،وعمى ما يفترض الباحث ،إن ىذه المشكمة قد تفاقمت بسبب
اختالل موازنة اإلقاليم والمحافظات ،وضعف التخصيصات المالية ،وحالة عدم
االستقرار السياسي واألمني واإلداري ،فظيرت مناطق لممتجاوزين في مناطق كثيرة
من بغداد ،وخصوصاً في المناطق المحيطة بمدينة الصدر أو عمى حافتيا

الحضرية ،مثل حي طارق وأكد والمعامل ،وأجزاء من الحسينية وغيرىا من المناطق،

وييدف البحث أيضاً دراسة الجذور التاريخية لظيور مشكمة المتجاوزين وتحميل أبعاد
ىذه المشكمة من جوانب عديدة ومعرفة انعكاساتيا المختمفة من خالل التطرق إلى

المحاور اآلتية:
أوالًال -استعراض الوضع الحالي لممتجاوزين في مدينة بغداد:

من الضروري أن تكون النشاطات البشرية داخل المدينة منتظمة ومخصصة

بما يتالءم ويتناغم مع متطمبات التصاميم األساسية وحاجات السكان ،وبما يحول
دون حدوث فوضى وارباك يؤدي إلى التجاوز عمى أراضي اآلخرين أو استعماالت
األرض المختمفة .لذلك نالحظ أن االىتمام بمسألة السكن وتوفير المأوى في أغمب
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المدن العراقية ،يعود إلى عام  1957حيث أوصى البرنامج اإلسكاني األول آنذاك
إلى إزالة األحياء القديمة الميترئة واعادة بنائيا .وكذلك تحديث مراكز مدينة بغداد
القديمة ،وبناء نماذج سكنية مصممة بطريقة عصرية ،وتم وضع سياسة الدعم
واإلعانات الحكومية لتأمين المأوى ،وباألخص لمعائالت التي ال تستطيع أن تحصل
عمى سكن ليا .ومن المشروعات ىو (مدينة الثورة) مدينة الصدر حالياً ،إذ إنو أول

مشروع تم تطبيقو في المدن العراقية وفي المدن العربية أيضاً .والبد لنا من تعريف
المستوطنات البشرية لتحديد حالة التجاوز عمى أراضي الدولة ،حيث حددت وثيقة

صادرة عن مركز التجمعات البشرية التابع لألمم المتحدة (ىابيتات) في عام 1982
األحياء الفقيرة المزدحمة عمى "أنو إسكان بعض المرافق في األجزاء القديمة المبنية
بصورة غير قانونية في مركز المدينة"

()2
 .إن المستوطنات العشوائية ىي أساساً

مناطق سكانية ذات دخل منخفض غير منتظمة ووضعيا القانوني مبيم فيما يتعمق

بامتالك األراضي وىي في الوقت نفسو سيئة المرافق والخدمات .إن ظاىرة التجاوز
عمى األراضي الممموكة لمدولة ترجع جذورىا إلى سنوات قديمة حيث بمغ عدد
المتجاوزين في عام  1951حوالي (  )60.000نسمة .وقد بمغت نسبة التجاوزات في
مدينة بغداد حوالي (  )%13من التجاوزات في القطر .بينما نجد في مدينة البصرة
بمغ فييا نسبة المتجاوزين  %24من التجاوزات في القطر ،حيث بمغ عدد المتجاوزين

في العراق ( )30790نسمة حسب إحصاء .)3(1977

وفي دراسة حديثة أظيرت لنا مدى تفاقم حجم مشكمة المتجاوزين في مدينة
بغداد وخصوصاً بعد االحتالل األمريكي لمعراق عام  ،2003وغياب سمطة القانون

وضعف األجيزة البمدية( .)4إن الحافات الشمالية الشرقية من مدينة بغداد ،والمتمثمة بـ
(حي طارق ،وحي أكد والبادية ،ومقاطعة شاعورة وام جدر والحسينية) والتي يتبع
قسم منيا إدارياً إلى ناحية بغداد الجديدة ،وقسم منيا إلى ناحية بني سعد التابعة

 )350.500نسمة بعد أن كانوا

لمحافظة ديالى ،والبالغ عدد سكانيا حالياً (

( )35.000نسمة عام  ،1987ومن أىم أسباب الزيادة السكانية السريعة ،ىو تدفق
العوائل إلييا من المناطق القريبة منيا ،وذلك النخفاض قيمة أسعار األرض فييا
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مقارنة مع قيمة األرض في المناطق المجاورة ،وضعف الرقابة وغياب السمطات
اإلدارية والبمدية وعدم قدرتيا عمى متابعة التجاوزات التي تحدث عمى األرض العائدة
لمدولة ،إضافة إلى انخفاض المستوى المعاشي نتيجة النخفاض الدخل الفردي .األمر
الذي أدى بالسكان لمعمل في المصانع والمعامل التي تنتشر ىناك والسكن بالقرب
منيا ،لقد قام ىؤالء المتجاوزون باالستيالء عمى منشآت حكومية حسب ما تؤكد
الدراسة السابقة الذكر .توزعت ما بين معسكرات لمجيش ،ومصانع قطاع عام
لمطابوق والترمستون واألنابيب الفخارية الزراعية ،ومراكز لألبحاث وأراضي تابعة
لو ازرة المالية والزراعة والعدل ،ودوائر سجون واصالحيات ،وقاموا بتيديميا ،وسمب
محتوياتيا وأثاثيا ثم السكن تجاو اًز حتى بمغت الوحدات السكنية أكثر من (

)1000

وحدة سكنية .وبعد عام  1980ظيرت بعض المناطق السكنية العشوائية وبصورة
غير واضحة داخل مدينة بغداد ،عندما قام أحد مالكي األراضي الزراعية ببيع
األراضي عمى شكل قطع تراوحت مساحاتيا ما بين 150-200م تقريباً .وقام السكان
ببناء تمك القطع بمادتي الطابوق والبموك دون اعتبار لممعايير اإلنشائية ،وىي

المنطقة التي تقع في نياية منطقة الثعالبة (حي الشعب) ،وبقي ىذا الحي قائماً إلى
الوقت الحالي رغم محاوالت األجيزة الحكومية إلزالتو.
وبعد األحداث التي مر بيا العراق عام

 ،2003ازدادت ىذه التجمعات

وشيد السكان مساكن ليم في قطع األراضي
العشوائية في مناطق كثيرة من بغداد ّ
الحالية داخل األحياء السكنية القائمة ،وفي مناطق ومقرات الدوائر العسكرية ومنشآت
التصنيع العسكري والمنظمات الجماىيرية وداخل معسكرات الجيش ،جعمت منيا
ظاىرة واضحة لمعيان ،ومن أمثمتيا المنطقة المقابمة لحي الشعب ،وفي نياية الحرية
الثالثة ،والشعمة وأبو دشير في الدورة أو منطقة حوانيت الجيش في البمديات وغيرىا
من المناطق أو المناطق المتاخمة لمدينة الصدر مثل حي طارق ،الحميدية،
والغرير.
ولغرض إعطاء الدراسة قيمتيا الحقيقي باالعتماد عمى البيانات الخاصة
بالمتجاوزين فان واقع حال المتجاوزين في مدينة بغداد ىي حسب الجدول (  )1الذي
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قسم المتجاوزين بين جانبي الكرخ والرصافة ومنو نستنتج أن وحدة الكاظمية شغمت
نسبة  %79.21من عدد المتجاوزين وىي تحتل المرتبة األولى بالنسبة لجية الكرخ
من مركز المدينة وتضم أراضي زراعية وقريبة من معامل الطابوق التي تشكل مركز
جذب لكثير منيم تمييا وحدة المنصور وتشكل  %15.5من المتجاوزين ،أما بالنسبة
لجانب الرصافة فان وحدة  7نيسان  9نيسان حالياً تشكل  %33.743لنفس األسباب

فيما يتعمق بوحدة الكاظمية ويمييا وحدة الكرخ.

جدول رقم ( )1يبين أعداد المتجاوزين المرحمين المستند عمى األراضي التي وزعت
عمييم
عدد

الوحدة

()5

عدد

النسبة المئوية الوحدة

النسبة المئوية

المتجاوزين
903

9.98

الكاظمية

وحدة المركز

156

1.72

الدورة

123

 9نيسان

6724

74.33

المنصور

1134

12.57

مدينة الصدر

175

1.93

الرشيد

601

6.6

1.03

الكرخ

16

0.1

األعظمية

وحدة فمسطين 94
1012
الكرادة
مجموع

وحدات

9046

المتجاوزين
7142

78.95
1.3

11.18
%100

مجموع

9016

100

وحدات الكرخ

الرصافة

أما الجدول (  )2فيبين عدد المتجاوزين بحسب وحدات أمانة بغداد وتحتل
بموجبو وحدة الكاظمية المرتبة األولى تمييا وحدة

 7نيسان  9نيسان حالياً ،حيث

تتميز ىذه الوحدة بأنيا تضم أراضي زراعية تمنح المتجاوزين الفرصة في التجاوز

لصعوبة الرقابة البمدية وقربيا من معامل الطابوق .أما بالنسبة ألقل الوحدات تجاو اًز

فيي وحدة الكرخ حيث أن نسبة اإلعمار الحضري تكون مرتفعة جداً باإلضافة إلى

الرقابة البمدية الشديدة بعدىا جزءاً من مركز المدينة.
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جدول رقم ( )2يبين أعداد المتجاوزين حسب وحدات أمانة بغداد
النسبة المئوية
4

الوحدة

()6

الوحدة

النسبة المئوية

الكاظمية

45/39

وحدة المركز

86/0

الدورة

68/0

 9نيسان

22/37

المنصور

27/6

مدينة الصدر

86/0

الرشيد

32/3

وحدة فمسطين

52/0

الكرخ

08/0

الكرادة

60/5

األعظمية

مجموع متجاوزي وحدات أمانة بغداد 18062

في الجدولين السابقين بينا واقع المتجاوزين في ثمانينات القرن العشرين ،لقد
اتسمت مدينة بغداد عبر تاريخيا الطويل بنموىا البطيء .عمى الرغم من أنيا نمت
بوصفيا مدينة صغيرة عند خصر الرافدين ،ومازالت بقايا من الموروث المعماري
واضحة في محالتيا القديمة .قدرت مساحة المدينة الصغيرة المسورة بحوالي 10كم 2
في عام 1924

()7

أخذت بالتوسع مع الشريط الطولي لنير دجمة لتأخذ شكالً

مستطيال بمساحة قدرت 100كم 2في عام  .)8(1956ومنذ ذلك التاريخ بدأت المدينة
ً
بالتوسع المفرط إلى أن بمغت مساحتيا حالياً بحدود
850كم  ،2واتخذت شكالً
شعاعياً مع امتداد الشوارع المشعة من مركز المدينة نحو األطراف وبتأثير المخطط

الشامل لممدينة أيضاً.

يذكر أن جذور مشكمة التجاوز ظيرت في مطمع الثالثينات من القرن

الماضي بصورة محدودة جداً ،وتفاقمت المشكمة بانتشار اآلالف من العوائل الفالحية

في نياية عام  1954في منطقة كانت مغمورة بالمستنقعات في األطراف الشرقية من
المدينة وخمف سدة ناظم باشا ،في مقاطعة سميت بالعاصمة حينيا ظيرت عمى
أثرىا مستوطنة كبيرة من مساكن الصرائف والخيم شغمت بالعوائل الفالحية المياجرة

الفقيرة(.)9
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استمر توافد العوائل عمى المدينة ألسباب اقتصادية واجتماعية من
المحافظات الجنوبية والوسطى ،السيما من ميسان وواسط ،استوطنت تمك العوائل في
المنطقة ذاتيا وفي األطراف الشمالية الغربية من المدينة ،وعمى أثر تفاقم مشكمة
السكن في بغداد واتساع نطاق الصرائف ،قامت الحكومة بعد عام

 1958بمشاريع

شيدت مساكن بمساحة 144م ،2كما قامت بتوزيع القطع
اإلسكان الحكومي ،حيث ّ
السكنية ذات المساحة إلسكان تمك العوائل ،فبرزت مدينة الثورة والشعمة كضواحي
سكنية ثم الفضيمية والكمالية وغيرىا ،وبسرعة اتصمت ىذه الضواحي بالنسيج
العمراني لممدينة نتيجة لعمميتي القفز واإلمالء ،مما أدى إلى توسع وانتشار التنمية
الحضرية لممدينة.
ثانياً -أسباب ظيور حاالت التجاوز عمى األراضي ضمن التصميم األساسي لمدينة

بغداد:

ظيرت حاالت التجاوز عمى ممكية األراضي والسيما في الدول النامية نتيجة
زيادة سعر األراضي المخصصة لمسكن يرافقيا ارتفاع معدالت النمو السكاني،
وكذلك ىناك عامل رئيس ميم ىو اليجرة من الريف إلى المدينة والبحث عن فرص
العمل لأليدي القادمة من الريف ،وىناك عنصر ىو قمة المعروض من األراضي
المخصصة لمسكن نتيجة التوسع العمراني ،وكذلك ضعف السيطرة وتمثل ىذه كميا
في حقيقة األمر عوامل تتداخل ببعضيا وتشكل أسباباً ميمة لمتجاوز عمى ممكية

األراضي العائدة لمدولة واستثمارىا سكناً خالفاً لما يقرره قانون التصميم األساسي
وعمى جية التجاوزات في مدينة بغداد عمى وجو الخصوص فان أسباب ىذه

التجاوزات تتمثل في:
 - 1التزايد المفرط لسكان المدينة عمى حساب سكان القطر ،قدرت نسبة سكان
المدينة بـ  %35.3من مجموع سكان الخضر في القطر عام  ،1957ارتفعت النسبة
إلى  %38.2في  ،1977وأصبحت النسبة  %33.4في عام  ،1987ثم انخفضت
إلى  %24.2في عام .1997
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جدول ( )3سكان مدينة بغداد 1997-1957
السنة
1957
1977
1987
1997

()10

سكان المدينة (مميون نسمة)
العدد

النسبة المئوية من سكان الحضر في القطر

0.85
2.9
3.8
4.2

35.3
38.2
33.4
24.2

-1957

يشير الجدول إلى التزايد المتصاعد في سكان مدينة بغداد لمدة
 1977الذي لم يكن نتيجة لزيادة طبيعية لمسكان فقط بل بسبب عامل اليجرة
السكانية الكبيرة المتجية إلى المدينة ،وقد ذكر بأن

 %70من مجموع الزيادة في

سكان بغداد لممدة  1971-1956كان بسبب اليجرة( ،)11كما أشارت بعض الدراسات
إلى أن عدد سكان المناطق المتجاوزين في بغداد بمغ  185ألف نسمة عام ،1958

ارتفع إلى  250ألف عام  ،)12(1961أما الزيادة غير كبيرة في عدد السكان بعد عام
 1987فجاءت نتيجة لمحصار االقتصادي والحروب الذي أدى إلى انتشار الفقر
والمرض وتزايد نسبة الوفيات بدرجة عالية جداً .وفي نياية سنة

 2005ذكرت

المفوضية العميا لالنتخابات تقديرات عن عدد السكان قدر فييا سكان محافظة بغداد

بـ  6.4مميون نسمة ،بنسبة  %24.2من مجموع سكان القطر.
 -2تمركز االستثمارات في مدينة بغداد الذي جعل ىذه المدينة مركز استقطاب
لسكان المدن األخرى التي كانت تعاني من ضعف االستثمارات وىي المدن الطاردة
لسكانيا بسبب قمة المشاريع التنموية مما أدى إلى جعل العاصمة بغداد مركز جذب
لسكان المناطق بحثاً عن العمل.
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 -3انخفاض المستوى المعاشي نتيجة النخفاض الدخل الفردي األمر الذي يدفع
السكان لمعمل في المشاريع التي كانت تنتشر في المدينة بينما كان يعاني الريف من
تخمف اقتصادي واجتماعي مما دفع المياجرين إلى اليجرة إلى بغداد والسكن في
بيوت ال تتوفر فييا مستمزمات الراحة وانعدام الشروط الصحية.
 -4زيادة أسعار األراضي الحضرية وارتفاع نسبة اإليجار المفروضة عمى المساكن
مما يدفع األفراد إلى البحث عن وسيمة لمتخمص من العبء المادي.
 -5ضعف الرقابة في جانب األجيزة البمدية وعدم قدرتيا عمى رصد التجاوزات التي
تحدث عمى األراضي العائدة لمدولة ،نتيجة لمتوسع العمراني لممدينة وضعف المالك.
 -6الطمع في أراضي الدولة المستأجرة بغية الحصول عمى األراضي وىذا ناجم عن
روح حب التممك لدى األفراد لتحقيق مطامع شخصية.
 -7التمكؤ في تنفيذ االستعماالت التي يشير إلييا التصميم األساسي فعمى سبيل
المثال ىناك الكثير من األراضي المخصصة كمناطق مفتوحة أو مناطق زراعية
وبساتين لم تنفذ حسب ىذا االستعمال وىذا ناتج عن عدم تنفيذىا من قبل دوائر
الدولة والمواطنين بصورة خاصة.
ثالثاً -الجانب االقتصادي لممتجاوزين:

يتنوع األساس االقتصادي لمناطق المتجاوزين بحسب مناطقيم فمنيم من كان

يشتغل في الزراعة وتركيا ألسباب مختمفة وأخذ يعمل في مناطق مختمفة من مدينة
بغداد (العاصمة) نتيجة لوجود ازدحام سكاني فييا ،وانخفاض دخل المتجاوزين
وانخفاض مستوى معيشتيم اضطروا إلى السكن في المناطق المحيطة تجاو اًز وكانت
فرص عمميم مرتبطة بمركز المدينة وباألخص معامل الطابوق التي كانت موجودة

في بغداد حيث يعمل بعضيم في دوائر الدولة ،وبعض المتجاوزين يمتينون أعماال
حرة وخدمية في المحالت التجارية والصناعية مما أدى إلى ازدياد عددىم مع مرور
الزمن .ويرينا الجدولين ( 4و )5المين األساسية لممتجاوزين والنسب المئوية لتوزيع
المين لممتجاوزين.
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جدول رقم ( )4المين األساسية لممتجاوزين
الوحدة
األعظمية
وحدة

عدد

عمال

فالحين

()13

موظفين

مين أخرى

المتجاوزين
903

361

298

45

199

156

62

52

7

35

المركز
 9نيسان

6724

2691

2218

335

1480

مدينة

157

62

52

9

34

الصدر
فمسطين

94

37

31

5

21

الكرادة

1012

404

337

50

221

الكاظمية

5747

2857

2357

358

175

الدورة

123

49

41

6

27

المنصور

1134

453

375

56

250

الرشيد

701

240

298

30

133

الكرخ

16

6

5

1

4

المجموع

16765
جدول رقم ( )5يوضح النسب المئوية لتوزيع المين لممتجاوزين
المينة

النسبة المئوية

العمال

%40

الفالحين

%10

الموظفين

%5
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المين األخرى
رابعاًال -الخصائص الرئيسة لمناطق المتجاوزين:

إن أبرز السمات األساسية لحاالت المتجاوزين عمى األراضي العائدة لمدولة بشكل

عام ىي:
- 1إن الدور السكنية المتجاوزة عمى التصميم األساسي ىي ذات نمط تقميدي ال
ينتمي إلى النسيج الحضري لممدينة.
- 2األبنية المتجاوزة ال تكون امتداداً لميياكل والتصاميم التي اتصفت بيا معظم

مناطق بغداد ،وانما ظيرت مناطق متيرئة تفتقد الى الخدمات العامة والشوارع ذات
النسق اليندسي المخطط وفقاً لممعايير التخطيطية.

- 3إن كل أبنية المتجاوزين قد شيدت بدون إجازة بناء وال يوجد تصميم تفصيمي ليذه

المناطق فيي تشكل إساءة مستمرة لييكل النسيج الحضري ومخالفة ال يمكن القبول
بيا.
- 4انعدام التنظيم الفضائي الناتج عن التكوين الفيزياوي العام لمحي السكني بسبب
نشأة ىذه المناطق بغياب ضوابط التنظيم وكذلك تحديد االرتفاع.
- 5انعدام الييئة الجمالية البصرية ألبنية المتجاوزين مقارنة بالمجاورات وخصوصاً

عندما يتم االنتقال من المناطق المخصصة لمدينة بغداد إلى ىذه المناطق
العشوائية.

- 6عدم االنسجام بين أبنية المتجاوزين نتيجة لممواد المستعممة وتباين المساحات
وغياب الضوابط المحددة لتنسيق واجيات األبنية.
- 7وجود االستعماالت المتنافرة لألرض في مناطق المتجاوزون فاالستعمال السكني
بجانب التجاري والصناعي ضمن النسيج العمراني ليذه المناطق.
لقد كانت مادة المبن والقصب المادة اإلنشائية األولى التي استعمميا المتجاوزين في
بناء دورىم السكنية المتجاوز بيا ،إال أنو بعد التطور العمراني الذي حدث في مدينة
بغداد أخذ المتجاوزون يستعممون البموك واإلسمنت في بناء دورىم ،وعمى الرغم من
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الفترة الزمنية القصيرة التي استغرقتيا إلنجاز البحث ،إال أنني قد الحظت مناطق
عشوائية نشأت بعد دخول القوات األجنبية إلى مدينة بغداد عام

 .2003وحسب

المعمومات التي حصمت عمييا فان قسماً منيا قد جرى توزيعيا بصورة غير مشروعة

من قبل األشخاص الذين ال يحممون صفة قانونية عمماً بأن قسما منيا كانت أساساً
مفروزة وموزعة عمى فئات معينة من المستفيدين ،أوليا جزء من حي البساتين عمى
الطريق العام الجديد المؤدي إلى محافظة ديالى قبالة حي الشعب ،وأنشأت فييا
وحدات عشوائية من البموك بشكل يشوه منظر المدينة ،ومنطقة أخرى محصورة بين
حي أور والشقق السكنية في الطالبية وتعود ممكيتيا إلى و ازرة النفط استحوذ عمييا
السكان في شير نيسان

 2003بعد دخول القوات األمريكية ،أقام فييا السكان

وحدات سكنية معظميا يتكون من طابق واحد ،وبسبب الوضع األمني وصعوبة
التنقل والحواجز األمنية مما ادى الى االنتقال إلى مناطق أخرى في الكرخ ىذا
باإلضافة إلى عشرات المواقع الحكومية التي تجاوز السكان عمييا وقامت الدولة
بإخالء قسم منيا.
خامساًال -االنعكاسات األمنية ألحياء المتجاوزين:

أصبحت بعض المناطق العشوائية مكاناً لمخارجين عمى القانون والمتاجرين

بالمخدرات ،ونقطة جذب الكثيرين من أصحاب حاالت الفساد االجتماعي ومصادر
ازعاج لألحياء المجاورة لمعشوائيات ،وبدأت العشوائيات تشكل مشكمة أمنية تحول
دون التحكم فييا أو ضبطيا من قبل األجيزة األمنية ،وقد تتحول المناطق إلى جيوب

لمعنف والتطرف واإلرىاب(.)15

وتتصف معظم المناطق العشوائية بعدم وجود منافذ لبعض المواقع مما يؤدي
إلى صعوبة الوصول إلييا في الحاالت الضرورية كاإلسعاف أو اإلنقاذ في حاالت
الحريق أو مطاردة المجرمين ،مما يجعل المناطق العشوائية بؤرة خطرة لتفريخ اإلجرام
والمجرمين لبعدىا عن األجيزة األمنية ولصعوبة الوصول إلييا ،كما يالحظ أن
الخدمات األمنية ال تتوفر في معظم المناطق العشوائية بالصورة التي تتفق مع
خطورة تمك األماكن وفي االعتراف بيا من قبل اإلدارات المحمية وادارات البمديات،
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وقد يرتكب بعض سكان العشوائيات جرائم داخل المدينة كالسرقة وترويج المخدرات
وغيرىا ثم يعودون إلى مخابئيم في المناطق العشوائية.
وقد كشفت دراسة( :فعالية اإلجراءات األمنية الوقائية من الجريمة في
المناطق العشوائية)

()16

عن أن األجيزة األمنية ال تغطي المناطق العشوائية بالعدد

الكافي من الدوريات األمنية ،ومن الواضح إن مستوى التواجد األمني في المناطق
العشوائية ضعيف في معظم أوقات اليوم ،ويالحظ ضعف إجراءات الوقاية من
اإلجرام والجرائم األخالقية في العشوائيات .وتجدر اإلشارة إلى أن تدني المستوى
األمني بالمناطق العشوائية يعود إلى عدم وجود خطة أمنية فعالة لمكافحة الجريمة
في تمك المناطق ،ويجب أن تتضمن الخطط األمنية إجراءات وقائية فعالة تسبقيا
حمالت إعالمية وأخرى لمتوعية من خالل وسائل االتصال المتعددة مع توفير
اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطط األمنية لمكافحة الجريمة في
المناطق العشوائية.
سادساًال -اآلثار البيئية لمناطق المتجاوزين:

ال تقتصر مشروعات إسكان المتجاوزين في مدينة بغداد عمى توفير المأوى

والسكن المناسب لممواطنين ولكنيا تشمل أيضاً مشروعات تيدف إلى المحافظة عمى
البيئة العمرانية ومكافحة التموث ،ومن المعموم أن المتجاوزين يعيشون في بيئة سيئة

والتي ترافق حالتيم االجتماعية فمتى استطاعت الدولة حل مشكمتيم استطاعت في
الوقت ذاتو الحفاظ عمى البيئة وتخميص مدينة بغداد من المموثات البيئية ذات العالقة
بحالة المتجاوزين ،وتجدر اإلشارة إلى إن قسماً من المتجاوزين ضمن محاور بغداد
كانوا يشتغمون بالقرب من معامل الطابوق حيث كان ذلك يشكل مصدر دخميم
الوحيد ومصدر العيش ليم ،ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن ىذه المعامل
()17

كانت

تبعث بدخان بفعل النشاط اإلنتاجي لألفران وما تستخدمو من وقود ،حيث

أصبح من الصعب التغاضي عن مصادر التموث التي كانت تنتج عن معامل
الطابوق وتيدد حياة العمال والسكان القاطنين الذين كانوا في القوت نفسو ىم
المتجاوزين الذين يشتغمون في ىذه المعامل ،لو تعمقنا في واقع التموث الذي ينجم
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عن صناعة الطابوق ألدركنا طبيعة المشاكل الصحية ومخاطر السالمة المينية وما
يتدرج بينيما من متاعب نفسية وعصبية ،اتضح لنا كيف إن صناعة الطابوق تعد
من الصناعات المموثة التي ال يجوز أن تتوطن بالمدن اآلىمة بالسكان لخطورة
اآلثار المدمرة التي تنبعث منيا.
إن التموث الناجم عن صناعة الطابوق ينظر إليو من زاوية النشاط الصناعي
العام لمتخمص من آثار المموثات وتحاشي ضررىا ومن ثم تحجيم فاعميتيا المؤثرة
دون تنشيطيا من المحيط الذي تترك فيو.
إن ترحيل معامل الطابوق من منطقتي المعامل والشماعية شرق بغداد إلى
منطقة النيروان والكاظمية في عام

 1989قد خفض عمى سماء بغداد كثي اًر من

المصادر المموثة لميواء التي كانت تنبعث وكذلك فإنيا كانت مركز استقطاب

المتجاوزين أي إن التجاوز فرض من خالل معامل الطابوق ولقد كانت أمانة بغداد
جريئة في تنفيذه بالرغم من صعوبة ذلك إذ إن نقل ىذه الصناعة العريقة من بغداد
إلى المناطق المجاورة في بغداد وتييئة المناطق الصناعية في النيروان كان لو آثار
يمكن إجماليا بما يأتي:
- 1تييئة مناطق بديمة لصناعة الطابوق من خالل إقامة مجمع ليا في النيروان
وتييئة الخدمات الالزمة لذلك لغرض استمرار ىذه الصناعة الميمة.
- 2إعادة األراضي التي كانت تشغميا معامل الطابوق إلى استعماليا الحقيقي في
التصميم األساسي واجراء دراسات عمى وفق رؤية تخطيطية تخدم المدينة.
- 3المحافظة عمى صحة الساكنين الذين يقطنون بالقرب من معامل الطابوق.
- 4إن ىذه المعامل كانت تعد مصد اًر أساسياً ليؤالء المتجاوزين وأن نقميا خارج

بغداد يعني توقف عمميم في ىذه المعامل وانقطاع دخميم بسبب ذلك وعميو فان
الدولة كانت حريصة عمى تييئة أراضي ليؤالء المتجاوزين عمى وفق قرار سميم.
إن اتساع أحياء التجاوز في المدينة أدى إلى سعة مساحة االستعمال السكني
عمى حساب مساحة الفضاءات المفتوحة ومرافق الخدمات العامة ،فمثالً كان نصيب
الفرد من المساحة الخضراء والمفتوحة حوالي

4.6م 2في بداية السبعينات ،واقترح
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لرفعو إلى 13.2م 2في التسعينات وفقاً لمتصميم األساس ( .)18نشاىد اآلن تحول
المدينة إلى مدينة فوضى وخراب وانتشار الخاليا السكنية العشوائية عمى معظم

الفضاءات المكشوفة داخل المدينة وفي أطرافيا لتقضي حتى عمى األحزمة الخضراء
المقترحة في التصميم األساس ،وعميو يحتمل أن يكون نصيب الفرد حالياً أقل من

2م ،2وليذا الوضع مخاطر بيئية وصحية قاسية.

كما إن ازدحام المدينة بالسكان زاد من تراكم النفايات واألنقاض مما يفاقم من
حدة تدىور الحالة الصحية والجمالية في المدينة ونتجت عن ىذه الحالة أيضاً اتساع
مناطق التيرئ في ىذه المناطق وغيرىا إلى جانب انتشار مظاىر الترييف الذي

يخمق تشويياً معمارياً ويشوه جمالية البيئة الحضرية.

سابعاًال -اآلثار االجتماعية واالقتصادية في مناطق المتجاوزين:

تتمثل اجتماعياً باستمرار العالقة القوية لصمة النسب والقرابة في العالقات

االجتماعية ،ليذا البعد االجتماعي األفقي أثر عمى التنظيم االجتماعي في المدينة
التي تحتاج نوعاً من التكييف والتيذيب لبعض القيم والسموك وتبرز أيضاً في سيادة
العادات الريفية الموروثة كامتداد لممناطق األصمية لمسكان (الصدر ،الكمالية،

الفضيمية ،الشعمة وغيرىا) وىذا يزيد من سعة التباين في النمط السكاني والحياتي بين
ىذه القطاعات السكنية الحضرية األخرى.
وزادت ىذه المشكمة من نقص كفاءة في البنى االجتماعية واالرتكازية واتساع
مناطق التيرئ وما تحممو من مخاطر اجتماعية وأخالقية دفعت إلى تمزيق النسيج
االجتماعي واالقتصادي لممدينة.
أما اقتصادياً :فان األرض الحضرية تمثل جزءاً أساسياً من رأس المال

الثابت .ولتفعيل اسثمارىا يتعين استغالليا وفقاً القتصاديات األرض والمصمحة

العامة ،عميو تمثل مشكمة التجاوز ىد اًر في الموارد االقتصادية لممدينة ،كما إن ىذا
االستغالل يكون عمى حساب االستعماالت األخرى مما يخمق عدم توازن في

االستعماالت وما ينجم عنيا من مشاكل ،إضافة إلى ما تقدم ذكره تفتقر مناطق
السكن العشوائي لمخدمات الضرورية كالخدمات الصحية الصرف الصحي،
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واإلصحاح البيئي والخدمات األمنية وغيرىا من الخدمات األساسية والبنية التحتية،
كما أنيا تتميز بوجود أزقة ضيقة يصعب تحرك المركبات بداخميا ،وبما أنيا مناطق
متجاوزة عمى استعماالت األرض وبدون التقيد بنظم ولوائح التخطيط العمراني ،وقد
أصبح شائعاً مشاىدة أكداس النفايات والروائح الكريمة المنبعثة منيا ،ومجاري المياه
القذرة المكشوفة ،وأسراب من مختمف أنواع الحشرات التي تحمل أمراضا انتقالية

خطيرة ،إضافة إلى اشتراك حيوانات النقل والركوب نتيجة الشتغاليم بأعمال بيع
المنتجات النفطية ،ونقل البضائع وأيضاً تربية قطعان الماشية داخل وحداتيم

السكنية ،إضافة إلى انتشار عشرات المعامل العشوائية لمعالجة واعادة استعمال
منتجات البالستك المستعممة ،وعمب المشروبات الغازية من القصدير ،والبطاريات
المستيمكة التي تخمف الرصاص مما يسبب انبعاث غازات وأبخرة تحمل مخاطر
صحية عمى صحة الساكنين بصورة خاصة وبيئة مدينة بغداد بشكل عام ،وىذا ما
يمكن مالحظتو بشكل خاص في منطقة األورفمي ،الشماعية والمعامل عمى أطراف
ومداخل مدينة الصدر ،ومناطق أطراف الشعب قرب السدة وواجية حي البساتين
عمى الطريق العام المؤدي إلى كركوك ،وحتى في داخل منطقة الرصافة نشأت أحياء
عشوائية بعد عام  2003نتيجة لتدفق المياجرين من األرياف ،وقمة فرص العمل في
مناطقيم األصمية ،وارتفاع اإليجارات والعجز في الوحدات السكنية وىذه مشكمة
تعاني منيا أغمب المدن العربية وتتفاقم سنة بعد أخرى ما لم تعالج بصورة سريعة
وترينا الصور الممحقة بالبحث بعض المظاىر البيئية السيئة التي تميز األحياء
العشوائية في مدينة بغداد.
أوالًال -االستنتاجات:

- 1ترجع جذور المشكمة إلى بداية الثالثينات من القرن العشرين ،ثم ازدادت في

الخمسينات وبعد انييار اإلقطاع ارتفعت ثم برزت مرة أخرى في الثمانينات لتتفاقم
بعد االحتالل األمريكي لمعراق عام .2003
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 2ا-رتفاع قيمة بدالت اإليجار أدى بعدد غير قميل من األسر ذات الدخل المحدود
إلى التجاوز عمى األراضي العائدة لمدولة بسبب ضعف الرقابة البمدية.
- 3لمشكمة التجاوز أبعاد عديدة منيا سكانية بسبب تزايد السكان المفرط نتيجة
لميجرة الداخمية ،وبسبب قمة فرص العمل والخدمات وىذا عامل اقتصادي مقارنة
بمناطقيم.
- 4العجز السكني المستمر وتدىور األوضاع األمنية واالقتصادية ،وتفشي الفساد
اإلداري.
- 5وىناك عامل اجتماعي ميم ينبغي اإلشارة إليو تم الوصول إليو من خالل تحميل
أسباب ظاىرة التجاوز ىو ممارسة عدد كبير منيم لألعمال الحرة بسبب ضعف
تحصيميم الدراسي ،إضافة إلى أن نسبة كبيرة منيم أصوليم ووالدتيم في مدن أخرى
وليم عالقات عشائرية ،نقموا عاداتيم إلى المناطق التي تجاوزوا عمييا.
ثانياًال -التوصيات:

- 1إتباع المنيج الشمولي والتنموي حيث أن سياسة الدولة تجاه المستوطنات

العشوائية واألحياء المتدىورة ال تقتصر عمى تحسين الظروف المعيشية داخل ىذه
المستوطنات أو توفير الخدمات والمرافق العامة فييا فقط ،وانما يجب تبني برامج
تنموية عاجمة لمتخفيف من المشاكل الحادة والتأكيد عمى استراتيجية التنمية اإلقميمية
المتوازنة.
 2إ-زالة جميع التجاوزات داخل المدينة وفي أطرافيا ،مع تخصيص قطع أراضي
مناسبة خارج حدود المدينة وباألخص في أقاليم المحافظات وتوزيعيا عمى العوائل
التي ال تمتمك عقا اًر.

- 3تحديث المصرف العقاري وتنمية موارده واصدار القوانين الالزمة التي تجعمو

يخدم كل فئات الشعب العراقي.
- 4السماح لشركات البناء من القطاع الخاص والعام وحتى الشركات العربية
واألجنبية في دخول السوق العراقية واالفادة من خبرتيا في حل مشكمة اإلسكان.
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- 5تطبيق قوانين واجراءات صارمة لمحفاظ عمى بيئة مدينة بغداد وازالة كل
النشاطات التي تموث وتشوه صورة بغداد الجميمة.

صورة ()1
الييكل اإلنشائي لممتجاوزين/البموك والطابوق
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صورة ()2

فوضى في تصاميم الوحدات السكنية وانعدام النظافة

صورة ()3
عدم وضوح الصورة الجمالية لموحدات السكنية
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صورة ()4

األساس االقتصادي لمناطق المتجاوزين تفتقد إلى الخدمات العامة

صورة ()5
تناقض في واجيات الوحدات السكنية وفي مواد البناء
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صورة ()6

تداخل وفوضى في استعماالت األرض وتجاوز عمى شبكات البنى التحتية

المصدر:التقطت من قبل الباحث لمنطقتي حي الصدرين لمدينة الصدر المتجاوزين.

428

/ مجل ددالل

العدد الثاني والخمسون
2011
ABSTRACT

The developing countries witnessed a huge urban
growth, especially in the second half of the twentieth century
due to the liberation of a great part of them, the
independence of their resources, especially the oil resources,
the increase of their financial revenues, the decrease in
mortality, the increase in births and the available work
opportunities in big cities.
The study addressed the problem roots at the early
thirties of the twentieth century which increased at the fifties
and after the collapse of feudalism, it rose then emerged
again in the eighties only to worsen post the American
occupation of Iraq 2003, in addition to the rise in the value
of leases which led a lot of families with limited income into
trespassing the lands belong to the State because of the
weakness of the municipality control.
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