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الملخ�ص
تُعدُّ العشوائيات جتمعات سكانية ظهرت يف غياب التخطيط وتعدي ًا عىل القانون وعىل األمالك العامة

واخلاصة ،مما جعلها مرتدية من ناحية الوحدات السكنية واخلدمات وشبكة النقل واملواصالت وإنتشار األوبئة
وارتفاع نسب التلوث البيئي واملشكالت االجتامعية واالقتصادية ،فمن هنا كانت املشكلة البحثية هي أن النمو

احلرضي املتسارع والظروف السياسية وضعف السياسات االسكانية وتركيز جهود التنمية يف مناطق حمددة مما
ادى إىل قيام حمدودي الدخل والسكان املهاجرين ببناء مناطق سكنية غري خمططة وغري قانونية ،وهذا كان سببا

يف تقييد طموحات التنمية فيها ،واستند البحث عىل فرضية أن لغياب السياسات التطويرية التي تأخذ بعني
االعتبار العالقة التنموية بني االنسان والبيئة سببا يف انتشار املناطق العشوائية يف منطقة الدراسة.

من هنا متت مناقشة موضوع العشوائيات من حيث املفهوم وأسباب الظهور واخلصائص وسياسات

وإسرتاتيجيات التعامل معها من أجل التطوير يف اإلطار النظري.

أما الدراسة امليدانية فتناولت موقع العشوائيات ضمن املخطط األســاس للمدينة واسباب الظهور

واخلصائص العمرانية والبيئية واألقتصادية واإلجتامعية ،وهل هناك إسرتاتيجيات للجهات ذات العالقة

للتعامل مع العشوائيات أم ال ،ومن ثم طرح الفكر التخطيطي املتمثل باإلسرتاتيجيات املناسبة لتطوير هذه
املناطق ،فتوصلت الدراسة إىل ضعف كفاءة اجلهاز اإلداري والرقايب للجهات ذات العالقة والتغايض عن
الكثري من املخالفات مع عدم وجود إسرتاتيجية تطوير واضحة تركز عىل العالقة التنموية بني اإلنسان والبيئة

أدى إىل إتساع هذه املشكلة .لذا أوصت عملية املعاجلة والتطوير للعشوائيات يف منطقة الدراسة عملية طويلة
املدى جيب الوصول إليها بطريقة مرحلية معلنة تراعي عدم التأثري السلبي يف املجتمع ،حيث أهنا متس قطاع غري

قليل من السكان الذين ينبغي أن تركز عىل حتقيق العالقة التنموية بني اإلنسان والبيئة من خالل وضع سياسات
تنموية متوازنة ،نظر ًا لتداخل مشكالت العشوائيات يف منطقة الدراسة وتعقدها.
الكلامت املفتاحية :سياسات ،العشوائيات ،مدينة كربالء ،العالقة التنموية.
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Abstract

Slums are considered as population agglomerations appeared in the absence of planning, and
an encroachment on the law and on public and private property, which made them poor in terms
of housing units, services, communications, and transportation network, as well the spread of
epidemics, high levels of environmental pollution, and social and economic problems. Hence
the research problem is that the accelerated urban growth, political conditions, and weakness of
housing policies, not to mention the focus of development efforts in specific areas, leading to
the low-income and immigrants to build unplanned and illegal residential areas, as this was a
reason for restricting development ambitions in there. The research was based on the assumption
that the absence of development policies that take into account the development relationship
between humans and the environment is a reason for the spread of slums in the study area.
Therefore, the slums issue was discussed in terms of concept, causes, and characteristics, as
well as the policies and strategies of dealing with them in order to develop in the theoretical
framework. As for the field study, it dealt with the location of slums within the basic plan
of the city, the reasons for their emergence, and the physical, environmental, economic and
social characteristics, and whether there are strategies made by the relevant authorities to deal
with slums or not, and then put forward the planning thought represented by the appropriate
strategies to develop these areas. The study reached a conclusion stated the insufficiency of the
relevant regulatory and management authorities, and the overlooking of many violations, with
the absence of a clear development strategy focusing on the developmental relationship between
humans and the environment, which led to the widening of this problem. So, the treatment and
development process for slums in the study area recommended a long-term process that must
be accessed in an announced, phased manner that takes into account the non-negative impact
on society, as it affects a large segment of the population as it should focus on achieving the
developmental relationship between humans and the environment through setting balanced
developmental policies, due to the overlapping and complexity of the slums problems in the
study area.
Key words: politics, slums, Karbala, the development relationship
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1.1املقدمة

تعد العشوائيات واحــدة من اهــم املشكالت

التي تعاين منها معظم املدن يف الوقت احلايل ،نظرا

للنمو احلرضي املتسارع الذي شهدته اغلب الدول
خالل النصف الثاين من القرن العرشين مما ادى

إىل مشكالت بيئية وعمرانية واقتصادية واجتامعية
وديموغرافية وأمنية ،والتي أصبح وضع حلول هلذه

املشكلة املعقدة يصعب يوم ًا بعد آخر ،مما ينعكس
هذا يف تكوين املعوقات اجلدية أمام عملية التنمية

بمختلف أشكاهلا ،وهذا ما هيدد الربامج واخلطط

التنموية احلرضية التي تركز عىل العالقة بني االنسان
والبيئة.

وقد كشفت دراسة للمعهد العريب إلنامء املدن

عن أن النمو احلــري يف معظم الــدول العربية
قد أدى لظهور العديد من املناطق العشوائية كرد

فعل لعوامل متعددة ،منها اإلقتصادية والسياسية
والديموغرافية والظروف الطبيعية ،ما دفع العديد

من سكان املدن ذوي الدخل املحدود واملهاجرين

للنزوح نحو املدن والعواصم لإلقامة عىل أطرافها
من خالل بناء العشوائيات دون التقيد بقوانني ملكية
األرايض ،وقوانني التخطيط العمراين.

 2.2مشكلة البحث

تعاين أكثر املــدن العراقية ومنها مدينة كربالء

املقدسة من تنامي العشوائيات املتدهورة «عمراني ًا

واقتصادي ًا وبيئي ًا واجتامعي ًا وانتشارها نظر ًا للنمو
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احلــري املتسارع والــظــروف السياسية وضعف

السياسات اإلسكانية ،وتركيز جهود التنمية يف
مناطق حمــددة ،مما أدى إىل قيام حمــدودي الدخل

والسكان املهاجرين ببناء مناطق سكنية غري خمططة

وغري قانونية ،وهذا كان سبب ًا يف تقييد طموحات
التنمية فيها.

3.3أهداف البحث

هيدف البحث إىل دراســة املناطق العشوائية يف

مدينة كربالء املقدسة للوصول إىل اسرتاتيجية

تطويرها «إقتصادي ًا واجتامعي ًا وبيئي ًا وعمراني ًا»
لتحقيق العالقة التنموية بني االنسان والبيئة.
4.4فرضية البحث

َّ
إن لغياب اإلسرتاتيجيات التطويرية التي تأخذ

بعني اإلعتبار العالقة التنموية بني اإلنسان والبيئة
سبب ًا يف إنتشار املناطق العشوائية يف منطقة الدراسة.
5.5منهج الدراسة

إعتمد البحث عىل املنهج التحلييل الوصفي

من خالل ربط اإلطــار النظري بالدراسة امليدانية
(العملية) عىل وفق البيانات واإلحصاءات املتوفرة

عن املناطق العشوائية يف منطقة الدراسة من أجل
الوصول إىل اسرتاتيجية التطوير لتحقيق التنمية.
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�أوال :الع�شوائيات :درا�سة في المفهوم
وامكانية التطوير لتحقيق العالقة التنموية
بين االن�سان والبيئة.
تستخدم العديد من التسميات للعشوائيات ،منها

ما تسمى بمدن الصفيح و ُاخرى املناطق املتخلفة
واملتهرئة أو املتدهورة عمراني ًا وغــرهــا( ،)1وأن

مفهوم العشوائيات خيتلف من مكان آلخر ،وذلك
حسب ظروف كل جمتمع ومستويات املعيشة والقيم

والنظم اإلجتامعية السائدة به هناك ،فمنها أهنا

مناطق سكنية غري قانونية تقع يف الغالب يف أطراف
املدن واملراكز احلرضية ذات اجلذب ،وتتميز بعدم
مراعاهتا لقواعد ومعايري و ُاسس التخطيط العمراين

اخلاصة بالتنظيم السليم الستعامالت األرض،

كام أهنا ال تلتزم بقوانني وأحكام تنظيم املباين التي
وضعت من قبل اجلهات ذات العامة يف الدولة(.)2

بينام يرى البعض املناطق العشوائية؛ كوهنا مناطق
فقرية ومزدمحة ( ،)slumsوذلك برصف النظر عن

كوهنا التزمت بقوانني الدولة ،أو مل تلتزم ويذهب
الكثريون ممن تعرضوا لدراسة ظاهرة العشوائيات

واملرافق األساسية ،أما األكواخ والعشش ،وبيوت
الصفيح ،فيعدها البعض مساكن جوازية(.)3

ويعرف املعهد العريب إلنامء املدن العشوائيات

بأهنا مناطق اقيمت مساكنها بــدون ترخيص ويف
ارايض متلكها الدولة أو يملكها آخرون ،وغالب ًا ما

تقام هذه املساكن خارج نطاق اخلدمات احلكومية،

لعدم اعــراف الدولة هبــا

()4

كام تعرف أيض ًا بأهنا

املناطق الواقعة ضمن احلدود اإلداريــة أو املخطط

االســـاس للمدينة أو خارجها اذ نشأت بــدون
خمططات تقسيامت األرايض أي أهنــا تقام عىل

أمالك عامة أو خاصة وبتوسع غري خمطط وتكون
بمساحات كبرية أو صغرية ال تنطبق عليها تعليامت

التخطيط العمراين وحمرومة من اخلدمات واملرافق

األساسية وتقسم اىل .
()5

 .أمناطق عشوائية تم بناؤها دون احلصول عىل
إجازات بناء وهي مناطق غري منتظمة وتفتقر
إىل اخلدمات الرضورية وحركة السيارات وهذه

يصعب تطويرها.

.بمناطق عشوائية شبه خمططة تم بناؤها بدون
تراخيص ،ولكن توزيع الوحدات السكنية فيها

يف أهنا ممثلة لقطاع اإلسكان غري الرسمي الذي ينشأ

بشكل هنديس ،وهذه يسهل التعامل معها عند

سكنية عليها ،فهي تقع يف الغالب يف أطراف املدن،

وختتلف العشوائيات عن املناطق املتخلفة ،فعىل

تلك املساكن التي أقيمت عىل مساحات شاسعة من

حضاري ًا ومتشاهبة يف الكثري من اخلصائص والسامت،

أساس ًا نتيجة اغتصاب أرايض الدولة ،وإقامة مباين

التطوير.

كام يقصد باإلسكان العشوائي وفق تعريف البعض

الرغم من أن كالمها مناطق متدهورة ومتخلفة

املناطق الزراعية ،وفق تقسيامت غري معتمدة وبدون

إالّ أنه يمكن التفريق بينهام من خالل اجلدول (.)1

ترخيص ،وهي مناطق تفتقر أساس ًا إىل اخلدمات
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جدول ( )1الفرق بين المناطق الع�شوائية والمتخلفة
المناطق العشوائية

المناطق المتخلفة

-1النشأة :مناطق وإحياء قديمة داخل المدن وتتدهور زمني ًا حتى

-1النشأة  :من البداية تنشأ متخلفة.

تصبح متخلفة.

-2قانون ًا :لم يتم بناؤها بشكل قانوني.

-2قانون ًا :بناؤها بشكل قانوني.

-3تنظيمي ًا :ال تخضع إلى أي أطر تنظيمية ونشأت بعيد ًا عن

-3تنظيمي ًا :تخضع إلى االطر التنظيمية داخل المخطط وتحت

السلطات

إشراف السلطات.

-4الهجرة  :نجد معظمهم من المهاجرين الجدد

-4الهجرة  :معظمهم من المهاجرين القدامى

-5المرافق والخدمات :نشأت بدون مرافق وخدمات.

-5المرافق والخدمات :توجد فيها مرافق وخدمات ولكنها
متهالكة ومتدهورة عبر الزمن.

المصدر :الباحث إعتماد ًا على طلعت مصطفى السروجي ،السكان والبيئة رؤية إجتماعية ،بدون طبعة ،المكتب الجامعي
الحديث ،االسكندرية ،2014 ،ص.60-59

وتظهر العشوائيات لعوامل عدّ ة منها إقتصادية

املتوازنة ،فض ً
ال عن عدم مسايرة املخططات األساس

التساع ظاهرة النمو احلــري وارتفاع معدالت

وانتشار الفساد االداري ،وأيض ًا لضعف دعم الدولة

هــذه اهلجرة من الريف إىل املدينة أو من مناطق

املتدنية ،وعدم إتباع سياسة تتعلق بتنظيم امللكيات

مدينة ،وهلا أسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية

األرايض مصحوب ًا بإرتفاع أسعار مواد البناء وأجور

العمراين الذي أدى إىل إلتحام القرى باملدن املجاورة

املناطق العشوائية توضح يف املخطط (.)1

وديموغرافية وسياسية وغريها أي أهنا تظهر نتيجة

لواقع الطلب السكاين ،والسيام ملحدودية الدخل،

الزيادة الطبيعية ،أو نتيجة للهجرة املتزايدة ،وتكون

لقطاعات اإلسكان العامة املخصصة لذوي الدخول

خمتلفة تسكن يف منطقة معينة ،سواء كانت ري ًفا ام

اخلاصة لـــأرايض ،مما ينجم عنه إرتــفــاع أسعار

أي ضعف دخل األرسة ،أو إلتساع رقعة النمو

العاملني( ،)6ولعل من أهم املعايري املحددة خلصائص

مما تسبب بظهور املناطق العشوائية ،كذلك لغياب
التخطيط االقليمي ،وعدم اإلهتامم باملناطق الريفية

من خالل حتسني األجور وادخال اخلدمات واتساع
الفجوة بني املدن يف البلد الواحد بسبب التنمية غري
194
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مخطط ( )1المعايير المحددة لخ�صائ�ص الع�شوائيات

المصدر :من إعداد الباحث.
195

�سيا�سات معالجة الع�شوائيات في مدينة كربالء المقد�سة كمظهر للعالقة التنموية بين االن�سان والبيئة
ثانياً:

�سيا�سات

الع�شوائيات

تطوير

�أو ًال :الع�شوائيات في مدينة كربالء
تُعد مشكلة السكن العشوائي من الظواهر التي

وا�ستراتيجياتها
تتعدد السياسات واإلسرتاتيجيات التي تستخدم

للتعامل مع العشوائيات وفق ًا للمشاكل التي تعاين
منها هذه املناطق ووفقا للظروف البيئية والعمرانية
واإلقتصادية واإلجتامعية ،ونمط نموها وعمراهنا

العشوائي ،وهــذه اإلسرتاتيجيات

()7

املخطط ( )2مع كيفية تطبيقها.

توضح يف

انترشت بشكل واسع ورسيع يف العراق بعد العام

2003م ،وذلك بقيام رشائح من املجتمع بالتجاوز

عىل األرايض اململوكة للدولة بنسبة ( )%88والقطاع
اخلــاص ما نسبته ( )%12ومنها منطقة الدراسة

(حمافظة كربالء)

()8

وكام موضح يف اخلارطة ()1

واجلدول ( )2إعداد التجمعات السكنية واملساكن

العشوائية ملحافظات العراق ماعدا حمافظات االنبار
وصالح الدين ونينوى وإقليم كردستان العراق.

مخطط (� )2إ�ستراتيجيات تطوير المناطق الع�شوائية

المصدر :من إعداد الباحث إعتماد ًا علىMichael.s. Gibson، Micheal j langsttaff، “an introduction to:
urban development، 1983، p.p 33-35
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جدول (� )2إعداد التجمعات ال�سكنية والم�ساكن الع�شوائية
المحافظة التجمعات السكنية العشوائية
بغداد
البصرة
كركوك
النجف
واسط
ذي قار
بابل
كربالء
المثنى
ديالى
ميسان
الديوانية
المجموع

1022
677
279
89
210
333
225
88
120
172
243
299
3687

نسبة التجمعات من العدد
الكلي للتجمعات %
27.7
18.4
7.6
2.4
5.7
9.0
6.1
2.4
3.3
4.7
6.6
6.2
100

نسبة المساكن من المجموع
عدد المساكن العشوائية
للمساكن العشوائية
136.689
62،602
60.935
53.810
42.874
37.927
25.156
22.315
21.432
21.402
19.234
17.571
521947

26.2
12.0
4.1
10.3
8.2
7.3
4.8
4.3
4.1
4.1
3.7
3.4
100

المصدر :وزارة التخطيط العراقية واألمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،اإلدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر،
تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي2017 ،م ،ص.10

خارطة (� )1إعداد الع�شوائيات في محافظات العراق لعام 2018م

المصدر :وزارة التخطيط العراقية واألمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،اإلدارة التنفيذية
الستراتيجية التخفيف من الفقر ،تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي2017 ،م ،ص.11
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ولكون مدينة كربالء املقدسة من املدن اجلاذبة

للسكان والفعاليات اإلقتصادية واالجتامعية
والعمرانية ،وهلذا نجد يف اآلونة األخرية ازدادت

األحياء السكنية وتوسع العمران افقي ًا ،فظهرت
العشوائيات فيها والتي تشكل مساحة تبلغ حوايل

( )22289هكتار من مساحة املخطط االساس
للمدينة ،أي ما نسبته ( )%2،90من بقية استعامالت
األرض يف املخطط األس ــاس لسنة 2009م كام

موضح يف اجلدول (.)3

جدول ( )3موقع الع�شوائيات �ضمن المخطط
اال�سا�س لمدينة كربالء ل�سنة 2009م
صنف االستعمال
سكني

المساحة بالهكتار النسبة المئوية %
359586

46،72

3994

0،52

سكني غير مشيد

203984

صناعي

2053

2،67

صحي

1506

0،20

تجاري

تعليمي
ديني

9033
656

26،50

1،17
0،09

فنادق

1427

زراعي ضمن
التصميم األساس

16559

2،15

51975

6،75

22211

2،89

2127

2،76

22289

2،90

النقل

خدمات عامة
مباني عامة
مخالفين

متجاوزين (سكن
عشوائي)
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1498

0،19

1،95

فضاءات عامة

19644

2،55

المجموع

769644

100

المصدر :الباحث باإلعتماد على مديرية التخطيط
العمراني في كربالء ،مشروع تحديث المخطط األساس
لمدينة كربالء ،حزيران  2009م.

وتُشري احصائيات وزارة التخطيط األخري لعام

2018م ،إن عدد التجمعات العشوائية يف املحافظة

هو ( )88جتمع ًا بام نسبت ُه ( )%2.4من العدد
الكيل للتجمعات يف العراق ( ،)3687اذ تنترش

هذه التجمعات مكاني ًا يف كل الوحدات اإلداريــة
للمحافظة ،انظر جدول (.)4

جدول(�)4إعدادالتجمعاتالع�شوائيةوالوحدات
ال�سكنية الع�شوائية وتوزيعها الجغرافي وفق ًا
للوحدات الإدارية لمحافظة كربالء
الوحدة االدارية التجمعات العشوائية

الوحدات السكنية
العشوائية

قضاء كربالء

26

12225

الحسينية

9

639

الخيرات

1

الحر

الهندية

28
4

الجدول الغربي

2

المجموع

88

عين التمر

18

8450
210
26
32

651

22233

المصدر :وزارة التخطيط ،دائرة التنمية اإلقليمية

والمحلية ،مديرية تخطيط كربالء المقدسة ،بيانات غير

منشورة2019 ،م.

ا.د.عبد ال�صاحب ناجي البغدادي؛ �أمير كامل جواد
فيام بلغت النسبة للتجاوز عــى استعامالت

العام 2003م والتي أدت دور ًا كبري ًا يف اتساع

نسبة التجاوز عىل استعامالت األرض االُخرى غري

2.2اهلجرة كعامل أساس يف ظهور العشوائيات يف

األرض املخصصة للسكن ( ،)%26يف حني بلغت
السكنية  ،%74اذ كانت أعىل نسبة للتجاوز هو عىل
املساحات املخصصة كمناطق خــراء بـــ()%36

عىل املستوى الوطني ،اما منطقة الدراسة فكانت
نسب التجاوز كام موضح يف اجلدول وفق ًا لنوعية

استعامالت األرض.

جدول ( )5الن�سب المئوية للتجمعات
الع�شوائية وفق ًا لنوعية الإ�ستعمال المتجاوز
عليه في منطقة الدرا�سة
ت

نوع االستعمال

النسبة المئوية %

2

خضراء

26

1
3

4

سكني

خدمات

18

مباني عامة

12

تجاري

2

5

مختلط

7

محرمات

6

36

5
1

المصدر :الباحث إعتماد ًا على وزارة التخطيط العراقية
واألمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،اإلدارة التنفيذية
الستراتيجية التخفيف من الفقر ،تثبيت مواقع تجمعات

السكن العشوائي2017 ،م ،ص.12

ثاني ًا� :أ�سباب ن�ش�أة المناطق الع�شوائية في
مدينة كربالء المقد�سة
1.1الزيادة الطبيعية لسكان املدينة وبشكل كبري بعد

ظاهرة العشوائيات يف املدينة.

املدينة وبشقيها ،الداخلية ،نظر ًا ألمهية املدينة

الدينية والسياحية واإلقتصادية وتوفر فرص

العمل فيها .وأيض ًا اخلارجية من خالل عودة

االُرس املهاجرة خارج البلد إىل املدينة بعد العام

2003م.

3.3عدم مواكبة األنظمة التخطيطية للتطورات
احلديثة ،مما أصاب أنظمتنا بالتخلف فض ً
ال عن

التوسع املساحي للمدينة خاصة عىل األرايض
الزراعية والتي صاحبها خرق ًا واضح ًا للقوانني
من خالل اإلستيالء عىل األمالك العامة
واخلاصة ،نظر ًا لضعف كفاءة اجلهاز اإلداري
والتخطيطي.

4.4تركز التنمية يف مناطق وضعفها أو إنعدامها
يف مناطق ُاخرى ،فض ً
ال عن عدم وجود آلية
واضحة تستخدم يف عملية توزيع القطع السكنية
يف املدينة ،إذ غالب ًا ما تشمل فئات حمددة وترتك
ُاخرى مما ساهم يف نمو العشوائيات.

5.5العجز السكني الصايف يف املدينة نظر ًا الرتفاع
عدد األرس مع قلة الوحدات السكنية اجليدة
الصاحلة للسكن.

6.6ضعف السياسات اإلسكانية ،لعدم وجود
إجراءات قانونية وترشيعية ومتويلية لبناء

الوحدات السكنية وهذا ناتج من واقع النظام

السيايس اجلديد بعد العام 2003م الذي يتميز
بضعفه وعدم جديته يف معاجلة هذه الظاهرة.
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خريطة ( )2موقع الع�شوائيات �ضمن المخطط اال�سا�س لمدينة كربالء المقد�سة

المصدر :الباحث إعتماد ًا على شعبة الـــ  GIS،مديرية بلدية كربالء المقدسة.

ثالث ًا :خ�صائ�ص الع�شوائيات في مدينة كربالء
المقد�سة

ان تكن مجيعها إىل املساحات اخلرضاء واملفتوحة وعدم

 .أاخلصائص العمرانية

مل حتصل عىل تراخيص بناء وغري ملتزمة باإلرتفاعات

انتظام البلوكات السكنية وهي وحدات غري قانونية ألهنا

من خالل الدراسة امليدانية نجد النشأة العفوية

واالرتدادات ونسب البناء ويستخدم البعض الصفيح

والتخطيطية ،اذ تنترش املباين بشكل غري منتظم يف تكوين

واخلشب أو احلديد للتسقيف كام يف الصورة ( )1و ()2

للمباين والشوارع واغلبها ال تتفق مع االسس املعامرية
عضوي تلقائي يتميز بالطرق الضيقة التي ال تسمح
بحركة السيارات واغلبها مغلق النهاية فضال عن
تداخل استعامالت االرض،اذ نجد الوحدات السكنية

مع املحالت التجارية والورش وغريها وافتقار اغلبها
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واالكـــواخ للبناء والبعض اآلخــر يستخدم البلوك
و( )3كام توجد فيها مظاهر ريفية كرتبية احليوانات،

الصورة ( )4وترتاوح مساحة الوحدات السكنية فيها

بني ( 40إىل  )60م.2

ا.د.عبد ال�صاحب ناجي البغدادي؛ �أمير كامل جواد

صورة ( )1المواد المستخدمة في البناء.

صورة ( )2الطرق الترابية وتكون مغلقة النهاية.

صورة ( )3مظهر لعمارة فقيرة ليس لها هوية.
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.باخلصائص السكانية واإلجتامعية

تعاين العشوائيات يف منطقة الدراسة من إرتفاع

الكثافة السكانية فيها ،نظر ًا إلرتفاع معدل حجم

األرسة الذي يــراوح بني ( )9-8شخص لألرسة
الواحدة ،كام أهنا تعاين من تدين مستوى التعليم

واإلنــحــراف األخالقي واجلهل ،وإرتــفــاع معدل
البطالة واجلريمة ،فض ً
ال عن اهنا تشكل مصدر قلق
لعدم استقرار وأمن األحياء االُخرى باملدينة.
 .جاخلصائص اإلقتصادية

من خالل الدراسة امليدانية للعشوائيات يف منطقة

صورة ( )4مظاهر ريفية كتربية الحيوانات.

الدراسة فض ً
ال عن اللقاء باجلهات ذات العالقة تبني

ان معظم سكاهنا يعملون باحلرف اليدوية واألعامل
البسيطة ،وهذا يدلل عىل انخفاض مستوى دخل

الفرد اي أن األغلبية ذات دخل إقتصادي ضعيف ال
يتالءم مع املعيشة اليومية لعوائلهم ،وهناك انخفاض
يف القوة الرشائية ألهايل املنطقة.
 .داخلصائص البيئية

تتميز العشوائيات يف منطقة الدراسة بارتفاع

معدل التلوث البيئي وظهور الكثري من املشاكل

البيئية مثل تلوث مياه الرشب ،وعدم توفر شبكة مياه
صحية وتراكم النفايات وارتفاع معدل الضجيج،

وتلوث اهلــواء نتيجة لتداخل استعامالت األرض
والتلوث البرصي ،نظر ًا لعدم اإللتزام بالقوانني

صورة ( )5شوارع غير معبدة وتنشر فيها القمامة ،المياه
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املنظمة لكيفية البناء ،تنظر الصورة (.)3

ا.د.عبد ال�صاحب ناجي البغدادي؛ �أمير كامل جواد
وجــدت بعض اخلدمات يف هــذه املناطق فتتوزع

بصورة عشوائية.

رابع ًا :ال�سيا�سات الح�ضرية في التعامل مع
الع�شوائيات في مدينة كربالء المقد�سة
وضعت اجلهات ذات العالقة بعض القواعد

والرشوط لغرض التفريق بني سكان العشوائيات ،اذ
ان هناك جزء ًا منهم حمتاجون إىل مساكن وامكانيتهم
املادية ضعيفة وال تسمح هلم برشاء االرض والبناء

آخر ينتهزون اي فرصة
عليها ،يف حني ان هناك جزء ًا َ

للحصول عىل مكاسب اضافية ولدهيم االمكانية
الــازمــة لــراء االرايض واقــامــة املساكن عليها

صورة ( )6تراكم النفايات .المصدر :الباحث

هـ .اخلدمات

تعاين من نقص أو انعدام مرافق اخلدمات العامة،

اذ ال يوجد تنظيف للشوارع ومجع النفايات بطريقة

منتظمة ويومية من الــوحــدات السكنية واملباين.
وانعدام اخلدمات االداريــة والثقافية والرتفيهية

والنقص يف اخلدمات التعليمية والصحية ،كام ان

شبكة املجاري الصحية عبارة عن سواقي مكشوفة
متتد اسفلها شبكة املــاء الصايف ،وللحاجة املاسة

للامء تم ثقب األنبوب الرئيس بشكل عشوائي ومد
انابيب بالستيكية لتأمني حاجة املساكن من املاء مع
ربط املضخات الكهربائية لغرض سحب املاء ،وان

ولكنهم يستغلون هذه الفرصة للحصول عىل أرض
جمانية( )9ومن هذه الرشوط والقواعد هي(:)10

1.1تقديم منازل جديدة للعوائل التي دفعت
اجيارات وسكنت مناطق التجاوز.

2.2ان االشخاص الذين لدهيم أكثر من منزل يف
مناطق التجاوز عليهم االبقاء عىل واحدة منها
وإال سوف حيرمون من مجيعها وال يتم شموهلم

بالتعويض.

3.3ان التعويض املذكور يشمل فقط سكنة كربالء
االصليني اسوة بام قامت جمالس املحافظات
االُخرى وترحيل الباقي إىل حمافظاهتم االصلية.

4.4ال أحد يستطيع يف مجيع الظروف احلصول عىل
أكثر من مسكن وحتت اي مسمى.

وبعد الــســؤال عــن اسرتاتيجية التطوير هلذه
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املناطق ،فان احلقيقة ال توجد اسرتاتيجية واضحة

2.2استخدام اسرتاتيجية االرتقاء بالنسبة للمناطق

تبقى ضمن االستعامل السكني وال توجد تصاميم

االصالحية والتنموية املتعددة االجتاهات وهي:

عن كيفية التعامل حتى مع املناطق غري اهنا سوف
قطاعية حلد االن.

القابلة للتنمية والتطوير من خالل بعض اجلهود
 .أاالرتقاء

عىل

الصعيد

اإلقتصادي

خام�س ًا� :إ�ستراتيجية تطوير الع�شوائيات في
منطقة الدرا�سة

واالجتامعي من خالل حتسني املستوى

بعد االطالع عىل واقع حال املناطق العشوائية

وسد النقص احلاصل يف هذه املناطق من

(اإلقتصادية والعمرانية والبيئية واالجتامعية

بأنشاء مستوصفات وعيادات طبية ودور

يف مدينة كربالء واسباب ظهورها وابرز خصائصها
واخلــدمــيــة) ،ومــا هو دور اجلهات ذات العالقة

للتعامل مع هذه املناطق نأيت إىل وضع اسرتاتيجية
تطويرية للتعامل معها وبام حيقق العالقة التنموية بني
االنسان والبيئة من اجل ان تكون لكربالء املقدسة
هيبتها يف كل امليادين املعامرية والتخطيطية والبيئية.

فنظر ًا للتأثري السلبي للعشوائيات ومشكالهتا

املتعددة والعتبارات العدالة االجتامعية وحقوق

االنسان يف العيش واحلياة الكريمة واشباع حاجاهتم

االساسية يف هذه املناطق البد من اتباع اسرتاتيجيات
متعددة يف مواجهة هذه املشكلة ألهنا اصبحت امرا

واقع ًا برغم النشأة غري القانونية وكااليت:

 1.1استخدام اسرتاتيجية اهلدم واالزالة (البلدوزر)
للرصائف واالكواخ واالبنية املتهرئة كافة ،اي

تفريغ بعض سكان هذه املناطق واالنتقال هبم
إىل اماكن جديدة خمططة عمرانيا ومتوفر هبا كافة
اخلدمات االساسية ،وهذه للعشوائيات التي

يستحيل تنميتها وتطويرهيا.
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التعليمي يف بناء املدارس ورياض االطفال
الناحية التعليمية وحتسني املستوى الصحي

رعاية لألمومة والطفولة وانشاء مراكز
ملكافحة االمراض اخلطرية والتي كثريا

ما تنترش يف هذه املناطق و تطوير مستوى
اخلدمات االستهالكية بإنشاء اسواق جتارية

وجممعات حكومية أو تعاونية وانشاء مراكز

متخصصة للنهوض بواقع املرأة مثل حمو
االمية ومراكز لتعليم املهن واحلرف البسيطة

التي من املمكن ان تزاوهلا املرأة واقامة
املراكز الثقافية للشباب التي تنمي قدراهتم

ومهاراهتم وتسحب وقت الفراغ منهم كي
ال يتجهوا إىل االعامل املشبوهة واجلرائم.

.ب االرتقاء عىل الصعيد التخطيطي والتنظيمي
من خالل دراسة املنطقة دراسة صحيحة
والتعرف عىل واقع املنطقة بصورة

عميقة لوضع احلل املناسب للنهوض هبا
وتطويرها أي جيب التأكيد عىل خصوصية

كل منطقة فقد يكون احلل مناسب ًا ملنطقة

ا.د.عبد ال�صاحب ناجي البغدادي؛ �أمير كامل جواد
وغري مناسب الُخرى ودراسة إستعامالت

وإدخال هذه املناطق يف دائرة السوق

احلاصل يف اإلستعامالت يف األماكن

يف هذه املناطق بام يضمن استثامرها بالشكل

األرايض يف املنطقة وحماولة سد النقص
الفارغة بشكل يتالءم مع النسيج العمراين

للمنطقة العشوائية وجتميد إمتداد املناطق
العشوائية عند احلد الذي وصلت اليه وسن

اإلستثامرية العقارية وإقرتاح أنظمة للبناء
األمثل ،ودعم وجه إرشاك القطاع اخلاص

يف عملية التطوير مع الرتكيز عىل تبني فكرة
التنمية املستدامة يف تطوير العشوائيات.

القوانني الرادعة ،لعدم إمتداد هذه املناطق

 3.3إسرتاتيجية القبول أو الرضا باألمر الواقع اي

إجراء كافة اإلصالحات الالزمة عىل البنية

والرشعية مع الرتكيز عىل إدخال اخلدمات

الطرق إذ تؤمن دخول سيارات النقل العام

عدم القبول بالتجاوزات عىل األمالك العامة

وظهورها يف أماكن جديدة ،فض ً
ال عن

القبول هبذه املناطق وإعطاؤها الصفة القانونية

التحتية القائمة وحتسينها واإلهتامم بشبكات

كافة للبنى التحتية الفنية واإلجتامعية اليها مع

ووصول آليات اإلسعاف واإلطفاء إليها

واخلاصة مستقب ً
ال وهذا يتطلب وضع سياسات

وحتفيز اجلانب اإلستثامري ،والتحسني
احلرضي لزيادة املردود اإلقتصادي،

زمنية لتحقيق التطوير يف العشوائيات كام موضح
يف املخطط (.)3

مخطط ( )3ال�سيا�سات الزمنية لتطوير الع�شوائيات في مدينة كربالء

المصدر :الباحثان.
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ويمكن هلذه اإلسرتاتيجيات أو السياسات إذا

استخدمت للتعامل مع املناطق العشوائية يف مدينة

كربالء املقدسة ،أن تؤدي إىل حتقيق تنمية شاملة
ومتوازنة ومستوعبة للعالقة التنموية بني اإلنسان
والبيئة؛ ألهنــا أخــذت بعني اإلعتبار اخلصائص

اإلجتامعية والبيئية واإلقتصادية والعمرانية كافة،

وأمهــهــا مــدى إنــدمــاج هــذه املناطق مــع املخطط
األساس للمدينة.

�أو ًال :اال�ستنتاجات:
1.1ضعف كفاءة اجلهاز االداري والرقايب للجهات
ذات العالقة والتغايض عن الكثري من املخالفات
مع عدم وجود اسرتاتيجية تطوير واضحة تركز

للمناطق العشوائية من إنخفاض مستوى الدخل
الفردي وإرتفاع معدل البطالة ،وإرتفاع مستوى
األمية واإلنحراف األخالقي ومعدل اجلريمة.

ثاني ًا :التو�صيات:
1.1إن عملية املعاجلة والتطوير للعشوائيات يف منطقة
الدراسة عملية طويلة املدى جيب الوصول إليها
بطريقة مرحلية معلنة تراعي عدم التأثري السلبي
يف املجتمع ،حيث أهنا متس قطاع ًا غري قليل من

السكان الذين ينبغي أن تركز عىل حتقيق العالقة
التنموية بني االنسان والبيئة من خالل وضع

سياسات تنموية متوازنة.

2.2نظر ًا لتداخل وتعقد مشكالت العشوائيات
يف منطقة الدراسة البد من إتباع اسرتاتيجيات

عىل العالقة التنموية بني االنسان والبيئة ادى إىل

متعددة يف مواجهة هذه املشكلة؛ ألهنا أصبحت
أمرا ًواقع ًا ،بدء ًا من اسرتاتيجية اإلزالة واهلدم

بمرشوعات التنمية عىل مستوى أحياء املدينة
االُخرى.

للمناطق واألجزاء القابلة للتنمية والتطوير.

اتساع هذه املشكلة.

2.2ضعف إرتباط العشوائيات يف منطقة الدراسة

3.3عدم وجود خمططات عمرانية وتقسيامت أرايض
سليمة خمططة وفق ًا ملعايري ختطيطية ،ولوائح
تنظيمية مع تدين حالة شبكة الطرق وممرات

لبعض األجزاء واستخدام اسرتاتيجية اإلرتقاء
3.3أن تتزامن يف السياسات املستخدمة يف عملية
التطوير حتسني احلالة االجتامعية واإلقتصادية

لسكان هذه املناطق ،مع نرش الوعي البيئي
وتوفري اخلدمات األساسية وحتقيق التنمية

املاميش ،تدين احلالة البنائية للهيكل العمراين
أيض ًا.

4.4رضورة صياغة برامج إجتامعية وإقتصادية

النفايات يف الشوارع والساحات الصغرية

وتنفيذها ،ورضورة دراسة مؤرشات البطالة

العمراين والتنمية والتوعية البرشية.

4.4إرتفاع معدل التلوث البيئي من خالل تراكم

موجهة لرشائح الشباب يف منطقة الدراسة

والتلوث البرصي نتيجة التداخل يف إستعامالت

لدى رشحية الشباب يف املناطق االعشوائية بشكل

األرايض مع شبه إنعدام للمساحات اخلرضاء.

5.5إنخفاض املستوى اإلقتصادي واإلجتامعي
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مستقل ،ووضع خطط وبرامج التشغيل املناسبة

هلم.

ا.د.عبد ال�صاحب ناجي البغدادي؛ �أمير كامل جواد
5.5أمهية تطوير املناطق العشوائية يف منطقة الدراسة
من منظور التنمية العمرانية واهليكل البنائي
واخلدمات األساسية كافة من أجل دجمها يف

إطار التجمع العمراين ملدينة كربالء.

(((4عبد اهلل العيل النعيم ،األحياء العشوائية وانعكاساهتا
األمنية ،ندوة (اإلنعكاسات األمنية وقضايا السكان

والتنمية) ،القاهرة  ،2004ص.2

(((5زهري عبد الوهاب اجلواهري ،دراسة مساحات النمو

6.6رفع كفاءة اجلهاز االداري والرقايب للجهات

العشوائي لبعض املناطق السكنية يف مدينة كربالء

الدورات التخصصية بام يمكنهم من تطبيق

– العلوم اهلندسية ،العدد ( ،)1املجلد (،2015 ،)23

ذات العالقة ومواكبته للتطورات من خالل
وتنفيذ القوانني والترشيعات واالنظمة ،بحيث

تكون أكثر فاعلية للحد من استمرار ونمو
العشوائيات يف مدينة كربالء.

باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ،جملة جامعة بابل
ص.74

(((6أمحد حسني أبو اهليجاء ،نحو اسرتاتيجية شمولية
ملعاجلة السكن العشوائي يف األردن ،جملة اجلامعة

7.7رضورة مشاركة سكان العشوائيات من

االسالمية ،غزة – فلسطني ،املجلد  ، 9العدد االول

ذات العالقة لضامن ديمومة عملية التطوير

(7)	 Michael .s. Gibson ، Micheal j langsttaff ، "an

خالل تشكيل جلان منهم بالتنسيق مع اجلهات
واستدامتها.

 ،2011 ،ص. 8

introduction to urban development ، 1983 ، p.p
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