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حتليل مكاني لظاهرة السكن العشوائي
 يف مدينة سفوان وتأثرياتها االجتماعية

م .د. محمد خضري سلامن العيل

جامعة البرصة / كلية اآلداب

ملخص اللغة العربية:
ــا  ــة انعكاس ــرات االجتامعي ــد التأث تع
ملشــكلة العشــوائيات املنتــرة يف مدينــة 
ســفوان، حيــث اعطــى البحــث تعريف 
ملفهــوم الســكن العشــوائي واالســباب 
عطــف  ثــم  نشــوئه،  اىل  ادت  التــي 
عــى انــواع العشــوائيات املنتــرة يف 
التأثــرات  بــن  ذلــك  بعــد  املــدن، 
ــول  ــرة التس ــة بظاه ــة املتمثل االجتامعي
وعاملــة االطفــال وحدوث املشــاجرات  
وفقــدان اخلصوصيــة للوحــدة الســكنية 
ــرا   ــفوان .واخ ــة س ــوائية يف مدين العش
ــن  ــد م ــات للح ــض التوصي ــي بع اعط
مشــكلة  ومعاجلــة  التأثــرات  تلــك 
ــة. ــاء املدين ــوائي يف احي ــكن العش الس

املقدمة:-
العصــور  مــر  عــى  املــدن  ظلــت 
للتطــور  حقيقيــا  مقياســا  التارخييــة 
الــذي حققتــه  احلضــاري والتمــدن 
ــة  ــة كاف ــارات املتالحق ــدول واحلض ال
ــا  ــدة منه ــل عدي ــم عوام ــك بحك وذل
عليــه  كانــت  الــذي  املميــز  املوقــع 
واهتــامم احلــكام هبــا كوهنــا مركــز 
ــام  ــن قي ــك م ــع ذل ــا يتب ــم وم حكمه
ــة  ــة، وترفيهي ــة، وصناعي ــامل جتاري أع
مــن  ســواها  دون  فيهــا  متطــورة 
ــذ  ــرى ، فمن ــة األخ ــات البري التجمع
قديــم الزمــان كانــت املــدن وجهــة 
ــورة  ــاء املعم ــن كل أرج ــتقرار م االس
ــا  ــال إليه ــة االنتق ــت عملي ، وان تفاوت
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بفعــل هــذه العوامــل أو عوامــل أخــرى 
 ، ســواها  أو  عســكرية،  أو  طبيعيــة، 
ولعــل التطــور الــذي شــهدته املــدن يف 
ــف  ــرة خيتل ــن األخ ــنوات اخلمس الس
عــام شــهدته يف كل مــا ســبق ذلــك  
فلقــد أصبــح هلــذه املــدن مزايــا تغــري 
اآلالف بالزحــف إليهــا واحلاجــة هلــا ، 
ــع  ــذا الوض ــرازات ه ــم اف ــت أه وكان
ــا  ــدن ازدحام ــذه امل ــهد ه ــي أن تش ه
ســكانيا، وأزمــات يف الســكن والنقــل، 
ــة  ــم النامي ــدان العل ــدن بل ــيام يف م الس
التــي  العــريب  الوطــن  دول  ومنهــا 
بــدأت تواجــه مشــكلة كبــرة ومعقــدة 
ــي  ــوائي الت ــكن العش ــة الس ــي أزم وه
تعــاين منهــا هــذه املــدن بصــورة عامــة 
ــا مشــوها  ممــا خلــق هلــا نســيجا معامري
ــة  ــؤر الرسطاني ــة الب ــت بمثاب وأصبح
ــد  ــة ولق ــدن العربي ــول امل ــل وح داخ
املتقدمــة نصيبهــا  العــامل  لــدول  كان 
مــن هــذه االمتــدادات والتوســعات 
يف  فظهــرت  املنظمــة  غــر  الســكنية 
ــح  ــدن الصفي ــامل م ــاع الع ــن بق ــر م كث
ــة  ــة املزدمح ــق األزق ــواخ ومناط واألك
وتكثــر  النفايــات،  فيهــا  تنتــر  إذ 
ــر  ــة، وتظه ــة، واجلريم ــوادث الرسق ح

العشــوائيات يف صورهتــا األوىل عــى 
شــكل عشــش أو أكــواخ مــن الصفيــح 
يلجــأ  اذ  املبــاين،  خملفــات  مــن  أو 
ــراء  ــن فق ــر م ــدد كب ــق ع ــذه املناط هل
ــاف  ــن األري ــن م ــر، أو املهاجري احل
ــيام  ــة، والس ــاة املدين ــن حي ــن ع الباحث
ــر  ــا تظه ــرا م ــرى، وكث ــدن الك يف امل
ــة  ــز برسع ــأة وتتمي ــق فج ــذه املناط ه
انتشــارها ،وهــذا مــا نالحظــه يف مدينــة 
ــاء  ــن قض ــزء م ــي ج ــي ه ــفوان الت س
ــويب  ــزء اجلن ــع يف اجل ــذي يق ــر ال الزب
ــة مــن  الغــريب مــن العــراق ،حيــد املدين
ــن  ــا م ــة ،ام ــات اجلنوبي ــامل مويلح الش
الغــرب منطقــة املــزارع واجلبــل  ومــن 
ــدود  ــة احل ــد املدين ــوب فتح ــة اجلن جه
الكويتيــة ،ومــن الــرق منطقــة املــزارع 
ــو  ــي فه ــه الفلك ــا موقع ــة ،ام يف اهلدام
يقــع بــن قــويس طــول 71 ه -47 ه 
رشقــا وبــن دائــريت عــرض )11 ه – 30 

ه (شــامال .خريطــة)1 (
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خريطة )1 ( موقع مدينة سفوان من قضاء الزبر
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بلغــت مســاحة مدينــة ســفوان 34 كم2   
وبلــغ عــدد ســكاهنا58000 نســمة 
ــاء،  ــى 9 احي ــن ع ــام 2020 موزع لع
الوحــدات  عــدد  (،امــا  خريطــة)2 

الســكنية بلــغ 3429 .
البحــث  هيــدف  البحــث/  هــدف 
الســكن  انتشــار  مشــكلة  بيــان  اىل 
العشــوائي يف مدينــة ســفوان والوقــوف 

االجتامعيــة. التأثــرات  عــى 
مشكلة البحث /

1 – هــل ان ظاهــرة الســكن العشــوائي 
منتــرة يف ارجــاء املدينــة ســفوان

ــور  ــا االســباب املؤديــة اىل ظه 2 – م
ــفوان ــة س ــوائي يف مدين ــكن العش الس
انتشــار  عــى  ترتــب  هــل   –  3
العشــوائيات يف مدينــة ســفوان تأثرات 

عيــة جتام ا
فرضية البحث/

1 – تنتــر ظاهــرة الســكن العشــوائي 
يف كافــة احيــاء مدينــة ســفوان

2 – توجــد اســباب ادت اىل انتشــار 
ــة  ــوائي يف مدين ــكن العش ــرة الس ظاه

ــفوان س
ــرة  ــة لظاه ــرات اجتامعي ــاك تأث 3 –هن

ــفوان ــة س ــوائي يف مدين ــكن العش الس
ــث   ــة البح ــأيت امهي ــث/ ت ــة البح امهي
ــة  ــة املرتتب ــرات االجتامعي ــة التأث ملعرف
مــن انتشــار ظاهــرة الســكن العشــوائي 
ومــا االســباب التــي ادت اىل ظهورهــا 

ــة. ــاء املدين ــع احي ــارها يف مجي وانتش
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املصدر : باعتامد :
1 - مجهوريــة العــراق ، وزارة البلديــات واألشــغال العامــة ، بلديــة الزبــر ، قســم 

التخطيــط واملتابعــة ، خريطــة مدينــة ســفوان بمقيــاس اســم : 20000 . 
ــام  ــفوان لع ــة س ــي )Quik birds2( ملدين ــر الصناع ــة للقم ــة القضائي 2 - املرئي

خريطة)2 ( االحياء السكنية يف مدينة سفوان 2020
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.  2009
العشــوائي  .الســكن  االول  املبحــث 

واســبابه مفهومــه 
اوال- مفهوم السكن العشوائي

بــدأ التفكــر يف قضيــة العشــوائيات 
ــح  ــًا ال يصل ــا  نمط ــط كوهن ــس فق لي
فيزيائيــًا، وعمرانيــًا،  وبيئيــًا للحيــاة 
ــه  ــك وامهيت ــة ذل ــم حيوي ــة برغ االدمي
ــة  ــًا قضي ــا ايض ــل بوصفه ــة ، ب البالغ
ــكان  ــن س ــرًا م ــا كب ــم قطاع ــاة هت حي
ان  ورغــم  احلريــة  املجتمعــات 
اخلارجــي  واملظهــر  العــام  الشــكل 
لقضيــة العشــوائيات يبــدو أســكانيًا، اال 
ــب  ــم اىل جان ــة تض ــه االصلي أن دوافع
املكــون األســكاين مكونــات عديــدة 
ــده  ــادي، وبع ــع االقتص ــل بالوض تتص

ــاص. ــو خ ــى نح ــي ع الداخ
كــام ترتبــط بالرتكيــب االجتامعــي وبنيته 
ــي  ــق التخطيط ــق بالنس ــة  وتتعل الطبقي
ــح  ــن واللوائ ــة القوان ــراين فعالي العم
ــي  ــد االجتامع ــل البع ــه ، ويمث بنجاح
حمــورا ال يمكــن جتاهلــه يف تشــكيل 
ظاهــرة العشــوائيات فالبنيــة االجتامعية 
االجتامعــي  اجلانــب  مــع  تتضافــر 
العشــوائي،  العمــراين  النمــط  ومــع 

ويفــرز ذلــك كلــه نوعــًا مــن اخللــل او 
االضطــراب الــذي ينتهــي اىل نشــأة 
هــذه املناطــق بــل واتســاعها حجــاًم 

،وحيــزًا ســكانيًا.
 فالعشــوائية أذن مشــكلة بــر أكثــر 
ــدي  ــكن أو تع ــكلة س ــا مش ــن كوهن م
ــع  ــة بوض ــر والدول ــالك الغ ــى أم ع
ال  ارض  عــى  االســتيالء  او  اليــد، 
ــى  ــاء ع ــاًل أو البن ــكن أص ــح للس تصل
االرايض الزراعيــة املالصقــة للمــدن 
ــرًا  ــرًا كب ــل خط ــذي  يمث ــة وال القائم

عــى اقتصاديــات الدولــة . )1(
للظاهــرة  االجتامعيــة  الرؤيــة  أن 
ــي  ــاول اجلزئ ــن التن ــرا م ــح كث تصح
املحــدود واملتحيــز لقضيــة العشــوائيات 
ــدة  ــة معق ــرة مركب ــوائيات ظاه فالعش
، ومــن اخلطــأ ســواء عــى املســتوى 
ــي  ــد التطبيق ــا او اجله ــي لتناوهل العلم
ــدَا  ــالل بع ــن خ ــرى م ــا أن ُت ملواجهته
ــك  ــة ذل ــة امهي ــام بلغ ــه مه ــدَا بذات واح
النمــط  ان  البعــد وحيويتــه، ورغــم 
اإلطــار  يمثــل  العمــراين  الســكني 
الظاهــرة،  جيســد  الــذي  املبــارش 

واملعنــى.   املضمــون  ويمنحهــا 
ــف  ــوائية خيتل ــق العش ــوم املناط ان مفه
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مــن مــكان آلخــر وذلــك حســب 
ظــروف كل جمتمع ومســتويات املعيشــة 
ــائدة  ــة الس ــم االجتامعي ــم والنظ والقي
ــوائيات  ــرى العش ــم ي ــاك ، فمنه ــه هن ب
مناطــق تنشــأ مــن دون ختطيــط عمــراين 
واملرافــق  للخدمــات  تفتقــد  ،وهــي 
البعــض  يــرى  بينــام   . االساســية 
مناطــق  كوهنــا   العشــوائية  املناطــق 
وذلــك   )slums( ومزدمحــة  فقــرة 
ــت  ــا التزم ــن كوهن ــر  ع ــرف النظ ب
ــب  ــزم   ويذه ــة او مل تلت ــن الدول بقوان
لدراســة  تعرضــوا  ممــن  الكثــرون 
اهنــا  ممثلــة  العشــوائيات يف  ظاهــرة 
لقطــاع األســكان غــر الرســمي الــذي 
ــاب ارايض  ــة اغتص ــا نتيج ــأ أساَس ينش
ــا  ــكنية عليه ــاين س ــة مب ــة واقام الدول
فهــي تقــع يف الغالــب يف اطــراف املــدن 
، كــام يقصــد باإلســكان العشــوائي 
ــاكن  ــك املس ــض تل ــف البع ــق تعري وف
ــي اقيمــت عــى مســاحات شاســعة  الت
مــن املناطــق الزراعيــة، وفــق تقســيامت 
غــر معتمــدة وبــدون ترخيــص، وهــي 
مناطــق تفتقــر أساســًا اىل اخلدمــات 
االكــواخ  امــا  االساســية،  واملرافــق 
ــا   ــح فبعده ــوت  الصفي ــش، وبي والعش

ــه)2( ــاكن جوازي ــض مس البع
وبصفــة عامــة فــان تعبــر املناطــق 
ــي  ــميات الت ــد املس ــو أح ــوائية ه العش
املســاكن  بنــاء  عمليــة  عــى  تطلــق 
ــرت  ــي ظه ــة والت ــر قانوني ــورة غ بص
احلــري  للنمــو  حتميــة  كنتيجــة 
العــامل  دول  معظــم  بمــدن  الرسيــع 
ــميات إال  ــدد املس ــم تع ــي، و رغ النام
ــد  ــل واح ــا يف عام ــرتك مجيعه ــا تش أهن
البنــاء وتطويــره  أن عمليــات  وهــو 
ــاطة االرسة  ــم بوس ــه، تت ــة الي واالضاف
واالعتــامد اساســًا عــى اجلهــود الذاتيــة 

)3 (.
ثانيا- انواع السكن العشوائي

التــي  -1 القديمــة  املناطــق 
ــة  تعرضــت إىل التدهــور بســبب الكثاف
الســكان  وجلــوء  العاليــة  الســكانية 
إىل مســاكن ال تتوفــر فيهــا الــروط 

للســكن. والســليمة  الصحيــة 
املســاكن املبنيــة بمــواد بنــاء  -2

مؤقتــة كالصفيــح وخالفــه عــى أرايض 
ــة . ــاص أو الدول ــاع اخل ــة للقط تابع

األرايض  -3 عــى  تعديــات 
)4(. جتــاوزا  املرتوكــة  أو  الزراعيــة 
الســكن  نشــوء  اســباب  ثالثــا- 
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العشوائي يف مدينة سفوان 

ــظ  ــكان / نالح ــداد الس ــادة اع 1-زي
ان عــدد ســكان مدينــة ســفوان يف ســنة 
2015 بلــغ)46000 (نســمة ازدادت 
(نســمة   52000( اىل   2018 عــام  يف 
حتــى بلــغ عــام 2020  )58000 (
نســمة صاحــب ارتفــاع اعــداد الســكان 
زيــادة الطلــب عى الســكن ،جــدول)1(
مــن  ان  االرسة/  حجــم  2-زيــادة 
ــدات  ــة اىل الوح ــاد احلاج ــباب ازدي اس
ــو  ــادة النم ــو زي ــة ه ــكنية االضافي الس
حيــث  ســفوان  مدينــة  يف  الســكاين 
نالحــظ ارتفــاع حجــم االرسة قبــل 
2003 بســبب انخفــاض دخــل الفــرد 
االمــر  االقتصــادي  احلصــار  وفــرتة 
ــدة  ــع االرس يف وح ــدي ادى اىل جتم ال
ســكنية واحــدة وبعــد 2003 ومــا نتــج 

ــادي  ــع االقتص ــن الوض ــن حتس ــه م عن
ــى  ــب ع ــادة الطل ــى زي ــه ع وانعكاس
املســاكن نتيجــة لالنشــطار االرسي .
الوحــدات  عــدد  يف  العجــز   -3
الســكنية/ برجــوع اىل اجلدول)1(نجــد 
ان مدينــة ســفوان تعــاين مــن العجــز يف 
اعــداد الوحــدات الســكنية وهــدا متايت 
مــن االنشــطار االرسي حيــث نالحــظ 
 2015 عــام  يف  املســاكن  اعــداد  ان 
ســكنية(،ارتفع  وحــدة  بلــغ)2430 
اعــداد الوحــدات الســكنية عــام 2018 
ــام  ــكنية(،اما يف ع ــدة س اىل)2870 وح
ــكنية(،اما  ــغ)3429 وحدة س 2020 بل
احلاجــة الفعليــة يف عــام2020 هــو 
)8405 وحــدة ســكنية(وتم تســديد 
العجــز مــن خــالل الوحــدات الســكنية 

ــوائية)*( العش

جدول)1(تطور اعداد السكان واحلاجة الفعلية للسكن يف مدينة سفوان للمدة2020
الحاجة السكنيةعدد املساكن الفعيلعدد السكان/نسمةالسنة

20154600024306666

20185200028707536

20205800034298405

ــة  ــة ســفوان، الشــعبة الفني ــة ناحي ــامد عــى مديري املصدر/مــن عمــل الباحــث باعت
ــورة،2020 ــر منش ــات غ ،بيان
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القانونيــة/ الرقابــة  4-ضعــف 
ــام  ــكل ع ــرة بش ــة الب ــهدت حمافظ ش
ــد  ــاص بع ــكل خ ــفوان بش ــة س ومدين
ــايب  ــدور الرق ــف ال ــام 2003 بضع ع
والقانــوين حتــى اصبحــت مشــكلة 
الســكن العشــوائي مــن املشــكالت 

املعقــدة.
الفارغــة  -4 املســاحات  توفــر 

ــة ســفوان  ــاء مدين ــر يف احي حيــث تتوف
بســبب  كثــرة  الفارغــة  مســاحات 
ــم  ــل التصمي ــن قب ــتغالهلا م ــدم اس ع
االســايس وهــي تــرتاوح بــن اخلدمات 
ــر  ــث الكث ــات حي ــق واملؤسس واحلدائ

ــوائي. ــاء العش ــتغل يف البن ــا اس منه
رابعــا –خصائــص الســكن العشــوائي 

ــة ســفوان يف مدين
يعــد الســكن العشــوائي بانــه نمــو 
غــر منتظــم حيتــل االماكــن واجليــوب 
ــة ام يف  ــز املدين ــواء يف مرك ــة س الفارغ
االطــراف واالحيــاء البعيــدة وغــر 
ــك  ــايس لذل ــم االس ــة للتصمي خاضع
يكــون البنــاء عــى اســاس املســاحة 
املتوفــرة واالجتاهــات خمتلفــة  والتــي ال 
ــة  ــط املدروس ــط واخلط ــع للضواب ختض
كــام ان طبيعــة ومــواد البنــاء تكــون 
امكانيــة  ومــدى  بأهــواء  مكفولــة 

امتــازت  لــذا  املتجاوزيــن  الســكان 
ــة  ــوائية يف مدين ــكنية العش ــاء الس االحي

ســفوان بـــ :-
االحيــاء  تتصــف  البنــاء  1-طبيعــة 
الســكنية  يف مدينــة ســفوان بطبيعــة 
توجــد  ال  الــذي  العشــوائي  البنــاء 
طبيعــة  فقــط  حتكمــه  ضوابــط 
املســاحات الفارغــة التــي توجــه تلــك 
ممــا  باجتاهــات خمتلفــة  العشــوائيات 
ــوهات  ــرت التش ــك كث ــى ذل ــب ع ترت
التــي تعــم املناطــق العشــوائية يف املدينــة
ــت  ــتخدمة اتصف ــاء املس ــواد البن 2-م
ــواد  ــة م ــدرج يف طبيع ــوائيات بالت العش
البنــاء فكانــت يف البدايــة مواد البســيطة 
مــن الطــن ومــادة صفائــح احلديــد 
التــي يطلــق عليهــا حمليا)جينكــو(  ثــم 
ــوق  ــوك والطاب ــادة البل ــورت اىل م تط
ــات  ــك اجلمع ــتقرار تل ــا ازداد اس بعدم
ــرق يف  ــف الط ــرق تتص ــة الط 3-طبيع
التجمعــات العشــوائية بالضيقة  بســبب 
عــدم وجــود ختطيــط هلــا وكذلــك باهنــا 
ــى االرايض  ــم ع ــبب تزاح ــة بس ملتوي
ــا  ــا جعله ــق مم ــك املناط ــكنية يف تل الس
الصحيــة  للــروط  خاضعــة  غــر 
ــة  ــار االوبئ ــات انتش ــك يف عملي وكذل
صعوبــة  عــن  ناهيــك  واالمــراض 
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ــات ــم اخلدم تقدي
ــاء  ــاء وكهرب ــات م ــتوى اخلدم 4-مس
ــوائيات  ــب العش ــة اغل ــات بلدي وخدم
يف مدينــة ســفوان تكــون متجــاوزة 
ــاء  ــن الكهرب ــة م ــات العام ــى اخلدم ع
ــالك  ــد اس ــدت اىل م ــث عم ــاء حي وامل
وجتــاوز عــى شــبكات املنظومــة الوطنية 
للكهربــاء وكذلــك عــى شــبكات امليــاه 
ــك  ــبب تل ــوائية وتس ــا عش ــا جعله مم
وضغــط عــى تلــك الشــبكات امــا 
الــرف الصحــي فــال يوجــد يف تلــك 
املناطــق فقــط يعتمــدون عــى) الســب 
تنــك( وهــذا ســبب مزيــد من املشــاكل 

ــة ــى التحتي ــى البن ع
ــب  ــي اغل ــاء الريف ــع البن ــابه م 5-التش
بنائهــا  نمــط  يكــون  العشــوائيات 
ــة  حيــث يعمــد  مشــابه للطبيعــة الريفي
ــه  ــف حيات ــكن اىل تكي ــاب املس اصح
ــة. ــي يف ارض املدين ــط ريف ــاد نم واجي
6- كثــرة النفايــات وامليــاه املترسبــة 
تتميــز العشــوائيات يف اهنــا تســتغل 
ــا املناطــق  املناطــق املرتوكــة وهــي غالب
االســنة بامليــاه وجممــع النفايــات لذلــك 
ــه مــا تلبــث تلــك التجمعــات  نجــد ان
ــا  ــدم خضوعه ــة لع ــع ، ونتيج ان تتوس
لضوابــط املدينــة فــان النفايــات تتجمع 

يف اكــوام يف تلــك املناطــق عــى الرغــم 
مــن ان بلديــة ســفوان تعمــد بــن احلن 
ــات  ــع النفاي ــات رف ــر اىل عملي واالخ
،امــا صفــة تــرسب امليــاه فهــي منتــرة 
بســبب عــدم وجــود املجــاري ووجــود 

ــكن. ــا كل مس ــة ام ــوات املفتوح القن
مناطــق  تعــاين  االرتــداد  7-مســافة 
العشــوائية مــن تزاحــم املســاكن وعــدم 
ــرت يف  ــي اث ــوار الت ــافة اجل ــود مس وج
كثــرة املشــاكل العشــائرية  ممــا اضفــت 
عــى تلــك املناطــق ضيــاع اخلصوصيــة 

ــق ــك املناط يف تل
اخلــراء  املناطــق  وجــود  8-عــدم 
ــرط لــأرض  ــة لالســتغالل املف نتيج
ــت  ــاحة حرم ــى اي مس ــاوز ع والتج
ــراء  ــق اخل ــن املناط ــق م ــك املناط تل
والتــي اصــال املدينــة تعــاين مــن نقــص 
مــن  املناطــق  تلــك  حــرم  وبالتــايل 
ابــواب  واصبحــت  الرتفيــه  مناطــق 
ــة  ــي صف ــه وه ــا للرتفي ــاكن ملج املس

منتــرة يف عشــوائيات املدينــة.
املبحــث الثــاين التوزيــع املكاين للســكن 

العشــوائي يف مدينة ســفوان
ــيات  ــن اساس ــكان م ــة امل ــد دراس تع
ــرف  ــن التع ــال يمك ــة ف ــم اجلغرافي عل
الدراســات  يف  ظاهــرة  اي  عــى 
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اجلغرافيــة دون تنــاول املــكان الــذي تقــع فيــة الظاهــرة ،فــان دراســة التوزيــع املكاين 
للظاهــرة يف اجلغرافيــة تكشــف عــن حقيقــة ونوعيــة ذلــك التوزيــع والتعــرف عــى 
االســباب التــي جتعــل الظاهــرة ترتكــز يف مــكان دون اخــر ومــن ثــم تتيــح الفرصــة 
لوضــع اخلطــط الالزمــة واحللــول املناســبة ال عــادة ذلــك التوزيــع وبشــكل خيــدم 
كافــة طبقــات املجتمــع وحســب احتياجــات ذلــك املجتمــع للخدمــات املقدمــة لــه.
مــن حتليــل اجلــدول)2( وخريطــة)3( يتبــن وجــود 584 وحــدة ســكنية عشــوائية 
ترتكــز يف االحيــاء الســكنية يف مدينــة ســفوان ،ويالحــظ ان اعــى وحــدات ســكنية 
ــوائية  ــكنية عش ــدة س ــغ 173  وح ــث بل ــن حي ــي اجلوادي ــز يف ح ــوائية ترتك عش
وبنســبة%29.6 ،جــاء ثانيــا حــي الزهــراء الثانيــة بعــدد95 وحــدة ســكنية عشــوائية 
وبنســبة%16.3 ،امــا  اقــل حــي فيــه وحــدات ســكنية عشــوائية هــو حــي الزهــراء 

ــكل)1( ــبة%3.4 .ش ــدة عشوائية(وبنس االوىل)20  وح
شكل)2( التوزيع املكاين للسكن العشوائي يف مدينة سفوان للمدة2020

املصدر/باعتامد عى اجلدول)2(
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جدول)2(التوزيع املكاين للسكن العشوائي يف مدينة سفوان للمدة2020
%النسبة املئويةعدد العشوائياتاالحياء السكنية

345.8النرص

508.6الرسالة االوىل

305.1الرسالة الثانية

203.4الزهراء االوىل

9516.3الزهراء الثانية

7813.4الفيحاء

6110.4الزراعي

17329.6الجوادين

437.4التحرير

%584100املجموع

ــة  ــعبة الفني ــفوان ،الش ــة س ــة بلدي ــى مديري ــامد ع ــث باعت ــل الباح ــن عم املصدر/م
ــورة.2020 ــر منش ــات غ ،بيان

املبحث الثالث
التأثــرات االجتامعيــة لظاهــرة الســكن 

العشــوائي يف مدينــة ســفوان 
ــة  ــرات اجتامعي للســكن العشــوائي تأث
ــت   ــفوان متثل ــة س ــى مدين ــددة ع متع
بالتســول وعاملــة االطفــال وبعــض 
القــارصات  وزواج  املشــاجرات 
وفقــدان اخلصوصيــة يف داخــل الوحــدة 
ــث  ــيبن البح ــوائية وس ــكنية العش الس

ــي:- ــام ي ــك ب ذل
ــاعدة  ــب املس ــو طل ــول/ ه اوال- التس
املاديــة ســواء مــن املــارة يف الطــرق 
ــن  ــالت او االماك ــن املح ــة او م العام

ــراض  ــرز االم ــن اب ــد م ــة)6 (،وتع العام
االجتامعيــة التــي ال ختلــو منهــا مدينــة، 
تلــك  مــن  تعــاين  ســفوان  ومدينــة 
الظاهــرة اســوتا باملــدن االخــرى يف 
العــراق .تبــن مــن حتليل اجلــدول)3(و 
الشــكل)2  (ان ظاهــرة التســول تنتــر 
بالعشــوائيات يف االحيــاء التــي تتواجــد 
ــولن يف  ــدد املتس ــغ ع ــث بل ــا حي فيه
ــمن  ــول مقس ــاء 23  متس ــك االحي تل
ــدر  ــث تص ــكنية حي ــاء الس ــى االحي ع
ــدد  ــاء يف ع ــة االحي ــي بقي ــي الزراع ح
املتســولن بواقــع 7  وبنســبة 30.4% 
،وجــاء باملرتبــة الثانيــة حــي اجلوادين6 
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ــة بعــدد4 وبنســبة17.4% ،  ــة الثالث وبنســبة 26.1 ، امــا حــي الفيحــاء احتــل املرتب
ــرا  ــر اخ ــي التحري ــاء ح ج

خريطة)3(التوزيع املكاين للوحدات السكنية العشوائية يف مدينة سفوان 2020

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)2(

وبنســبة%4.1،فيام  واحــد  بمتســول 
ــاء  ــول يف االحي ــرة التس ــت ظاه انعدم

والزهــراء  الثانيــة  والرســالة  النــر 
االوىل.
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جدول)3( التوزيع املكاين للمتسولن يف االحياء يف مدينة سفوان للمدة2020 

% النسبة املئويةاعداد املتسولني الحي السكني

...................................النرص

28.7الرسالة االوىل

................................الرسالة الثانية

.................................الزهراء االوىل

313الزهراء الثانية

417.4الفيحاء

730.4الزراعي

626.1الجوادين

14.4التحرير

%23100املجموع

املصدر/ املسح امليداين

شكل)2( التوزيع املكاين لظاهرة التسول يف احياء مدينة سفوان للمدة2020

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)3(
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ــك  ــي ذل ــال/ ه ــة االطف ــا- عامل ثاني
طفــل  بــه  يقــوم  الــذي  النشــاط 
ــده  ــا ويع ــر عام ــة ع ــن مخس ــل م اق
ــتغل  ــد يس ــاج او ق ــامهة يف االنت للمس
ــم  ــراغ هل ــاد ف ــن ال جي ــل البالغ ــن قب م
مدينــة  عملهم)7(،وتعــاين  يســهل  او 
ــرة يف  ــذه الظاه ــار ه ــن انتش ــفوان م س
مناطــق الســكن العشــوائي يف مجيــع 
،وهــذا  للمدينــة  الســكنية  االحيــاء 
اجلدول)4(والشــكل)3(ان  بينــه  مــا 
مدينــة  يف  العاملــن  االطفــال  عــدد 
ــى  ــن ع ــل موزع ــغ71 طف ــفوان بل س

ــث  ــة ،حي ــاء املدين ــوائيات يف احي العش
ــة االوىل  ــن املرتب ــي اجلوادي ــدر ح تص
وبنســبة21.1%  طفــل  بعــدد15 
مــن جممــوع الــكي للمدينــة ،يليــه 
ــة  ــة الثاني ــة باملرتب ــراء الثاني ــي الزه ح
ــاء  ــبة%16.9 ،ج ــل وبنس ــدد12 طف بع
ــاء النــر والفيحــاء  ــا كل مــن احي ثالث
لــكل  طفــل    8 بعــدد  والزراعــي 
ــرا  ــاء اخ ــبة%11.3،فيام ج ــام وبنس منه
الزهــراء االوىل بعــدد3 طفــل  حــي 

. وبنســبة4.2% 

جدول)4( التوزيع املكاين لعاملة االطفال يف مدينة سفوان2020
النسبة املئويةاالطفال العاملني الحي السكني

811.3النرص

68.4الرسالة االوىل

57الرسالة الثانية

34.2الزهراء االوىل

1216.9الزهراء الثانية

811.3الفيحاء

811.3الزراعي

1521.2الجوادين

68.4التحرير

%71100املجموع

املصدر/ املسح امليداين
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شكل)3( التوزيع املكاين لعاملة االطفال يف مدينة سفوان للمدة2020 

املصدر/باعتامد عى اجلدول)4(

لرتكــز  املشــاجرات/نتيجة  ثالثــا- 
الســكان يف منطقــة واحــدة والتالصــق 
ــاكني  ــب س ــا واغل ــا يبنه ــاء يف م يف البن
ــدار  ــكنية ذو انح ــدات الس ــذه الوح ه
العــادات  بعــض  وحيملــون  ريفــي 
ــرة  ــؤدي اىل كث ــا ي ــة مم ــد الريفي والتقالي
ــباب  ــم واالس ــا بينه ــاجرات يف م املش
متعــددة قــد تكــون عــى العمــل او 
ــة  ــاكل عائلي ــة او مش ــياء معين ــى اش ع
بحــل  املوروثــة  لعاداهتــم  ونتيجــة 
طريــق  عــن  و  بأنفســهام  مشــاكلهم 
اجلــدول)5(  مــن  ويتبــن  العشــائر 
ــاجرات  ــوادث املش ــكل)4(ان ح والش

ال تســجل اال القليــل منهــا فقــط حيــث 
حيــل عشــائريا. أمــا جممــوع املشــاجرات 
املســجل يف مركــز الرطــة بلــغ12 
مشــاجرة يف جممــوع الــكي للمدينــة 
احتــل حــي الرســالة االوىل اعالهــا 
ــبة 25%  ــاجرة وبنس ــا3 مش ــغ عدده بل
للمشــاجرات  الــكي  جممــوع  مــن 
الفيحــاء  احيــاء  ،جــاءت  املدينــة  يف 
والزراعــي واجلواديــن ثانيــا بعــدد2 
ــبة 16.7%  ــام وبنس ــكل منه ــاجرة ل مش
،جــاء اخــرا كل مــن حــي النــر 
بعــدد  والتحريــر  الثانيــة  والزهــراء 

مشــاجرة واحــدة وبنســبة8.3%
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جدول)5( التوزيع املكاين للمشاجرات يف مدينة سفوان للمدة2020
النسبة املئويةاعداد املشاجرات الحي السكني

18.3النرص

325الرسالة االوىل

00الرسالة الثانية

00الزهراء االوىل

18.3الزهراء الثانية

216.7الفيحاء

216.7الزراعي

216.7الجوادين

18.3التحرير

%12100املجموع

غــر  ،بيانــات  ســفوان  ناحيــة  رشطــة  ،مركــز  الداخليــة  وزارة  املصــدر/ 
2020 منشــورة،

شكل)4(التوزيع املكاين لعدد املشاجرات يف مدينة سفوان

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)5(
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رابعا- زواج القارصات:
القــارصات هــو زواج الفتــاة بعمــر صغــر حيــث تكــون غــر مؤهلــة مــن الناحيــة 
ــة  ــه البيولوجي ــزواج وتبعات ــؤولية ال ــل مس ــة لتتحم ــية والعقلي ــدية والنفس اجلس
واالجتامعية)8(وقــد حــدده منظمــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن اليونيســف بــزواج 

ــة عــر عامــا . ــاة قبــل بلوغهــا ســن الثامن ــه زواج الفت القــارصات بان
جمتمــع  يف  القــارصات  زواج  انتشــار  والشــكل)5(  اجلــدول)6(  مــن  يتضــح 
ــة  ــاء املدين ــى االحي ــة ع ــة موزع ــغ33 حال ــفوان اذ بل ــة س ــوائيات يف مدين العش
حيــث جــاء حــي اجلواديــن بأعــى عــدد 7 حالــة وبنســبة%21.2 ،جــاء ثانيــا احيــاء 
الزهــراء الثانيــة والفيحــاء والتحريــر 5 حالــة لــكل منهــم وبنســبة%15.1 ،فيــام جــاء 

ــبة 3%. ــدة وبنس ــة واح ــراء االوىل حال ــي الزه ــرا ح اخ

جدول)6( التوزيع املكاين لزواج القارصات يف مدينة سفوان للمدة2020
النسبة املئويةاعداد املشاجرات الحي السكني

26.1النرص

39.1الرسالة االوىل

26.1الرسالة الثانية

13الزهراء االوىل

515.1الزهراء الثانية

515.1الفيحاء

39.1الزراعي

721.2الجوادين

515.1التحرير

%33100املجموع

املصدر/املسح امليداين
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شكل)5( التوزيع املكاين حلاالت زواج القارصات يف مدينة سفوان

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)6(
خامسا- فقدان خصوصية السكن/ 

الســكن هــو حمــل مــا يســكن فيــه 
ويشــعر  بــه  ويســتأنس  االنســان 
(لفقــدان  واالمــن)9  بالطمأنينــة  فيــه 
بالتالصــق  املرتبطــة  اخلصوصيــة 
ظاهــرة  وشــيوع  للمســاكن  املــكاين 
ــات  ــى العالق ــر ع ــرتك اث ــكن املش الس
وبــن  االرسة  داخــل  االجتامعيــة 
اجلــران واالصحــاب وهــذا مــا لوحظ 
ــفوان  ــة س ــكنية يف مدين ــاء الس يف االحي
ــدار  ــكان ذات االنح ــز الس ــة لرتك نتيج
ــة الكبــرة  الريفــي والتجمعــات العائلي
فقــدان خصوصيــة  يؤثــر عــى  ممــا 

ــاء  ــة البن ــك نوعي ــل وكذل ــك العوائ تل
ــة  ــى حال ــر ع ــات اث ــذه التجمع يف ه
يف  للعوائــل  اخلصوصيــة  فقــدان 
تلــك الوحــدات الســكنية وحدثــت 

مشــكالت اجتامعيــة فيــام بينهــا.
النتائج 

1- تركــزت ظاهــرة الســكن العشــوائي 
يف مجيــع االحيــاء الســكنية يف مدينــة 
املســاحات  مــن  واختــذت  ســفوان 
للخدمــات  املخصصــة  الفارغــة 
ــالك  ــك االم ــراء وكذل ــق اخل واملناط

اخلاصــة املرتوكــة يف جتمعاهتــا.
الســكم  ظاهــرة  االنتشــار  كان   -2
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ــدد ــة متع ــرات اجتامعي ــوائي تأث العش
3- انتــرت مشــكلة التســول يف احيــاء 
ــب  ــة وكان نصي ــع 32 حال ــة بواق املدين
بعــض  يف  وانعدامهــا  الزراعــي7 

ــاء االحي
ــع  ــال يف مجي ــة االطف ــرت عامل 4- انت
ــا17  ــغ جمموعه ــكنية وبل ــاء الس االحي
املشــاجرات   حــاالت  ظهــور   -5
ــاكنة يف  ــل الس ــن العوائ ــات ب والنزاع

العشــوائيات
6- ظهــور حــاالت الــزواج القارصات 
ــوائية  ــق العش ــة املناط ــة وخاص يف املدين
ــة زواج مجيعهــا  حيــث بلغــت 33  حال

غــر مســجلة يف الدوائــر الرســمية.
ــة  ــدان اخلصوصي ــة فق ــود صف 7- وج
ــة يف  ــوائيات الواقع ــاكن يف العش للمس

ــفوان ــة س ــاء مدين احي
التوصيات

عــى  الصارمــة  القوانــن  ســن   -1
ــات  ــاحات اخلدم ــى س ــن ع املتجاوزي

املرتوكــة والفضائــات 
ســكنية  قطــع  بتوزيــع  املبــادرة   -2
ــك  ــة وكذل ــرة واملتعفف ــل الفق للعوائ
شــبكة  ضمــن  وتســجيلها  دعمهــا 

االجتامعيــة احلاميــة 
3- وضــع القوانــن للحــد مــن تفــي 

ظاهــرة التســول
4- متابعــة ظاهــرة عاملــة االطفــال 
ــا  ــرة وزيادهت ــي الظاه ــن تف ــد م للح
وارجــاع االطفــال اىل مقاعــد الدراســة
القــارصات  5- منــع حــاالت زواج 
ــمح  ــي ال تس ــن الت ــن القوان ــك ب وذل

ــمية ــر الرس ــارج االط ــزواج خ لل

اهلوامش:
)*(تــم احتســاب باعتــامد عــى معيــار حجــم 

االرسة)6.9 (
ــوائيات يف  ــرة العش ــردي ،ظاه ــود الك 1- حمم

مــر ،مركــز االهــرام للدراســات السياســية 
ــة  ــوال املري ــدة االح ــرتاتيجية ،جري واالس

ــة،0002 ــنة الثاني ــدد7 ،الس ،الع
املجيــد  عبــد  ايمــن  حممــد   ، ضيــف   -2

،   )اســرتاتيجية تطويــر املناطــق العشــوائية 
يف مدينــة اســيوط ( ، بحــث غــر منشــور 

.  1002،
3- برنامــج االمــم املتحــدة للمســتوطنات 
اليابــان   ، العاملــي  املوئــل  يــوم   ، البريــة 

.1002،
4- برنامــج االمــم املتحــدة للمســتوطنات 

البريــة ،يــوم املوئــل العاملــي،1002
ــم  ــعبة تنظي ــفوان ،الش ــة س ــة ناحي 5- مديري

ــورة،0202 ــر منش ــات غ ــدن ،بيان امل
6- لقــاء عبــد اهلــادي مســر و امــل عبــد 
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ــه  ــول وعالقت ــرة التس ــوان ،ظاه ــن عل احلس
باالنحــراف االجتامعــي يف املجتمــع العراقــي 
للعلــوم  االساســية  الرتبيــة  كليــة  ،.جملــة 
 8102، واالنســانية،العدد83  الرتبويــة 

8،ص3571
7- نجــوى امــام عــامد ابراهيــم ،العالقــة بــن 
ــية  ــرات النفس ــض املتغ ــال وبع ــة االطف عامل
واالجتامعيــة ،جامعــة عــن الشــمس ،رســالة 

ــتر،2002 ص21 ماجس
ــارصات يف  ــامل ،زواج الق ــود س ــمة حمم 8- نس
مدينــة املوصــل ،جملــة ادأب الرافديــن ،العــدد 

ــون،0202 ،ص167 ــاين والثامن الث
علــوي  ،حســن  العزيــز  عبــد  باســم   -9

واســس  مبــادئ  االجتامعيــة  ،اجلغرافيــة 
وتطبيقــات ،دار الوضــاح للنــر ،الطبعــة 

،ص342 االوىل،3102 

املصادر:
علــوي  ،حســن  العزيــز  عبــد  باســم   -1

واســس  مبــادئ  االجتامعيــة  ،اجلغرافيــة 
وتطبيقــات ،دار الوضــاح للنــر ،الطبعــة 

االوىل،3102 
2- برنامــج االمــم املتحــدة للمســتوطنات 
اليابــان   ، العاملــي  املوئــل  يــوم   ، البريــة 

.1002،
3- برنامــج االمــم املتحــدة للمســتوطنات 

البريــة ،يــوم املوئــل العاملــي،1002
املجيــد  عبــد  ايمــن  حممــد   ، ضيــف   -4

،   )اســرتاتيجية تطويــر املناطــق العشــوائية 
يف مدينــة اســيوط ( ، بحــث غــر منشــور 

.  1002،
5- لقــاء عبــد اهلــادي مســر و امــل عبــد 
ــه  ــول وعالقت ــرة التس ــوان ،ظاه ــن عل احلس
باالنحــراف االجتامعــي يف املجتمــع العراقــي 
للعلــوم  االساســية  الرتبيــة  كليــة  ،.جملــة 

 8102، واالنســانية،العدد83  الرتبويــة 
6- حممــود الكــردي ،ظاهــرة العشــوائيات يف 

مــر ،مركــز االهــرام للدراســات السياســية 
ــة  ــوال املري ــدة االح ــرتاتيجية ،جري واالس

ــة،0002 ــنة الثاني ــدد7 ،الس ،الع
ــم  ــعبة تنظي ــفوان ،الش ــة س ــة ناحي 7- مديري

ــورة،0202 ــر منش ــات غ ــدن ،بيان امل
8- نجــوى امــام عــامد ابراهيــم ،العالقــة بــن 
ــية  ــرات النفس ــض املتغ ــال وبع ــة االطف عامل
واالجتامعيــة ،جامعــة عــن الشــمس ،رســالة 

ــتر،2002  ماجس
ــارصات يف  ــامل ،زواج الق ــود س ــمة حمم 9- نس
مدينــة املوصــل ،جملــة ادأب الرافديــن ،العــدد 

الثــاين والثامنــون،0202 .
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Abstract: 

The social effects are a reflection of the 

problem of slums in the city of Safwan،where 

the research gave a definition of the concept 

of random housing and the reasons that 

led to its emergence then sympathize with 

its types.Then between the social effects of 

begging ،child labor،quarrels and loss of 

privacy.Finally ،give some recommendatios 

to address the problems resulting from slums 

in the city                                                    


