حتليل مكاني لظاهرة السكن العشوائي
يف مدينة سفوان وتأثرياتها االجتماعية
م .د .محمد خضري سلامن العيل
جامعة البرصة  /كلية اآلداب
املقدمة-:

ملخص اللغة العربية:

تعــد التأثــرات االجتامعيــة انعكاســا

ظلــت املــدن عــى مــر العصــور

ســفوان ،حيــث اعطــى البحــث تعريف

احلضــاري والتمــدن الــذي حققتــه

التارخييــة مقياســا حقيقيــا للتطــور

ملشــكلة العشــوائيات املنتــرة يف مدينــة

الــدول واحلضــارات املتالحقــة كافــة

ملفهــوم الســكن العشــوائي واالســباب

وذلــك بحكــم عوامــل عديــدة منهــا

التــي ادت اىل نشــوئه ،ثــم عطــف

املوقــع املميــز الــذي كانــت عليــه

عــى انــواع العشــوائيات املنتــرة يف

واهتــام احلــكام هبــا كوهنــا مركــز

املــدن ،بعــد ذلــك بــن التأثــرات

حكمهــم ومــا يتبــع ذلــك مــن قيــام

االجتامعيــة املتمثلــة بظاهــرة التســول

أعــال جتاريــة ،وصناعيــة ،وترفيهيــة

وعاملــة االطفــال وحدوث املشــاجرات

متطــورة فيهــا دون ســواها مــن

وفقــدان اخلصوصيــة للوحــدة الســكنية

التجمعــات البرشيــة األخــرى  ،فمنــذ

العشــوائية يف مدينــة ســفوان .واخــرا

قديــم الزمــان كانــت املــدن وجهــة

اعطــي بعــض التوصيــات للحــد مــن

االســتقرار مــن كل أرجــاء املعمــورة

تلــك التأثــرات ومعاجلــة مشــكلة

 ،وان تفاوتــت عمليــة االنتقــال إليهــا

الســكن العشــوائي يف احيــاء املدينــة.
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بفعــل هــذه العوامــل أو عوامــل أخــرى

العشــوائيات يف صورهتــا األوىل عــى

ولعــل التطــور الــذي شــهدته املــدن يف

أو مــن خملفــات املبــاين ،اذ يلجــأ

طبيعيــة ،أو عســكرية ،أو ســواها ،
الســنوات اخلمســن األخــرة خيتلــف

عــا شــهدته يف كل مــا ســبق ذلــك
فلقــد أصبــح هلــذه املــدن مزايــا تغــري

اآلالف بالزحــف إليهــا واحلاجــة هلــا ،

وكانــت أهــم افــرازات هــذا الوضــع

هــي أن تشــهد هــذه املــدن ازدحامــا

ســكانيا ،وأزمــات يف الســكن والنقــل،
الســيام يف مــدن بلــدان العلــم الناميــة
ومنهــا دول الوطــن العــريب التــي

بــدأت تواجــه مشــكلة كبــرة ومعقــدة
وهــي أزمــة الســكن العشــوائي التــي

تعــاين منهــا هــذه املــدن بصــورة عامــة
ممــا خلــق هلــا نســيجا معامريــا مشــوها
وأصبحــت بمثابــة البــؤر الرسطانيــة
داخــل وحــول املــدن العربيــة ولقــد
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كان لــدول العــامل املتقدمــة نصيبهــا
مــن هــذه االمتــدادات والتوســعات
الســكنية غــر املنظمــة فظهــرت يف

كثــر مــن بقــاع العــامل مــدن الصفيــح
واألكــواخ ومناطــق األزقــة املزدمحــة
إذ تنتــر فيهــا النفايــات ،وتكثــر

حــوادث الرسقــة ،واجلريمــة ،وتظهــر
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شــكل عشــش أو أكــواخ مــن الصفيــح
هلــذه املناطــق عــدد كبــر مــن فقــراء
احلــر ،أو املهاجريــن مــن األريــاف

الباحثــن عــن حيــاة املدينــة ،والســيام

يف املــدن الكــرى ،وكثــرا مــا تظهــر

هــذه املناطــق فجــأة وتتميــز برسعــة
انتشــارها ،وهــذا مــا نالحظــه يف مدينــة

ســفوان التــي هــي جــزء مــن قضــاء
الزبــر الــذي يقــع يف اجلــزء اجلنــويب

الغــريب مــن العــراق ،حيــد املدينــة مــن
الشــال مويلحــات اجلنوبيــة ،امــا مــن

الغــرب منطقــة املــزارع واجلبــل ومــن
جهــة اجلنــوب فتحــد املدينــة احلــدود

الكويتيــة ،ومــن الــرق منطقــة املــزارع

يف اهلدامــة ،امــا موقعــه الفلكــي فهــو
يقــع بــن قــويس طــول  71ه 47-

ه

رشقــا وبــن دائــريت عــرض ( 11ه – 30
ه )شــاال .خريطــة() 1

م .د .حممد خضري سلمان العلي

خريطة ( ) 1موقع مدينة سفوان من قضاء الزبري

العدد  50 /آذار 2022م
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بلغــت مســاحة مدينــة ســفوان  34كم

2

فرضية البحث/

وبلــغ عــدد ســكاهنا 58000نســمة

 – 1تنتــر ظاهــرة الســكن العشــوائي

خريطــة(،) 2امــا عــدد الوحــدات

 – 2توجــد اســباب ادت اىل انتشــار

لعــام  2020موزعــن عــى  9احيــاء،
الســكنية بلــغ . 3429

يف كافــة احيــاء مدينــة ســفوان

ظاهــرة الســكن العشــوائي يف مدينــة

هــدف البحــث /هيــدف البحــث

ســفوان

العشــوائي يف مدينــة ســفوان والوقــوف

الســكن العشــوائي يف مدينــة ســفوان

اىل بيــان مشــكلة انتشــار الســكن

عــى التأثــرات االجتامعيــة.
مشكلة البحث /

– 3هنــاك تأثــرات اجتامعيــة لظاهــرة
امهيــة البحــث /تــأيت امهيــة البحــث

ملعرفــة التأثــرات االجتامعيــة املرتتبــة

 – 1هــل ان ظاهــرة الســكن العشــوائي

مــن انتشــار ظاهــرة الســكن العشــوائي

 – 2مــا االســباب املؤديــة اىل ظهــور

وانتشــارها يف مجيــع احيــاء املدينــة.

منتــرة يف ارجــاء املدينــة ســفوان

الســكن العشــوائي يف مدينــة ســفوان

 – 3هــل ترتــب عــى انتشــار
العشــوائيات يف مدينــة ســفوان تأثريات

العدد  50 /آذار 2022م
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اجتامعيــة

ومــا االســباب التــي ادت اىل ظهورهــا

م .د .حممد خضري سلمان العلي

خريطة( ) 2االحياء السكنية يف مدينة سفوان 2020

 - 1مجهوريــة العــراق  ،وزارة البلديــات واألشــغال العامــة  ،بلديــة الزبــر  ،قســم

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر  :باعتامد :

التخطيــط واملتابعــة  ،خريطــة مدينــة ســفوان بمقيــاس اســم . 20000 :

 - 2املرئيــة القضائيــة للقمــر الصناعــي ( )Quik birds2ملدينــة ســفوان لعــام
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. 2009

املبحــث االول .الســكن العشــوائي

االضطــراب الــذي ينتهــي اىل نشــأة

اوال -مفهوم السكن العشوائي

،وحيــز ًا ســكاني ًا.

مفهومــه واســبابه

هــذه املناطــق بــل واتســاعها حجــ ًا

بــدأ التفكــر يف قضيــة العشــوائيات

فالعشــوائية أذن مشــكلة بــر أكثــر

فيزيائيــ ًا ،وعمرانيــ ًا ،وبيئيــ ًا للحيــاة

عــى أمــاك الغــر والدولــة بوضــع

لي��س فقـ�ط كوهنــا نمط ً
�اـ ال يصلــح
االدميــة برغــم حيويــة ذلــك وامهيتــه

البالغــة  ،بــل بوصفهــا ايضــ ًا قضيــة
حيــاة هتــم قطاعــا كبــر ًا مــن ســكان
املجتمعــات احلرضيــة ورغــم ان

الشــكل العــام واملظهــر اخلارجــي
لقضي��ة العش�وـائيات يب��دو أســكاني ًا ،اال
أن دوافعــه االصليــة تضــم اىل جانــب

املكــون األســكاين مكونــات عديــدة

تتصــل بالوضــع االقتصــادي ،وبعــده
الداخــي عــى نحــو خــاص.

مــن كوهنــا مشــكلة ســكن أو تعــدي
اليـ�د ،او االسـ�تيالء عـلى ارض ال
تصل��ح للسكــن أصــ ً
ا أو البنــاء عــى
االرايض الزراعيــة املالصقــة للمــدن

القائمــة والــذي يمثــل خطــر ًا كبــر ًا

ع�لى اقتصادي��ات الدول��ة .

()1

أن الرؤيــة االجتامعيــة للظاهــرة
تصحــح كثــرا مــن التنــاول اجلزئــي
املحــدود واملتحيــز لقضيــة العشــوائيات

فالعشــوائيات ظاهــرة مركبــة معقــدة
 ،ومــن اخلطــأ ســواء عــى املســتوى

العدد  50 /آذار 2022م

كــا ترتبــط بالرتكيــب االجتامعــي وبنيته

العلمــي لتناوهلــا او اجلهــد التطبيقــي

العمــراين فعاليــة القوانــن واللوائــح

واحــد َا بذاتــه مهــا بلغــة امهيــة ذلــك

الطبقيــة وتتعلــق بالنســق التخطيطــي

بنجاحــه  ،ويمثــل البعــد االجتامعــي

حموــرا ال يمكــن جتاهلــه يف تشــكيل

ظاهــرة العشــوائيات فالبنيــة االجتامعية
تتضافــر مــع اجلانــب االجتامعــي
ومــع النمــط العمــراين العشــوائي،
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ويفــرز ذلــك كلــه نوع ـ ًا مــن اخللــل او

ملواجهتهــا أن تُــرى مــن خــال بعــد َا
البعــد وحيويتــه ،ورغــم ان النمــط
الســكني العمــراين يمثــل اإلطــار

املبــارش الــذي جيســد الظاهــرة،
ويمنحهــا املضمــون واملعنــى.

ان مفهــوم املناطــق العشــوائية خيتلــف

م .د .حممد خضري سلمان العلي

مــن مــكان آلخــر وذلــك حســب

البعــض مســاكن جوازيــه

والقيــم والنظــم االجتامعيــة الســائدة

العشــوائية هــو أحــد املســميات التــي

ظــروف كل جمتمع ومســتويات املعيشــة

ب�هـ هن��اك  ،فمنه��م يــرى العشــوائيات

مناطــق تنشــأ مــن دون ختطيــط عمــراين
،وهــي تفتقــد للخدمــات واملرافــق

االساســية  .بينــا يــرى البعــض
املناطــق العشــوائية كوهنــا مناطــق
فقــرة ومزدمحــة ( )slumsوذلــك

بــرف النظــر عــن كوهنــا التزمــت
بقوان�ين الدولــة او مل تلتــزم ويذهــب
الكثــرون ممــن تعرضــوا لدراســة

ظاهــرة العشــوائيات يف اهنــا ممثلــة

لقطــاع األســكان غــر الرســمي الــذي
أساســا نتيجــة اغتصــاب ارايض
ينش��أ َ

الدولــة واقامــة مبــاين ســكنية عليهــا

فهــي تقــع يف الغالــب يف اطــراف املــدن
 ،كــا يقصــد باإلســكان العشــوائي
التــي اقيمــت عــى مســاحات شاســعة

مــن املناطــق الزراعيــة ،وفــق تقســيامت
غــر معتمــدة وبــدون ترخيــص ،وهــي

مناطــق تفتقــر أساســ ًا اىل اخلدمــات
واملرافــق االساســية ،امــا االكــواخ

والعشــش ،وبيــوت الصفيــح فبعدهــا

وبصفــة عامــة فــان تعبــر املناطــق

تطلــق عــى عمليــة بنــاء املســاكن
بصــورة غــر قانونيــة والتــي ظهــرت

كنتيجــة حتميــة للنمــو احلــري

الرسيــع بمــدن معظــم دول العــامل
النامــي ،و رغــم تعــدد املســميات إال

أهنــا تشــرك مجيعهــا يف عامــل واحــد

وهــو أن عمليــات البنــاء وتطويــره
واالضافــة اليــه ،تتــم بوســاطة االرسة

واالعتـماد اساسـ� ًا عـلى اجلهـ�ود الذاتيـ�ة

.

()3

ثانيا -انواع السكن العشوائي

1-

1املناطــق القديمــة التــي

تعرض�تـ إىل التدهــور بســبب الكثافــة
الســكانية العاليــة وجلــوء الســكان
إىل مســاكن ال تتوفــر فيهــا الــروط

الصحيــة والســليمة للســكن.
2-

2املســاكن املبنيــة بمــواد بنــاء

مؤقتــة كالصفيــح وخالفــه عــى أرايض

تابعــة للقطــاع اخلــاص أو الدولــة .
3-

3تعديــات عــى األرايض

العدد  50 /آذار 2022م

وفــق تعريــف البعــض تلــك املســاكن

()2

الزراعيــة أو املرتوكــة جتــاوزا .

()4

ثالثــا -اســباب نشــوء الســكن
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العشوائي يف مدينة سفوان

عنــه مــن حتســن الوضــع االقتصــادي

-1زيــادة اعــداد الســكان  /نالحــظ

املســاكن نتيجــة لالنشــطار االرسي .

 2015بلــغ() 46000نســمة ازدادت

الس��كنية /برجــوع اىل اجلدول()1نجــد

ان عــدد ســكان مدينــة ســفوان يف ســنة

يف عــام  2018اىل () 52000نســمة

 -3العجــز يف عــدد الوحــدات
ان مدينـ�ة ســفوان تعـ�اين مــن العجــز يف

حتــى بلــغ عــام ) 58000( 2020

اعــداد الوحــدات الســكنية وهــدا متايت

زيــادة الطلــب عىل الســكن ،جــدول()1

ان اعــداد املســاكن يف عــام 2015

اســباب ازديــاد احلاجــة اىل الوحــدات

اعــداد الوحــدات الســكنية عــام 2018

نســمة صاحــب ارتفــاع اعــداد الســكان

-2زيــادة حج��م االرسة /ان مــن
الســكنية االضافيــة هــو زيــادة النمــو

الســكاين يف مدينــة ســفوان حيــث
نالحــظ ارتفــاع حجــم االرسة قبــل

 2003بســبب انخفــاض دخــل الفــرد
وفــرة احلصــار االقتصــادي االمــر

الــدي ادى اىل جتمــع االرس يف وحــدة

مــن االنشــطار االرسي حيــث نالحــظ
بلــغ( 2430وحــدة ســكنية)،ارتفع
اىل( 2870وحــدة ســكنية)،اما يف عــام

 2020بلــغ( 3429وحدة ســكنية)،اما
احلاجــة الفعليــة يف عــام 2020هــو

( 8405وحــدة ســكنية)وتم تســديد

العجــز مــن خــال الوحــدات الســكنية
العشــوائية

(*)

العدد  50 /آذار 2022م

ســكنية واحــدة وبعــد  2003ومـ�ا نتــج
جدول()1تطور اعداد السكان واحلاجة الفعلية للسكن يف مدينة سفوان للمدة2020
الحاجة السكنية
عدد السكان/نسمة عدد املساكن الفعيل
السنة
6666
2430
46000
2015
7536
2870
52000
2018
8405
3429
58000
2020

املصدر/م��ن عم��ل الباح��ث باعت�ماد ع�لى مديري��ة ناحي��ة س��فوان ،الشــعبة الفنيــة

،بيانــات غــر منشــورة2020،
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وانعكاســه عــى زيــادة الطلــب عــى

م .د .حممد خضري سلمان العلي

-4ضعــف

الرقابــة

القانونيــة/

شــهدت حمافظــة البــرة بشــكل عــام
ومدينــة ســفوان بشــكل خــاص بعــد

عــام  2003بضعــف الــدور الرقــايب

والقانــوين حتــى اصبحــت مشــكلة
الســكن العشــوائي مــن املشــكالت
املعقــدة.

الســكان املتجاوزيــن لــذا امتــازت
االحيــاء الســكنية العشــوائية يف مدينــة

ســفوان بـــ -:

-1طبيعــة البنــاء تتصــف االحيــاء

الســكنية يف مدينــة ســفوان بطبيعــة

البناــء العشوــائي ال�ذـي ال توجــد
ضوابــط حتكمــه فقــط طبيعــة

4توفــر املســاحات الفارغــة

املســاحات الفارغــة التــي توجــه تلــك

مســاحات الفارغــة كثــرة بســبب

ترتــب عــى ذلــك كثــرت التشــوهات

4-

حيــث تتوفــر يف احيــاء مدينــة ســفوان

عــدم اســتغالهلا مــن قبــل التصميــم
االســايس وهــي تــراوح بــن اخلدمات
واحلدائــق واملؤسســات حيــث الكثــر

منهــا اســتغل يف البنــاء العشــوائي.

العشــوائيات باجتاهــات خمتلفــة ممــا

التــي تعــم املناطــق العشــوائية يف املدينــة

-2مــواد البنــاء املســتخدمة اتصفــت
العشــوائيات بالتــدرج يف طبيعــة مــواد
البنــاء فكانــت يف البدايــة مواد البســيطة

رابعــا –خصائــص الســكن العشــوائي

مــن الطــن ومــادة صفائــح احلديــد

يعــد الســكن العشــوائي بانــه نمــو

تطــورت اىل مــادة البلــوك والطابــوق

الفارغــة ســواء يف مركــز املدينــة ام يف

-3طبيعــة الطــرق تتصــف الطــرق يف

يف مدينــة ســفوان

غــر منتظــم حيتــل االماكــن واجليــوب

خاضعــة للتصميــم االســايس لذلــك
يكــون البنــاء عــى اســاس املســاحة

بعدمــا ازداد اســتقرار تلــك اجلمعــات

التجمعــات العشــوائية بالضيقة بســبب
عــدم وجــود ختطيــط هلــا وكذلــك باهنــا
ملتويــة بســبب تزاحــم عــى االرايض

املتوفـ�رة واالجتاهـ�ات خمتلفـ�ة والتـ�ي ال

الســكنية يف تلــك املناطــق ممــا جعلهــا

كــا ان طبيعــة ومــواد البنــاء تكــون

وكذلــك يف عمليــات انتشــار االوبئــة

ختضــع للضوابــط واخلطــط املدروســة

مكفولــة بأهــواء ومــدى امكانيــة

العدد  50 /آذار 2022م

االط��راف واالحي��اء البعيــدة وغــر

التــي يطلــق عليهــا حمليا(جينكــو) ثــم

غــر خاضعــة للــروط الصحيــة
واالمــراض ناهيــك عــن صعوبــة
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تقديــم اخلدمــات

-4مســتوى اخلدمــات مــاء وكهربــاء

مــن ان بلديــة ســفوان تعمــد بــن احلني

يف مدينــة ســفوان تكــون متجــاوزة

،امــا صفــة تــرب امليــاه فهــي منتــرة

وخدمــات بلديــة اغلــب العشــوائيات

عــى اخلدمــات العامــة مــن الكهربــاء
واملــاء حيــث عمــدت اىل مــد اســاك

وجتــاوز عــى شــبكات املنظومــة الوطنية

للكهربــاء وكذلــك عــى شــبكات امليــاه

ممــا جعلهــا عشــوائية وتســبب تلــك
وضغــط عــى تلــك الشــبكات امــا
ال�صرف الصح��ي فـلا يوجــد يف تلــك

املناطــق فقــط يعتمــدون عــى( الســب

تنــك) وهــذا ســبب مزيــد من املشــاكل
عــى البنــى التحتيــة

واالخــر اىل عمليــات رفــع النفايــات

بســبب عــدم وجــود املجــاري ووجــود
القنــوات املفتوحــة امــا كل مســكن.

-7مســافة االرتــداد تعــاين مناطــق
العشــوائية مــن تزاحــم املســاكن وعــدم

وجــود مســافة اجلــوار التــي اثــرت يف

كثــرة املشــاكل العشــائرية ممــا اضفــت
عــى تلــك املناطــق ضيــاع اخلصوصيــة

يف تلــك املناطــق

-8عــدم وجــود املناطــق اخلــراء

نتيجــة لالســتغالل املفــرط لــأرض

-5التشــابه مــع البنــاء الريفــي اغلــب

والتجــاوز عــى اي مســاحة حرمــت

مشــابه للطبيعــة الريفيــة حيــث يعمــد

والتــي اصــا املدينــة تعــاين مــن نقــص

العشــوائيات يكــون نمــط بنائهــا
اصحــاب املســكن اىل تكيــف حياتــه

تلــك املناطــق مــن املناطــق اخلــراء
وبالتــايل حــرم تلــك املناطــق مــن

العدد  50 /آذار 2022م

واجيـ�اد نمـ�ط ريفـ�ي يف ارض املدينـ�ة.

مناطــق الرتفيــه واصبحــت ابــواب

تتمي��ز العشــوائيات يف اهنــا تســتغل

منتــرة يف عشــوائيات املدينــة.

 -6كثــرة النفايــات وامليــاه املترسبــة
املناطــق املرتوكــة وهــي غالبــا املناطــق

االســنة بامليــاه وجممــع النفايــات لذلــك
نجـ�د ان��ه م��ا تلبــث تلــك التجمعــات

ان تتوســع  ،ونتيجــة لعــدم خضوعهــا
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يف اكــوام يف تلــك املناطــق عــى الرغــم

لضوابــط املدينــة فــان النفايــات تتجمع

املســاكن ملجــا للرتفيــه وهــي صفــة

املبحــث الثــاين التوزيــع املكاين للســكن
العشــوائي يف مدينة ســفوان

تعــد دراســة املــكان مــن اساســيات
علــم اجلغرافيــة فــا يمكــن التعــرف

عــى اي ظاهــرة يف الدراســات

م .د .حممد خضري سلمان العلي

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

لوض��ع اخلط��ط الالزم��ة واحلل��ول املناسبــة ال عــادة ذلــك التوزيــع وبشــكل خيــدم

كافــة طبقــات املجتمــع وحســب احتياجــات ذلــك املجتمــع للخدمــات املقدمــة لــه.

مــن حتليــل اجلــدول( )2وخريطــة( )3يتبــن وجــود  584وحــدة ســكنية عشــوائية

ترتك�زـ يف االحي��اء الس��كنية يف مدين��ة ســفوان ،ويالحــظ ان اعــى وحــدات ســكنية
عشــوائية ترتكــز يف حــي اجلواديــن حيــث بلــغ  173وحــدة ســكنية عشــوائية
وبنســبة، 29.6%جــاء ثانيــا حــي الزهــراء الثانيــة بعــدد 95وحــدة ســكنية عشــوائية

وبنســبة، 16.3%ام��ا اقــل حــي فيــه وحــدات ســكنية عشــوائية هــو حــي الزهــراء
االوىل( 20وحــدة عشوائية)وبنســبة. 3.4%شــكل()1

شكل( )2التوزيع املكاين للسكن العشوائي يف مدينة سفوان للمدة2020

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/باعتامد عىل اجلدول()2
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جدول()2التوزيع املكاين للسكن العشوائي يف مدينة سفوان للمدة2020
%النسبة املئوية
عدد العشوائيات
االحياء السكنية
5.8
34
النرص
8.6
50
الرسالة االوىل
5.1
30
الرسالة الثانية
3.4
20
الزهراء االوىل
16.3
95
الزهراء الثانية
13.4
78
الفيحاء
10.4
61
الزراعي
29.6
173
الجوادين
7.4
43
التحرير
100%
584
املجموع

املصدر/م��ن عم��ل الباح��ث باعت�ماد ع�لى مديري��ة بلدي��ة س�فـوان ،الشــعبة الفنيــة

،بيانــات غــر منشــورة2020.

املبحث الثالث

التأثــرات االجتامعيــة لظاهــرة الســكن

االجتامعيــة التــي ال ختلــو منهــا مدينــة،

للســكن العشــوائي تأثــرات اجتامعيــة

الظاهــرة اســوتا باملــدن االخــرى يف

بالتســول وعاملــة االطفــال وبعــض

الشــكل() 2ان ظاهــرة التســول تنتــر

العشــوائي يف مدينــة ســفوان

متعــددة عــى مدينــة ســفوان متثلــت

العدد  50 /آذار 2022م

املشــاجرات

وزواج

القــارصات

وفقــدان اخلصوصيــة يف داخــل الوحــدة

الســكنية العشــوائية وســيبني البحــث

ذلــك بــا يــي-:

ومدينــة ســفوان تعــاين مــن تلــك

العــراق .تبــن مــن حتليل اجلــدول()3و
بالعشــوائيات يف االحيــاء التــي تتواجــد
فيهــا حيــث بلــغ عــدد املتســولني يف

تلــك االحيــاء  23متســول مقســمني

عــى االحيــاء الســكنية حيــث تصــدر

اوال -التســول /هــو طلــب املســاعدة

حــي الزراعــي بقيــة االحيــاء يف عــدد

العامــة او مــن املحــات او االماكــن

،وجــاء باملرتبــة الثانيــة حــي اجلوادين6

املاديــة ســواء مــن املــارة يف الطــرق

282

العامــة(،) 6وتعــد مــن ابــرز االمــراض

املتســولني بواقــع  7وبنســبة 30.4%

م .د .حممد خضري سلمان العلي

وبنســبة  ، 26.1امــا حــي الفيحــاء احتــل املرتبــة الثالثــة بعــدد 4وبنســبة، 17.4%

جــاء حــي التحريــر اخــرا

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

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر /باعتامد عىل بيانات اجلدول()2
بمتســول واحــد وبنســبة،4.1%فيام
انعدمــت ظاهــرة التســول يف االحيــاء

النــر والرســالة الثانيــة والزهــراء
االوىل.
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جدول( )3التوزيع املكاين للمتسولني يف االحياء يف مدينة سفوان للمدة2020
الحي السكني
النرص
الرسالة االوىل
الرسالة الثانية
الزهراء االوىل
الزهراء الثانية
الفيحاء
الزراعي
الجوادين
التحرير
املجموع

املصدر /املسح امليداين

اعداد املتسولني
..................
2
..................
.................
3
4
7
6
1
23

 %النسبة املئوية
.................
8.7
..............
................
13
17.4
30.4
26.1
4.4
100%

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

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/باعتامد عىل بيانات اجلدول()3
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م .د .حممد خضري سلمان العلي

ثانيــا -عاملــة االطفــال /هــي ذلــك

العش��وائيات يف احي�اـء املدينـ�ة ،حيــث

اقــل مــن مخســة عــر عامــا ويعــده

بعــدد 15طفــل وبنســبة21.1%

النشــاط الــذي يقــوم بــه طفــل
للمســامهة يف االنتــاج او قــد يســتغل

مــن قبــل البالغــن ال جيــاد فــراغ هلــم
او يســهل عملهم(،)7وتعــاين مدينــة

ســفوان مــن انتشــار هــذه الظاهــرة يف
مناطــق الســكن العشــوائي يف مجيــع
االحيــاء الســكنية للمدينــة ،وهــذا

م��ا بينــه اجلدول()4والشــكل()3ان
عــدد االطفــال العاملــن يف مدينــة

ســفوان بلــغ 71طفــل موزعــن عــى

تصــدر حــي اجلواديــن املرتبــة االوىل
م��ن جمم��وع ال�كـيل للمدينـ�ة ،يليــه
حــي الزهــراء الثانيــة باملرتبــة الثانيــة

بعــدد 12طفــل وبنســبة، 16.9%جــاء

ثالثـ�ا كل مـ�ن احيـ�اء النـصر والفيحـ�اء
والزراعــي بعــدد  8طفــل لــكل

منهــا وبنســبة،11.3%فيام جــاء اخــرا

حــي الزهــراء االوىل بعــدد 3طفــل
وبنســبة. 4.2%

العدد  50 /آذار 2022م

جدول( )4التوزيع املكاين لعاملة االطفال يف مدينة سفوان2020
النسبة املئوية
االطفال العاملني
الحي السكني
11.3
8
النرص
8.4
6
الرسالة االوىل
7
5
الرسالة الثانية
4.2
3
الزهراء االوىل
16.9
12
الزهراء الثانية
11.3
8
الفيحاء
11.3
8
الزراعي
21.2
15
الجوادين
8.4
6
التحرير
100%
71
املجموع

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

املصدر/باعتامد عىل اجلدول()4
ثالث��ا -املش��اجرات/نتيجة لرتكــز

ال تســجل اال القليــل منهــا فقــط حيــث

يف البنــاء يف مــا يبنهــا واغلــب ســاكني

املســجل يف مركــز الرشطــة بلــغ12

الســكان يف منطقــة واحــدة والتالصــق

هــذه الوحــدات الســكنية ذو انحــدار

ريفــي وحيملــون بعــض العــادات
والتقاليــد الريفيــة ممــا يــؤدي اىل كثــرة

العدد  50 /آذار 2022م

املشــاجرات يف مــا بينهــم واالســباب

متعــددة قــد تكــون عــى العمــل او

مشــاجرة يف جممــوع الــكيل للمدينــة

احتــل حــي الرســالة االوىل اعالهــا

بلــغ عددهــا 3مشــاجرة وبنســبة 25%

مــن جممــوع الــكيل للمشــاجرات
يف املدين��ة ،جــاءت احيــاء الفيحــاء

عـلى اشـ�ياء معينـ�ة او مشـ�اكل عائليـ�ة

والزراعــي واجلواديــن ثانيــا بعــدد2

مشــاكلهم بأنفســهام و عــن طريــق

،جــاء اخــرا كل مــن حــي النــر

ونتيجــة لعاداهتــم املوروثــة بحــل

العشــائر ويتبــن مــن اجلــدول()5
والشــكل()4ان حــوادث املشــاجرات
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حيــل عشــائريا .أمــا جممــوع املشــاجرات

مشــاجرة لــكل منهــا وبنســبة 16.7%

والزهــراء الثانيــة والتحريــر بعــدد
مشــاجرة واحــدة وبنســبة8.3%

م .د .حممد خضري سلمان العلي

جدول( )5التوزيع املكاين للمشاجرات يف مدينة سفوان للمدة2020
النسبة املئوية
اعداد املشاجرات
الحي السكني
8.3
1
النرص
25
3
الرسالة االوىل
0
0
الرسالة الثانية
0
0
الزهراء االوىل
8.3
1
الزهراء الثانية
16.7
2
الفيحاء
16.7
2
الزراعي
16.7
2
الجوادين
8.3
1
التحرير
100%
12
املجموع

املصــدر /وزارة الداخليـ�ة ،مركــز رشطــة ناحيــة ســفوان ،بيانــات غــر

منشــورة2020 ،

شكل()4التوزيع املكاين لعدد املشاجرات يف مدينة سفوان

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/باعتامد عىل بيانات اجلدول()5
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رابعا -زواج القارصات:

القــارصات هــو زواج الفتــاة بعمــر صغــر حيــث تكــون غــر مؤهلــة مــن الناحيــة
اجلســدية والنفســية والعقليــة لتتحمــل مســؤولية الــزواج وتبعاتــه البيولوجيــة

واالجتامعية()8وقــد حــدده منظمــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن اليونيســف بــزواج
القـ�ارصات بانـ�ه زواج الفتـ�اة قبـ�ل بلوغهـ�ا سـ�ن الثامنـ�ة عـشر عامـ�ا .

يتضــح مــن اجلــدول( )6والشــكل( )5انتشــار زواج القــارصات يف جمتمــع

العشــوائيات يف مدينــة ســفوان اذ بلــغ 33حالــة موزعــة عــى االحيــاء املدينــة
حيــث جــاء حــي اجلواديــن بأعــى عــدد  7حالــة وبنســبة، 21.2%جــاء ثانيــا احيــاء

الزهــراء الثانيــة والفيحــاء والتحريــر  5حالــة لــكل منهــم وبنســبة، 15.1%فيــا جــاء
اخــرا حــي الزهــراء االوىل حالــة واحــدة وبنســبة .3%

العدد  50 /آذار 2022م
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جدول( )6التوزيع املكاين لزواج القارصات يف مدينة سفوان للمدة2020
النسبة املئوية
اعداد املشاجرات
الحي السكني
6.1
2
النرص
9.1
3
الرسالة االوىل
6.1
2
الرسالة الثانية
3
1
الزهراء االوىل
15.1
5
الزهراء الثانية
15.1
5
الفيحاء
9.1
3
الزراعي
21.2
7
الجوادين
15.1
5
التحرير
100%
33
املجموع

املصدر/املسح امليداين

م .د .حممد خضري سلمان العلي

شكل( )5التوزيع املكاين حلاالت زواج القارصات يف مدينة سفوان

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

تلـ�ك العوائـ�ل وكذلـ�ك نوعيـ�ة البنـ�اء

الســكن هــو حمــل مــا يســكن فيــه

يف هــذه التجمعــات اثــر عــى حالــة

فيــه بالطمأنينــة واالمــن() 9لفقــدان

تلــك الوحــدات الســكنية وحدثــت

االنســان ويســتأنس بــه ويشــعر
اخلصوصيــة املرتبطــة بالتالصــق

املــكاين للمســاكن وشــيوع ظاهــرة

االجتامعيــة داخــل االرسة وبــن
اجلــران واالصحــاب وهــذا مــا لوحظ
يف االحيــاء الســكنية يف مدينــة ســفوان

نتيجــة لرتكــز الســكان ذات االنحــدار

الريف��ي والتجمعـ�ات العائليـ�ة الكبـيرة

ممــا يؤثــر عــى فقــدان خصوصيــة

مشــكالت اجتامعيــة فيــا بينهــا.
النتائج

 -1تركــزت ظاهــرة الســكن العشــوائي

يف مجيــع االحيــاء الســكنية يف مدينــة

ســفوان واختــذت مــن املســاحات
الفارغــة املخصصــة للخدمــات
واملناطــق اخلــراء وكذلــك االمــاك

العدد  50 /آذار 2022م

الس��كن املشـترك اثــر عــى العالقــات

فقـ�دان اخلصوصيــة للعوائــل يف

اخلاصــة املرتوكــة يف جتمعاهتــا.

 -2كان االنتشــار ظاهــرة الســكم
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العشــوائي تأثــرات اجتامعيــة متعــدد

ظاهــرة التســول

املدين��ة بواقــع  32حالـ�ة وكان نصيـ�ب

للحــد مــن تفــي الظاهــرة وزيادهتــا

االحيــاء

 -5منــع حــاالت زواج القــارصات

 -3انتــرت مشــكلة التســول يف احيــاء

الزراعـ�ي 7وانعدامهــا يف بعــض
 -4انتــرت عاملــة االطفــال يف مجيــع
االحي��اء الس��كنية وبل��غ جمموعه��ا17

 -5ظهــور حــاالت املشــاجرات

والنزاعــات بــن العوائــل الســاكنة يف

العشــوائيات

 -6ظهــور حــاالت الــزواج القارصات
يف املدينــة وخاصــة املناطــق العشــوائية

حي��ث بلغــت  33حالــة زواج مجيعهــا

غــر مســجلة يف الدوائــر الرســمية.

 -7وجــود صفــة فقــدان اخلصوصيــة

وارجــاع االطفــال اىل مقاعــد الدراســة

وذل��ك ب�ين القوانـين التــي ال تســمح
للــزواج خــارج االطــر الرســمية
اهلوامش:

(*)تــم احتســاب باعتــاد عــى معيــار حجــم
االرسة() 6.9

 -1حمم�وـد الك��ردي ،ظاهــرة العشــوائيات يف

مــر ،مركــز االهــرام للدراســات السياســية
واالســراتيجية ،جريــدة االحــوال املرصيــة

،الع��دد، 7الس��نة الثاني��ة0002،

 -2ضيــف  ،حممــد ايمــن عبــد املجيــد

للمســاكن يف العشــوائيات الواقعــة يف

( ،اســراتيجية تطويــر املناطــق العشــوائية

التوصيات

. 1002،

العدد  50 /آذار 2022م

احيــاء مدينــة ســفوان
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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
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