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 املستخلص
تقمق السجتسع العخاقي، وتؤرق الحكػمات  ال شظ أن ضاىخة الدكغ العذػائي صارت

لحلظ شخعت في كتابة بحثي  السيسا وأن ىحه الطاىخة في نسػ متدايج، الستعاقبة في بالدنا،
ىحا، وتشاولت فيو مذكمة الدكغ العذػائي في بمجنا الحبيب مشح ضيػرىا في ثالثيشيات القخن 
الساضي وإلى اآلن، وتشاولت أىع اسباب ضيػرىا االقترادية والدياسية واألمشية واالجتساعية، 

والرحية واالجتساعية  ومغ ثع تشاولت مػاصفات الدكغ العذػائي مغ كافة جػانبو العسخانية
واالخالقية، ليخخج البحث بأىع الػسائل التي يسكغ مغ خالليا القزاء أو التقميل مغ ىحه 

 السذكمة الخصيخة في مجتسعشا . 
 المجتمع العراقي ،المعاصرة ،التراث ،العشوائيات  :المفتاحية لكلمات ا
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tAbstrac 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon our master Muhammad and his family and companions. 

There is no doubt that the phenomenon of random housing has 

become of concern to the Iraqi society, and it harasses the successive 

governments in our country. Therefore, I started writing this research, 

And I dealt with the problem of random housing in our beloved country 

since its appearance in the thirties of the last century and so far, and 

addressed the most important reasons for their appearance in the 

economic, political, security and social aspects, And then I dealt with 

the specifications of random housing from all its aspects: urban, health, 

social and moral. To come up with the most important means through 

which we could eliminate or reduce this serious problem in our society. 
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 تعريف العشوائيات :
ىي مشصقة سكشية غيخ مشطسة بشيت في الغالب بجون تخخيز وقج تفتقخ ألبدط 

 )وفي السغخب يصمق عمييا  (مقػمات الحياة الكخيسة. كسا تدسى في مرخ ) اسكان العذر
وفي الجدائخ تدسى ) البشاء القرجيخي ( وفي اليسغ تدسى ) البيػت  (الدكغ غيخ الالئق

    . 1العذػائية ( وفي العخاق تدسى ) الحػاسع ( او ) التجاوز (
يقرج بالدكغ العذػائي " بأنو ضاىخة نسػ األسكان الذعبي الحخ وذلظ مغ مشصمق 

و ال تتغيخ تقخيبا. سػاء  محايج. نذأ بإرادة كاممة لمذعب وتشسػ شبقا ألنساط محجدة ومتكخرة
بالشدبة لتخصيصيا أو عخض شػارعيا أو أبعاد قصع األراضي بيا وقج استعسل التعبيخ الغيخ 

 .رسسي لكػنو بجون تخخيز
( ويسكغ تعخيف الدكغ العذػائي عمى أنو" نسػ مجتسعات وأنذاء مباني ومشاشق 1)

بجاخميا أو حػليا ومتعارضة مع ال تتساشى مع الشديج العسخاني لمسجتسعات التي تشسػ 
 2االتجاىات الصبيعية لمشسػ واالمتجاد وىي مخالفة لمقػانيغ السشطسة لمعسخان

( وبالشطخ إلى ىحه التعخيفات نجج ان األسكان العذػائي يقػم بتخصيصو وتذييجه 2)
حه األىالي بأنفديع عمى األراضي الدراعية والرحخاوية أو أراضي الجولة وغالبا ما تكػن ى

األراضي عمى أشخاف السجيشة وىى غيخ مخصصة وغيخ خاضعة لمتشطيع و ال يدسح بالبشاء 
ىػ أسكان عذػائي غيخ مخصط يقع في ادنى مخاتب األسكان ويقػم عمى أساس ، عمييا

اجتيادات شخرية في التخصيط والترسيع والبشاء وىػ عبارة عغ أكػاخ تع بشاؤىا مغ الخذب 
يانا باستخجام االقسذة البالية والكختػن ) كسا يحرل اآلن عشج بعس أو الرفيح أو الصيغ وأح

العػائل السيجخة قدخيا بدبب سيصخة االرىابييغ عمى مشاشق سكشاىع ( ويشتذخ ىحا الشػع في 
العالع كمة ولكشة يتزح جميا في دول العالع الثالث حيث يأخح شكل تجسعات متالصقة مغ 

 أتجاه شػلي. الستخاصة بجانب بعزيا في االكػاخ
% مغ 66و أوضحت الجراسة التي أجخاىا السعيج العخبي إلنساء السجن أن نحػ  

% تػجج خارج الشصاق 36العذػائيات في السجتسع العخبي تػجج عمى أشخاف السجن و 
% مغ تمظ 76% فقط وسط العاصسة. كسا كذفت تمظ الجراسة عغ أن 8العسخاني، وتػجج 

% شيجت بصخيقة جساعية. وال تديج ندبة السباني 22فخدية و العذػائيات قج شيجت بصخيقة 
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% . كسا أوضحت تمظ الجراسة أن معطع العذػائيات 76السدتأجخة في األحياء العذػائية عغ 
في الجول العخبية تفتقخ لخجمات الرخف الرحي. ومياه الذخب الشكية ونقز السػاد الغحائية 

واالعتجاء عمى السستمكات وتذكل السداكغ العذػائية  وتشتذخ فييا البصالة والجخيسة والسخجرات
 . 3في الجول العخبية معػقًا لمتشسية، وبؤرة لمسذاكل االجتساعية والرحية واألمشية

ليحا الشػع مغ األسكان برفو مؤقتو أو دائسو نتيجة لعجة أسباب  وتمجأ بعس العػائل 
 -مشيا :

ميخ لبعس السشاشق اآلىمة الحخوب األىمية أو الجولية التي يشتج عشيا تج -1
  .بالدكان

الحيغ تيجمت بيػتيع وال يججون ألنفديع مأوى أخخ سػاء كان ذلظ نتيجة  -2
حخائق أو قجم السبشى وعجم صالحيتو اإلنذائية أو تيجم السبشى نتيجة لحجوث بعس الكػارث 

 الصبيعية مثل الديػل أو الدالزل أو األعاصيخ. 
لمبحث عغ فخصة عسل وعمى أثخ ذلظ يتجو الشازحػن مغ الخيف إلى السجيشة  -3

األفخاد إلى بشاء مأوى ليع باستخجام بعس السػاد األولية البديصة الستػفخة في البيئة التي 
يكيسػن فييا مثل األخذاب أو الصيغ أو باستخجام الرفيح والكختػن وأحيانا األقسذة البالية 

مغ األخذاب أو الصػب ىي األكثخ وذلظ شبقا لمحالة االقترادية حيث ان العذة السبشية 
 . 4تكمفة نتيجة لتجخل عامل محتخف لبشائيا باإلضافة إلى ارتفاع قيسة السػاد الخام

 مواصفات البناء العشوائي:
ويتدع ىحا الشػع اليامذي مغ األسكان برغخ السداحة الجاخمية وذلظ لعجم القجرة 

حة السبشي عمييا حيث يتخاوح متػسط عمى تحسل التكاليف الالزمة لمتػسع أو محجودية السدا
م( كسا يرعب تقديسيا مغ الجاخل إلى أماكغ 9م إلى 5السداحة الجاخمية لمعذة ما بيغ )

لمشػم والسعيذة وحسام ومصبخ كسا ىػ متعارف عمية في نسط األسكان العادي نطخا لزيق 
شسط اإلسكاني بعجم السداحة وكثخة الذاغميغ مغ عجد أفخاد األسخة الػاحجة كسا يتدع ىحا ال

وجػد السخافق العامة وبخاصة مياه الذخب الشكية أو الرخف الرحي ويدتعسل ىحا الشػع 
اإلسكاني لمشػم فقط أو الحساية مغ األمصار أما باقي األنذصة األخخى فيتع تأديتيا في 

محرػل األماكغ الخارجية السفتػحة أو المجػء إلى السباني العامة أو دور العبادة ان وججت ل
عمى السياه الشكية أو لقزاء الحاجة أما اإلضاءة فأكثخىع يدتخجم مػاقج اإلضاءة التي تعسل 
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بالكيخوسيغ أو سخقة التيار الكيخبائي مغ أي مرجر متاح ليع. اما محتػيات العذة الجاخمية 
فيي في أغمب األحيان تحتػى عمى سخيخ خذبي أو معجني صغيخ الحجع لو عجة استخجامات 

الشػم أو الجمػس عمية وىػ يتدع لعجد محجود مغ األفخاد وبخاصة األشفال وعمى ذلظ  مشيا
يمجا باقي أفخاد األسخة إلى افتخاش األرض لمشػم أو الجمػس وعادة ما تكػن األرضية ىي نفذ 
التخبة الصبيعية التي تع البشاء عمييا بجون تعجيل أو تغصيتيا بصبقة رقيقة مغ اإلسسشت. أما 

فيي مغ األخذاب أو البػص التي يحخص الدكان عمى تغصيتيا بالسذسعات لمػقاية األسقف 
. و تشعجم الخرػصية في ىحا الشسط اإلسكاني نطخا الرتفاع معجل التداحع داخل 5مغ األمصار

الػحجة والتالصق الذجيج بيغ الػحجات لجرجة ان بعزيا تحيط بو العذر مغ ثالثة جيات. 
جور داخل إحجى العذر مذاعا لجى العذر السجاورة. والسدألة ال األمخ الحي يجعل كل ما ي

تحتاج تصفال بيغ الدكان فالفػاصل الخذبية أو السرشػعة مغ الكختػن تدسح بشقل الرػت 
إلى العذر السجاورة ومع وجػد فتحات أو ثقػب بيغ ىحه الفػاصل يجعل الخؤية امخآ ميدػرا.  

داء أثشاء تحزيخ الصعام وغدل السالبذ، باإلضافة إلى زيادة عمى السذاجخات اليػمية بيغ الش
. وتفتقج مداكغ العذػائيات إلى الخرػصية، مسا يؤثخ سمبًا 6ارتفاع حاالت االغتراب والقتل

العالقات االجتساعية التي تتدع و عمى األشفال الحيغ يذاىجون العالقات الخاصة بيغ آبائيع. 
 مع زوجتو برػرة مغ البمصجة.بالتفكظ، كسا أن الدوج أحيانًا يتعامل 

وىحه مغ أىع االسباب التي تجعل معجالت الجخائع االخالقية تشتذخ في العذػائيات 
ولكع ان تتخيمػا شباب مغ البشيغ والبشات في عسخ السخاىقة يعيذػن في غخف متجاورة ال 

لكال يفرل بيشيا سػى قصعة خذب أو كختػن او مذسع او قساش بالي والدساع والشطخ متاح 
 الصخفيغ .

 اسباب ظهور العشوائيات:
تعػد مذكمو ضيػر األسكان العذػائي إلى بجايات القخن العذخيغ وذلظ متػاكبا مع 
التػسع العسخاني الدخيع لمسجن و إعادة التعسيخ بعج الحخب العالسية الثانية. ومع تسخكد 

لرشاعات الحجيثة أدى الخجمات والسرالح الحكػمية في السجن الخئيدية وضيػر العجيج مغ ا
إلى زيادة اليجخة الجاخمية لألفخاد والشدوح مغ الخيف إلى السجن سعيا وراء الحرػل عمى فخص 

 .7العسل
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ومع سعى ىؤالء الشازحيغ مغ الخيف إلى السجن لمحرػل عمى مدكغ مالئع حدب 
األراضي  مػاردىع الزئيمة داخل الكتمة الدكشية لمسجن. فقج لجأوا إلى أشخاف السجيشة حيث

الدراعية او الرحخاوية فأقامػا تجسعات عذػائية بتكاليف أقل ولكغ بال أي خجمات وذلظ بعج 
أن عجدت مػاردىع عغ تجبيخ تكاليف الدكغ داخل الكتمة الدكشية الخسسية لمسجيشة. ولع تتشبو 

البجاية  أجيدة ىحه الجول إلى خصػرة السذكمة في حيشيا ولع يتع أتخاذ أي أجخاء لسػاجيتيا في
 .8وتخك األسكان العذػائي يشسػ ويشتذخ داخل الكتمة الدكشية القائسة وعمى أشخاف السجن

وقج كانت ىشاك بعس العػامل القػية التي ساعجت عمى نسػ وانتذار األسكان 
 العذػائي يسكغ أن نمخريا فيسا يمى :

 زيادة معجالت الشسػ الدكاني. -1
استعجاد السجن الستكبال كل ىحه األعجاد  تجفق اليجخة مغ الخيف لمحزخ و عجم -2

 .الػافجة مغ الخيف
الشقز في عجد الػحجات الدكشية وزيادة الصمب عمييا نتيجة اليجخة الدخيعة مغ  -3

 .الخيف إلى السجيشة
أصبحت السجن الخئيدية شجيجة الجحب نتيجة تسخكد الخجمات وفى السقابل  -4

 .9نجرة الخجمات واإلمكانيات بيا أصبحت السجن الخيفية شجيجة الصخد نتيجة
أرتفاع أسعار األراضي والذقق الدكشية في السشاشق الخسسية والتي تتستع بالسخافق -5

 شػارع مشاسبو( –كيخباء  –صخف صحى  –العامة )مياه نكيو 
ضعف االستثسارات الحكػمية والقصاع الخاص في مجال األسكان السشخفس  -6

 .التكاليف
يكي القػانيغ ومغتربي األراضي مغ قبل الجيات الخسسية نتيجة التياون مع مشت -7

لعجم تػافخ بجائل أخخى مشاسبو. فأصبحت ىحه السشاشق تفخض أمخ واقع وشكمت جساعات 
 .ضغط أجبخت الحكػمات عمى مج السخافق إلييا

 ارتفاع اسعار ايجار الجور أو الذقق الدكشية. -8
 .ربيع بجػارىعورغبة األىالي في سكغ أبشائيع وأقا -9

لجػء بعس السصمػبيغ عذائخيا إلى تخك مشاشقيع الخيفية واالختباء في  -16
 العذػائيات ىخبا مغ السػت او دفع الفجية .
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لجػء بعس الشداء الياربات مغ اىالييغ خػفا مغ القتل لغدل العار إلى  -11
 العذػائيات .

تشقل والعسل بديػلة وقج يعػد وىحا ما يديج الصيغ بمة حيث سيتاح لمسصمػب عذائخيا ال
 لسسارسة ما فعمة سابقا سػاًء كانت جخيستو اخالقية أو غيخىا .

وكحلظ بالشدبة لمياربات مغ أىالييغ سيتيح ليغ االختباء في الدكغ العذػائي إلى 
 مسارسة الخذيمة حيث ستكػن ىي السرجر االساس لمسعيذة .

 الوضع الحالي
"تحفظ عغ ذكخ اسسو" عغ الحياة والػضع ىشاك يخوي لي احج ضباط االستخبارات 

 قائاًل...
عشج الجخػل ليحه االحياء فأن اول ما يمفت الشطخ ىػ كثخة االشفال والشداء مقارنة 
بالخجال واغمب االشفال بال اوراق ثبػتية )جشاسي( الن اغمب عقػد الدواج غيخ رسسية أي 

تعمع ،السشازل مبشية بذكل فػضػي مغ غيخ مرجقة في السحاكع وبالتالي فيع بال مجارس او 
الرفيح والبمػك وىي في الغالب بال خرػصية فأحيانًا حتى السسارسات الذخرية ججًا يسكغ 
ان يدسعيا او حتى يخاىا الجيخان او السارة كسا وان عجد السجمشيغ كثيخ ججًا مشيع مجمشػن 

ة وبعزيع يمجأ الستشذاق عمى الحبػب السخجرة رغع ارتفاع اسعارىا او السذخوبات الخوحي
فيسا الجعارة واالستغالل الجشدي  ،االصباغ و الديكػتيغ الحي يسشحيع متعة الدكخ السؤقتة

خرػصًا لألشفال مشتذخة بدبب الفقخ السجقع الحي يجعل الكثيخ مشيع فخائذ سيمة لزعفاء 
 . 16الشفػس

تتزاءل أماميا وبعج فيحه األجداد واألنفاس الستالصقة مختع ىائل لشكبات شجيجة 
انحخافات السخجرات والعشف. أجل انتذخت األمية والبصالة والسخجرات بأنػاعيا. والعشف 
والجخيسة برشػفيا وأشكاليا.. ففي بعس العذػائيات  يتعاشػن السخجرات عمشا. وسػف 
يرجمظ ما ورد بجراسات وإحرائيات السخكد القػمي لمبحػث الجشائية. والتحكيقات الرحفية. 

ىػال تجخي في ىحه السشاشق حتى شالت السخجرات أشفاال دون العاشخة.. السذاىج مغ أ 
والسآسي السخوية مخيفة إلي درجة ىائمة تخعب أي آدمي مغ محاولة اإلشالل بشطخه عمى ىحه 
السشاشق البائدة بسغ فييا.. ىحه الرػرة السأساوية بالغة الزخامة تيػن أماميا نكبات جديسة 
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الكتابات والتحكيقات الرحفية أو تحاول تحاشييا. ولكشيا واقع مخ مػجػد أخخى.. تتحاشاىا 
 .11ومذخئب يتحجانا يختج باآلدمي إلي أصمو الحيػاني

تخى ماذا تفعل ىحه الحيػانية الخاقجة في أعسق األعساق. حيغ يتػارى العمع وتتػاري 
لظ كمو ضخوف السعيذة الثقافة والسعخفة وتحتجب التخبية. وتخفت شعمة التجيغ. ويخكب عمى ذ

بالغة العدخ والزيق.. حيغ يخيع الطالم عمي األجداد الستداحسة الستالصقة. ولييب األنفاس 
الستالمدة. واآلذان السخىفة التي تدسع حتى بغيخ أن تخيج ىسدات الميل وآىاتو؟!.. ما ىي 

ػات التي تذصح؟!! الغخائد التي تشفجخ، والحيػانية التي تشصمق. والخغبات التي تتحخك، والذي
إن ما يجخي بيغ السحارم في ىحه العذػائيات الكثيفة، كارثة ال يسكغ لسجتسع رشيج أن 
يتجاىميا أو يغس عشيا البرخ.. السحارم التي أعشييا، ليدت أخت الدوجة وال شقيق الدوج.. 

ا جخى أو ولكشيا أيزًا، االبشة واألب. واالبغ واألم .. واألخ واألخت.. السشكػبػن بكػارث م
يجخي بيغ السحارم يغمقػن صجورىع ويسدكػن ألدشتيع ويمػذون بالرست السصبق عمي مآسييع 
ال يتحجثػن بل وال يتيامدػن بيا.. وما يرل إلي عمسشا ضئيل ججا بالشدبة لسا يجخي في 
الػاقع السخ!.. ما يجخي فادح بالغ الفجاحة ييجد بشكيخ ىائل وبتقػيس األسخ وكيانات عائالت 

ي ىحه األكػاخ.. تتدايج مشكخاتيا وعػادميا السفدعة حيغ يغجو الفخد أبا وججًا في آن واحج ف
 .12لذخز واحج

أو حيغ يكػن أبًا وخااًل لمذخز الػاحج.. إلي آخخ ىحه الكػارث التي ال عالج ليا. 
وتسزي عػادميا إلي مديج مغ االنفالت واإلغخاق في الحيػانية بال حجود.. قج يقال، وىػ 

حيح إنو تػجج "أسباب شخد" حادثة في القخية وفي مػاقع كثيخة زاد فييا الفقخ واالختشاق ص
وانعجام أو تػاضع وسائل الحياة. وتػاضع وانعجام الخجمات.. ىحا كمو صحيح. ولكغ أخصخ 

 . 13أسباب نسػ العذػائيات ىػ غياب القانػن وىيبة القانػن 
ػائيات فيي متػزعة ما بيغ اعسال عادية اما شبيعة االعسال التي يداوليا سكان العذ

وندبة قميمة مشيع مػضفػن ، فيسا الغالبية باعة متجػلػن او متدػلػن وبعزيع يداول اعسال 
 مذبػىة كالستاجخة بالسسشػعات او سخقة ارقام الديارات وابتداز اصحابيا .

وسكان ىحه االحياء خميط مغ السيجخيغ مغ مشاشق اخخى بدبب عسميات العشف 
الصائفي او نازحيغ مغ القخى والسشاشق الفقيخة وىشاك بيشيع مسغ ىخبػا مغ اسخىع فقج مخت 
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عمي اكثخ مغ حالة لذاب وشابة متدوجيغ وىاربيغ مغ اسخىع بدبب رفس اىل الفتاة او 
 .الفتى ليحا الدواج

كسا ان ىشاك عػائل مغ الغجخ)الكيػلية ( فسثال مجسع ام البشييغ الػاقع في مشصقة  
 . 14  عائمة مغ الغجخ 13عائمة مشيع  156لسشرػر يحػي ا

وىشاك امخ غخيب ضيخ في اآلونة االخيخة وىػ سكغ اناس مقتجريغ في السشاشق 
العذػائية فيرجمظ مشطخ سيارتو وىي متػقفة امام بيت تكاد ججرانو تدقط ، ولكغ سخعان ما 

ارض او شقة سكشية او مبالغ  تغادرك الرجمة ألنو يأمل بان تقػم الجولة بتعػيزو بقصعة
 مالية ليغادر بعجىا ىحا السكان غيخ مأسػف عميو...

 مشاهدات ميدانية :
 شفػلة ضائعة واجداد لمبيع...

وقفت لسياء بثيابيا الخثة وبيجييا ىاتفان محسػالن وبجأت تتكمع بالياتف بغشج مبتحل 
وجييا الحي بانت عميو وقج قزت ميشتيا الججيجة عمى اخخ ممسح مغ مالمح الصفػلة في 

 قدػة الحياة بػضػح واثار كجمات قجيسة وججيجة.
لسياء الداكشة في احجى ىحه العذػائيات تحجثت لي بػجذ قالت ابي معػق واخي 

سشػات انا االن مع اخػتي الرغار في ىحا البيت اتعخض لمزخب مغ قبل والجي  3قتل قبل 
ثع تكمست عغ ابييا قائمة "اتسشى ان يسػت  بذكل يػمي ثع اشارت لػجييا الحي امتأل كجمات

ىػ االخخ فال فائجة مشو غيخ الزخب والصمبات التي ال تشتيي ، وقال لي احج اصحاب 
)الجشابخ( القخيبة مغ سكغ لسياء عيجتيا شفمة صغيخة تدعجىا العصايا البديصة التي يغجقيا 

 .15عميو اليػمعمييا السارة ، سامح هللا ىحا الدمغ الحي احاليا الى ماىي 
واكج لي وسام ..جشجي في احج الشقاط القخيبة نخاىا تعػد في ساعات متأخخة مغ الميل 
وقبل فتخة الحطشاىا مع مجسػعة مغ الخجال الدكارى الحيغ انيالػا عمييا بالزخب ، و لسياء 

ب واحجة مغ عذخات االشفال الحيغ ضاعػا وانحخفػا بدبب الفقخ السجقع والتفكظ االسخي وغيا
الخعاية بذتى انػاعيا مسا اسيع بذكل كبيخ في انتذار الجخيسة بيغ االشفال . كسا وان ىؤالء 
االشفال لقع سائغة لمعرابات السشطسة التي تتريج بالساء العكخ وتدتغل االشفال والفتيات في 

 . 16تشفيح فعالياتيا مغ سخقة وتخويج السخجرات واالستغالل الجشدي
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مػك، فاألمكشة الخاقية غالبًا ما ُتحخ ض لجى السخء ُسمػكًا إن السكان ُيػحي بالد  
خًا ُمشدجسًا مع ميػلو الفصخي ة الشد اعة إلى االرتقاء، والسكاُن العذػائي  ُيخبظ مشطػمَتو  متحز 
الدمػكي ة ويخجع بيا نحػ فػضى بجائية تشدع نحػ سمػك فخدي  عشيف غيخ مبال بػجػده 

. فعشجما تزيع الزػابط  يشكذ سمػك الفخد نحػ الالمدػؤلية االجتساعية . والسخاشخ الجسعي 
ىي ذاتيا في مختمف السجن، ولقج عالجت السدمدالت التمفديػنية كثيخًا مغ القزايا 

حطت فييا الجخيسة، والزياع، والتخدي األخالقي، االجتساعية لسشاشق الدكغ العذػائي، وال
 .17والسخجرات
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