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الخﻼصة – من أبرز التحديات التي يعانيها مخططو اﻹسكان هي اختيار النمط السكني المناسب لمشروع ما ،او قياس كفاءة مشروع سكني
قائم مقارنة مع مشاريع أخرى ،هذه بالتأكيد تكون عبارة عن سلسلة من دراسات مستدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ،وتختلف اﻻولويات من
بيئة ﻷخرى .وتشمل المشكلة المعماريين أيضا ،حيث يجب ان تكون لديهم رؤية كاملة مسبقة عن كيفية سير اﻷنماط في المدينة ،فمثﻼ التحول
التدريجي لنمط الدور السكنية الواطئة اﻻرتفاع الى متعددة الطوابق في المدن المكتظة خير دليل على ان لهذه اﻷنماط ارتباط وثيق مع
محيطها .يهدف هذا البحث الى الوصول الى أبرز المؤشرات العمرانية المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية )النمو السكاني والهجرة( ،كونها
المتغ يرات مؤثرة بشكل كبير على السكن ،ﻻسيما في العراق ،حيث تساعد هذه المؤشرات بدورها الباحثين او المهتمين على قياس كفاءة
اﻻنماط السكنية او مقارنتها مع بعضها او قياس كفاءة أي مشروع سكني )من الناحية المجتمعية( .وﻷجل الوصول الى تلك النتائج ،ومن
خﻼل وضع مفهوم عا م لمظاهر الحالة اﻻسكانية المرتبطة بالمتغيرات الديموغرافية ،تم استنتاج ان لهذه المتغيرات تأثيران ،أحدهما إيجابي
يتمثل بزيادة الثروات اﻻقتصادية والخبرات ،فالنمو السكاني يرافقه مزيدا من اﻻنتاج واﻻبتكار ،واﻷخر سلبي يظهر ضمن عوامل مختلفة
)الفقر ،الجريمة ،سوء التفاعل اﻻجتماعي ،التحوﻻت في استعماﻻت اﻷرض ،التلوث ،مشاكل الترفيه( ،ثم يكتمل البحث بتوضيح عﻼقة هذه
العوامل مع السكن واستعراض ابرز الطروحات واراء الباحثين المرتبطة بها ،لنتوصل في نهاية كل منها الى جدول )ملخص لكل من هذه
المؤشرات ( .ثم تطبيقها على منطقة سكنية كحالة دراسية.

الكلمات الرئيسية – "المؤشرات العمرانية" " ،المتغيرات الديموغرافية" " ،اﻷنماط السكنية" " ،اﻻستدامة".

المقدمة
يوضح التحليل المعمق لمشكلة اﻹسكان عن حقيقة اعتبارها مشكلة حضرية،
اي مرتبطة بحياة المدينة ،كما يكشف ويوضح التشخيص الواعي للمشكلة أن
سبب وجودها بحياة المدينة في الدرجة اﻻولى يكمن في اﻻزدحام السكاني و
تمركزهم في المدن.
لكن على الرغم من التقدم الذي يواكبه العالم اﻻ ان عملية اﻹسكان مازالت
متراجعة ،وسنعرض اهم المعوقات التي تجابه اﻹسكان في دول العالم الثالث:
 الدخل الواطئ وارتفاع تكلفة السكن. اﻻمكانات المحدودة للدول. سعر اﻻرض و السيطرة بالمضاربة به.انخفاض في التمويل و محدودية اﻻدخار في صناعة البناء.التخلف في الهندسة المعمارية وسوء استخدام المواد.-انعدام التخطيط.

مظاهر الحالة اﻹسكانية المرتبطة بالمتغيرات الديموغرافية:
يترتب عن الهجرة والنمو السكاني )المتغيرات الديموغرافية( العديد من اﻻثار
المؤثرة سلبا على الفرد واﻻسرة ،اقتصاديا واجتماعيا وايكولوجيا.

المظاهر اﻻقتصاديةEconomic :
manifestations
كشفت الطروحات التي أجريت في مناطق مختلفة من العالم المتقدم ان اشكالية
اﻻسكان هي اقتصادية في اساسها ،ﻷنها تتعلق في المقام اﻻول بمستويات
المعيشة ومشاكل اﻻجور ،وتتعلق بمستوى دخل اﻻسرة ،الذي يلعب دورا
مهما في تحديد مستوى اﻻسكان ،ﻻن اﻻسرة بمقدورها تحديد مستوى السكن
الذي تعيش فيه في إطار دخلها ،أي ان مستوى السكن يتﻼءم مع هذا الدخل.
) 1الصفحات (59-57
تؤثر الهجرة السكانية تحديدا وبشكل مباشر على حجم السكان المحليين )زيادة
أو نقصان في مجموع السكان( مما يسبب تغييرات في الطلب العقاري
فسيكون هناك نقص في سوق اﻹسكان مما يؤدي الى ارتفاع أسعار العقارات
والعكس صحيح ،ومن جهة أخرى تؤثر الهجرة السكانية على صناعة
العقارات بشكل غير مباشر من خﻼل التأثير على مستوى التنمية اﻻقتصادية
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ومستوى التحضر حيث إن تدفق القوى العاملة والسكان ذوي الجودة العالية
يزيد من إنتاجية العمالة في المدن ،ويرفع نمو اﻻستهﻼك الحضري ،ويرفع
مستوى التنمية اﻻقتصادية الحضرية ،مما يؤدي إلى نتائج عكسية في صناعة
العقارات ،على سبيل المثال الثروات المتراكمة من النمو اﻻقتصادي في
المناطق الحضرية يمكن أن يجلب المزيد من صناديق اﻻستثمار إلى صناعة
العقارات وزيادتها التي تنقص من أسعارها ،كما يرى البعض ان تطور
المساكن السريع وتطور البنى التحتية يساهم في رفع أسعارها نظرا لﻼهتمام
المتزايد بالرفاهية وجودة الحياة(2) .

شكل  :2تأثيرات الهجرة والنمو السكاني على السكن

شكل  : 1تأثير الهجرة السكانية على صناعة العقارات
)(2

المظاهر اﻻجتماعية :Social aspects
ان زيادة الكثافة السكانية في المدن ،تؤدي الى زيادة الطلب على اشباع
الحاجات اﻷساسية لﻼفراد وتؤدي أيضا الى التوسع الكبير لﻸراضي
الحضرية وأنشطتها ) 1صفحة  .(60فبفعل هذا التوسع فإنّها تكون مناطق
شديدة الفقر ذات بيئة اجتماعية ضئيلة التماسك ،وفاقدة للمقومات اﻷساسية
للمجتمع السوي بسبب فقدان الخدمات اﻻجتماعية التي تعمل على خلق أماكن
غير صحية مشجعة ﻻنتشار اﻷمراض واﻷوبئة ،وأيضا تأثر المناطق
المجاورة بالسلوك غير المتحضر للمناطق العشوائية ،مثل :عزوف اﻷطفال
عن التعليم ،والتسول ،وانشغالهم بأعمال أخرى ) 3صفحة  (561فاﻹسكان
يعتبر عنصرا مهما ،وانه يحدد نوع الحياة خاصة اﻻجتماعية منها ،فهو يقدم
المأوى ويوفر العديد من اﻹمكانيات والتسهيﻼت وهو يؤثر ايضا في صحة
الفرد ،وفي هذا الخصوص يقول بيري  ":M-Bryeان المكان الذي يسكن
فيه الفرد ،يعد امرا حيويا في تكوين شخصيته وعامﻼ مؤثرا في صحته النفسية
والجسدية" ) 1صفحة .(60

المظاهر اﻹيكولوجية :ecological aspects
هناك العديد من المؤشرات التي تحدد الطابع اﻻيكولوجي للوحدة السكنية،
فعلى سبيل المثال "حجم الوحدة السكنية " ،والتي تعتبر أبرز مؤشر يعد في
تصورنا غير ذي دﻻلة في ذاته اﻻ إذا ما قورن بعدد اﻻشخاص الذين يشغلون
وحدة سكنية بحجم ضيق او أكثر اتساعا.
المؤشر اﻻيكولوجي الذي يعتقد في صﻼحية تداوله هو مايطلق عليه مفهوم
التزاحم ،فهناك معايير قياسية للمباني و المساكن ،فهذه المعايير يتخدها
المهندس المعماري كعوامل توجيه عند شروعه بالتصميمات المعمارية ،لكن
ذلك المعدل يتأثر بالعوامل اﻻقتصادية ومستوى دخل الفرد في الدولة1) .
صفحة (61
ونستنتج ان للنمو السكاني والهجرة تأثيران على السكن) :في المخطط
المقابل( )اثار ايجابية وتحديات(

مﻼحظة :ان العوامل المذكورة أعﻼه تبدوا كأنها ذات صلة كبيرة بالنمو
السكاني والهجرة ،ولكن ذلك ليس شرطا ،فقد يكون وجودها ﻷسباب بعيدة
عن الزيادة السكانية.

اﻻثار اﻹيجابية للنمو السكاني والهجرة على السكن:
كشفت احدى الدراسات في رسوم بيانية ارتفاع نصيب الفرد من الدخل مع
ازدياد عدد السكان ،حيث اعتمدت الدراسة على تفاصيل عدة ،منها متوسط
العمر المتوقع ،ومتوسط الطول واستهﻼك السعرات الحرارية ،وأكدت
الدراسة أن ذلك أمر بديهي ﻷن "النمو السكاني يرافقه مزيد من اﻹنتاج
واﻻبتكار ،فكلما زاد عدد السكان ارتفع إنتاج السلع والخدمات لتلبية حاجاتهم،
وقل الفقر ،وتابعت الدراسة أن التحكم في زيادة السكان يضر الفقراء ،وأن
التركيز على التحكم في عدد السكان يهدر الوقت الثمين ،والطاقة والمصادر
واﻷموال وﻻ يحل مشكلة ،ﻷنه بكل بساطة ليس هناك مشكلة ،فبدﻻً من ذلك
يجب التركيز على المشكلة الحقيقة وهي الفقر ،وليس زيادة عدد السكان".
) (4
يذكر كوليير أن المهاجرين يميلون للسكن واﻹقامة في بعض المناطق النائية
والمتطرفة ،وأن تلك المناطق تحديدا ً قد تشهد إقامة مشروعات اقتصادية
وتنموية ،مما يجعل هناك فرصة لعمل المهاجرين ،يؤدي ذلك أيضا إلى ظهور
سوق جديد مرتبط بتلك الرقعة الجغرافية ،وينشط ذلك السوق في النواحي
الخدمية التي يقوم عليها المواطنون اﻷصليون ،مما يؤدي إلى تزايد أجورهم
وثروتهم ،وأنه وفي الكثير من الحاﻻت ،تكون العمالة المهاجرة أفضل على
الصعيد التقني والمهاري من العمالة اﻷصلية ،وبدﻻً من حدوث منافسة ما بين
الطرفين ،يحدث تكامل ونقل للخبرات مما يزيد من مهارة العمال من أهل
البلد ،ويؤدي إلى رفع أجورهم .ويؤكد كوليير أهمية التحويﻼت المادية
للمغتربين في تنمية اقتصاد بلدانهم اﻷصلية ،وتحقيق نهضة تحديثية فيها،
ويضرب على ذلك العديد من اﻷمثلة ،منها أن المهاجرين المكسيكيين في
الوﻻيات المتحدة اﻷميركية يرسلون  %31من مكاسبهم إلى المكسيك ،فيما
يقوم المهاجرون السنغاليون في إسبانيا بتحويل  %50من أرباحهم إلى أهاليهم
في السنغال ،وتعمل تلك اﻷموال الطائلة على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في
الدول النامية ،إذ تُستثمر في اقامة المشروعات اﻻقتصادية الكبرى في تلك
الدول ،وبالتالي إيجاد فرص عمل حقيقة لﻸيدي العاملة فيها ،مما ينتج عنه
تراجع في نسب الهجرة إلى الخارج ،(5) .وبطبيعة الحال فأن التحسن
اﻻقتصادي سواء للبلد المضيف او اﻷصلي ينعكس إيجابيا على جودة
المساكن واقتصادها.
ويرى البعض أن انتقال السكان من الريف إلى المدن المزدحمة يكون هروبا ً
من الفقر ،لكن البنك الدولي أصدر ورقة بحثية في عام  2008تناقش هذه
القضية بعنوان »الفقر الحضري ...الرؤية العالمية« .وأوضح البحث أن انتقال
الناس إلى اﻷماكن الحضرية المزدحمة لم يكن للهروب من الفقر فقط ،بل
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سعيا ً إلى حياة أفضل مع مرور الوقت ،بسبب وجود تحضر مستدام يساهم في
النمو اﻻقتصادي ،وهو اﻷمر الذي يحد من الفقر .وﻻ يعني ذلك أن المناطق
المزدحمة ﻻ يوجد فيها فقر ،لكن وجود الفقر في هذه اﻷماكن ليس بسبب عدد
السكان فقط(4) .

التحديات Challenges
الفقر :Poverty

العﻼقة بين اﻹسكان والفقر:
تكمن العﻼقة بين ظروف السكن وتجربة الفقر ،والعﻼقة بين أثر الفقر على
حياة الناس ودور اﻹسكان في تمكين الناس من الحصول على عمل باختصار:
 ان "الفقر الناجم عن تكاليف اﻹسكان" أعلى بكثير للمستأجرين ،وخاصةللمستأجرين من القطاع الخاص ،مقارنة بالمالكين.
 يعاني اﻷشخاص الذين يعيشون في الفقر من خطر لظروف السكن أكثر منغيرهم.
 سياسات اﻹسكان تقطع جزئيا الصلة بين الفقر وسوء أوضاع السكن.تؤثر ظروف السكن السيئة على بعض جوانب تنمية الطفل وصحة البالغين،وقد تؤثر على الدخل والعمالة.
 -تكاليف السكن تخلق الفقر والحرمان المادي.

يحدث خلﻼ في المنظومة بأكملها  ،وفي حالة العائلة المتمددة كثيرة العدد او
اﻻسرة التي يتزوج أبناؤها ويظلون مقيمين في نفس المسكن فأن التجزئة تكون
بشكل افقي حيث ينجز في نفس المجال وقد يكون بشكل رأسي.
اما على مستوى التنظيم العمراني :فأن التحول الديمغرافي بشكليه –النقصان
والزيادة يؤدي الى تشوه عمراني بالغ الخطورة ،حيث ان التحول بالنقصان
سواء بزيادة الوفيات )بسبب اﻻمراض واﻻوبئة والحروب( او عن طريق
الهجرة ،فيخرج السكان ويظل العمران مهجورا وكثيرا ما يتعرض لﻺهمال
تصاحبه في ذلك عوامل التعرية الطبيعية وكثرا من الضغوط وأحيانا الى
الزوال ) 7الصفحات . (83-79
من جانب اخر فمع زيادة الكثافة السكانية ،فإن سكان المدن بحاجة أكبر
للمساحات المفتوحة أو الخضراء أو المناطق الترفيهية ،فيجب أﻻ نفكر في
المبنى كعنصر فردي معزول ،بل كجزء من مجموعة من الشوارع والبنية
التحتية واﻷماكن العامة والمباني اﻷخرى التي يمكنها العمل معًا وإنشاء مدينة
وإحداث التغيير). (8
بشكل عام يذكر  ،Baldeaيمكن اعتبار أن أنسب أشكال الكثافة العالية في
البنية الحالية هي تلك التي تولد التنوع ،والتي يمكن أن تعمل كدعم مرن
لسكانها ولديها خصائص مكانية ووظيفية جوهرية ).(9 p. 182
جدول  : 1المؤشرات العمرانية المﻼئمة للهجرة والنمو السكاني والفقر
التحدي
الهجرة والنمو السكاني والفقر

عﻼقات الجوارالمعمارية.

 -بناء المنازل يخلق فرص العمل.

كلفة المسكناﻻقتصادية.

المساكن المستدامة والتي يؤخذ فيها بنظر اﻻعتبار تقليل تكاليف الطاقةوالوقود والحرارة والتبريد تساهم إيجابيا في تقليل نسب الفقر ).(6 pp. 7-14

مساحة السكن وعددالغرف.

المعايير العمرانية المﻼئمة للنمو السكاني والهجرة والفقر:

المستوى المعماري :حيث يحدث اﻻختﻼل في عﻼقات الجوار واﻻمنواﻻقتصاد ،حيث ان حجم اﻻسرة المتزايد عادة والذي يصل الى  7افراد في
المسكن وقد يزيد ،ﻻ يستوعبه المسكن في ظل القدرة المادية والشرائية
المتدنية للسكان سواء في المساحة او عدد الغرف ،وهو ما يدفع بالكثيرين الى
البحث عن مأوى بطرق شتى )قانونية ،غير قانونية ،واﻻستﻼف وغيرها(،
ولذا فأن إشكالية عدم اﻻستقرار تظل واردة مادامت العائلة تشهد تحوﻻت
اجتماعية تتعلق بعدد اﻻفراد .ومن جهة أخرى يعمد اخرون الى تحوير المجال
العمراني ،وهذا التحوير يتخذ صورا مختلفة ﻻستيعاب حجم اﻻسرة
ومتطلباتها ولو بالتضحية بمجال حيوي في المسكن  ،واستحداث مجاﻻت
إضافية عادة ما تكون غرف نوم ،وهذه محاولة من المستعمل في التكيف مع
المجال في حدود ما يسمح له وكثيرا ما يلحق هذا التغيير تشوها على المستوى
الخارجي ،فضﻼ عن ان الحجم العائلي ﻹفراد اﻻسرة ينشأ لديهم حب التملك
للمجال الخارجي ويشمل تعدي على الجوار ويحث على زيادة خرق القواعد
العمرانية المتعلقة على الخصوص بالمصلحة العامة والمجال العام ،وبالتالي

)من أوائل المفكرين الذين ناقشوا أهمية تصميم الفضاء الحضري(

جودة وظيفة السكن.-متانة البناء.

 -عوائد اﻹسكان تساعد على منع الفقر والحرمان المادي.

في غياب التخطيط اﻻجتماعي ،وتحت الضغط الديمغرافي المستمر وغير
المتوقع وغير المحسوب له قبل حدوثه في المجال الحضري ينمو العمران
ويتطور ويتشكل بنفس سرعة السكان في المجيء ولكن بطريقة مشوهة ،حيث
تفقد العمارة عناصرها اﻷساسية ،وتتخذ طابع المأوى فقط في عنصرها
الوظيفي ،اذ تفقد عنصر المسكن البشري بكل ما يحمله من وظيفة ومتانة
وجمال .ويقع التشوه في مستويين:

المؤشر

استقرار الساكنين.المصدر :الباحث استنادا على ماسبق

اﻷمن والجريمة :Security and crime

التعامل العمراني مع مشكلة اﻻمن- :
)(1

طرح  :Jacobsاكدت  ،Jacobsعند تناولها تحقيق اﻷمان للمجتمع،
على أهمية تعزيز الحركة داخل الفراغات الحضرية لتوفير المراقبة ،والحاجة
إلى التمييز بين الفراغات العامة والخاصة .وبالنسبة لها فإن نجاح اﻷحياء
السكنية متوقف على شعور السكان باﻷمن واﻷمان في الشارع ) 10صفحة
.( 81

طرح Oscar Newman:
عمل Oscar Newmanعلى تطوير بعضا من أفكار ، Jacobsوأكد على
أهمية المراقبة والفصل بين الفراغ العام والخاص ،وبناء على دراسة لمواقع
جرائم في مناطق سكنية في مدينة نيويورك ،اقترح Newmanفي كتابه
 Defensible Space: People & Design in the City Violentعام
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 ،1973بإعادة هيكلية البيئة الحضرية لتصبح قابلة للعيش بصورة أكبر ،وأن
يتم المحافظة على اﻷمان فيها ،ليس فقط من قبل الشرطة ولكن من قبل أفراد
المجتمع نفسه الذين يشتركون في استخدام أي منطقة حضرية ،وقد حدد
Newmanثﻼثة عوامل تساهم في زيادة معدل الجريمة في المناطق
السكنية :
•الغفلة  anonymity:وهي عدم معرفة السكان لجيرانهم.
• النقص في مراقبة المباني مما يسهل وقوع الجريمة دون أن يراها أحد.
• وجود طرق للهروب ،مما يمكن المجرمين من الهرب من موقع الجريمة .
وبناء على هذه العوامل طور Newmanفكرته عن الفراغ الذي من الممكن
الدفاع عنه"  ،"Space Defensibleومجموعة الوسائل التي تتحد لجعل
أي بيئة حضرية تحت السيطرة اﻷمنية من قبل سكانها ،وتشتمل تلك الوسائل
على الحواجز الحقيقة والرمزية وتطوير وسائل المراقبة ) 10صفحة .(82
اعتمدت المجتمعات على وسائل متعددة للوقاية من الجريمة والتصدي لها،
وقد كان من بين تلك الوسائل العقوبات والقوانين الجزائية والتدخل القضائي
والبحث الجنائي واﻹصﻼح العقابي ،إﻻ إن هذه اﻹجراءات لم تكن كافيه ﻷنها
لم تتجه بصوره خاصه إلى معالجه أسباب اﻹجرام والعوامل المؤدية اليه،
حيث أثبتت الدراسات إن العقاب وحده ﻻ يكفي ﻻستئصال الجريمة من
المجتمع بل هناك ثﻼث أساليب للحد منها (1 :أسلوب العقاب الذي يعتمد على
معاقبه المجرم بدرجه من اﻷلم تفوق المتعة التي حصل عليها من الجريمة
لردعه عن تكرار اﻹقدام عن ارتكابها (2 .أسلوب اﻹصﻼح الذي يعتمد على
الغاء الدوافع التي تدفع إلى الجريمة من خﻼل اﻻهتمام بالجوانب اﻻقتصادية
واﻻجتماعية والسياسية للمجتمع  (3أسلوب الحد من توفر فرصه الجريمة
الذي يعتمد على تعديل البيئة بحيث ﻻ تهيئ للمجرم الفرص المتاحة للجريمة.
وبهذا فأن الوقاية من الجريمة بمفهومها المعاصر تعتبر الخطوة اﻷولى لتقليل
فرصه حدوث الجريمة من خﻼل مواجهة البيئة المشجعة على وقوعها،
وبالتالي عدم إغراء المجرم بالتفكير في اﻹقدام على جريمته ،وﻻن هناك
ثﻼث عناصر يمكن أن تتوفر في الشخص ﻷجل إن يرتكب الجريمة هي
الفرص والقدرة والدافع ،لذا فان محاوله الرفع من مستوى اﻷمن من خﻼل
التصميم العمراني والمعماري يؤدي إلى منع أو خفض فرصة المجرمين
وقدرتهم ﻻرتكاب الجريمة ،وهكذا سوف يترك تأثيره على دوافعهم.
ومن جانب اخر ،فقد وجد إن تكاليف التصميم العمراني والمعماري للحد من
الجريمة اقل من تكاليف زيادة قوات اﻷمن واقل من تكاليف الصرف في توفير
الحماية الفردية أو الخاصة للوحدات السكنية والتي تجعلها تبدو في النهاية
وكأنها حصون أو قﻼع وليست مساكن ) 11الصفحات .(11-7
يميل كثيـر من علماء اﻹيكولوجيا إلى تقسيم المدن إلى عدة مناطق ،كمنطقة
المركز وهي المنطقة الحيوية التي تعج بمختلف النشاطات التجارية والسكانية
وتمتاز بازدحامها وتضم اغلب الشركات والمؤسسات ،وغالبـا تكون هذه
المنطقة غير مرغوبة بالسكن ،والمنطقة اﻻنتقالية والتي يتصارع فيها النمط
السكني مع النمط التجـاري الصناعي وهـي مناطق مكتظة أيضا وغالبا ما
يسكنها الفقراء أو أنصاف الفقراء ،ومناطق سكن العمال والموظفين وتكون
على شكل أحزمـة تحـيط بالمصانع والمؤسسات ،والمنطقة السكنية ﻷبناء
الطبقة الوسطى والعليا وهي أفضل من سابقاتها حيث توجد المكاتب والمهـن
الحرة ومعظم أفرادها نالوا قسطا من التعليم ،ومناطق الضواحي التي تكون
غالبا هي مناطق سكن للطبقات الغنية وهي مناطق مخططة غير مزدحمة
يتنقل أفرادها إلى المدينة بسياراتهم الخاصة.
ومن خﻼل ربط الجريمة بهذه اﻷنماط اتضح أن معدﻻت الجريمة تكثـر فـي
الـنمط اﻷول والثاني والتدرج بعد ذلك حتى تصل أدنى مستوياتها في مناطق
الضواحي ) 12صفحة . (46
ومن المهم ايضا تسليط الضوء على موضوع النوع اﻻجتماعي وعﻼقته مع
تشكيل وتخطيط الفراغات الحضرية في المناطق السكنية Planning
 ، Genderوكيفية تصميم هذه الفراغات من وجهة نظر أنثوية قائمة على
تلبية احتياجات المرأة المادية والمعنوية داخل البيئة الحضرية التي تعيشها،
والكفيلة بإعطائها الشعور بالراحة واﻷمان الحضري ،وذلك من خﻼل معرفة
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واقع المرأة الفراغي ،بهدف التعرف على سلوك المرأة المحلية داخل هذه
الفراغات ،وفيما إذا كانت احتياجاتها تراعى من قبل سياسات التخطيط عند
تصميم وتشكيل البيئة الحضرية أم ﻻ (10).
اما تأمين تلك اﻻحتياجات ،فعلى سبيل المثال:
• المرأة الشابة تحتاج إلى سهولة الوصول إلى المواصﻼت ،واﻷمان عند
التحرك في أنحاء المدينة.
•اﻷم العاملة بحاجة إلى سكن تستطيع تحمل تكاليفه ،والقرب من الخدمات
العامة وبخاصة خدمات رعاية الطفل ،وبحاجة أيضا إلى القرب من مكان
العمل والشعور باﻷمن واﻷمان.
• اﻷمهات اللواتي يتحملن مسؤوليات أطفالهن المراهقين بحاجة إلى خدمات
خاصة بهذا السن ،بما في ذلك سهولة الوصول إلى الخدمات العامة.
• النساء الكبيرات في السن بحاجة إلى منازل مناسبة ،وسهولة الوصول إلى
الخدمات ،باﻹضافة إلى الشعور باﻷمان 10) .صفحة .(50

المعايير العمرانية للتعامل مع اﻻمن والجريمة:
على الرغم من انه ﻻ توجد معادﻻت سحريه يمكن للمصمم تطبيقها عند
تصميم اﻷحياء السكنية لمنع أو الغاء الجريمة بشكل نهائي ،إﻻ إن هناك عدة
حلول تصميمية التي يمكن استخدامها ﻷجل بيئة سكنية ذات قابلية اقل لحدوث
اﻷنشطة اﻹجرامية فيها ،مثل وضوح المداخل إلى الحي كبوابات تحدد الحي
وتمنحه هويته المميزة بطريقه تمكن السكان من مراقبه هذه المداخل و التحكم
فيها ) 11صفحة  (15بعكس النفاذية المفرطة التي تعتبر ميزه حاسمه في علم
الجريمة والتي تبدو واضحة جدا ضمن خصائص السكن العشوائي (13 p.
) ،85باﻹضافة إلى الغاء الطرق الداخلة داخل اﻷحياء السكنية ،فضﻼ عن
تصميم شبكه طرق تخفض من سرعه السيارات و تحد من سيطرتها ،وكذلك
تصميم يزيد من فرصة السكان والمارة في المراقبة بحيث تمكن السكان من
داخل وحداتهم سكنيه من مراقبه اﻷنشطة المشبوهة حول الوحدات السكنية أو
في داخلها ) 11صفحة  ،(15وتحديد حدود المساحات الخاصة والعامة بشكل
واضح لتعزيز الشعور بالملكية بين السكان حتى يتمكنوا من تحمل المسؤولية
عن المنطقة المخصصة لهم ) ، (14 p. 57وتطبيق نظام التدرج الهرمي
للفضاءات والشوارع مما يؤدي إلى تمكين السكان من إداء بعض اﻷنشطة
المشتركة خارج الوحدات السكنية وبالتالي تقويه العﻼقات اﻻجتماعية بينهم
وتميز الغرباء بوضوح وسهولة ،حيث إن كبـر حجـم المدينـة وتعقيـد
العﻼقـات فيهـا أدى إلى ضعف في الضبط اﻻجتماعي ،كمـا أوضحت العديـد
مـن الدراسات عـن وجـود عﻼقـة طرديـة بـين كبـر حجـم المدينـة وزيـادة
نسـبة الجريمـة مـن حيث الكثافة السكانية ،فالعﻼقات بين سكان المدن الحديثـة
تتجـه نحـو النفعيـة والفرديـة وضًـعف التماسـك اﻻجتماعي ،وتفقـد بالتـالي
التقاليـد والعـادات واﻷعراف الكثيــر مــن قوتهــا ممــا يســاعد علــى تطــور
الجريمــة وأنواعهــا وأشــكالها واﻷساليب المستخدمة في ممارستها.
فعلى سبيل المثال وجد إن العمارة السكنية ذات المداخل المحصورة ضمن
فراغ مشترك يقلل تعرض ساكنيها لجرائم السرقة مقارنه بذات المداخل
المفتوحة بغض النظر عن المتغيرات اﻷخرى كتباين مستوى الدخل أو الجنس
العرقي أو الموقع وغيرها.
وأيضا هناك الحلول و المعالجات الفردية التي يلتجئ اليها الكثير من السكان،
فبما إن السرقات والسطو المسلح تعد واحده من اكبر مشكﻼت اﻷحياء السكنية
بالنسبة للسكان في العراق لذا نجد لجوء السكان للرفع من مستوى الوقاية من
الجريمة كوضع حديد للحماية على النوافذ واﻷبواب وحول وحدات التكييف
فضﻼ عن المبالغة في رفع اﻷسوار الخارجية ،وان كانت هذه الحلول تجعل
اقتحام الوحدة السكنية تبدو اكثر صعوبة واقل جاذبيه للصوص ،إﻻ إن بعض
هذه الحلول في الحقيقة قد تجعل المبنى مشوه بصريا ) 11الصفحات .(15-4
و يرى البعض أن انخفاض الكثافة في اﻷحياء السكنية وضعف الجيرة هي
عوامل تسـاعد على تكوين الجريمة ،كما يجب توجيه تخطيط المستوطنات
الجديدة بحيث يـتم منـع ظهور اﻷحياء العشوائية ،وبهذا يتم التخلص من
مصدر رئيسي لعـدم اﻷمـان اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بالنسبة لﻸسر
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والمجتمعات ،باﻹضافة إلى تطبيق اﻻشتراطات التصـميمية بالنسبة ﻷبواب
الهروب وقت الخطر أو الحريق ،ويحتاج اﻹنسان للشعور باﻷمن واﻷمان
أيضا باﻻتصال والقرب من الطبيعة مما يعمل على تأمين استقراره النفسي.
) 15الصفحات (30,31
وأيضا يجب اﻻخذ بنظر اﻻعتبار اضرار الحرائق وتوفير اجراءات تصميمة
للوقاية حيث ان هنالك عوامل تؤثر على تخطيط المبنى السكني مثل حجم
المبنى حيث ان كلما زاد حجم المساحة المعرضة للحريق في المبنى زاد
الخطر على الممتلكات واﻷرواح وزادت صعوبة السيطرة عليه  ،لذا بجب
وجود منافذ تخترق الحجم الكبير للمساحات ،فضﻼ عن وجود منافذ وصول
عربة اﻹطفاء إلى مكان الحريق لتكون منافذ سريعة وآمنة لوصول فرق
اﻹطفاء واختراق المبنى من أي اتجاه ،وأن تكون المداخل غير مغلقة ومتسعة
تسمح بمرور عربة اﻹطفاء ،مع تأمين حركة المرور فإن ذلك من دﻻﻻت
صﻼحية المباني السكنية ،كما ﻻ بسمح بزيادة طول أو عرض الواجهة عن
 50متر طولي إﻻ بوجود مدخل ﻷن ذلك يمنع وصول اﻹطفاء داخل المبنى
 ،وكذلك استخدام المواد المقاومة للحريق في تشييد المبنى مثل الطوب
والخرسانة ،وتوفير مسافة كافية بين المباني لعدم وصول حرارة اﻻشتعال
باﻹشعاع ،وتفيد المسافة بين المباني في حال اختﻼف ارتفاع المباني
المتجاورة أنها ﻻ تسمح بتطاير الشرر من المبنى الملتهب إلى أسقف المباني
اﻷقل ارتفاعا ،وفي حالة المباني متعددة الطوابق يجب توفير مسالك ومنافذ
للهروب كالسﻼلم اﻷساسية والبديلة بحيث تكون كافية وواضحة المداخل
والمخارج يسهل الوصول إليها من كل دور في المبنى ولها (16 pp. 32-
)34
) نعم هذا مجرد سرد ﻻستخﻼص المؤشرات ،ولكنها مرتبطة مع المتغيرات
الديموغرافية –حيث عندما تم تطبيقها على انماط سكنية مختلفة "لظروف
ديموغرافية مختلفة" ظهر الفرق في كفاءة النمط واستجابته لتلك المؤشرات(.
جدول  :2المؤشرات العمرانية للتعامل مع اﻻمن
اﻻمن والجريمة

المؤشر
وضوح المداخل الى الحي.منع النفاذية المفرطة.طبيعة طرق السيارات داخلالمناطق السكنية وسرعتها.
قدرة الساكن على مراقبة اﻷنشطةالمحيطة به.
مدى تطبيق نظام التدرج الهرمي.-وجود أماكن لﻸنشطة المشتركة.

حجم المباني.الحرائق

منافذ سالكة لوصول عربة اﻹطفاء)سريعة وامنة(.
مداخل متسعة.ﻻ يزيد عرض الواجهة عن  50اﻻبوجود مدخل.
توفير مسافة كافية بين المباني.-مسالك للهروب من المباني العالية.

التفاعل اﻻجتماعي :Social interaction
إن مدن العالم في طلب شديد على المزيد من المساحات المحددة التي تلبي
العﻼقات اﻻجتماعية والثقافية للناس.
في هرم ماسلو ،في المستوى الثالث ،توجد اﻻحتياجات العاطفية واﻻجتماعية،
وان عدم تلبيتها يؤدي إلى عواقب مختلفة ،معظمها غير سارة حيث تؤدي
اﻻحتياجات غير الملباة على هذا المستوى إلى اختفاء العﻼقات اﻷسرية
والتفاعﻼت اﻻجتماعية ).(17 pp. 377,378

شكل  :3هرم ماسلو
)(17 p. 378
ان البيئة السكنية توفر إمكانية أداء التفاعل اﻻجتماعي بين اﻻسرة والمجتمع
المحيط ،وبين افراد اﻻسرة الواحدة ،وهي في نفس الوقت توفر إمكانية التحكم
في التفاعل ،يمكن بذلك اعتبار ان الحيز المكاني للمسكن المنظم للعﻼقات
اﻻجتماعية انه يعطي فرصة اﻻختيار لنوعية العﻼقات المرغوبة منها )18
صفحة  ،.(58فالحرص على التفاعل اﻻجتماعي في داخل المبنى السكني
وخارجه ،والتي نشعر كثيرا بفقدانه في اﻵونة اﻷخيرة بالمدينة العراقية،
باﻹضافة إلى سيطرة وسائل التواصل اﻻجتماعي أصبح دور المعماريين
والمخططين اصعب وأكثر حساسيه ،فاﻻهتمام يكون باﻹضاءة و أبعاد الفراغ
و اختيار اﻷلوان المناسبة وغيرها ) 19صفحة . (174

المعايير العمرانية للتعامل مع التفاعل اﻻجتماعي:
تعد الحاجة للتفاعل اﻻجتماعي من أهم المتطلبات البشرية ،التي يسعى
المعمـاريون إلـى تـوفير وسائلها على المستوين العمراني والمعماري ،من
خﻼل توفير البيئة المهيأة ﻻلتقاء الناس علـى مستوى اﻷفراد أو الجماعات،
وتضم هذه الوسائل في البيئة العمرانية اﻷماكن الخاصة للحركـة والتجمع
والجلوس ،ضمن فراغات لها صفات خاصة كالتمركز ،و توفير اﻹضـاءة
المناسـبة بالكم و النوع ،وكذلك المعالجات الصوتية لتحسين نوعية الصوت
ومنع الضوضاء ،وكـذلك مراعاة ما يعرف باﻻتصال التعبيري اﻹيحائي بين
المبنى والمستخدمين والذي من خﻼله تتعزز رسائل التعارف والتواصل
بينهم ،وتوصف عملية إعادة بنـاء شـبكة العﻼقـات والتـرابط اﻻجتماعي في
البيئة العمرانية بأنها تكون عادة أصعب من إعادة بناء المباني المتهدمة )15
صفحة (37
يتأثر التفاعل اﻻجتماعي بعده عوامل ،إحداها المسافات ،فاﻹنسان يجمع مقدار
كبير من المعلومات عند المسافة الكبيرة ،في حين خﻼل المسافات الصغيرة
يأخذ مقدار قليل منها ولكن تكون انطباعات هامه و مكثفه وعاطفية ،و بهذا
فانه متى ما صغرت المسافات فأن قوه اﻻتصال بين اﻷفراد تزداد ) 19صفحة
 ، (172فالوحدات السكنية المتقاربة في مكان ما تيسر عمليه التواصل مع
اﻵخرين وجها لوجه و تعمل على تحفيز التفاعل اﻻجتماعي ) 20صفحة (84
،وأيضا عامل اﻻرتفاع ،فاﻷبنية المخفضة اﻻرتفاع تحافظ على اﻻتصال مع
حواس اﻷنسان بعكس اﻷبنية المرتفعة ،إذ إن اتصال اﻹنسان في المبنى مع
المحيط ممكن عند خمس طوابق أو ادنى ،فيستطيع اﻹنسان متابعه ومشاهده
الحياه مع الفراغات المحيطة  ،وذلك اﻻتصال يكون ممتاز في الطابقين
السفليين ،و معقول في الطابق الثالث و الرابع و الخامس ،أما فوق خمس
طوابق فيتبدل الحال جذريا فﻼ يمكنه أن يرى التفاصيل وﻻ أن يميز الناس و
يتصل بهم ) 19صفحة .(172
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يصعب تحقيق التفاعل اﻻجتماعي في كثافات عالية للغاية ،حيث يشعر
السكان بأن لديهم سيطرة أقل على بيئتهم اﻻجتماعية ويميلون إلى اﻻنسحاب
من المجتمع ،اذ يشعرون أنه غازي ويتجاوز سيطرتهم ،ولكنه يتحقق بشكل
جيد في كثافات عالية الى حد ما او عندما تكون هناك مساحة شبه خاصة بين
الفضاء العام والخاص )أي تحقيق تدرج فضائي( ،حيث تعد هذه المساحات
شبه الخاصة أو المناطق العازلة )الحدائق والشرفات ،وما إلى ذلك( مهمة جدًا
ً
انتقاﻻ لطيفًا بين الفضاء العام
من حيث التفاعل اﻻجتماعي وإنها توفر
والخاص.
وكذلك تزيد المسارات المشتركة لمواقع النشاط )الوحدات الخاصة وأماكن
وقوف السيارات والمرافق المحلية( في المجتمع من إمكانية التفاعل
اﻻجتماعي ،لذلك يفضل توفير مواقف للسيارات على أطراف المناطق
السكنية لمنع السكان من المشي مباشرة من وحدتهم الخاصة والدخول إلى
سيارتهم ،فحتى الوصول إلى سيارة الشخص يوفر إمكانية للتفاعل
اﻻجتماعي ،(21 p. 198) .وهذا ما تمت دراسته في الدراسات المعمارية
تحت مفهوم) تشجيع البيئة الصديقة للمشاة( ،حيث قدم) (Kempمجموعة من
ميزات اﻷحياء السكنية التي تتوفر فيها بيئة صديقة للمشاة تمثلت بمركز
واضح للحي السكني الذي يضم مباني باستعمال مختلط ،اما الفضاء العام
فيكون سهل الوصول بأقصى مسافة مساوية الى ) 200م ( ،مع مراعاة
التصميم لذوي اﻻحتياجات الخاصة وكبار السن ،ويجب ربط شبكات الشوارع
والنقل العام ،اضافة الى تقليل سرع السيارات من خﻼل تصميم الشوارع
بحيث تضم مواقف للسيارات ،مع تصميم مسارات المشاة وجعلها بيئة ممتعة
للمشي و حيوية و جاذبة ) 22صفحة .(12
بشكل عام ،ان تقسيم المساحة العامة والخاصة ،ونوعية المساحات المشتركة
ونوعها ووظائفها ،هي عوامل التصميم الرئيسية التي تؤثر على التفاعل
اﻻجتماعي في التطورات المشتركة ).(21 p. 225اين المتغيرات
الديموغرافية ) نعم هذا مجرد سرد ﻻستخﻼص المؤشرات ،ولكنها مرتبطة
مع المتغيرات الديموغرافية –حيث عندما تم تطبيقها على انماط سكنية مختلفة
"لظروف ديموغرافية مختلفة" ظهر الفرق في كفاءة النمط واستجابته لتلك
المؤشرات(.
جدول  :3المؤشرات العمرانية للتعامل مع التفاعل اﻻجتماعي
التحدي

المؤشر

التفاعل اﻻجتماعي

صغر المسافات بين الوحداتالسكنية تزيد التفاعل.
اﻻرتفاع-فاﻷبنية المنخفضةتحقق التواصل بعكس المرتفعة.
الكثافات العالية جدا ﻻ تكونجيدة للتواصل.
أهمية وجود المساحات شبهالخاصة.

المصدر :الباحث استنادا على ماسبق
التحوﻻت في استعمال اﻷرض في المناطق السكنية Changes
:in land use in residential areas
يقصد باستعماﻻت اﻷرض بأنها التوزيع المكاني لوظائف المدينة المختلفة
والمتمثلة بالمناطق السكنية والصناعية والتجارية والخدمية والوظائف
الترفيهية وكيفية تصميم الطرق وعملية التكامل بين الطرق الحديثة والقائمة
باﻻستناد على المعايير والمتطلبات الرئيسية للمدينة ،وإن كثافة الفعاليات
الوظيفية للمدينة ترتبط بحجمها وأهميتها اﻻستثمارية واﻻجتماعية وتأخذ تلك
الوظائف حيزها المكاني على شكل استعماﻻت تتقاسم اﻷرض الحضرية في
المدينة ) 23صفحة .(4
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أن استعماﻻت اﻷرض تمتاز بالديناميكية وهي مرآة ﻷنشطه السكان و
فعالياتهم داخل المدينة ،تلك اﻷنشطة تتصل بعﻼقات اقتصاديه واجتماعيه غير
مستقرة ،فأي تغير وتبدل بنمط هذه العﻼقات يرافقه حتما تغيير في اﻷنشطة
والفعاليات ،ويستدعي ذلك بالضرورة حصول تغيرات كبيره في استعماﻻت
اﻷرض لتتﻼءم مع النهج الجديد لمجتمع المدينة ،كما أن زياده عدد السكان
يصاحبه خلخله في التوزيع و الكثافة بين مناطق المدينة و هذا يقود من جديد
إلى أعاده توزيع و تغيير في استعماﻻت اﻷرض لتتﻼءم مع النهج الجديد
لمعطيات السكان من حيث الكم والنوع ،فنتيجة للنمو الحضري السريع الناجم
عن ازدياد عدد السكان في المدن و ارتفاع المستوى اﻻقتصادي لهم والتقدم
العلمي والتكنولوجي وسعي المواطنين للحصول على الخدمات التجارية و
تحقيق فرص العمل و اﻻستثمار التجاري ،و بسبب ضعف دور الرقابة من
قبل مديريه البلدية ،كل هذا يؤدي إلى تعدد اﻻستعماﻻت وتنوعها وتداخلها
بفوضوية داخل المدن ) 24الصفحات .(270-265

التشظية في المساكن :Housing fragmentation

تعريف اﻻفراز السكني Definition of
:residential secretion
عرفت الموسوعة العلمية اﻹفراز السكني بأنه "تقسيم حزمة أو قطعة إلى
اثنين أو أكثر لغرض البيع أو التطوير أو اﻹيجار" ،أما إعادة اﻹفراز السكني
فيشير إلى" إعادة تقسيم اﻷرض السكنية المفرزة سابقا إلى قطع أصغر وفقا
لحاجة اﻷسر الجديدة المنشطرة ووفقا لقوانين وتعليمات ومعايير جديدة"،
حيث توجد عوامل معينة من الضروري أن تراعى في عملية فرز اﻷرض
منها الخطوط السريعة والطرق وتبليطها ،مد المجاري وخطوط المياه والطاقة
الكهربائية و تشييد المدارس الجديدة ومباني قوات اﻻمن والحماية من الحرائق
وخطوط النقل وغيرها من الخدمات ) 25صفحة .(2
مع تطور المدن ،وزيادة أحجامها ومع بداية تنظيم الحركة العمرانية للمدينة،
وخاصة مع تعقد عمليات البناء ،وظهور أنواع جديده من اﻹعمال المعمارية
 ،كان ﻻبد للتحكم في ذلك النمو عن طريق إصدار عدد من القوانين ،التي
تهدف بصفة رئيسية إلى ضبط استعماﻻت اﻷراضي المستقبلية ،وحقوق البناء
الممنوحة داخل قطعة اﻷرض ،وتحديد اﻻرتدادات من حدود القطعة ،ونسبة
البناء ،وارتفاع المباني ،وعدد الشقق في المبنى ،وكذلك تحديد مساحة القطعة
الصغرى التي يسمح بها إقامة مبنى السكني أو المبنى العام ،ومواقع الطرق
وعرضها وشكلها الهندسي  ،وتوجبه أعمال البناء و تحديد الصلة بين
مساحات اﻷراضي السكنية ،وارتفاعات المباني ،وعرض الشوارع ،وهذه
القواعد ثابتة ويتم تطبيقها في جميع المدن بدون استثناء ،والذي اثر في
التشكيل العمراني والمشهد الحضري للمدينة ،ولكن عدم تطبيق الضوابط
القانونية على المناطق أدى إلى التغير في خصائص المخططات من حيث
رفـع الكثافات السكانية واﻹسكانية والبنائيـة فـي المنطقـة الـسكنية ) 26صفحة
 ،(2و إن هـذه اﻹفرازات الـسكنية جـاءت وفقـا لحاجــة اﻷســرة والفــضاء
المتبقــي مــن القطعــة الــسكنية دون اﻷخذ بنظر اﻻعتبار المعــايير
التخطيطيــة الخاصــة بتقــسيم القطــع واﻷراضــي الـسكنية فنتج عنها ظهـور
مـساحات وأبعاد غيـر قياسـية واحيانـا صـغيرة جـدا فـي القطعة الـسكنية
جـاءت كأسـهم فـي سـند الملكية نتيجة لعدم حضور لرقابة البلدية ،ومن الجدير
بالذكر ان عملية اﻹفراز بعد حصولها تتطلب خدمات بنى تحتية جديدة
للمجاميع المتكونة ،لهذا يلزم التأكيد على خضوع اﻹفراز للقوانين مع اكتساب
رخصة لﻺفراز لعله بهذا يكون احـد اﻷسـباب المهمـة والتـي سـاعدت فـي
سـد العجـز بالرصـيد الـسكني واستحواذ اﻷسـر الجديـدة المتكونـة علـى
فـضاء سـكني خـاص بهـا ) 25صفحة .(1وايضا يحصل نقص في المدراس
وتراكم الطﻼب في الصف الواحد مما يؤثر على العملية التربوية ككل ،
ونقص في المراكز الصحية واﻷمنية والخ ،مما يتطلب بناء غيرها او توسيعها
.

العوامل المؤثرة على اﻹفراز السكني :
الحالة اﻻقتصادية :يعتبر الدخل من اﻷسباب الهامة المؤثرة على الطلبالمكاني للسكن ،إذ أن ارتفاع مستوى الدخل يعني زيادة قدرة اﻷسر على
استهﻼك المزيد من المساحة السكنية للفرد الواحد واﻻنتقال إلى وحدات سكنية
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افضل ،كما أن اختﻼف مستويات الدخل تسبب في تنوع حجوم الوحدات
السكنية والحفاظ على المستوى العمراني لها ،فاﻷسر ذات الدخول العالية ﻻ
تحتاج إلى إفراز القطع السكنية التي تمتلكها ،بينما قد تلجأ اﻷسر ذات الدخول
المتوسطة إلى إعادة إفراز القطع السكنية ،أما بهدف حصول اﻷسر الجديدة
المنشطرة على مسكن خاص أو ﻷغراض استثمارية
 حجم العائلة :إن زيادة عدد اﻷسر وتنامي حجمها مع ظاهرة اﻻنشطاراﻷسري كلها عوامل مساعدة في إفراز اﻷراضي السكنية لغرض بناءها كل
على حدة.
مساحة القطعة :إن ارتفاع مساحات القطع السكنية المصممة أصﻼ تتيحلﻸشخاص أو اﻷسر احتمالية إفرازها إلى العديد من القطع السكنية النظامية
) 25صفحة .(6

هذه الحالة وخاصة عند استخدام الكثافات اﻹسكانية العالية في المناطق
المركزية في المدينة حيث ترتفع قيمة اﻷرض بصورة كبيرة ،وكذلك ان زيادة
هذه الظاهرة تؤثر بصورة غير مباشرة على كل من خدمات البنى التحتية
اﻻجتماعية والفنية والحاجة الى انشاء خدمات جديدة ) 25الصفحات .(8-7
جدول  :4المؤشرات العمرانية للتعامل مع التغيير في استعماﻻت اﻷرض
السكنية
التحدي

المؤشر

التغييرفي استعماﻻت اﻷرض
السكنية والتشظية

قابلية النمط على التشظية.-تؤثر سلبا على البنى التحتية.

المعايير العمرانية للتعامل مع التغيير في استعماﻻت اﻷرض السكنية وتشظية
المساكن:

التغيير في استعماﻻت اﻷرض
السكنية والتشظية تتناسب
عكسيا مع امكانية البنى التحتية
المتوفرة(.

عادة ما يكون التغيير في اﻻستعمال السكني لصالح اﻻستعمال التجاري،
ويؤدي الى اثار سلبية كانعدام الخصوصية في كافه مستوياتها ،إذ ﻻ يمكن
لسكان المنطقة اللقاء في حيهم السكني وارتياد اﻷماكن المفتوحة و الخضراء
ﻷنها باتت تابعه للمناطق التجارية ،وساعد هذا التغيير في ضعف التفاعل
اﻻجتماعي بين أفراد المنطقة السكنية نتيجة لضعف العﻼقات بالجيران و
نزوح الغرباء على المنطقة ،و أيضا فقدان اﻹحساس باﻷمان اﻻجتماعي لكثره
المترددين على المنطقة واستغﻼل الشوارع التجارية كمنفذ لهم و حرمان

 -دور التشريعات العمرانية

اين دور التشريعات العمرانة هنا ؟ )تم ادراجها في جدول المؤشرات(

اﻷطفال من اللعب في حيهم السكني ) 27صفحة  ، ،(14وبالنقيض فهناك
بعض الطروحات ترى ان عملية التداخل في استعماﻻت اﻷرض إيجابية
ومستدامة ،حيث ان تداخل اﻻستعماﻻت واختﻼطها والتنطيق المتنوع يلعب
دور مهم على مستوى اﻻستدامة حيث من الممكن ان يقلل من مسافة التنقل
بين الفعاليات ،ويشجع على استخدام العجﻼت الهوائية والتنقل سيرا على
اﻻقدام ،وفي السياق نفسه فأن النمط المختلط للفضاء الحضري من شأنه ان
يجدد الحياة في عدة أجزاء من المدينة ويعزز الشعور باﻷمان في اﻷماكن
العامة ،ﻷنها تبقى مشغولة اغلب اﻷوقات وهذا بدوره يزيد من إمكانية التفاعل
اﻻجتماعي بين المستخدمين ) ..(28ويبقى هذا التأثير مختلفا من منطقة الى

اﻷخرى فبعضها يكون إيجابيا وبعضها يكون سلبيا.
اما تأثير تقسيم المساكن او )تشظيتها ( على المنطقة السكنية فهناك تأثير
إيجابي يتمثل بزيادة عدد الدور السكنية في الموقع السكني بحد اكثر مما مصمم
له ،وبالتالي تحصل زيادة في عدد الوحدات السكنية ضمن الهكتار الواحد
،ومساهمة ذلك في سد العجز في الرصيد السكني الذي يعرف "بأنه النقص
في عدد الوحدات السكنية مقارنة بأعداد اﻷسر المتكونة ً نتيجة لعدم امكانية
تنفيذ العدد المطلوب من الوحدات السكنية سنويا ويصبح هذا العجز تراكميا
بسبب الظروف الطارئة مثل الحروب او الفيضانات او ما شابه ،وبذلك
يحصل عدم توازن ما بين العرض والطلب" ،كما ان هذه العملية قد تؤدي الى
تغير نمط الوحدة السكنية من منفصلة الى شبه متصلة او متصلة ،ويتوافق هذا
مع انشطار اﻷسر او تكون اﻷسر الجديدة والرغبة في تحقيق الخصوصية
والحصول على وحدة سكنية خاصة بكل اسرة ،بشكل عام تتم التشظية بالقطع
السكنية والدور السكنية الكبيرة الحجم وباﻷخص ذات المساحة )،(400-600
فضﻼ عن ان هذه العملية قد تساعد في زيادة التفاعل اﻻجتماعي ،فزيادة عدد
الوحدات السكنية تزيد من التقارب اﻻجتماعي بين اﻷفراد في هذه الوحدات
والذي يعد من العوامل اﻷساسية في تخطيط المجمعات السكنية ،اما التأثير
السلبي فيتمثل بتأثير التقسيم على الكثافة اﻹسكانية ،حيث تعد الكثافة اﻹسكانية
احدى المؤشرات اﻷساسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشكلة اﻹسكانية التي
تعكس الواقع السكني ،اذ انها تتعامل مع مفردات تصميمية وتخطيطية متعددة
تؤثر في المساحات المخصصة للمعيشة والفضاءات الخارجية ودرجة الراحة
النفسية للفرد .كما تتعلق بعوامل اجتماعية متعددة تعكس الواقع اﻻجتماعي
والثقافي والبيئي للمسكن ،وترتبط بالتنظيمات والتشريعات التخطيطية خاصة
تلك المتعلقة بتحديد حجم البناء على القطعة السكنية ،وكلفة اﻷرض
المخصصة ،حيث ان ارتفاع كلفة اﻷرض يجعلها تمثل نسبة كبيرة من كلفة
المشروع اﻹسكاني ،ولذلك يعد التوجه نحو زيادة الكثافة الحل اﻷفضل في

مﻼئمة للمواقع القريبة منمراكز المدن حيث ارتفاع
أسعار الدور واﻷراضي.
المصدر :الباحث استنادا على ماسبق

التلوث :Pollution

أنواع التلوث:
 3.6.1.1التلوث البصريVisual pollution:
يعرف على انه كل ما يؤذي البصر وينفره ،مثل العمارة غير المنظمة و
المباني الغير مدروسة واﻹعﻼنات العشوائية ،وتتعدد مصادر التلوث
البصري بالمدن المعاصرة من اﻹعﻼنات و الﻼفتات فضﻼ عن اﻻستخدام
المبهر لﻸضواء واﻷشكال واﻷلوان ،ويظهر التلوث البصري في البيئة
العمرانية بشكل عام بما تتضمنه من شوارع ومباني ومسطحات خضراء،
ومن السهل مﻼحظة التلوث البصري في المدن ﻻسيما المدن المزدحمة و
الكبيرة في دول العالم الثالث والتي بات التلوث البصري عامﻼ" مشتركا"
بينها ،و يمكن تحديد مﻼمح التلوث البصري كالعوامل التي تقلل من تكامل
اﻹحساس الجمالي للبيئة ،و كل ما ينقص من السﻼمة والنظافة واﻷصالة،
وفي تنافر اللون و الشكل والنسب ،و وجود عنصر ينافى المعالم البيئية وببدو
دخيﻼ" على البيئة ).(29وللتلوث البصري اثأر وخيمة ،فانعدام الجمال يؤدي
وبشكل متدرج إلى فساد الذوق العام ،وفقدان اﻹحساس بالجمال والرضا
بالصورة القبيحة نتيجة اعتياد القبح وشيوعه وانتشاره بين فئات المجتمع
لتكون هي القاعدة التي ﻻ تجد من يرفضها أو يسعى لتغييرها ) 30صفحة (5
.

3.6.1.2

التلوث الضوضائي :Noise pollution

يُعد أحد أنواع التلوث الخطرة ،وخصوصا في المدن الكبرى حيث
يؤدي إلى التوتر ،وإلى اﻹرهاق واضطرابات النوم ،فيضطرب عمل
الغدد الصماء ،ويتسع بؤبؤ العين ،وترتفع نسبة الكوليسترول في الدم،
وقد استخدم الصهاينة والنازيون التلوث الضجيجي على مساجينهم
لكيﻼ يقدرون على النوم ،فيسبب لديهم اﻻنهيار السيكولوجي والعصبي
وهذه من طرق غسيل المخ ) .(31بات الضوضاء
الصفة الرئيسية للمدن ،والتزاحم هو المسئول اﻷول عن ذلك ،ويعتبر
اغلب سكان المدن أن الضوضاء الزائدة تحتل المرتبة الثانية مباشرةً
بعد تلوث المياه بين القضايا البيئية التي تحظي باهتمامهم ،وأظهرت
دراسة قامت بها إدارة اﻹسكان والتنمية الحضرية في أميركا أن سكان
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المدن في أغلب اﻷحوال اعتبروا أن الضوضاء هو أسوأ صفة لمنطقة
السكن ،و عد الضوضاء والجريمة كأكثر العوامل التي تؤدي إلى
رغبة الناس في اﻻنتقال إلى جزء آخر من المدينة ).(32

3.6.1.3

التلوث بالنفايات :Waste pollution

المقصود بالنفايات هي مخلفات نشاط اﻹنسان في حياته اليومية ،من مواد
عضويه وورق وزجاج ومعادن وغير ذلك ،وتزداد نسبه النفايات في البلدان
النامية خاصه في ظل التضخم السكاني.
ان تراكم النفايات يؤدي إلى تخمرها من خﻼل مﻼيين الكائنات الحيه منتجة
كميات هائلة من غازات المدفأة مثل غاز الميثان الناتج عن التحلل الﻼهوائي
للمواد العضوية بواسطه الكائنات الحيه فضﻼ عن أكاسيد النيتروجين
والنشادر والكبريت ،من جانب اخر فأن تراكم النفايات قد يؤدي إلى اشتعالها
ذاتيا أو محاولة التخلص منها في يتم حرقها عشوائيا ،فنتيجة لذلك تنبعث في
الهواء أكاسيد الكبريت و غازات النيتروجين و أول أوكسيد الكربون و ثاني
أوكسيد الكربون و فلوريدات و أحماض الهيدروليك و هيدروكربونات
والدهيدات والديوكسينات وغازات حمضيه والفيرونات ،و هي مواد بالغه
السمية و تسبب التشوهات الخلقية والسرطان  ،و ينتج أيضا أطنان من الرماد
السام و ينطلق  28نوع مختلف من الغازات الثقيلة مثل الكادميوم و الرصاص
والكروم والزرنيخ والزئبق شديده السمية لترشيح محاليل من الرماد إلى المياه
الجوفية فتلوثها ،وتصيب المواطنين بالفشل الكلوي والتسمم واختﻼل الجهاز
العصبي المركزي و تلف المخ  ،فضﻼ على إن النفايات تجذب الفقراء إلى
النبش فيها دون ارتداء قفازات واقية بحثا عن شيء ذي قيمة يبيعونه أو قتات
يأكلونه ،وكذلك جذب اﻷطفال ﻻسيما في المناطق العشوائية إلى اللعب فيها
والعبث بمحتوياتها ،اﻻمر الذي يعرضهم إلى إصابات مباشرة بالجروح مما
قد تحتويه من مخلفات خطرة كالزجاج مكسور أو السرنجات الملوثة وانتقال
العدوى خﻼل الجرح ) 33الصفحات .(12-7

المعايير العمرانية للتعامل مع التلوث:
التلوث البصري الذي يتخذ اشكال عديدة في المناطق السكنية في المدينة
العراقية ،كاﻻتي:
في أحجام وأشكال المباني :إن التفاوت في تقنيات ومواد البناء المستخدمةبين مبنى وآخر ،والتباين في اﻻرتفاع بين المباني ،وانتشار اﻷلوان المزعجة
غير الهادئة ،أثر على البيئة البصرية السكنية بتشويهها وافتقارها إلى الطابع
الجمالي وعمل على حدوث خلﻼ واضحا في اﻹيقاع البصري والتناغم
التصميمي جراء عدم تناسق تلك اﻷبنية معماريا.
في اﻹضافات و التعديﻼت على الوحدات السكنية :نتيجة للقصور في تحقيقاﻻحتياجات و متطلبات المعيشية في العديد من المساكن وعجز العديد من
العوائل في الحصول على وحدات سكنيه مستقله ،فيتم لجوء السكان إلى إجراء
إضافات و تعديﻼت على الدور السكنية ،مع تعمد إهمال المحددات و القواعد
التخطيطية والمعمارية  ،كاﻹضافات على الفراغات الخارجية والداخلية
للمبنى وتعديل الواجهات ،و إجراء تغييرات في مواضع الفتحات و إغﻼق
الشرفات ،أو تقسيم الوحدة السكنية إلى عدة وحدات ،فينتج عن ذلك فقدان
الطابع العام والمميز للمباني و تغيير التركيب الداخلي لعناصر ومرافق
المنازل ،و عدم مﻼئمتها البيئية والوظيفية والجمالية في الغالب و ضياع
الخصوصية البصرية والسمعية وانعدام اﻻستقﻼلية و الشعور بالكأبة و بالملل
 ،فضﻼ على ما يترتب على ذلك من إفساد شكل واجهات المنازل و خاصه
في حالة العزوف عن استخدام مواد البناء ذات الطابع الجمالي و استبدالها
بمواد ذات أقل كلفه مما أدى إلى تحويلها إلى ابنيه ممسوخه.يجب ان يشار
الى ان يعد تلوثا جماليا وليس بيئيا – نعم ذكر اعﻼه )التلوث البصري(
في البناء غير المكتمل :انتشار العمارات السكنية والمنازل غير مكتملةالبناء ،إذ يتركها أصحابها على شكل هياكل كامله أو جزئيه أو أنصاف مباني
بدون إكمال بنائها ،فينتج عنها منظرا مشوها للمناطق المتواجدة فيها وأماكن
موائمة ﻹيواء الحيوانات وتجمع النفايات واحتضان اﻷفراد الخارجين عن
القانون.
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 في اﻻستغﻼل الخاطئ ﻷجزاء المباني :وباﻷخص أسطح الدور السكنيةوالعمارات والشرفات والفضاءات الفارغة المحيطة بالبناء ،إذ يلجأ البعض
إلى استغﻼلها ،كمواضع للتخلص من النفايات )خاصه تلك القابلة للتدوير(
كاﻷجهزة الكهربائية والميكانيكية التالفة وغير المستعملة واﻷثاث القديم
واﻷخشاب ،وبقايا المواد اﻹنشائية وغيرها ،كما تستغل اﻷسطح والشرفات
والنوافذ أيضا لتثبيت أجهزه التكييف وأطباق التقاط البث الفضائي بشكل
عشوائي وكثيف ،اﻷمر الذي يشوه منظر المبنى العام.
 في تغيير استعماﻻت اﻷرض :نظرا لصدور القوانين والتشريعات التيسمحت بتغيير استعماﻻت اﻷرض ،كقرار إضافة طابق ثالث على اﻷبنية
السكنية القائمة ،مما أدى هذا اﻹجراء غير المدروس للكثير من الخدمات إلى
تداخل اﻻستعمال السكني مع الخدمي والتجاري ،واختﻼط استعماﻻت اﻷرض
الخاصة والعامة ،وانتشار الحرفيين والورش في المناطق السكنية ،اﻷمر الذي
أفقد المحلة السكنية الخصوصية والعزل اﻻجتماعي والبصري والبيئي ثم
فقدان عنصر اﻷمان.
فضﻼ عن اﻵثار الناتجة من سوء البنى التحتية وانتشار مولدات الكهرباء
الخاصة ) 30الصفحات .(14-8
والتلوث الضوضائي الذي يُعد أحد أنواع التلوث الخطرة ،ومن أسباب
الضوضاء بالمناطق السكنية في العراق:
وفقا ﻷغلب الدراسات التي تخص الضوضاء في المدينة العراقية ،فإن أكثرمصادر الضوضاء إزعاجا هي ضوضاء حركة السيارات بالدرجة اﻷولى
وصـوت منبـه السيارات بالدرجة الثانية ولعب اﻷطفال مقابل المساكن
بالدرجة الثالثة ) 34صفحة .(141
الضوضاء اﻻجتماعية التي تحدث في المحيط السكني وتأتي على قمة أنواعالضوضاء ولها عده مصادر لﻼنبعاث ،كاﻷصوات العالية الصادرة عن
اﻷشخاص وأصوات الموسيقى الصاخبة وضجيج الحيوانات الضالة واﻷليفة
كالقطط والكﻼب ،وضحيج المدارس ) ،(32فضﻼ عن )ضوضـاء المولـدات(
فلضوضـاء المولـدات تأثيرات علـى الصـحة العامـة سـمعية )مؤقتـة
ومزمنـة( وغيـر سـمعية ،وﻻسيما أن فتـرة التعـرض لهـذا المصـدر تعتبر
كبيرة حيث تتـراوح بـين  20-12سـاعة بـاليوم الواحـد ،أمـا شـدة ضـغط
الصـوت النـاتج مـن هـذا المصـدر فتتـراوح بـين ) (92-70دي سيبل وفقا
لنوع و حجم المولدة وطريقة تشغيلها ).(35
بالنسبة للعمارات السكنية فيكمن الضوضاء في الصوت الناتج عن صعوداﻷشخاص ونزولهم والكﻼم داخل العمارات السكنية .باﻹضافة الى التلوث
بالنفايات التي تؤدي الى مخاطر كثيرة على سكان المناطق السكنية.
جدول  :5المؤشرات العمرانية للتعامل مع التلوث
التحدي

المؤشر

التلوث البصري

 إن التفاوت في تقنياتومواد البناء المستخدمة
بين مبنى وآخر.
التباين في اﻻرتفاعبين المباني.
انتشار اﻷلوانالمزعجة غير الهادئة.
اﻹضافات علىالفراغات الخارجية
والداخلية للمبنى.
التعديل غير المتقنللواجهات.
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 إجراء تغييرات فيمواضع الفتحات
وإغﻼق الشرفات.

تسبب اﻹجهاد النفسي ويمكن أن تؤثر سلبًا على تقدير الذات واﻻكتفاء الذاتي
لﻸسرة ) .(37 p. 263وفقا لستون )" (2006ﻻ يمكن تجاهل جودة
المساكن"،

تقسيم الوحدة السكنيةإلى عدة وحدات.

فالجودة تضم العديد من المفاهيم ،فقد تكون المساكن سيئة إذا كانت رطبة أو
موبوءة أو باردة أو متهرئة ،كما يمكن اعتبار السكن سيئًا إذا كان غير قادر
على استيعاب عدد اﻷشخاص الذين يسكنون فيه ) (37 p. 262فهناك بعض
اﻷبحاث التي تشير إلى أن وضع الناس في ظروف معيشية ضيقة ومزدحمة
يمكن أن يؤثر على رفاههم حيث ارتبط ازدحام المساكن باﻹجهاد والعدوان،
كما تشير اﻷبحاث الحديثة إلى أنه قد يكون هناك تأثير لﻸطفال الذين تتم
تربيتهم في هذه اﻷماكن ،والذين يعانون من صعوبة العثور على مساحة
خاصة هادئة للقراءة وإكمال دراستهم المدرسية . (38).تقول الدكتورة أزهار
أبو علي ،مستشارة ومعالجة نفسية :البيئة المعيشية لها آثار نفسية مختلفة على
اﻷطفال ،وكذلك على أفراد اﻷسرة الكبار ،وعلى سبيل المثال ،إذا كانت البيئة
مكتظة بأفراد اﻷسرة ،ويعيشون في مناطق صغيرة ،هذا الوضع قد يؤدي إلى
انعدام الخصوصية ).(39

استغﻼل خاطئﻷسطح الدور السكنية
والعمارات والشرفات
والفضاءات.

التلوث السمعي

تغيير استعماﻻتاﻷرض.
سوء البنى التحتيةوانتشار مولدات
الكهرباء الخاصة.
 حركة السيارات.اﻷصوات العاليةالصادرة عن
اﻷشخاص.

النفايات

وضحيج المدارس.
النفايات المتراكمةوعدم وجود أماكن
خاصة لها.
نفايات المولدات
تلوث الهواء و التلوث
البيئي وغازات
المولدات

المصدر :الباحث استنادا على ماسبق

الترفيه :Entertainment

طرح Jim Kemenyتشير العﻼقة بين اﻹسكان والرفاهية والتطورات النظرية السريعة في
أبحاث الرعاية اﻻجتماعية إلى الحاجة الملحة للبدء في استكشاف عﻼقة
ي.
اﻹسكان بالرفاهية بشكل عام ونظر ً
توجد اختﻼفات كبيرة من شأنها أن تحدث تباينات واسعة على الرفاه
اﻻجتماعي ،وتشمل هذه اﻻختﻼفات مهنة الساكن ،والفوارق بين الملك
الخاص واﻹيجار العام واﻹسكان اﻻجتماعي الطوعي ،وكون المسكن مفروش
او غير مفروش ،باﻹضافة إلى ذلك ،هناك اختﻼفات كبيرة تعتمد على
الظروف الخاصة لﻸسر المعيشية ،و اﻻختﻼفات الواضحة بين السكن
اﻻستثماري او التعاوني ،فاﻻستثماري يساهم في صيانة المنازل  ،في حين
أن اﻵخر لديه اﻹيجارات غير الهادفة للربح ،والتمويل التعاوني بدون فوائد،
ويكون البناء والصيانة بواسطة المنظمات العامة ،ولهذا تختلف الطبيعة
الشاملة لمزيج الرعاية اﻻجتماعية في المجتمعين اختﻼفًا جذريًا عن بعضها
البعض على الرغم من أنه يبدو على المستوى السطحي أن هناك نسبًا متشابهة
جدًا من حيازة اﻹسكان "نفسها"(36) .

المعايير العمرانية للتعامل مع الترفيه:
جمعت مراجعة اﻷدبيات اﻷكاديمية دليﻼً قويا ً على اﻷثر المباشر لﻺسكان
السيئ ،وسوء ظروف السكن ،والتشرد ،واﻻكتظاظ على الصحة النفسية
لﻸشخاص ،وقد وجدت الدراسات أن المساكن ذات النوعية الرديئة يمكن أن

ويمكن للبيئة اﻻجتماعية -العﻼقات والتفاعﻼت بين الساكنين -أن يكون لها
تأثير كبير على الصحة ونوعية الحياة ،فيمكن لشبكات الدعم اﻻجتماعي
والمشاركة اﻻجتماعية القوية أن تحسن من مهارات اﻷشخاص الوظيفية
ونوعية حياتهم ويمكن أن تساعد كبار السن على العيش لفترة أطول ،وعلى
العكس يمكن أن تؤثر الضغوطات مثل الجريمة والعنف والعزلة اﻻجتماعية
سلبًا على الصحة العقلية والذهنية والجسدية .(40 p. 8) .ومن جانب أخر
يمكن للسكن المحدود التكلفة أن يجبر اﻷسر على إجراء مقايضات صعبة
يمكن أن تؤثر سلبا ً على الصحة ،فالبالغين الذين لديهم سكن غير مستقر )على
سبيل المثال ،الذين يقفون وراء إيجارهم أو رهنهم أو هم بﻼ مأوى( هم أكثر
عرضة للمخاطر الصحية وللتعرض للقلق أو اﻻكتئاب من أولئك الذين لديهم
مساكن مستقرة ). (40 p. 5
ومن القضايا التي لقيت اهتماما كبيرا من الباحثين الحضريين ،قضية تأثير
البيئة المحيطة في المناطق السكنية على النساء وأدوارهن كأمهات ،حيث
دعت العديد من الدراسات إلى ضرورة إضافة مساحات خضراء وتقديم
خدمات ترفيهية داخل البيئة السكنية ،وذلك ﻷهمية تأثير البيئة الخارجية على
صحة اﻷطفال وتطوير مهاراتهم العقلية .فعلى سبيل المثال ،أظهر الباحثون
تراجعا في عﻼمات طﻼب المدرسة اﻻبتدائية في الوﻻيات المتحدة ،حيث
توصلوا بعد دراسة طويلة لتلك المشكلة إلى أن السبب يعود إلى عدم اﻻهتمام
الكافي بأهمية المحيط الفيزيائي وتأثيره على التحصيل العلمي والقدرة
التعليمية ) 10صفحة . (52
والتلوث البيئي ضروري أيضا والضوضاء ،فكلها سمات مهمة على الترفيه
والصحة النفسية ).(37 p. 262
في العراق يواجه العراقيون مشكله الترفيه بشكل كبير وعلى الرغم من أن
ليس الجميع يستشعروها أو يطالبون بها ولكنها مشكله حقيقيه تبدأ من
داخل المنزل وتتوسع لتشمل الحي السكني والمدينة العراقية ككل ،فبعد
اﻻنقسامات في المنازل واستغﻼل الحدائق للبناء )التشظية في المساكن(
أصبحت المنازل ﻻ تحتوي على حدائق للجلوس والحديث مع العائلة وتبادل
النشاطات الترفيهية كما كان
سابقا ،باﻹضافة إلى المشهد الحضري الملوث بالتجاوزات والتفاصيل غير
المدروسة والمتكلفة والتي تزيد من سوء مزاج الشخص ،وبسبب أهمية
)الخصوصية( فهي تنعكس ايضا على تصميم الحي او المدينه ،فالمجتمع
ذات الخصوصيه العاليه يتضايق عند وجود محﻼت تجاريه وتجمع الشباب
حولها ما يقيد حركه النساء.
جدول  :6المؤشرات العمرانية للتعامل مع الرفيه
التحدي

المؤشر

الترفيه

 وضع الناس في ظروفمعيشية ضيقة ومزدحمة
يمكن أن يؤثر على رفاههم
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حيث ارتبط ازدحام المساكن
باﻹجهاد والعدوان.
 اﻻنقسامات في المنازلواستغﻼل الحدائق للبناء
تؤثر سلبا على الترفيه.
 اﻷشجار والنباتات فيالمنطقة السكنية تساعد كثيرا
على الترفيه.
المشهد الحضري الملوث
بالتجاوزات والتفاصيل غير
المدروسة والمتكلفة والتي
تزيد من سوء مزاج
الشخص.
تغيير استخدامات اﻷرضيؤثر سلبا على ترفيه النساء
واﻷطفال.
احتواء المنطقة السكنيةعلى مراكز ترفيهية او
ثقافية او بالقرب منها.
المصدر :الباحث استنادا على ماسبق

الجانب التطبيقي-:
دراسة حالة  :سيتم نطبيق تلك المؤشرات على منطقة تقليدية متمثلة بمنطقة
الكريمات التقليدية )ضمن جانب الكرخ(:
طريقة التحليل:
مناقشة كيفية تعامل كل من النمط التقليدي مع كل اعتبار مجتمعي تماستخراجه )من اﻻطار النظري(.
إعطاء تقييم )على ضوء المناقشة( ضمن ثﻼث مستويات )كفوء،متوسط الكفاءة ،ضعيف الكفاءة(.
ويكون بضمن جداول ليسهل ذلك.
ثم افتراض ان لكل اعتبار كفوء يتم احتساب  3نقاط بينما تمنح نقطتينللمتوسط ونقطة واحدة للضعيف ،لكي يمكن تحويلها الى ارقام لقياس
الكفاءة.

وصف منطقة الكريمات:
هي محلة تقليدية تقع في الجانب الغربي من بغداد ،في جانب الكرخ ،يحيط
بها من الشمال الشرقي نهر دجلة ومن الجنوب كرادة مريم ومن الشمال
الغربي الشواكة ،وعﻼوي الحلة ومحلة الدوريين من الغرب ،ويجاورها جسر
اﻻحرار.

شكل  :4الكريمات ومجاوراتها

اﻻعتبارات العمرانية المﻼئمة للنمو السكاني والهجرة والفقر:
متانة البناء :يعود تاريخ بناء المساكن الموجودة حاليا في المنطقة التقليديةالى حقبة اﻻربعينيات او الخمسينيات من القرن المنصرم ،وبعضها تم تجديدها
او إعادة بناءها .الطابع العام لهذه المساكن يوحي بشيخوختها على الرغم من
سمك الجدار واﻻهتمام باﻷسس ،وان الكثير منها مر بمرحلة التهرئ التلقائي
نتيجة لعدم اﻻهتمام بالبنى التحتية والخدمية ،والمياه الجوفية.
عﻼقة الجوار المعمارية :المساكن متﻼصقة ومتجاورة بطريقة ﻻ تسمح
للمهاجرين او اﻻسر الكبيرة العدد من التجاوز على حدود المسكن ،وهذا ما
يمنع من تأثير تبعات ذلك التجاوز بصريا ووظيفيا وقانونيا )غير قابلة لتكوين
العشوائيات والتجاوزات بسبب طبيعتها المتﻼصقة(.
كلفة المسكن اﻻقتصادية :هناك حالة جدال دائم ورؤى مختلفة حول أسعار
العقارات في هذه حيث يرى البعض ان المناطق التراثية يجب شرائها من
أهلها للمحافظة عليها وصيانتها وتحويلها لقضايا سياحية او ثقافية ،هذه الفكرة
عادة ما تقدمها الحكومات او الشركات اﻻستثمارية ،ومعمول بها في الكثير
من دول العالم.
ان إعطاء قيمة مادية كبيرة لهذه المساكن يعتبر من أكبر اﻷسباب التي
يجعلها متروكة بدون مصير يذكر لسنوات كثيرة ،اذ يكون صاحبها بانتظار
من يقدم له الثمن الذي يشعره باستحقاقه .وعموما فأن إضفاء سمة "الحفاظ"
على عقار ما تؤدي الى تجميده عادة لغاية استحصال الموافقات اﻷصولية
الﻼزمة.
وهناك من ﻻ يرى أي قيمة لهذه المساكن .لكن مع هذا فالجميع متفق على
ارتفاع اسعار اﻻراضي في هذه المناطق.
اما إيجارات هذه المساكن فتكون بأسعار مناسبة مقارنة مع المنطقة
المجاورة )في الصالحية( ويسكنها اشخاص ذوو إمكانية تميل الى الضعيفة او
المتوسطة.
اغلب هذه المساكن تكون مؤجرة ،وان مالكيها يسكنون في مساكن أحدث في
مناطق بخدمات أفضل .ومع هذا ،ﻻ يجب ان نغض النظر عن وجود الكثير
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من المالكين وأصحاب اﻻمكانية الكبيرة والذين تسمح لهم الظروف بتغيير هذا
المسكن ولكنهم بقوا في هذه المنطقة لدواع عائلية او عرقية او لدواعي عمل
او لتعلقهم العاطفي بالمنطقة.
مساحة السكن وعدد الغرف :مساحات المساكن وعند تجولنا فيها لم نرى
ارتفاع أكثر من طابقين ،قد يرجع السبب الى عدم تحملها وتهرئها او بسبب
المحددات البنائية للمناطق التراثية.

اﻻعتبارات العمرانية لتحقيق اﻻمن:

وضوح المداخل الى الحي :ان المداخل المتعددة والرفيعة تكون غيرامينة ،وهناك مداخل أساسية تكون امينة كما موضح في الشكل ).(5

استقرار الساكنين :بسبب سوء حالة المساكن والبنى التحتية والخدمية ،يكون
سكانها غير مستقرين ،وهي في اتجاه تحولها لمخازن او ﻷغراض تجارية.
القدرة على التكيف ومرونة السكن :على الرغم من سوء الحالة البنائية لهذه
المساكن وتهرئها ،ولكنها تبقى بجدران سميكة واساس متين ،وهذا ما يجعل
تهرئها جزئيا ،يسمح لذوي اﻹمكانيات المحدودة من اجراء تعديﻼت تكميلية
وجزئية لغرض التكيف على العيش بها .اما مرونة المسكن ،فأنها مساكن
صغيرة الحجم وغير قابل للتغيير او غير مرنة.
اكتفاء المنطقة السكنية بالخدمات كالمدارس والمراكز الصحية :ﻻ تحتويالمنطقة على اي مدرسة او حضانة او روضة بداخلها ،بل تعتمد على ما
موجود في المناطق المجاورة من الشواكة .لكنها تحتوي على جامع وسوق.
المناطق الخضراء :الفناءات الداخلية للمساكن مناسبة جدا لزراعة النباتات،اما الفضاءات خارج المساكن فأنها تفتقر للحدائق والمناطق الخضراء.

التنوع في اﻻشكال :ويقصد به التنوع الوظيفي )تنوع اﻷنماط ،وتنوع
اﻻحجام للمساكن(.
هذه المساكن في اﻷصل كانت معروفة بتنوعها وتعبيرها عن هوية مالكها
وتفردها ،ولكن مع مرور الوقت أصبحت أقرب للمتشابهة بسبب تعرضها
لظروف مشابهة من التقسيم والتغيير .ان الطبيعة اﻻجتماعية المتفاعلة
ساعدت في تشابهها بشكل كبير بسبب استعارة اﻷفكار والتجارب بين
الساكنين واجراء التغييرات بنفس الخبرات .ومن الممكن ان تكون هذه
المساكن متنوعة بشكلها الخارجي ،كشكل الشناشيل ،او اﻻعمدة ،او الجدران،
لكن هذا ﻻ ينعكس على حل مشاكل الهجرة او الفقر او النمو السكاني .

جدول  :7المؤشرات العمرانية المﻼئمة للنمو السكاني والهجرة والفقر

شكل  :5وضوح المداخل الى الحي
طبيعة طرق السيارات داخل المناطق السكنية وسرعتها :ﻻ تتمكن السيارات
من الدخول الى ازقة هذه المنطقة بسبب ضيقها ،ولكنها تبقى على الشوارع
المحيطة ،ولهذا يستعين السكان بالدراجات الهوائية او النارية والعربات ،هذه
الوسائل قد تشكل خطرا على المارين وتؤثر سلبا على لعب اﻷطفال.
قدرة الساكن على مراقبة اﻷنشطة المحيطة به :نظرا لتﻼصق المساكن،والنسيج المتضام للمنطقة ،فأن العﻼقات اﻻجتماعية تكون جيدة ،هذه العﻼقات
تساعد في معرفة اﻷشخاص وتمييز الغرباء ،وأيضا وجود الشناشيل يسمح
بمراقبة اﻻزقة .ولكن هذه القدرة قد تغدو سﻼحا ذو حدين ،اذ تسمح لضعاف
النفوس بالتجسس على المحيطين ﻷغراض عديدة احداها الجرائم.
وجود أماكن لﻸنشطة المشتركة :اهم عنصر تصميمي في هذه المنطقةالتقليدية يساعد على لقاء الناس ويجمعهم هو الزقاق ،ثم الباحات واﻷسواق،
فهي عناصر فعالة للتفاعل ومعرفة الناس وتمييز الغرباء.
المداخل المشتركة أكثر امنا من المداخل المفتوحة :مداخل المباني السكنيةمنفصلة بعضها عن بعض ،فلكل مبنى مدخل ،بعكس العمارات السكنية مثﻼ
التي تحتوي على مدخل واحد يضم عدة وحدات سكنية يسهل مراقبته واغﻼقه
او فتحه باﻻتفاق بين سكان العمارة.
توفر الخدمات العامة الضرورية كالمواصﻼت العامة والخدمات والمدارسوالمحال ووسائل الترفيه :تتوفر المواصﻼت في المنطقة ،اما المدارس فأنها
ﻻ تحتوي على اي مدرسة او حضانة او روضة بداخلها ،بل تعتمد على ما
موجودات في المناطق المجاورة من الشواكة .لكنها تحتوي على جامع وسوق.
اما أماكن الترفيه فأن المنطقة قريبة من نهر دجلة وهو عنصر ترفيهي هام
ﻷهالي المنطقة.
التعامل مع ذوي اﻻحتياجات الخاصة :المنطقة السكنية ذات مساكن افقيةتتكون من طابقين ،ويستطيع ذوو اﻻحتياجات الخاصة مزاولة نشاطاتهم دون
معوقات السﻼلم او المصاعد ،والمنطقة ﻻ تحتوي على سيارات او ما يهدد
حياتهم عند التجول فيها ،لكنها تحتوي على الدراجات الهوائية او النارية
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والعربات ،هذه الوسائل قد تشكل خطرا على المارين ،فضﻼ عن ان اﻻزقة
في حالة نشاط وحركة دائمة تسمح للمارين بمساعدتهم إذا احتاجوا لها.
الكثافة :المناطق ذات الكثافة العالية من هذا النوع ،قد تؤدي الى تفشيالجريمة بسبب زيادة الفقر.
إمكانية النمط في تكوين اﻻحياء العشوائية :إمكانية هذا النمط في تكوينالعشوائيات ضعيفة ،بسبب عدم توفر اﻷراضي الفارغة او المتروكة،
والمساكن متﻼصقة ،وﻻ يوجد امامها او خلفها فضاء واسع متروك يسمح
للساكنين بالتجاوز عليه او تكوين العشوائيات.
مدى قرب المسكن من الطبيعة :الفناء الداخلي يحافظ على اتصال المسكنبالطبيعة ،وقد يضمن اﻻستقرار الطبيعي النفسي للساكنين ،وكذلك يرتبط هذا
النمط باستخدام مواد طبيعية يمكن مﻼحظتها عند التجول في المنطقة مثل
استخدام الخشب بكثرة ،وبعض الزخارف المستوحاة من الطبيعة ،فضﻼ عن
انه يتعامل جيدا مع اشعاع الشمس ودرجات الحرارة ،فيجعل الساكنين
متواصلين مع الطبيعة بدﻻ من اﻻختباء من الظروف المناخية القاسية في
فصل الصيف ،وهو قريب من نهر دجله ولكنه يفتقر للمناطق الخضراء خارج
المساكن.
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اﻻعتبارات العمرانية المﻼئمة التفاعل اﻻجتماعي:
الكثافات العالية جدا ﻻ تكون جيدة للتواصل :المنطقة السكنية ذات كثافةسكنية وبنائية عالية ،تشجع الكثيرين من سكانها على التواصل ،بينما قد تضع
البعض منهم ضمن حذر شديد وعزلة.
أهمية وجود مركز واضح للحي السكني :ﻻ يوجد مركز واضح يتوسط
الكريمات ،لكن ضفاف دجلة يعتبر مركز )ذا وظيفة( وفعال للمنطقة.
تصميم مسارات المشاة واﻻهتمام بتفاصيلها مثل صبغ اﻷرصفة واﻷشجار
واﻻضاءة ،بحيث يجعلها بيئة ممتعة :مسارات المشاة غير مؤهلة في اغلبها
كما موضح في الشكل ).(6

حجم المباني :مساكن صغيرة الحجم ،وهذا يسبب سهولة انتقال الحرائق.منافذ سالكة لوصول عربة اﻹطفاء )سريعة وامنة( :اﻻزقة غير متساويةفي العرض ،ولكنها بشكل عام تعتبر ضيقة وﻻ تسمح بمرور سيارات واليات
اﻹطفاء.
جدول  :8اﻻعتبارات العمرانية المﻼئمة لﻸمن

شكل  :6اهمال مسارات المشاة وتلوثها
التشظية في الدور السكنية يساهم إيجابيا في التفاعل اﻻجتماعي :مساكنهذه المنطقة بوضعها الحالي صغيرة الحجم ومتﻼصقة وغير قابلة للتشظية
أكثر.

جدول  :9اﻻعتبارات العمرانية المﻼئمة للتفاعل اﻻجتماعي
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اﻻعتبارات العمرانية للتعامل مع التلوث:

جدول  :10اﻻعتبارات العمرانية المﻼئمة للتلوث

 التفاوت في تقنيات ومواد البناء المستخدمة بين مبنى وآخر:المساكن متشابهة في التقنيات ومواد البناء المستخدمة.
التباين في اﻻرتفاع بين المباني :جميع المساكن متساوية في اﻻرتفاع ،وهيبارتفاع طابقين.
انتشار اﻷلوان المزعجة غير الهادئة :انتشرت اﻷلوان المزعجة في المنطقةكما في الشكل).(7

شكل :7اﻷلوان المزعجة في المنطقة
التعديل غير المتقن للواجهات :يكون التعديل متباينا بين مسكن واخر،فبعض المساكن تكون متقنة وبنفس المواد والتقنيات اﻻصلية ،والبعض اﻻخر
يكون مشوها وساذجا ،خصوصا في غياب الرقابة.
مدى وجود البناء غير المكتمل :المنطقة مليئة بالهياكل المتهرئة ،والهياكللمنازل اعيد بناءها.
تقييم اﻻستغﻼل ﻷسطح الدور السكنية والعمارات والشرفات والفضاءات:اﻻستغﻼل الخاطئ واضح جدا في جميع انحاء المنطقة.
اﻷصوات العالية الصادرة عن اﻷشخاص :رغم الكثافة البنائية والسكانيةالمرتفعة للمنطقة ،اﻻ ان الحركة في اروقتها طبيعية وغير مزدحمة )لكثرة
عدد اﻻروقة وبالتالي توزيع المشاة( ،ونظرا ﻷن الجدران بسمك كبير فتكون
اﻷصوات ذات مدى مقبول وغير مزعجة.
-ضجيج المدارس :ﻻ توجد مدارس وبالتالي ﻻ يوجد ضجيج.

اﻻعتبارات العمرانية للتعامل مع التمايز الطبقي:
المناطق السكنية اما متشابهة في سكانها من حيث )سبب سكنهم،امكانياتهم المادية( ،وقد تكون مختلفة .اﻻختﻼف بينهم قد ينشأ تمايز طبقي:
قد يكون هناك اختﻼف للساكنين وسبب سكنهم في المنطقة ،فمنهم من يسكن
فيها بسبب محدودية امكانيته المادية ،او لكونها مكانا قريبا من عمله ،او بسبب
التمسك بالمنطقة وتراثها .ولكن الساكنين متفاعلون مع بعضهم البعض بدرجة
كبيرة ،اما امكانيتهم المادية فتميل الى الضعيفة او المتوسطة.
تمايز الخدمات البلدية او الرسمية في منطقة عن أخرى قد يدل على وجودتمايز طبقي :جميع المناطق المحيطة بها تماثل هذه المنطقة بالخدمات ،عدا
الصالحية وشارع حيفا يكونان بحال خدمي أفضل.
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احتواء المنطقة السكنية على مراكز ترفيهية او ثقافية :ﻻتتمتع المنطقةبفضاءات ترفيهية سوى نهر دجلة وضفافه ،وكذلك ﻻ يوجد مركز ثقافي في
داخلها ولكن يوجد بالقرب منها عدة مراكز مثل )المركز الثقافي البغدادي
والمنتدى والمعهد الثقافي الفرنسي ومنتدى بيس الثقافي وتمثال أبو الطيب
المتنبي(.

شكل :9المراكز الترفيهية و الثقافية او بالقرب من "الكريمات"
جدول  :12اﻻعتبارات العمرانية المﻼئمة للترفيه

شكل  :8يوضح أماكن جيدة وبمنظر مقبول ،وأخرى سيئة للغاية
جدول  :11اﻻعتبارات العمرانية المﻼئمة للتمايز الطبقي

اﻻعتبارات العمرانية لتحقيق الترفيه:
 وضع الناس في ظروف معيشية ضيقة ومزدحمة يمكن أن يؤثر علىرفاههم حيث ارتبط ازدحام المساكن باﻹجهاد :المساكن ضيقة ومزدحمة
وجدا ،فهناك منازل تصل مساحتها الى 18م ،2وهناك منازل مساحتها 40
م 2فقط و يسكنها  7افراد.
المشهد الحضري الملوث بالتجاوزات والتفاصيل غير المدروسة والمتكلفة
والتي تزيد من سوء مزاج الشخص :تحتوي المشاهد الحضرية على أماكن
جيدة وبمنظر مقبول ،وأخرى سيئة للغاية.
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( يمكن تطوير البيئات السكنية واﻻنماط بطريقة تتﻼءم أكثر مع2
المجتمع واحتياجاته وﻻسيما ما يرتبط به بشكل مباشر
 ولكن هذا يتطلب أوﻻ معرفة الثغرات،كالمتغيرات الديموغرافية.
التي تعانيها هذه اﻻنماط وقياس كفاءتها نسبة الى مؤشرات
.واضحة ومحددة
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اﻻعتبارات العمرانية للتعامل مع التغيير في استعماﻻت اﻷرض
:والتشظية

 اﻻعتبارات العمرانية المﻼئمة للتغيير في استعماﻻت اﻻراضي:13 جدول
السكنية

 والتي يقصد،(( يسير البحث باتجاه )التكاملية النمطية في السكن3
بها معرفة نسبة كفاءة اﻻنماط السكنية ثم مقارنتها مع بعضها ثم
.استحداث أنماط سكنية تجمع إيجابيات اﻷنماط جميعها
 أحدهما إيجابي يتمثل،( لمتغيرات النمو السكاني والهجرة تأثيران4
 فالنمو السكاني يرافقه،بزيادة الثروات اﻻقتصادية والخبرات
 واﻷخر سلبي يظهر ضمن عوامل مختلفة، مزيدا من اﻻنتاج
 التحوﻻت في، سوء التفاعل اﻻجتماعي، الجريمة،)الفقر
.( مشاكل الترفيه، التلوث،استعماﻻت اﻷرض
( بلغت كفاءة النمط العمودي )بجمع النسب وتقسيمها على عددها5
( وهي نسبة قليلة عند مقارنتها مع دراسات اخرى لمناطق56.54
.(حديثة مجاورة كمجمع الصالحية السكني
.( ضرورة اعادة تأهيل المناطق التقليدية القديمة ورفع كفاءتها6
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Abstract— The research aims to reach the most prominent urban standards related to demographic
variables (population growth and migration). As they are the most influential variables on housing,
especially in Iraq, where these standards in turn help researchers or those interested in measuring the
efficiency of housing types or comparing them with each other or measuring the efficiency of any
Residential project (societally). To reach these results, and by put a general concept of the housing situation
manifestations associated with demographic variables, it was concluded that these variables have two
effects, one of which is positive, represented by increasing economic wealth and experience. As population
growth is accompanied by more production and innovation, and the other is negative, which appears among
various factors (poverty, security Crime, social interaction, shifts in land use, pollution, and entertainment).
Then the research is completed by clarifying the relationship of these factors with housing and reviewing
the most prominent proposals and the opinions of researchers associated with them, so that we reach at the
end of each of them a table (a summary of these criteria).
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