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 مشكلة السكن يف العراق
 أ.د عباس عمي التميمي                                                               

 الجامعة المستنصرية استاذ متمرس                                                         
 المستخمص

واألكاديميين ال بسبب  حظيت مشكمة السكن في العراق بأىتمام الكثير من الباحثين
دورىا في معرفة االسباب التي تقف وراء مشكمة السكن في العراق , فحسب انما أيجاد 
الحمول لتمك المشاكل , فكان لزامًا عمى الباحثين أعطاء أىمية كبيرة في ابحاثيم في ىذا 

 المجال . 
الحالية ,  ييدف البحث الى تسميط الضوء عمى مشكمة السكن في العراق في  المرحمة

وعمى الرغم من وجود دراسات كثيرة اختصت بمشكمة السكن بالعراق اال أنيا لم تدرس 
 أحتياج السكن من حيث أجازة البناء . 

 
Abstract 
The problem of housing in Iraq has attracted the interest of many 

researchers and academics not because of its role in knowing the 
reasons behind the problem of housing in Iraq, but to find solutions 
to those problems, it was necessary for researchers to give great 
importance in their research in this area. 

The research aims at shedding light on the housing problem in 
Iraq at the current stage. Despite the existence of many studies 
related to the problem of housing in Iraq, it did not study the need 
for housing in terms of construction leave. 

 -المقدمة :
اجتذبت مشكمة السكن  في العراق اقالم كثير من الباحثين والكتاب  كما عقدت     

ندوات لدراسة ذلك وتناولت وزارة االسكان في مناسبات كثيرة حاجة البمد الى الوحدات 
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ماليين وحدة سكنية   9السكنية  والتي قدرت في بداية تغيير النظام الى ما  يزيد عمى 
لبدء ان ذلك يتطمب ثالث سنوات عمى االقل  وتصورناىا طويمة لما عانى وسمعنا في ا

المواطنين من الم وانكسار ممن ال يممكون دورا لمسكن او لمن عاشوا عمى اطراف المدن 
في الصرائف وبيوت  الصفيح  ، وتمضي السنين  وال نجد اال زيادة في ازمة السكن  

البناء . سواء كان ذلك في العاصمة بغداد ام في  وزيادة في ىدر االموال  وارتفاع في كمف
فما هي المشكمة  ؟  وكيف يمكن لموصول الى حمها  ,المدن ومراكز االستيطان االخرى  

  ؟
تيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى حجم  المشكمة والعوامل المؤثرة فييا         

والحمول التي يمكن  ومحافظاتلموصول الى تحديد الحاجة لموحدات السكنية في العراق وفي 
ان تطرح لعالجيا  . ويعتمد البحث االسموب التحميمي اعتمادا عمى ما امكن توفيره من 

 بيانات الجياز المركزي ومن معطيات  ، توفرت في مصادر اخرى .
وتفترض الدراسة ان ىناك تمكؤا في عممية االعمار ناجمة عن عدم وضوح الرؤيا وطرق 

ك فجوة متزايدة بين الوحدات السكنية والمتطمبات التي يخمقيا التطور المعالجة وان ىنا
االقتصادي /االجتماعي  والزيادة المضطردة في عدد السكان  فضال عما تركتو الحروب 

 المتكررة والحصار االقتصادي عمى العراق  من تخمف في قطاع االسكان .
وصورة اكثر وضوحا  ان توفير البيانات تمكن الحصول عمى نتائج افضل     

لمتطمبات العراق من الوحدات السكنية وسبل المعالجة لكي يؤمن السكن الحديث لمواطني 
بالدنا ، وىم احق في قطف موارده الغنية ولمواكبة متطمبات العصر وتعويضا عما اصاب 

 االكثرية من غبن وبؤس وال يزال يعتصرىم .
 

 وسنتناول ذلك في مباحث عديدة:
: يمكن اعتبار العراق احد اىم المراكز التي  البداية االولى لبناء المساكناوال :     

نشأت عمى اراضيو المباني السكنية ان لم يكن االول فييا , فتشير الدراسات االثارية الى 
ان اول انتقال معروف من االيواء في المغارات والكيوف الى المساكن جرت في مستوطنة 

ولعل قرية جرمو تعد اقدم قرية (i)رة االف عام قبل الميالد)زاوي جمي ( قبل حوالي عش
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, من المالجئ الطبيعية الى (ii)ق م (6;=>عراقية انتقل انسان ذلك الزمن البعيد الييا )
مساكن مشيدة معتمدا في بنائيا عمى مواد البيئة المحميــــــة االولية كالطين والحجر والمواد 

 .شجار وغيرىاالنباتية كجذوع واغصان واوراق اال
واخذ يجري عمييا تحويرات كطين " الطوف " المخموط بالتبن بتماسكو او تحويرة الى " 

 المبن" وىو طين منتظم في قوالب ومجفف , و" الطابوق " وىو المبن المفخور 
واستخدام مواد ربط من الطين والكمس والقير , في حين استفاد انسان جنوب العراق من 

 بناء االكواخ التي سكنيا وال زال .  القصب والبردي في
كما قدم االنسان العراقي اوائل اساليب البناء وىندستو وصارت المباني , اضافة الى     

كونيا مأوى لمعيشة االنسان وحمايتو من الظروف البيئية والتقمبات المناخية ومن الحيوانات 
بل (iii)عمييا ثقافة الشعبالمفترسة ، اصبحت  جزء من البناء الحضاري او صفحة تقرا 

اصبحت احد اىم قواعد ذلك البناء  . وقد تفنن  العراقيون في اساليب البناء واعتماد مواد 
بنائية جديدة ، رافق ذلك الحاجة الى تشييد المعابد والقصور الممكية ومنشآت الري 

 والصرف وتعبيد الطرق وانشاء الجسور واسوار حماية المدن الى غير ذلك .. 
استمر تقدم البناء  وتناوبت اقوام مختمفة لمسيطرة عمى العراق ، وبمغ اوج تطوره في     

عصر العباسيين الستقرار البالد ونمائيا االقتصادي الناجم عن اتساع الرقعة الجغرافية 
التي بمغتيا الدولة  وصار البناؤون يتفننون في بناء المساجد والمآذن والقصور ومراكز 

كما تغيرت متطمبات البناء ومواده التي اخذت تجمب من اماكن قريبة او   الميو والتعميم
بعيدة لتمبية حاجات المموك والخمفاء ، الذين تناوبوا عمى حكم البالد ، الى بناء القصور 

 الكبيرة والفخمة  .
ويأتي البناء الحديث معتمدا اساليب ومواد جديدة متأثرة بأساليب وطرز البناء     

لتي تطورت في الحضارة الغربية ، واخذت تتماشى او تحل محل االساليب والمواد الجديدة ا
المحمية القديمة  ، فظيرت المباني  الكثيرة الطوابق واستخدم االسمنت والحديد وااللمنيوم  
وانواع جديدة من الزجاج ومن لدائن صناعية ومن بين ذلك الطابوق الجيري واالسمنتي 

اىزة الصب  وازداد استخدام المكائن واآلالت الحديثة واستخدمت والثرمستون والجدران ج



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

4 

 

اساليب لمبناء تواكب تطور بناء الشوارع واساليب النقل والمتطمبات البمدية واعتماد التخطيط 
 وتصاميم لبناء المدن . 

وال بد من اال شارة الى ان التباين الكبير بين كمفة ، البناء وبين القدرة                 
االقتصادية لممجتمع وافراده لذا ساد في البناء  استخدام الكتل الكونكريتية وصار الكثير من 

 المواطنين  يعيشوا في ابنية غير صالحة لمسكن فيي تصبح  في فصل الصيف   
                                 وكأنيا افران  في درجة حرارتيا فجدرانيا تفتقر الى العزل الحراري , يرافق ذلك                          

انقطاع التيار الكيربائي او عدم  وصول الكيرباء مما يجعل حياتيم ال تطاق  خاصة 
بعد ان تخمى المجتمع عن اساليب ومواد البناء المحمية القديمة التي كانت توفر اجواء 

ف شديدين مخففة لمتطرف البيئي من درجات حرارة عالية او منخفضة ومن رطوبة او جفا
باستخدام الجدران العريضة ) نصف متر ( واستخدام الخشب والمواد النباتية في السقوف 
واعتماد اساليب بناء لتدوير اليواء في المنازل واستخدام طوابق تحت االرض ) السرداب ( 

 وغيرىا .
 

تعد ىذه المشكمة واحدة من اىم المشكالت العوامل وراء مشكمة السكن :   ثانيا : 
  .معضمة متقدمة تواجو المجتمع العراقي والتغيرات االقتصادية واالجتماعيةو 

 ولعل ابرزىا :
: ان معدل النمو في العراق يعد واحدا من بين  اكثر دول  الزيادة السكانية السريعة - أ

سنة  ;9%  واذا كان ىذا المعدل يضاعف السكان في  3.3العالم نموا  اذ تجاوز معدلو 
قريبا  =:?7ه في بالدنا  امر مثير لمغرابة  فبعد ان كان عدد السكان عام اواقل فان ما نرا

من خمس ماليين نسمة ، اقترب االن من الثالثين مميونا اي حوالي ستة اضعاف في 
 عاما . 6>حوالي  

 
: وىي االبنية المشيدة  من " المبن " واالكواخ انتشار االبنية القديمة   - ب

لصفيح ، او تمك التي تم بناؤىا من الكتل الكونكريتية بكمف المبنية من القصب والبردي وا
بسيطة والتي ال تواكب متطمبات العصر وال توفر الراحة لسكانيا , فعمى سبيل المثال ، 
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%   :،:7بمغت المساكن المبنية من الطين  ومن الصرائف والخيم والكرفانات ما نسبتو   
 (iv) =<?7من المجموع الكمي عام 

  
حصمت عدة طفرات في ارتفاع الدخل القومي    اع المستوى المعاشي :ارتف - ت

واكبت زيادة نصيب العراق من ارباح نفطو وزيادة انتاجو في بداية الخمسينات من القرن 
وزيادة ميزانية الدولة  :=?7وبعد تأميم النفط عام   9=?7الماضي ، ارتفاع اسعاره عام 

طفرة الجديدة بعد تغير النظام بارتفاع اسعار النفط لتتجاوز ألول مرة مميار دوالر . وال
 واعادة تنامي انتاجو .                                                                                           

لقد رافقت ىذه الطفرات فترات ىبط فييا معدل دخل الفرد نتيجة لقيام الحروب وتكاليفيا 
ة الحصار الذي فرض عمى العراق بعد حرب الكويت وانخفاض اسعار النفط  الباىظة ونتيج

وبيعو بطرق غير شرعية وبأسعار زىيدة طيمة ايام  الحصار  فضال عن ان االموال 
احتكرت لبناء القصور الرئاسية  واالعالم ، وخالل ذلك انحسر البناء عموما والسكني 

عت انقاضا وبشكل خاص قضبان الحديد بخاصة ، كما ان الكثير من البيوت ىدمت وبي
 في صبات السقوف ، لتوفير لقمة العيش آنذاك .

 
ومن ذلك اتجاه العوائل    التوسع في التعميم وارتفاع المستوى االجتماعي :   -ث   

لمبحث عن السكن المناسب ، ويسيم في ذلك حاجة الموظفين الى السكن في غير اماكنيم 
 السابقة  .

 
تزايد سكان المدن بشكل ممحوظ فقد تجاوز  مدن وزيادة عدد سكانها :اتساع ال -ج 

سكان بغداد خمسة ماليين نسمة في حين تجاوزت اوقاربت مدن الموصل والبصرة والحمة 
المميون نسمة  ويتسارع نمو سكان مراكز المحافظات والمدن االخرى , ويرافق ذلك التحول 

 في ارتفاع الطمب عمى الوحدات السكنية .الكبير من الريف نحو الحضر   مما يسيم 
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: عمى الرغم من الطفرات فترات التدهور االقتصادي وتراجع معدل دخل الفرد -ح  
التي  حصمت  في ارتفاع الدخل القومي اال ان ىناك  فترات حصل فييا  تدىورا وتراجعا 

لقرن في معدل دخل الفرد ونجمت عن الحروب وعن الحصار في الربع االخير من ا
الماضي وما رافق ذلك من تضخم استنزف موارد االفراد وبشكل خاص موارد الطبقة 
الوسطى ، وكاد ان يتوقف بناء المساكن الواضح من انخفاض اجازات البناء فبعد ان بمغت  

., :اي الى  >??7اجازة فقط عام   =6>7انخفضت الى   6<?7اجازة عام   :8:699
., % :اي الى  >??7اجازة فقط عام   =6>7الى   بعد% اي كاد ان يتوقف البناء  ف

اجازة لكل الف من السكان وصل الى     7,=7اي كاد ان يتوقف البناء  فبعد ان كان ىناك 
% اي اجازة  واحدة  لكل مائة الف نسمة  وعمى سبيل المثال انخفضت اجازات   6.67

 >??7و ?<?7فقط بين  8=:اجازة الى  >><9البناء في  محافظة صالح الدين من   
 (v) %.8,78اي الى 

 
نتيجة انشغال البمد في  االستثمارات الحكومية الموجهة لإلسكان  : .انخفاض  -د

حروب متتالية وتحول االموال لخدمتيا ، وان مصادر التمويل، كالمصرف العقاري 
ما وصندوق اموال القاصرين  ومصرف الرىون  ومخصصات الوزارات إلسكان موظفييا ، ا

اغمقت او تباطأ اداؤىا ، كما تم الغاء وزارة االسكان والتعمير مما ادى الى انخفاض 
 االستثمارات الموجية لمسكن .

 

: من ذلك التغير في استعماالت االرض واحالل المنشآت  عوامل اخرى -خ 
ير االقتصادية من صناعية او تجارية او خدمية او ادارية محل المباني السكنية ، والى تدم

المدن الحدودية او تيجير سكانيا وسكان المستوطنات القريبة منيا اضافة الى توقف او 
تباطؤ انتاج المواد االنشائية كالسمنت والطابوق ، وتوقف تجييز الدولة لممواد الصحية 

 المستوردة ، الى غير ذلك . 
 

 : : المعالجات السابقةثالثا 
متميزة في كثير من مراحل نموه واتخذت حصمت في العراق اتجاىات               

سياسات وخطط لمعالجة مشكمة السكن لكن ىذه االتجاىات غير متواصمة كما انيا لم 
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تنتقل نحو التطوير ومتابعة التغيرات االقميمية والدولية في ىذا المجال ،وحتى تمك 
وقات او في االتجاىات لم تستمر عمى وتيرة واحدة واعيق العمل في نشاطيا في مراحل وا

 سنوات ، كما سبقت االشارة ، ولعل من بين اىم تمك االتجاىات .
 
 

 :   اتخذت في ىذا المجال االساليب االتية : توفير االراضي -أ
 

قامت الدولة بتوزيع االراضي بنطاق توزيع االراضي بنطاق واسع :    -1        
جميع المحافظات  وىو ما  واسع اما بأسعار رمزية او بأسعار مناسبة  وجرى ذلك في

 ساعد عمى  توسيع المدن وامتدادىا بعيدا عن مراكزىا .
 

اسيمت  ىذه   قيام جمعيات تعاونية لإلسكان لمموظفين ولممواطنين : -2       
الجمعيات  في توزيع االراضي عمى منتسبييا من االراضي التي  تشترييا من القطاع 

سيا  وبأسعار مناسبة ، ساعد في ذلك ما جرى الخاص في ضواحي المدن بعد تغيير جن
 من توسع في حدود امانة بغداد ومراكز المحافظات االخرى .

 

قامت الدولة بتوفير االرض لطالبييا من المواطنين  أسهامات الدولة :  – 3      
 وحسب مسقط الراس ، لتشجيع ثبات السكان في مواطنيم وتيسير بناء الوحدات السكنية .

: اعطيت عمى شكل قروض عبر منافذ عديدة وبفوائد وفير االموال لمبناءت -ب   
بسيطة   ويأتي عمى راس ذلك المصرف العقاري الذي وفر االموال لممواطنين بقروض 
ميسرة  ، وصندوق اموال القاصرين  ومصرف الرىون الممغى  ، كما اسيمت بعض من 

ت خاصة تقرض بفوائد عالية الدوائر الحكومية ، فضال عن وجود اشخاص او مؤسسا
 نسبيا    

: قامت العديد من المؤسسات االنتاجية والخدمية في بناء  بناء المجمعات السكنية -ج
المجمعات السكنية لمعاممين فييا  ولعل من  اىميا ، مشاريع السكك الحديد في محطاتيا 

ومنشآت النسيج المنتشرة عمى طول خط السكة في ، وادارة الموانئ في محافظة البصرة 
 والسكر  واالسمنت والنفط والصناعات اليندسية  وغيرىا .
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وتجدر االشارة الى ان اىم تطور لبناء الوحدات السكنية بشكل عمارات جرى      
عندما تبنت وزارة االسكان في بداية السبعينات بناء مشاريع سكنية متكاممة وتوزيعيا 

 عمى موظفي الدولة  وعموم المواطنين ،سنة ،  86بأقساط مريحة يصل مداىا الى 
ومن بين منجزاتيا المجمعات السكنية في شارع حيفا والسيدية وزيونة في بغداد وعمارات 
سكنية في محافظات الموصل والبصرة وتكريت وواسط وغيرىا ووفرت ليا بعض الخدمات 

 من شوارع معبدة ومدارس واسواق ومالعب  الى غير ذلك .
 

 :   المساكن لقطاع الخاص وبناءارابعا :      
اسيم القطاع الخاص مساىمة كبيرة في انشاء الوحدات  السكنية ، ومع ان السكن       

حاجة اساسية لمعائمة ، فان القطاع الخاص ايضا بنى الوحدات السكنية باعتبارىا استثمار 
او القطاعات وبخاصة ألولئك الذين ال خبرة لدييم لالستثمار في الصناعة  (vi)ألموالو

االنتاجية االخرى الن فييا ىامش من المخاطرة غير المحسوبة ، او كونيا ال تجمب الربح 
السريع . وىذا ما دفع الى بناء الوحدات السكنية كالدور والعمارات السكنية .مع ان ىذا 

دن او البناء ال يضاىي ما ىو عميو في البمدان المتقدمة اوفي البمدان المجاورة كسوريا واالر 
دول الخميج . ويرجع ذلك لمسياسة االقتصادية التي انتيجيا العراق . وىي متذبذبة بين 
االتجاىات االشتراكية  والرأسمالية .  حتى انيا حددت في بعض السنين استثمار رؤوس 

والى  (vii)الف دينار او أقل من ذلك في احيان اخرى 6;8االموال لمشركات بما ال يزيد عن 
ميم الشركات الكبيرة وىذا ال يشجع قيام شركات رأسمالية تأخذ  عمى عاتقيا اتجاىات تأ

بناء مجمعات سكنية متكاممة الخدمات ، كما لم تتمكن الدولة من انجاز المتطمبات التي 
توفر حاجة السكان الى الوحدات السكنية . ومع ذلك يبدو وضوح الدور الذي لعبو القطاع 

المرخص بيا  لبناء المساكن مستفيدا من االراضي التي  الخاص من عدد اجازات البناء
وفرتيا الدولة ومن توسع الحدود االدارية ألمانة بغداد حسب التصاميم االساسية ولممدن 
االخرى ، كما كان لتأميم النفط وارتفاع الدخل القومي ومعدل دخل الفرد  ولذا ارتفعت 

الف  8:67الف ثم الى  797الى  ;=?7الف اجازة عام  96اجازات البناء من حوالى 
 عمى التوالي . 8<?7و 7<?7عامي 
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اجازة اعمى رقم لإلجازات حتى االن  :8:699والبالغة 7<?7وتمثل اجازات البناء عام 
 وعجزت كل السنوات السابقة لموصول الى ىذا الرقم من جديد .

 اتساع الهوة بين اجازات البناء ونمو السكان :
مق ازمة السكن ىو التراجع الكبير لعدد اجازات البناء لموحدات ان احد مظاىر ع      

اخذت بالتراجع حتى وصمت الى   7<?7السكنية  فبعد ان اقتربت من ربع مميون عام 
 (viii) >:?7اي ىبطت الى ما دون ما كانت عميو عام  >??7اجازة فقط عام  =6>7

لكل الف من   6و6 7.اجازة الى     ;;,=7وبذلك ىبط نصيب كل الف من السكان من 
 (7الف من السكان الحظ الجدول ) 766السكان  او بعبارة اوضح اجازة واحدة لكل 

   

 (1جدول )                                         
 1981/2115معدل أجازات السكان محسوبة لكل الف من السكان 

 معدل أجازات السكان محسوبة لكل الف من السكان السنة ت
1 1981 17,55 
2 1985 3,89 
3 1991 1,74 
4 1995 1,31 
5 2111 1,64 

 6    2115 1,34 
7 2115 1,4 
 

 

ان التراجع الكبير لمبناء وبشكل خاص اثناء الحصار االقتصادي عمى العراق جعل 
الكثير من المواطنين ييدمون  بيوتيم ليبيعوا قضبان الحديد المثبتة لمسقوف ليوفروا بثمنيا 

اجات االساسية من الغذاء او المالبس . وىذا ما فاقم ازمة السكن وتراجع بناء المساكن الح
وتردى نمط البناء عامة واصبحت حياة اعداد كبيرة من المواطنين ال تطاق بعد انتشار 
البناء بالكتل الكونكريتية وتراجع خدمات الكيرباء واصبحت البيوت , وكأنيا كتل ممتيبة 
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ة الشمس في صيف العراق الجاف والشديد الحرارة ، ال تصمح وال عند تعرضيا ألشع
 تتناسب مع متطمبات العيش االعتيادية  .

 
 اجازات البناء كمؤشر لتقدير الحاجة الفعمية لوحدات السكن  :

في البالد زيادة مستمرة في اجازات البناء ورغم تذبذبيا لعوامل  االقتصادي رافق التطور 
اء بفتح قروض المصرف العقاري  اال انيا كانت تتزايد باستمرار ، محمية كارتباط البن

وتسارعت بعد نجاح تأميم النفط  وارتفاع الدخل القومي الذي انعكس عمى معدل دخل الفرد 
 , ولذا يمكن ان نحدد فترات التغير كما يأتي :  ن ىذا االتجاه تغير بسبب الحروبا . اال
   

وىي التي رافقت الحرب مع ايران ، ويتضح :   1991- 1981. الفترة بين 1    
ان زخم ارتفاع عدد اجازات البناء خالل عقد السبعينات وصل الى   1رقممن الجدول 

اجازة وىو اعمى رقم مطمق  حتى االن ويعد   24133 :، اي  7<?7اعمى مدى لو عام
مة ، ثم اخذ اجازة لكل الف نس 1775اعمى رقم نسبي مقارنة بعدد السكان فقد وصل الى 

تأثير الحرب مع ايران  يؤثر في االقتصاد العراقي ، فتراجع عدد اجازات البناء بشكل سريع 
اجازات   7اجازة اي اقل من النصف عن السنة السابقة وبمعدل   98785اذ ىبط الى  

واقل من الثمن عام  ;<?7لكل الف من السكان ، واستمر اليبوط الى حوالي الربع عام 
 .مقابل كل  الف من السكان   :=,7اجازة و   7=977منحت اي  6??7
لقد مثل ذلك فترة الحرب مع ايران وما جرتو من تقمص خدمات البناء وتراجعيا ،    

عمى الرغم من توزيع االراضي بشكل متواصل وفي جميع محافظات العراق عمى 
 العسكريين وضحايا الحرب  وغيرىم .

 

 وىي الفترة التي رافقت الحصار االقتصادي:    م 2111 – 1991.الفترة  بين 2
عمى العراق بعد احتالل الكويت , وكان تأثير الحصار اشد وطأة عمى عموم  السكان , 
ولعل اجازات البناء  تعطي واقع السكن والذي يمثل مظيرا  لما حل بشعب العراق . 

 7??7اجازة عام   9=??8وتظير استمرار تراجع عدد اجازات البناء فقد انحدر الى  
اجازة وىي اقل من النسب  9>,7وبالتالي ىبط معدل االجازات لكل الف من السكان الى 
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طيمة سنوات العقد الذي سبقو , واستمر التراجع مع زيادة ازمة الحصار التي بمغت اشدىا  
اجازة وبمعدل   =6>7حتى وصمت تمك االجازات لمجموع المحافظات الى  >??7عام 

، كما سبقت االشارة ,  واحدة لكل مائة الف من السكان لف نسمة اي اجازةلكل ا  1,11
وبذلك تزايد الفرق ما بين عدد االجازات وما ىو مطموب منيا  وبالتالي حصل في ىذه 

اجازه وىو اكبر مما حصل في سنوات الحرب مع ايران   ;<8;=;9الفترة عجزا  مقداره  
 ويعود ذلك الى امرين رئيسيين : 

مميون نسمة  ،          :8مميون الى اكثر من  <7ول زيادة عدد السكان من اال 
 والثاني تراجع اجازات البناء السكني الذي نحن بصدده .

 

ولقد اشرنا الى ان ىذه الفترة شاىدت تيديم بناء كثير من الدور لبيع قضبان الحديد    
تصاعد بناء القصور والفالت الداخمة في بنائيا لتوفير لقمة العيش ألصحابيا  في وقت 

 .الرافية لمطبقة المتنفذة  
 

وىي فترة دخول القوات االجنبية لمعراق   -:2115—2111.أجازات البناء لمفترة 3 
وتغير النظام والتصادم الكبير بين مصالح الطبقات والفئات المختمفة والذي وصل الى 

الدولية كما ىو معروف  لذا فما كاد درجة اراقة الدماء ساعد في ذلك التدخالت االقميمية و 
يتعافى البناء واخذت اجازات البناء باالرتفاع الى ارقام متواضعة حتى جاء احتالل العراق  
ودمرت الكثيرمن البيوت وحصل التيجير والتدمير وضعفت سيطرة الدولة  مما عمل عمى 

راق  واتخذت الكثير من تراجع اجازات البناء وساد البناء العشوائي في كثير من مناطق الع
 دوائر ومؤسسات الدولة سكنا لمعوائل . 

ولو اعتبرنا الزيادة في البناء تقابل النقص في تسجيل االجازات  واعتمدنا اجازات    
اجازة وبمعدل   =6;==الى    8668البناء كمؤشر  نالحظ ان عدد ىا  وصل عام  

وخالل الخمس  8669عام 9;9;7اجازة لكل الف من السكان  ثم ىبطت الى  9,9
اجازة , في حين ان مجموعيا الكمي   6;=6?<7سنوات االخيرة كان يتطمب  منح 

 اجازة اي ان الفرق تجاوز المميون  والنصف . ==:878لمسنوات الخمس كان 
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تُعتبر ىذه الفترة من اسوء الفترات التي  -: 2115 -- 2116.أجازات البناء لمفترة 4
ر العراق خالليا بأكثر حدثين مؤلمين خالل العصر الحديث , وىما مرت بالعراق , حيث م

الحرب الطائفية غير المعمنة وكذلك دخول داعش الى العراق وسقوط عدة محافظات ومدن 
وقرى بيده , حيث كان لياذين الحدثين اثر كبير في اجازات البناء حيث تراجعت أجازات 

فكان احصائية  ;867, أما في العام  >.8وبمعدل  ?7;6:الى   >866البناء في العام 
وىذه االرقام توضح انخفاض كبير في معدل   ;.6وبمعدل   >7=88أجازات البناء ىي 

 (ix) .البناء 
 

 : الحاجة الحقيقة لموحدات السكنية في العراق 
باعتماد اجازات البناء معيارا لحاجة البمد لمبناء السكني واعتبار معدل االجازات لسنة   

سنة اساس لمدراسة كونيا تمثل الحاجة الحقيقية لمجتمع بمستوى اقتصادي  بمغ فيو  7<?7
مع انو اقل من معدلو في العام الذي سبق الحرب (x)( دينار  9;>معدل دخل الفرد  ) 

دينار  وعموما يعد  معدل دخل مناسبا في حينيا بين الدول النامية وقد جاء  =;77وىو 
وارده وبعد الخطة القومية التي عرفت في وقتيا باالنفجارية  حيث بعد تأميم النفط وزيادة م

كان العراق مكانا لمئات االالف من االيدي العاممة العربية والمصرية بخاصة . وىذا ما 
 جعل اجازات البناء لمعام المذكور تمثل الطمب الواقعي الى حد كبير .

 ;>><=6=ما مقداره  ;866و  7<?7لقد تجاوز الفرق في اجازات البناء بين     
مميون  والذي يمكن اعتباره يمثل الحاجة الى الوحدات السكنية .   <,=اجازة اي حوالي 

وىو امر يدعمو واقع الحروب والحصار والتدمير ، كما ان ىناك عوامل اخرى قد ترفع من 
او الرقم المذكور لعل منيا التحول في استعماالت المساكن الى نشاط تجاري او اداري 

 خدمي . 
ان الحاجة االن ليست  بناء وحدات سكنية عمى النمط السائد او القديم  وانما ىناك    

ضرورة لمجارات انماط البناء الجديدة لتمبي حاجات  االنسان المتزايدة وتجنبو المخاطر 
البيئية الجديدة ، مما يجعل الرقم المذكور متواضعا  لكون الحاجة الى اعادة النظر في 

ناء السابق لوجود اعداد كبيرة من المساكن المبنية بمواد انشائية بسيطة وىي تشغل الب
 اماكن ميمة من المدن فضال عن السائد منيا في الريف . 
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واذا كان الرقم المذكور يمثل الطمب عمى الوحدات السكنية ، فان الطمب عمى    
لصناعية ، والدوائر الحكومية المرافق االخرى كاألسواق والمخازن والمباني التجارية  وا

والمدارس والمعاىد  ورياض االطفال ومراكز الترفيو  والرياضة  وغيرىا  . مما يتطمب من 
الدولة اخذ المبادرة وايجاد  التشريعات المناسبة لمعالجة مشكالت السكن، لجعل الحياة 

ء المجمعات افضل لممواطنين وكي تواكب التطورات الحضارية الجديدة  بالتخطيط لبنا
 السكنية المتكاممة الخدمات .

   

 :  المتطمبات والمعالجات الممكنة 
بعد ان تعرفنا عمى حجم المشكمة السكنية وعمى الطرق واالساليب التي اتبعت سابقا  

في المعالجة ونتيجة لمتغيرات االساسية التي حصمت عمى طبيعة النظام االقتصادي 
مد الحالية ، فان معالجة المشكمة ينبغي ان تأخذ بنظر واالجتماعي ، فضال عن اوضاع الب

 االعتبار ما يأتي :
االتجاه نحو البناء العمودي في المدن الرئيسة وايقاف توزيع االراضي فييا  -7

 لبناء البيوت الخاصة .
االتجاه لمبناء العمودي في مراكز المدن االخرى وتوزيع االراضي في اطرافيا  -8

 اجتماعي يسمح لقاطنييا بالسكن في الشقق السكنية .كونيا لم تصل الى مستوى 
توزيع االراضي في النواحي وتشجيع البناء العمودي بإعطاء امتيازات   -9

 خاصة ليذا النوع من البناء  .
توفير وتوزيع االراضي عمى جمعيات االسكان المحمية بحيث تكون قطعة  -:

لطوابق ، وتتولى الجمعيات االرض مناسبة من حيث المساحة لمبناء العمودي لعدد من ا
بناء اليياكل باعتماد القروض من المصرف العقاري  وتوزيع الوحدات السكنية عمى 
اعضائيا ويتولى االعضاء االعمال التكميمية واختيار تنظيم  المساحات الداخمية لمشقق 

متر  766حسب الرغبة والحاجة والقدرة المالية ، عمى ان ال تقل مساحة الشقة الواحدة عن 
 مربع . 
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تحدد األمانة او البمديات او الجية الحكومية عدد الطوابق وعدد الشقق في  -;
العمارة الواحدة والمساحات الفارغة بين العمارات بما  يضمن السكن المريح والقدرة عمى 

 توفير الخدمات الالزمة .
تقوم الجيات التخطيطية بالتصميم االجمالي لمجمعيات السكنية وتحديد  ->
ق الخدمات . وتتولى  الجيات ذات العالقة بناء اليياكل االرتكازية بتوفير الطاقة مناط

 الكيربائية والماء 
والمجاري وتعبيد الطرق والشوارع وانارتيا ، وغير ذلك من متطمبات                                   

 المجمعات السكنية .
يحقق المصالح الذاتية وقف اىدار االراضي بوقف التوزيع العشوائي الذي  -=

 لمبعض عمى حساب المجتمع . 
توفير االراضي لمجمعيات والشركات التي تستثمر بقطاع االسكان وبأسعار  -<

مناسبة وخفض الضرائب عمييا وتوفير االموال لالستثمار وجعميا تحت المراقبة لتحديد 
 اسعار الشقق والوحدات السكنية لتتناسب مع مداخيل االفراد .

وزارة االسكان في االستثمار في مجمعات سكنية  وىي قادرة بإمكاناتيا  اسيام -?
وخبرتيا ، عمى ان تشكل اساسا لممنافسة مع القطاع الخاص الستقرار االسعار  وجعل 
مبانييا في مصمحة موظفي الدولة والمجمعات السكنية لعموم المواطنين وتجييز المؤسسات 

 ليذه الوزارة ان  تحممت بناء مجمعات سكنية ناجحة .المعنية لمخدمات المدنية ، وقد سبق 
تيسير االقراض من المصرف العقاري وتقميل الروتين لحفظ كرامة المواطنين  -76

 وتخفيف المشاق التي يعانون منيا .
تشجيع قيام شركات وطنية لالستثمار في بناء الوحدات السكنية ومساعدتيا                         -77

 ر  االموال  الالزمة  لتطوير  اعماليا .في  توفي
االستفادة من خبرة الميندسين العراقيين في بناء المجمعات السكنية واالسكان  -78

العمودي لمعرفتيم بخصائص البيئة العراقية ، وفي  تقييم االبنية السابقة لتطويرىا بما 
 يناسب التطورات االنشائية الحديثة . 

 ىز والجدران مسبقة الصب فيو اقدر عمى االسراع بتوفيراعتماد البناء الجا – 79
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 اليوامش

  

                                                           

(
i

َف َىسف ، تارَخ فٍ انعًارة فٍ انعراق فٍ شر (
يختهف
انعصىر ، يُشىراث وزارة انثمافت واالعالو ، بغذاد  

 . . بغذاد 89ص.  2891

(
ii

يذًذ عهٍ يصطفً وسعذٌ انروَشذٌ ,يرادم تطىر انًىاد االَشائُت فٍ انعراق انمذَى ,انًتذف انعرالٍ ،  بذث يسذىب  (

 . 2ص 2891بانروَُى , 

(
iii

 2ف ،يصذر سابك ص شرَف َىس(

(
iv

 .2899نكافت سكاٌ انمطر ، بغذاد  2899، َتائج انتعذاد انعاو نهسكاٌ نسُت  نإلدصاءانجهاز انًركسٌ  (

(
v

 سجالث دوائر االدصاء فٍ يذافظت صالح انذٍَ )االلضُت ( غُر يُشىرة . (

(
vi

 208بغذاد انكبري ، يصذر سابك ص تنًذَُصانخ فهُخ انهُتٍ ،انىظُفت انسكُُت (

(
vii

 عباش انتًًٍُ ، انًُى انصُاعٍ فٍ يذافظتٍ انبصرة وَُُىي، يُشىراث يركس دراساث انخهُج انعربٍ (

 21ص      

(
viii

 . 88ص  22صانخ فهُخ دسٍ انهُتٍ ، يصذر سابك جذول  (

(
ix

 1022وزارة انتخطُط , انجهاز انًركسٌ نإلدصاء , سُت (

(
x

 21ص 5/5جذول  2898سُت انجهاز انًركسٌ نإلدصاء، انًجًىعت االدصائُت ن(

 

 

 -المصادر:
شريف يوسف ، تاريخ فن العمارة في العراق في مختمف العصور ، منشورات وزارة . 7

 . بغداد . <9ص.  8<?7الثقافة واالعالم ، بغداد 
محمد عمي مصطفى وسعدي الرويشدي ,مراحل تطور المواد االنشائية في العراق . 8

 . 8=?7مسحوب بالرونيو , القديم ,المتحف العراقي ،  بحث 
لكافة سكان  =<?7الجياز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام لمسكان لسنة . 9

 .<<?7القطر ، بغداد 
 سجالت دوائر االحصاء في محافظة صالح الدين )االقضية ( غير منشورة .. :

 .. صالح فميح الييتي ،الوظيفة السكنية لمدن بغداد الكبرى ، مصدر سابق ;

عبـــاس التميمـــي ، النمـــو الصـــناعي فـــي محـــافظتي البصـــرة ونينـــوى، منشـــورات مركـــز . >
 .دراسات الخميج العربي 
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 . >867.وزارة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء , سنة =
 ;/;جدول  9<?7الجياز المركزي لالحصاء، المجموعة االحصائية لسنة . <


