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اأزمة ال�سكن يف العراق
ال�سعي اإىل حلول مببادرات دولية

مدخل
تتفاقم مشكلة االسكان يف العراق بطريقة سريعة جدا، يف بلد معدل النمو فيه يبلغ %3 سنواي، وترتكز 
املشكلة بشكل كبري يف العاصمة بغداد، يف ظل غياب األرقام الرمسية، أو اإلحصاء السكاين الذي يبي بشكل 

دقيق حجم املشكلة، ومدى حاجة املواطني الفعلية.
من جانب آخر، تشهد العقارات ارتفاع مهوال يف االسعار يف العاصمة بغداد، بطريقة مريبة يربطها 
البعض بعمليات غسيل االموال، االمر الذي جيعل الطبقة املتوسطة الدخل عاجزة عن إجياد سكن الئق، ومل 
حتل املشاريع االسكانية االستثمارية اليت انشأت يف بغداد املشكلة، بسبب اسعارها العالية وخطة الدفع اليت 
تتقسم على اقساط ابهضة، يف ظل غياب احلكومة عن االستثمار يف هذا القطاع، ابستثناء جممع بسماية، 
الذي يوفر نظام دفع مناسب، ولكنه يف الوقت ذاته بعيد جدا عن مركز العاصمة، وحلد االن مل يتم التخلص 

من املشاكل اليت تعرتض اكمال الطريق السريع الذي يفرتض أن يربطه مبركز املدينة.
وبنظرة إىل )خارطة نسب إجناز مشاريع اجملمعات السكنية( املنشورة على موقع وزارة االعمار واالسكان 

والبلدايت واالشغال العامة ومن بي 49 مشروع تنفذه الوزارة، ال يوجد وال مشروع واحد يف بغداد!
رافق تصاعد أزمة السكن وجود ازمة اقتصادية مل يتم التعايف منها منذ عام 2014، بعد احتالل تنظيم 
داعش جلغرافيا واسعة من العراق، بطريقة اعجزت احلكومة عن األخذ مببادرة السكن بشكل حقيقي يسهم يف 
تقليل هذه األزمة، يف ظل احلاجة إىل 7 مليون وحدة سكنية كما يقدر بعض اخلرباء، مع غياب اتم لألرقام 

الرمسية.
التكدس السكاين: خماطر متعددة

النمو  أبعادا مركبة، فهي ال تقتصر على احلاجة إىل املساكن يف ظل  العراق  أتخذ أزمة السكن يف 
السكاين الكبري وارتفاع معدالت اهلجرة إىل املدينة، وتعثر التنمية، ومعدل االنداثر العايل للمساكن، بل متتد 
إىل نوعية تلك املساكن ومناطقها، فالذين نشأوا يف مناطق جيدة ابلنسبة لساكنيها، واخلدمات املتوفرة فيها، 
وقرهبا من املراكز التجارية واملؤسسات احلكومية؛ جيدون مشكلة يف االنتقال إىل مناطق بعيدة، وال ميتلكون 
األموال الكافية لشراء عقارات يف مناطق نشأهتم، األمر الذي يلجئهم إىل البناء يف حدائق منازل آابئهم، 
مسببي تغريا سلبيا يف النسيج احلضري، يرفع نسب التلوث بسبب قطع األشجار، ويضغط على البنية التحتية 

وحدة االحباث
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واخلدمات املتهتكة، أصال فضال عن تزايد العشوائيات والبيوت غري النظامية املبنية يف األراضي الزراعية.
وكان النائب يف الربملان العراقي حازم اخلالدي قد صرح أن العراق حيتاج إىل مليوني وسبعمائة الف 
وحدة سكنية، مع احلاجة إىل 250 الف وحدة سكنية سنواي، وتبدو تقديرات السيد النائب متفائلة مبعرفة 
تقديرات دراسات ميدانية أخرى ذهبت إىل أن العراق حيتاج إىل ما يقارب )5 مليون( وحدة سكنية لغاية سنة 

2020، والبعض ذكر أن الرقم يصل إىل )7 مليون( وحدة سكنية.
كما الكثري من البناايت اليت شيدت ابرجتال يف بغداد، دون مراعاة البنية التحتية الالزمة، وبتجاهل 
لتعليمات البلدية والتخطيط احلضري، دون مصاعد او تكييف لالضاءة الطبيعية والتهوية، هي يف األصل 
مشاريع تقاعد، فعدد من املوظفي جلئوا إىل بناء شقق بطوابق يف حدائق بيوهتم قبيل تقاعدهم من الوظيفة، 
لدعم الراتب التقاعدي اهلزيل، وهذا يبي جانب آخر للمشكلة، وارتبطاها أبزمة اهتزاز الرواتب واخنفاض سعر 

الصرف، مبا قاد ألن ترتفع اإلجيارات.
من جانب آخر، فإن العشوائيات وكما هو احلال يف أي مكان تنتشر فيه عامليا، تكون مرتعا خصبا 
مثل  بغداد،  قلب  بعضها  حيتل  اليت  الشعبية  األحياء  والسرقات، وحىت يف  املخدرات  فيها  تنتشر  للجرمية، 
البتاويي، فإهنا اصبحت مناطق ابلغة اخلطورة، يتكدس السكان فيها يف منازل قدمية خربة، وسط انتشار 

عصاابت تتاجر ابملخدرات، والبشر، وحىت االعضاء البشرية.
يف الوقت ذاته، ونتيجة لضعف التنمية يف األرايف، تستمر موجات اهلجرة إىل املدن، لتسبب املزيد 
من الضغط السكاين على احلواضر الكربى، وبغداد يف طليعتها، وهؤالء حيتاجون إىل سكن، وابلغالب ال 
ميتلكون إجيار مساكن الئقة، فيلجئون إىل العشوائيات، أو املناطق الشعبية اخلطرة، ويكونون عرضة للتجنيد 
يف اجلماعات املسلحة واالرهابية، فضال عن امكانية اخنراطهم يف أعمال اجلرمية املنظمة، مبا يلقي املزيد من 

األعباء على اجلهد األمين، واألمن الوطين بشكل أمشل.
وضغط السكان على احلواضر ال يقتصر على زايدة العشوائيات، والتكدس يف مساكن صغرية وتدمري 
النسيج احلضري لألحياء املدنية بتقسيم البيوت وقطع االشجار والبناء يف احلدائق، بل ميتد أيضا إىل الضغط 
على البنية التحتية، وزايدة السيارات على الطرقات العامة، انهيك عن التجاوز على األرصفة، وزايدة احلفر 
بغداد تشهد ختسفات  السريعة يف  الطرق  أن  الطرق واجلسور، حىت  دائرة  أداء  الشوارع يف ظل ضعف  يف 
دورية، وهتتك وصالت اجلسور، اليت يتأخر إصالحها ألشهر يف بعض األحيان، يف ظل زايدة مهولة يف أعداد 
السيارات، ورداءة املواصالت العامة اليت تكتظ خطوطها ابلسيارات القدمية غري املكيفة واليت تطلق نسبة عالية 

من امللواثت، يف ظل غياب النقل عرب السكك احلديدية سواء داخل املدن )املرتو( أو خارجها.
ويالحظ أيضا أن املتكدسي يف العشوائيات، ونتيجة لضعف سوق العمل، وعدم وجود اسواق أو 
مساحات خدمية نظامية داخل هذه العشوائيات، أو االحياء الشعبية القدمية غري املخططة بشكل علمي، 
ميتهنون أعماال هلا مردود سليب يف عدة نواٍح على اجملتمع وليس على املنخرطي فيها، على سبيل املثال ينتشر 
ابعة األغنام على الطرقات يف بغداد، وميارسون الذبح خارج املساخل احلكومية دون ضوابط صحية، ويلقون 
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ابملخلفات على الطرقات، دون كشف صحي على احليواانت، ويلجأ السماكون بدورهم إىل قطع األشجار 
يف الشوارع العامة حلرق أخشاهبا، ويهدرون كميات كبرية من املياه، وغريهم، وأغلب العاملي يف هذه املهن 
العشوائيات، وميتهنون هذه األعمال يف ظل غياب وجود أسواق حضرية خمططة الستيعاهبم،  يسكنون يف 

ودون رقابة فاعلة على نشاطهم.
ومهما توسعنا يف عرض عناصر أزمة االسكان يف العراق، فلن نصل إىل حصر اتم هلا، ألهنا متتد وتتسع 

وتظهر يف مستوايت خمتلفة ومتعددة، سياسيا، واجتماعيا، واقتصاداي، وأمنيا.
اجملمعات السكنية الكربى... حل أم مشكلة؟

إن املطالع للمشاريع السكنية يف بغداد حتديدا ال يكاد يستقر على كوهنا حل ألزمة السكن أم مشكلة 
اضافية، فباستثناء جممع بسماية، البعيد عن العاصمة، جيد املواطن نفسه أمام خيارات سكن يف غاية الصعوبة 

وشروط بيع معقدة يف اجملمعات االستثمارية.
وحىت تلك املوجودة داخل العاصمة، وتباع بسعر معقول بدرجة ما، فإهنا تعاين من مشاكل أخرى، مثل 
مواصفات البناء املنخفضة املعايري، وعدم وجود ربط ابلشبكة الوطنية للكهرابء، وصغر الساحات الداخلية 
يف اجملمعات املعنية، أما اجملمعات األخرى، فتبدأ أسعارها من 1000 دوالر للمرت الواحد صعودا، وخبطط 

سداد معقدة، ال يكاد ذوي الدخل املتوسط يقدرون عليها ابدا.
على سبيل املثال، يطرح أحد اجملمعات خطة سداد تتضمن دفع %25 من قيمة الوحدة السكنية اليت 
تبدأ اسعارها مببلغ يفوق الـ 1000 دوالر للمرت، ويرتفع حسب الطابق واالطاللة، مث يتم استحصال قرض 
مصريف بقسط شهري يناهز الـ500 دوالر، ليتم تسديد قيمة املبلغ املتبقي على مدار سنة ونصف، وجممع 
آخر يقوم ابستحصال قرض يناهز الـ60 الف دوالر للمواطن، على أن يسدد ما يقارب املبلغ نفسه خالل 
شهر واحد من الدفع، وال خيتلف احلال مع أربع جممعات سكنية أخرى يف بغداد، ومع رواتب حكومية أغلبها 
هزيل، يف ظل ارتفاع قيمة الدوالر، يبدو احلصول على وحدة سكنية يف هذه اجملمعات ضرب من اخليال 
ابلنسبة لذوي الدخل املتوسط، إال إذا فكروا خبيانة األمانة، واالخنراط يف منظومة الفساد املستشرية يف البلد، 
وهذا وجه آخر للمشكلة، أما ذوي الدخل احملدود فال يفكرون ابالقدام عليها مطلقا، وهم يزدادون سخطا 

على الدولة كلها، مبا تضمه من نظام سياسي واجتماعي.
مع هذه اخليارات احملدودة، تبدو اجملمعات االستثمارية يف بغداد مشكلة مضافة، تزيد السخط العام 

جتاه أزمة السكن أكثر مما حتلها.
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مدخل اثين: التدريب املهين وأزمة السكن
حلول عرب املنظور االمين

طرحت فرنسا قبل سنوات مشروع على احلكومة العراقية، مشروع ممول ابلكامل من قبل فرنسا، مل 
يتم تفعيله حىت تشكيل عادل عبد املهدي حلكومته عام 2018، واليت شهدت اقرار جملس األمن الوطين 

للمشروع الفرنسي ابألمر الديواين رقم 406 للعام 2019، وتشكيل جلنة ديوانية ملتابعة تنفيذه.
داعش،  تنظيم  مع  التحرير  معارك  انتهاء  بعد  املسرحي  للمقاتلي  حلول  إبجياد  املشروع  يتلخص 
ابالضافة إىل الذين فقدوا أعماهلم نتيجة احتالل التنظيم ملدهنم، أو الشباب بال عمل الذين خيشى انضمامهم 
إىل التنظيمات املسلحة، ويهدف إىل نقل التجربة الفرنسية يف تشغيل املقاتلي والشباب والعاطلي عن العمل 
ـ بعضها يف مستعمرات فرنسا السابقة ـ وتضمنت تلك التجربة إنشاء معسكرات تدريب مهين، على غرار 
معسكرات التدريب يف اجليوش النظامية، ولكن هذه املعسكرات ذات الضبط العايل، هتدف إىل منح مهارات 

مهنية للمنضمي هلا، ومنحهم حرف متكنهم من االخنراط يف سوق  العمل.
ابالضافة إىل التدريب املهين، يتم وضع مناهج )تدريب وطين( هتدف إىل تنمية احلس الوطين والسلوك 
االجتماعي لدى املنضمي هلذه املعسكرات، وعقب خترجهم، يواصل املشروع رعايتهم ابالتفاق مع املؤسسات 
الكربى اليت تتوافق حاجاهتا مع خمرجات هذه املعسكرات، فيتم تشغيلهم، مبا يضمن ابتعادهم عن املشاكل، 

وخلخلة األمن.
ولكن كيف ميكن االستفادة من هذا املشروع املتعثر لعالج أزمة السكن يف العراق؟

اإلجابة ذات شقي، وتتمثل مبا يلي:
أوال: نوعية احلرف اليت يتم التدريب عليها

يتم احلرص على أن يكون ملوضوع احلرف املتصلة ابإلسكان جزء مهم يف هذه املعسكرات، مثل البناء، . 1
تسليك الكهرابء وخدمات املياه، رصف البالط، الصباغة، البستنة، رصف الطرق... اخل، مبا يضمن 
الرائدة يف  القطاعات  من  يعد  الذي  االسكان،  قطاع  االخنراط يف  على  قادرين  ختريج شباب حرفيي 
االقتصاد، مبعىن أتثريها على بقية القطاعات االقتصادية بشكل اتم، وقطاع االسكان يف العراق يشهد 

شحة يف عدد احلرفيي املاهرين يف خمتلف مراحله.
توجيه القطاع اخلاص حنو تكوين شركات تسهم يف استيعاب هؤالء، شركات املقاوالت اليت تقوم بتوظيف . 2

خمرجات هذه املعسكرات متنح أولوية يف منح العقود احلكومية ضمن مبادرة السكن املذكورة يف الفقرة 
الالحقة.
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اثنيا: ربط املخرجات مببادرة سكن 
تطلق احلكومة مبادرة سكن حقيقية ال تقف عند حد توزيع األراضي، بل تقدمي وحدات سكنية . 1

خبطة سداد مرحية ال تثقل كاهل املواطني.
يرافق النقطة السابقة بناء وحدات سكنية فاخرة يف مناطق مميزة يتم استثمار إيراداهتا يف متويل بناء . 2

الوحدات السكنية ذات الشروط امليسرة، كما هو احلال يف التجربة املصرية.
املاحنة يف حال عدم توفر . 3 الدول  بقية  الدويل للمشروع، سواء من فرنسا أو  الدعم  ميكن استدامة 

التخصيصات املالية الكافية كما هو معلن من احلكومة العراقية.
ميكن ربط عمل املبادرة والربانمج الفرنسي مبا أعلنت عنه رئيسة هيئة االستثمار سها داود النجار عن . 4

نية اهليئة أتسيس الشركة الوطنية للتطوير العقاري، اليت ستكون مسامهة خمتلطة بنسبة %50 للقطاع العام، 
و%25 للقطاع اخلاص، وتباع النسبة الباقية كأسهم للمواطني.

الفوائد املرجوة من املشروع
سيرتتب على املشروع عدة فوائد، ميكن اجيازها مبا يلي:

حل مشكلة االالف من العاطلي عن العمل من الشباب يف خمتلف حمافظات العراق، وسيسهل عملية . 1
إعادة دمج الالجئي يف املخيمات، والعشرات من االطفال الذي ال يعرف مستقبلهم حىت االن، خصوصا 
أن هذه املشاريع سوف تكون آخر األمر متاحة أمام من عمل يف بنائها الستمالكها بشروط دفع ميسرة.

تنشيط القطاع اخلاص يف العراق عرب تكوين شركات متعددة ال تقتصر على قطاع البناء، بل متتد إىل . 2
تقدمي اخلدمات امللحقة به مثل التنظيف والبستنة وغريها.

حل فعال ألزمة السكن يف العراق، ويف العاصمة بغداد بشكل خاص.. 3
األمن . 4 متنح  سوف  أمامهم،  املريح  السكن  فرصة  ااتحة  مث  العمل،  يف  الشباب  من  االالف  شغل  إن 

العام،  املشاكل واإلخالل ابألمن  العام، واالبتعاد عن  الرضا  العراق دعامات متعددة، مثل  الوطين يف 
والعمل، انهيك عن  الكرمية  احلياة  توفري  قدرته على  يربهن  الذي  الدميقراطي  السياسي  النظام  وتدعيم 
تنظيم العشوائيات، ومراقبة اجملمعات اجلديدة ابلطرق احلديثة اليت تضمن اخنفاض عدد اجلرائم، وتفكيك 

شبكات اجلرمية املنظمة اليت تنشط يف العشوائيات واألحياء الشعبية.


