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Abstract:                                                                                                   

The slum phenomenon is one of the global phenomena that 
characterize most of the developing countries, and it is 
considered an urban problem that can never be separated 
from the social and economic conditions in a society. Those 
who live in informal areas, whether inside cities or outside 
cities, and that these random areas are not meeting health 
conditions and are not subject to urban planning and do not 
match the laws of buildings in all respects, and that the 
problems of these random areas are many in that they do 
not extend The state's plans are shaky, and this makes it 
lack the basic services for housing.         

حياء : يعرف الحي من وجهة نظر سوسيولوجية بأنه مجموعة األماكن الحي او اإل -1
، المشتركةالسكنية التي يمنحها سكانه خصائص االرتباط االجتماعي ، والمصلحة 

ويؤثر بعضهم على بعض ،وهو أيضا المكان الذي يشعر فيه هؤالء السكان 
فها : وهو المكان اما عاطف غيث فيعر ،(1)باالنتماء إلى المجتمع الذي يعيشون فيه

الذي توجد فيه بعض المباني التي تتميز باالزدحام الشديد والظروف الصحية غير 
المالئمة والتخلف التي تمثل كل المظاهر السلبية وما قد ينتج عنها من قلة الراحة 

 .(2)واألمان الذي ينعكس بدورة على الفرد والمجتمع 

ة السكن العشوائي بانه البناء على يعرف معجم العلوم االجتماعيالعشوائيات :   -2
دون مراعاة قواعد وقوانين التنظيم والبناء وشروط السكن  ارض مملوكة للدولة

.اهتم الباحثون االجتماعيون واألنثروبولوجيون اهتماما متزايداً (3)الصحي
كونها تعد من  الظواهر االجتماعية  التي أخذت تتزايد ،بموضوع العشوائيات 

 الفقر والتهميش، سماها ،فهناك من اعتبر هذه الظاهرة  ثقافة فرعية  يوماً بعد آخر
يعتقد العالم اوسكار لويس ان هذه الظاهرة ترتبط  بمشكلة الفقر بل عدها ثقافة 

 ،(4)فالفقر عنده أسلوب الحياة(  ،بالمستوى المعيشي  الرتباطها الدقيق الفقر نظرا
فقد أصبح ذلك من مظاهرها الداخلية  فقر)وطالما ان نمط الحياة السائد فيها هو ال

تضطرهم الظروف القاسية  والخارجية بينما اعتبرها باحثون آخرون طبقة ثورية
والصعبة إلى ابتكار أساليب تكفل لهم المعيشة واستمرار الحياة في المجتمعات 

 .(5) الحضرية (

يوت يزيد : مدينة جمعها مدن ومدائن . وهي مجتمع من الب المدينة : تعرف لغة -3
 .(6)عن بيوت القرية 
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: المدينة هي كل ما يختلف عن الريف من حيث االتساع وعدد  تعرف اصطالحا
بانها تمثل نمطا من انماط  لويس ويرثولقد عرفها   ،(7)السكان وطراز المباني 

التباين السكاني وان نموها يمكن النظر الية كعملية تاريخية مستمرة فهي مكان اقامة 
 سكان المتباينين .دائمة لل

بداية ان اسم مدينة الحلة يأتي بعدة معاني منها القوم النزول وفيهم كثرة  الحلة : -4
وتعتبر مدينة عريقة ومشهورة وكانت مقام السالطين من قبيلة  ،(8)وجمعهم حالل 

  ،(9)بني مزيد وعصر لخالفة بني العباس وتقع على نهر الفرات ويقسمها الىقسمين
ً وأصبحت مركزاً وتعد مدينة ال حلة وريثة مجد بابل التي لعبت دوراً حضاريا

 ً ،كما ان قدرتها البشرية من حيث عدد السكان ( 10)سياسياً ومصدراً اقتصاديا مهما
. ولقد (11)جعلت جميع من أستوطن فيها من القادة والوالة أن يتخذها مقراً له 

الدولة أبي الحسن صدقة عرفت الحلة باسم الحلة السيفية نسبة إلى مؤسسها سيف 
وكذلك عرفت بالحلة  ،(12)بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد األسدي 

. أما موقع مدينة الحلة فأنها (13)المزيدية  نسبة إلى جدهم مزيد بن مرشد االسدي
تقع في الجانب الغربي من نهر الفرات في القسم األوسط من العراق بين بغداد 

 - 26درجة شماالً، وخط طول  32 - 29خط عرض  والكوفة ، فالحلة تقع على
كما انها تتمتع بموقع مهم على طريق القوافل التجارية الذي  ،(14)درجة شرق 44

يربط بين مدن البصرة والكوفة و واسط وبغداد ، فضالً عن موقعها على طريق 
 .(15) الحجاج الذين يأتون من بغداد ويقصدون الديار المقدسة ألداء مناسك الحج

 نبذة تأريخيه عن نشأة وظهور اإلحياء العشوائية: 

احتفل المجتمع الدولي في اليابان وخصوصا في مدينة )فوكو ياما(  2001في عام 
وهو عنوان يكشف عن مدى تدهور  ،اليابانية تحت عنوان )مدن دون عشوائيات(

ة بكثرة وزحفها الحياة االجتماعية في المدن من إنحاء العالم وانتشار المناطق العشوائي
ففي البلدان ،(16)المستمر في عصر يتميز بالتقدم العلمي والتكنولوجي غير المسبوق 

النامية نجد إعدادا كثيرة من المالكين الغير نظاميين واضعي اليد الذين يعيشون في 
والذين يعيشون في الشوارع في  ،مالجئ مؤقتة بديلة على الهوامش )الطرقات(

وقد شكلت  ، (17)يعيشون في الفيالت الفارهة والضخمة في البرازيلبومباي إلى الذين 
ظاهرة المناطق العشوائيات في المدينة موضوعا أساسيا من الموضوعات المرتبطة 
بالمشكالت الحضرية التي لقيت اهتماما كبيرا من قبل علماء االجتماع في مدرسة 

وان عصرنا الحديث  ، park (18)وبارك  geedesشيكاغو األمريكية ومنهم جيدز 
يتسم أالن بسرعة نمو المدن وتضخمها األمر الذي ترتب علية إهمال المناطق األصلية 

او قيام مناطق يسكنها أناس قد وفدوا إليها ولم يسايروا  ،داخل المدينة وخارجها 
% 50وهناك نسبة كبيرة من سكان العالم تتجاوز  ، (19)الطابع الحضري فيها 

 (20)ق العشوائيات والتي تكون ثقافتهم تتوسط المجتمع الحضري يعيشون في مناط
هذا األمر دفع العلماء والباحثين واالجتماعيين واالنثروبولوجيين الى القيام بدراسات ،
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من   Louisفي مجال المناطق الحضرية العشوائية ومن هؤالء العلماء اوسكار لويس 
الذي ذكر في تقريره عن إحدى مدن وايضا العالم مابوجونجي  ،أمريكا الالتينية 

% من سكان المدن يعيشون في إحياء حضرية متخلفة من 80% الى 70إفريقيا ان 
يمكن القول ان غالبية المدن عامة والنامية خاصة تعاني من ، (21)زوايا متعددة 

بين العشوائيات التي تسكنها الشرائح االجتماعية  ،التفاوتات الشديدة في اسلوب العيش 
ادى بدوره الى ان تكون المدينة عامل  ،لفقيرة واالحياء التي تقطنها الشرائح المترفة ا

االول يساير ركب الحضارة والمدينة والثاني  ،جذب لمجتمعين مختلفين في ان واحد
 . (22)مجتمع متخلف يعيش في حالة من الركود وال يواكب التقدم والتطور

يتألف من مجموعات متناقضة من الغنى والفقر  اما بالنسبة الى مجتمعنا العربي الذي
فقد شهد تزايدا كبيرا في الشرائح الفقيرة التي شغلت مناطق واسعة  ، (23)والتخلف

وان هذه الفئات تمثل عالما  ،وكثيرة ضمن الحيز الحضري للمدينة العربية المعاصرة 
صر المعدومة كليا له عالقاته ولغته المعرفية والقيمية ويكون افراده خليط من العنا

والمحرومين والفقراء الممتهنين االنشطة الغير الرسمية والعاطلين عن العمل 
ولقد اختلفت التسميات التي تطلق على  ،(24)والمتسولين وساكني االحياء المتخلفة 

مناطق العشوائيات فأصبح كل بلد يطلق عليها وصفا مختلفا ومغايرا لغيرة من البلدان 
الذي ينبع من عدة  ،سواء لألحياء الواقعة في المدينة او اطرافها وهذا االختالف 

عوامل منها ترجع الى خصوصية ذلك المجتمع الحضارية واالجتماعية واإليكولوجية 
فاألحياء التي تقع في  ،وعوامل نشأة تلك االحياء فضال عن تنظيمها االجتماعي 

ي الواليات المتحدة االمريكية تسمى ف ،المناطق القديمة الداخلية في وسط المدينة 
 conrentillوفي شيلي  ،  slavesوفي كوبا   casasde- reclinedوفنزويال 

  Colonia'sوفي المكسيك تسمىvillas (25)وفي األرجنتين وأورغواي 
 . Tugorios (26)او

على اعتبار  ،تسمية )مناطق األمل( G. Stoockكما أطلق عليها العالم جابس ستوك 
يها من المهاجرين الى المدينة يكافحون ضد الفقر مثال على ذلك مصر ان ساكن

وكمنطقة سيدنا الحسين )علية السالم( في  ،المناطق القريبة من األماكن المقدسة
القاهرة وعلى عكس هذه التسمية هناك )مناطق اليأس( التي تكون في قاع المجتمع 

ي إطراف المدينة وخارجها فأن لها إما اإلحياء الواقعة ف ،(27)وتسمى إحياء األموات
او مدن العشش Busteeففي الهند يطلقون عليها الباسطي  ،تسميات مختلفة

على اإلحياء التي تشكل مأوى لمئات   pukka. كما يطلق مصطلح (28)الصفيح
التي أقيمت   Shanty Townsوتسمى كذلك مدن األكواخ ،اآلالف من واضعي اليد 

وايضا اإلحياء  1930اليات المتحدة األمريكية في عام في أجزاء مختلفة من الو
ويطلق عليها في البرازيل تسمية ،المبنية على سفوح التالل المنحدرة والوديان الضيقة 

Farelas ،  وفي بيروBorriads  التي تشير الى األماكن التي يسكنها الفقراء الذين
 . (29)يبنون مساكنهم بين يوم وليلة 
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ت في العالم الى انواع مختلفة حسب مؤشرات معينة منها نوعية وتصنف العشوائيا
ساكنيها وثقافتهم وخلفياتهم االجتماعية وايضا موقعهم الجغرافي من المدينة 

ومن العلماء الذين صنفوا هذه االحياء العشوائية العالم  ،واأليكولوجي والعمراني 
 رية :فقد ميز بين نوعين من المناطق الحض H.junsهيربرت جانز

التي يجد المهاجرون فيها من الريف  ،  The entry areaاالولى: منطقة الدخول 
مكانا لالستقرار في هجرتهم الى المدينة ويحالون فيها ان يكيفوا طريقة حياتهم 

 وثقافتهم بما يتالءم مع البيئة الحضرية التي يعيشون فيها .

لمهاجرين الذين فشلوا في التكيف مع اما الثانية : منطقة سكن المنبوذين ويطلق عليهم ا
 ثقافة المدينة.

 اما العالم تشارل سنوكس فقد صنف العشوائيات الى صنفين :

االول : مناطق متخلفة يعيش سكانها على امل ان يشاركوا سكان المدينة في حياتهم 
 ويتفاعلون معهم .

نطقة وتعد بالنسبة لهم الثاني : المناطق التي يسود سكانها خيبة االمل في تغيير هذه الم
 . (30)نهاية المطاف 

 وهناك تقسيم اخر للمناطق الواقعة في مركز المدينة وهو :

التي تكونت بفعل بنايات غير مالئمة ومن امثلتها  ،اوال : المناطق المتخلفة االصلية 
 المناطق المكسيكية الواقعة في البرازيل .

 . (31)الدخل العالي الى مناطق اخرى  ثانيا : مناطق تكونت بفعل ترك العوائل ذات

 اما في العراق فنستطيع القول ان العشوائيات تنقسم الى قسمين هما :

 التي غالبا في مراكز المدن . ،اوال : االحياء المتخلفة القديمة 

التي تكونت في اطراف المدينة بفعل لجوء  ،ثانيا : االحياء المتخلفة الجديدة 
 . (32)يها المهاجرين النازحين ال

 ويمكن ايضا تصنيف المناطق العشوائية الى :

 مناطق متخلفة داخل النطاق العمراني : -1

ويرجع تاريخ هذه المناطق الى تاريخ المدينة نفسها ويالحظ قدم مبانيها وتكون 
كما ينقصها بعض االحتياجات  ،شوارعها ضيقة مغلقة ال تتفق واسس التخطيط الحديث

كما وتعتبر هذه المناطق من مناطق الجذب  ،ا في السكن االساسية الواجب توفره
خاصة للمهاجرين الى المدينة لعوامل عدة منها رخص المساكن كذلك القرب من 

 مناطق العمل .
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 مناطق مستولي عليها بوضع اليد : وهي مناطق ال تخضع الى التقدم والتطور  -2

 مناطق متخلفة تحيط بالتخطيط العمراني : -3

طق نتيجة لعدة أسباب منها الضغط السكاني الكبير والواضح وتنشأ هذه المنا -4
وانتشار الصناعة خارج النطاق العمراني وعدم توفر المسكن  ،داخل المدينة 

 . (33)المناسب للعمال مما يؤدي هذا الى سكن العمال بجوار المصنع 

 ويصنفها البعض األخر على أساس المنطقة :

 مناطق عشش الصفيح والخشب . -1

 المقابر . ساكني -2

 مناطق جمع القمامة . -3

ومن جانب أخر نرى ان هناك فرق بين المساكن المخالفة في األصل وبين المساكن 
 العشوائية على النحو التالي :

وهي عبارة عن مساكن شيدت بدون رخصة سواء كانت نشأتها المساكن المخالفة :
بالمخطط التنظيمي او انها   مخالفة للصفة العمرانية للمناطق التي قامت عليها والمحددة

 .(34)نشأت في مناطق يتعذر إعطاء رخصة البناء فيها  ألسباب عديدة 

فهذا ينطبق على كل منشأه ال تتحقق فيها الشروط من جميع اما المساكن العشوائية :  
 .(35)النواحي االجتماعية والصحية والبيئية والخدمية واإلنشائية والعمرانية

العشوائيات هي التصرف الغير محكوم بتخطيط مسبق أو مبرمج اذ  وفقا لذلك نرى ان
ان العشوائية هنا نسبية في عالقة هذا السكن مع السكن المنظم في إطار المخططات 

وان هذه  ،التنظيمية للمدن، والتجمعات السكانية وما يحكمها من سياسات تنفيذية
الستعمال السكني مثل المساكن شيدت ضمن األراضي لالستعماالت األخرى غير ا

 .(36)المناطق الخضراء والمناطق الصناعية 

 اما اذا أردنا ان نالحظ  الفرق بين اإلحياء العشوائية واإلحياء المتدهورة فأننا نجد ان :

" تكون إحياء غير مخططة ومخالفة لقوانين التنظيم المعمول بها  اإلحياء العشوائية :
فهي عشوائية في األصل وان كانت غير متهرئة وال يشترط فيها القدم أو التهرئ 

وتنشا بفعل التراكم المتدرج خالل مدة من الزمن عندما تلجا العوائل الى احتالل 
األراضي الحكومية او ألمهجورة في ضواحي المدينة أو على اطرافها سعيا وراء 
 ايجاد مساكن لهم من دون التقيد بقوانين ملكية االرض ونظم ولوائح التخطيط
العمراني، اذ يبنى مأوى أو اكثر في موقع غير استراتيجي من المدينة ثم يقوم على 

مستخدمين بذلك المواد المتوفرة لهم أيا كان نوعها ،محيطه مأوى اخر حتى يصبح حيا 
 .(37)مثل الطين او الخشب او الصفيح "
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إلهمال فهي اإلحياء التي تصل إلى ما هي علية بفعل ااما األحياء المتدهورة : 
واالنخفاض في مستوى الطلب الواقع على المساكن ضمنها وذلك لتردي الحالة 
العمرانية  ألبنيتها التي كانت مريحة في فترة من الزمن إال أن تزايد التهرئ وعدم 
الصيانة كانا سببا في فقدان قيمتها اإلنشائية مما دفع سكانها األصليون الى الرحيل 

 .( 38)وهكذا وصلت إلى حالته المتدهورة   ليحل محلهم سكان اقل دخال

 أوال : نشأة المدينة وجذورها التاريخية 

لقد شهدت مدينة الحلة توسعا ملحوظا في مؤسساتها اإلدارية ومنشآتها العمرانية فضالً 
ولقد جاءت كلمة الحلة في معجم البلدان بكسر الحاء  ،عن أهميتها الدينة والتجارية 

وهو  ،قوم حلة اي نزول وفيهم كثرة ،م ويأتي معناها في اللغةوتشديد الال ،المهملة
 يكون نقيض االرتجال .

وان الحلة علم لعدة مواضيع وأشهرها حلة بني مزيدك وهي مدينة كبيرة بين الكوفة 
وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة ) صدفة بن  ،وبغداد كانت تسمى الجامعين

وكان المكان األول لتأسيس مدينة الحلة  ،االسدي( منصور بن دبيس بن علي بن مزيد 
والجامعين بلدة صغيرة تبعد عن مدينة بابل األثرية فرسخا  ،محلة الجامعين الحالية 

هـ( بقرب المدائن على الفرات  560وقال عنها الشريف اإلدريسي )ت  ،واحدا تقريبا
رد الشمس شمال الحلة والجامعين هي المكان الذي يقع بين جامع م ،مدينة الجامعين 

متوجها الى  ،هـ  37الحالية الذي حل فيه اإلمام علي بن ابي طالب )علية السالم( سنة
عندما سار منبع بن  ،هـ  417وقد ورد ذكر الجامعين في حوادث سنة  ،(39)صفين

وتتمتع ،(40)حسان امير خفاجة الى الجامعين وهي لنور الدولة دبيس بن مزيد فنهبها 
لة بخصائص جغرافية مكنتها من النمو واالزدهار وممارسة العديد من مدينة الح

وهي ليست  ،(41)النشاطات فهي تقع في بقعة خصبة وانهارها كثيرة صالحة للمالحة 
وانما تكون محطة  ،محطة لتجمع الحجاج قبل ذهابهم الى الكوفة ثم الى مكة فقط 

ولهذا اصبحت المدينة  ،(42)ة رئيسية في الطريق التجاري البري بين بغداد والكوف
 .(43)الرئيسية في المنطقة في عمارتها وسكانها

من خالل ذلك نرى ان مدينة الحلة تعد من المدن المهمة في العراق فهي تعد وريثة 
مجد بابل كما تعد من المدن التي برزت في الحقب التي اضمحل فيها نفوذ بغداد لتلعب 

 ،لكونها أصبحت عونا بالغذاء للمناطق األخرى  دورا مهما باتخاذها مركزا سياسيا
وقبلة انظار  ،كما أنها أصبحت مقرا للحوزة العلمية ومنارا يشع على العالم اإلسالمي 

وقد سميت  ،(44)العالم واخذ طالب العلوم يشدون الرحال اليها ويتزودون من علومها 
ك سميت بالحلة المزيدية وكذل ،بالحلة لتميزها عن حلة االحواز وحلة الدجيل وغيرها 

وسميت بالحلة السيفية نسبة الى مؤسسها سيف الدولة صدقة بن  ،نسبة الى بني مزيد
 .( 45)منصور بن دبيس والحلة الفيحاء لطيب هواها وانفتاح اجوائها 
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وفيما يتعلق بموقع مدينة الحلة الذي اختير ان يكون موقعها قريبا من الماء ال يفصل 
جُز طبيعي ذلك كي يتمكن  أهالي المدينة من أن يحموا ظهورهم بينها بحُر أو حا

ً لرجعتهم عند اشتباكهم مع االعداء ، لذا لم تحط مدينة  بالصحراء ويتخذوا منها خطا
الحلة باألسوار المنيعة أو القالع الحصينة ، وهنا البد من اإلشارة إلى بعض التعريفات 

دينة هي الحصني بنى في اصطمه من اللغوية للمدينة كقول ابن منظور : إن الم
األرض وكل أرضي بنى عليها حصن في أصطمه فهي مدينة واالصطمه معظم 

، ومن منظور اجتماعي ذكر الفيروز آبادي أن ) المدينة تعادل ( 46)الشيء وتمامه 
أهم عنصرين في تشكيل Site(  والموضع     Situationيعد الموقع  ) ،( 47)األمة (

ً يتميز عن المدن األخرى ، اي مدينة ويزو ً معينا دان السكان و البناء الوظيفي نمطا
كم تقريباً والى الشمال الشرقي من الكوفة  100فموقع الحلة يقع جنوب العاصمة بغداد 

، وهنا كعالقة وثيقة بين الخصائص (49)، وتقع بين الكوفة وبغداد ( 48)2كم  64بنحو 
شكلها والكيفية التي تتوزع فيها أقاليمها الطبيعة لموضع المدينة وبين حجمها و

الوظيفية كما ان هناك عالقة وأهمية بين الموقع والوظائف التي تقدمها المدينة إلى 
 . (50)ساكنيها 

ودائرة  44.66كما وتقع مدينة الحلة على جانبي نهر الفرات وعلى خط طول  
تازت به المنطقة قبل ، وهذا الموقع االستراتيجي الذي ام( 51)شماالً   32.9العرض

انتقال آلمزيد إليها وتأسيس الجامعين لم يأت بصورة عشوائية بل كان تخطيطاً مدروساً 
 Astronomicalومعرفة تأثير الموقع الفلكي لمدينة الحلة )  ،من جميع النواحي 

location  الذي يحدد الخصائص المناخية للمدينة وتأثيره على طريقة بناء بيوت : )
( الذي يحدد  relative location، وكذلك معرفة تأثير الموقع النسبي ) (52)المدينة

العالقة بين المدينة ومنطقة نفوذها وهي عالقة ناتجة عن المكانة االقتصادية 
واالجتماعية للمدينة، وهما من العوامل المهمة التي تشجع اإلنسان في منطقة نفوذ 

 المدينة وتبادل الفعاليات االقتصادية .

وان مزايا الموقع الجغرافي وحده ال يعد السبب في نشوء الحلة إذ ان لمزايا موقعها 
الطبيعي دور آخر في اختيار هذا المكان لبناء المدينة اذ ان مثل هذه المزايا تعطي 

 .  (53)خصائص البيئة لهذا المكان 

سهلية المنبسطة ولذلك فا نما تتمتع به مدينة الحلة من مزايا الموقع المتمثل باألرض ال
ذات التربة الخصبة وتوفر المياه دائمة الجريان ومصادر المياه األخرى ووجود طرق 
مائية عن طريق شط الحلة والطرق البرية مثل الطريق الذي يربطها ببغداد والكوفة أو 
كربالء شجع اختيار بناء المدينة في هذا الموقع وهي في ذات الوقت تمثل المركز 

العشائر المحيطة بالمدينة من جميع الجهات وعن موقعها جنوب بغداد  بالنسبة لكافة
 من اإلخطار التي قد تستهدفها من الشرق . 
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وليس من المبالغة اذا قلنا بأن الحلة بموقعها هذا تمثل قلب الفرات األوسط  
، وقد وصفت مدينة الحلة بأنها ) عتيقة الوضع (54)بتربتها الخصبة ووفرة المياه 

ة الشكل لها جسر عظيم معقود الى مراكب كبار متصلة من الشط الى الشط مستطيل
تحف من جانبها سالسل من حديد مربوطة في كال الشطين إلى خشبة عظيمة مثبتة 
بالساحل ، والطريق من الحلة الى بغداد أحسن الطرق وأجملها في بسائط جداول من 

ريق مسرح انشراح وللنفس انبساط فللعين في هذا الط ،ماء الفرات تتسر ببها وتسقيها
. ومن خالل ذلك نستنتج من وصف ذلك الجسر أن أبن جبير كان معجباً (55)وانفتاح ( 

به والمعروف ان الجسر الذي شيد على نهر الفرات في وسط مدينة الحلة كان له 
إسهام لمرور الحجاج عليه إلى بيت هللا الحرام حيث كان عبورهم قبل تشييده بواسطة 

 مراكب.ال

وقال القلقشندى في موقع مدينة الحلة هي من اإلقليم الثالث حيث الطول ثمان وستون 
، ومن تحديد (56)درجة والعرض اثنان وثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقة

القلقشندى لموقع مدينة الحلة من حيث خطوط الطول ودوائر العرض يمكن ان نستنتج 
م يكن اعتباطاً وانما كان بعد تمعن ودراسة فليس ان اختيار صدقة لموقع مدينة الحلة ل

من المعقول ان مثل صدقة كقائد سياسي تنقصه الخبرة في اختيار المكان المالئم له 
وإلتباعه والبد ان تتميز عن غيرها من المناطق بمواصفات جيدة وما يؤيد ذلك 

العوامل التي  ، ويتبين أثر(57)وصفها " طيبة ... جميلة الهواء ... وجيدة الفضاء 
تتحكم في وجود المدن من اآلراء المختلفة للجغرافيين فيؤكد البعض ان العامل البشري 
وكثرة السكان يخفقان من أثر اختيار الموقع ) المدينة (  بينما يؤيد آخرون ان الموقع 
واختياره يتأثر بعاملين أولهما المناخ والتضاريس والتربة وثانيهما العامل البشري 

، وهنا البد من التأكيد ان (58)يحدد انماط النشاط االقتصادي والسياسي للسكان  الذي
للعامل االقتصادي التأثير االول في اختيار المواقع االستيطانية ، ومدينة الحلة تحتل 
ً ألنها قريبة من مدينة بابل األثرية ، وكان العرب  ً هاما ً وتاريخيا ً جغرافيا موقعا

 . (59)ن السكان فقد سكنها المزيديون بعد تأسيسهايشكلون القسم األكبر م

 ثانيا : تطور حجم السكان في مدينة الحلة 

نمت مدينة الحلة وتوسعت وازداد حجم السكان فيها وأصبحت وحدة إدارية في نهاية 
إال أنها ظلت تابعه لوالية بغداد ثم الديوانية حتى بداية الحرب  ،القرن التاسع عشر 

وكانت أيضا بعض وحداتها اإلدارية تابعة وخاضعة لواليات أخرى  ، العالمية األولى
وان الكثير من سكانها قضوا  ،مثل المسيب والكفل اللتين كانتا تابعتين لكربالء

وقد هجرها الكثيرون لتحول مجرى الفرات بعيدا عنها نحو  ،بأمراض أهمها الطاعون
 ،يسكنها احد خالل القرن التاسع عشرشط الهندية تاركا ورائه مدينة خالية من أهلها ال 

وال تتوافر حاليا ،( 60)ويشير البعض إلى إن الحياة عادت إليها مطلع القرن العشرين 
معلومات دقيقة عن عدد سكان مدينة الحلة في القرون الماضية سوى بعض ما اورده 

 ،م 1816ومن بينهم جمس بكنهام في عام  ،الرحالة األجانب إثناء ترحالهم في العالم 
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حيث وجد تراوح واختالف بين الجانب الغربي والذي يفوق الجانب الشرقي في عدد 
وقد كشفت بعض التقارير في ذلك  ،( 61)االلف( نسمة10االلف( و)8السكان ما بين )

بثمانية االلف بيت وعدد بيوت حي اليهود كان  1822الوقت عن عدد البيوت في عام 
اصاب الطاعون عدد كبير من سكان مدينة الحلة  1831وفي عام  ،(62)نحو مئة بيت

وبعد ذلك قام متصرف الحلة  ،(63)الذين كانوا يقدرون بحوالي عشرة االلف نسمة 
م بنقل سراي الحكومة )ويعتبر المركز اإلداري 1881محمد رشيد باشا في عام 

سكان  وبذلك ازداد عدد ،والتجاري للمدينة( من الجانب الشرقي الى الجانب الغربي 
 . (64)الف نسمة وفق ما ذكرته السائحة الفرنسية )ديوالفوا( 15مدينة الحلة الى 

ويمكن القول ان انتشار اإلمراض وكثرة الصرعات السياسية والقبلية التي كانت تعاني 
منه مدينة الحلة ينعكس أثرة بشكل سلبي على انخفاض وتفاوت عدد السكان بشكل 

تي كانت تواجه المدينة هو ظهور بدايات تحول ومن أكثر الصعوبات ال ،واضح
مجرى الفرات من مجراه األصلي الطبيعي في شط الحلة الى مجراه الجديد في شط 

م عندما تعرض شط الحلة 1885الهندية في أوائل القرن التاسع عشر حتى عام 
مما ادى الى نزوح السكان الى ،(65)للجفاف فتحولت جميع مياهه الى شط الهندية 

هندية والشامية وتدهورت الزراعة والتجارة ولهذا انخفض سكان مدينة الحلة الى اقل ال
مما دفع بالسلطات العثمانية الى معالجة هذه المشكلة والحد منها فأقامت  ،من النصف 

ولكنة لم يكن بالمستوى المطلوب ف ذلك الوقت  ،1888سدا على نهر الفرات عام 
االنكليزي وليم ولكوكس  الذي أوصى ببناء سدة فقررت تجديده واستدعت المهندس 

وقد ساعد  ، 1913وأنجزت المشروع في عام  1911وتم بناء السدة عام  ،الهندية 
على تدفق المياه الى مدينة الحلة وعودة الحياة اليها فكان عمال مساعدا على توسيع 

 ،(66)ة الف نسم 30الى ما يقارب نحو  1920المدينة فوصل عدد سكانها في عام 
واستمر تطور المدينة عمرانيا وسكانيا حول المنطقة التجارية في الجانب الغربي منها 

ثم قامت نواه  ،وارتبطت بالمحالت السكنية في هذا الجانب بمسالك وممرات ضيقة 
مما سهل االنتقال بين  ،تجارية في الجانب الشرقي امتدادا للمركز التجاري السابق 

وقد واصلت المدينة  ،(67)بجسر من القوارب ) جسر الهنود( الجانبين وارتباطهما
ويرجع سبب هذا النمو الى الزيادة الطبيعية الناجمة عن  ،توسعها وتنامي حجم سكانها

فضال عن عامل الهجرة من الريف الى المدينة  ،تزايد عدد المواليد على عدد الوفيات 
ل وهي التي قدم منها بسبب عمليتي الطرد والجذب السكاني في مناطق االص

المهاجرون ذات الظروف التي ال تتناسب وتحقيق احتياجاتهم المعيشية الى مناطق 
 الوصول وهي )مدينة الحلة( .

( نسمة بمعدل نمو 84104ارتفع عدد سكان مدينة الحلة ليصل الى ) 1965في عام 
اد وقد ازداد إعد ،وهي نسبة كبيرة  ، 1965 – 1957% خالل المدة 5،6قدرة 

المهاجرين الداخلين الى مدينة الحلة والمولودين في المحافظات األخرى الى 
ويمكن القول ان اهم األسباب التي أدت الى تزايد  ،(68) 1965( نسمة عام 10876)
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الهجرة الى مدينة الحلة هو النمو الصناعي فيها اذ اقيمت فيها معمل النسيج ومكابس 
الزراعي بسبب تدهور التربة بعد انتشار االمالح التمور ويضاف ايضا تدني اإلنتاج 

فيها والظروف التي رافقت تطبيق تأثير اإلصالح الزراعي وما نجم عنة من عدم 
االستقرار لألمن في األرياف ويمكن تحديد هذه الفترة في األربعينيات والخمسينيات 

ومصطفى راغب والويسية والماشطة والثورة  ،فسكنوا مناطق ) النزيزة ،والستينيات 
 ،(69)والخسروية( مما دفع السلطات الى إفراز األراضي إلسكانهم في تلك المناطق 

وتتناسب هذه  ،( نسمة 161056ازداد حجم سكان المدينة فبلغ ) 1977وفي عام 
% 27،2الزيادة مع ما تشغله نسبة سكان المدينة من إجمالي سكان المحافظة والبالغة 

 ،% 14والبالغة  1947لمدينة من نسبة السكان عام وهي ضعف ما كانت تشغله ا
وفي منطقة الفرات  ،وهذا يعني ان هناك سبع تجمعات حضرية تكبر مدينة الحلة 

ويرجع سبب تزايد السكان الى توفر فرص العمل  ،(70)األوسط وتكبرها مدينة النجف 
ها على اثر تأميم بشكل كبير بعد انجاز المشاريع التنموية التي شهدتها المدينة واقليم

النفط وارتفاع المستوى المعاشي الذي ترك اثرة في الرغبة في االستقرار في المدينة 
اذ تتوفر الخدمات الترفيهية والتعليمية بمدينة الحلة بشكل افضل من الريف والمدن 

وكانت غالبية المشاريع التنموية خالل هذه المرحلة قد تمثلت بزيادة ،( 71)المجاورة 
 ،النسيج الميكانيكية وقيام صناعة السيارات والمكائن الزراعية في االسكندرية  معامل

وكذلك توسيع مشروع الحرير الصناعي في ناحية السدة الذي يضم معظم ابناء مدينة 
وايضا معمل النسيج الناعم الذي شجع على استقطاب االيدي العاملة من خارج  ،الحلة 

فضال عن ضم القرى المجاورة لمركز المدينة وجعلها  ،المدينة ومن ثم االستقرار فيها 
ضمن نطاق حدود البلدية )كالماء والكهرباء( وخدمات النقل العام وكذلك مد الطرق 

كما ان تحسن الحالة الصحية في المدينة ساعد  ،المعبدة اليها لتسهيل ربطها بالمدينة 
لى نمو اجمالي سكان على تقليل عدد الوفيات خصوصا االطفال الرضع مما ساعد ع

 .(72)المدينة 

نسمة اال ان نسبتها الى  217902ارتفاع عدد سكان مدينة الحلة الى  1987وفي عام 
% قياسا بالتعداد السابق وبمعدل نمو 24 ،3اجمالي سكان المحافظة قد انخفض الى 

% مما يشير الى حصول 3،1قد انخفض كثيرا عن معدل الفترة السابقة والبالغ نحو 
اما اجمالي سكان المحافظة فقد كان جاذبا للسكان  ،جرة معاكسة الى خارج المدينة ه

خالل هذا التعداد من المحافظات االخرى والسيما البصرة وبغداد والقادسية التي 
كما وكان للحرب العراقية  ،(73)شكلت لوحدها ثالث ارباع الهجرة الداخلة اليها 

ان المناطق الحدودية ولجوئهم الى محافظة بابل االيرانية السبب االكبر في طرد سك
ازداد عدد سكان مدينة الحلة  1997وفي عام  ،مما جعلها محافظة جاذبة للسكان 

ولم تكن هذه الزيادة متوازنة بين مناطق  ،نسمة  257495فوصل الى ما يقارب 
نسمة  24801الى  28691بينما تناقص عدد سكان المدينة القديمة  ،المدينة المختلفة 

نجد ان العدد قد تزايد ببطء في المحالت الحديثة للجانب  1997- 1987بين عامي 
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في حين كانت الزيادة كبيرة جدا في الجانب الغربي من المدينة التي  ،الشرقي للمدينة 
 .(74)نسمة خالل المدة نفسها  207275الى  148697ارتفع عدد سكانها من 

وقد تناقصت  ،% من سكان المحافظة 21 ،8سبة وقد شكل حجم سكان مدينة الحلة ن
% 1 ،68عن التعداد السابق فانعكس ذلك على تناقص حاد لمعدل النمو والذي بلغ 

مما يشير الى ان المدينة اصبحت طاردة  ،وهو اقل بكثير من معدل نمو المحافظة 
ولم يزد صافي  1997للسكان على الرغم من بقاء المحافظة جاذبة لهم في عام 

% من 71،2 1947ففي عام  ،(75)نسمة  5000لهجرة بحسب محل الميالد عن ا
النجف  ،القادسية  ،اجمالي الداخلين الى المدينة يأتي من محافظات بغداد كربالء 

وعلى هذا تصل نسبة الهجرة الداخلة اليها من المحافظات  ،حسب محل الميالد 
فاض معدل النمو في المدينة ويرجع نسبة انخ ،% 64المجاورة المذكورة الى نحو 

خالل فترة التسعينيات الى قلة الزواج وبالتالي قلة الوالدات وارتفاع الوفيات نتيجة 
النخفاض المستوى الصحي والهجرة الى الريف بسبب قلة فرص العمل في المدينة 
 نتيجة لتوقف العديد من المعامل لعدم توفر المواد االولية وعدم كفاية رواتب الموظفين
وتوجه السكان نحو الزراعة بعد تحسن اسعار المنتجات الزراعية وكان هذا نتيجة 

 .(76) 1990الحصار االقتصادي المفروض على البلد عام 

 التوصيات :

تشيجيع القطيياع الخياص ميين خيالل اعطيياء حيوافز مالييية ألقاميه المشيياريع السييكنية  -1
 لذوي   الدخل المحدود .

 من الهجرات الداخلية من الريف الى المدينة . اتخاذ االجراءات الالزمة للحد  -2
اعتماد االسلوب التخطيطي الذي يمكن من خالليه احيداث التيوازن بيين المشياريع   -3

 والخدمات والوصول الى التوزيع العادل لمكتسبات التنمية لمختلف المناطق .
 ،زيييادة االهتمييام بالمنيياطق العشييوائية ميين خييالل تحسييين خييدمات البنييى التحتييية   -4

والعمييل علييى اعييادة تخطيييط تلييك المنيياطق مييع محاوليية دمجهييا مييع بيياقي النسيييج 
 الحضري في المدينة 

متابعة ومراقبة المناطق المخالفة ألحكام البناء ومحاسبه المتجياوزين وفيق احكيام   -5
 القانون الخاص بتخطيط  المدن . 

ى علييى الجهييات الرسييمية المختصيية وضييع حييد للتجيياوزات فييي البنيياء والعمييل عليي  -6
 اكمال مسألة تمليك االراضي الخاصة بالمواطنين .

 : الهوامش 

،  1997السيد حنفي : سكان المدينة بين الزمان والمكان ، المكتب العلمي ، االسكندرية،  -1
(195.) 

دار المعرفة الجامعية  ،محمد عاطف غيث: المشاكل االجتماعية والسلوك أالنحرافي  -2
 .(119)،الطبعة األولى ،اإلسكندرية ،
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 1975 ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،معجم العلوم االجتماعيةد. إبراهيم مدكور:  -3
، (622.) 

معهد اإلنماء  ،التخلف االجتماعي مدخل الىسيكولوجية اإلنسان المقهور  ،د. مصطفى حجازي  -4
 (.170()168) 1986 ،لبنان  ،بيروت  ، 1ط ،العربي 

 ، 1العدد  ،مجلة البحوث االجتماعية والجنائية  ،شعبي في العراق اإلبعاد االجتماعية للسكن ال -5
1978، (23 .) 

 (. 903) ، 1996، 3ط ،بيروت ،دار المجاني معجم مجاني الطالب: منشورات  -6

موسوعة البحث العلمي وإعداد البحوث والرسائل واألبحاث والمؤلفات : دار الكتب والوثائق  -7
 (. 945) ،دون سنة نشر  ،دون طبعة ،اإلسكندرية  ،المصرية 

ت ، و، فريمان:الجغرافية في مائة عام ، ترجمة عبد العزيز طريح شريف ، دار الشؤون  -8
 (.207الثقافية ،بغداد بال. ط ، )

 (.276،) 1977، مطبعة عالم الكتب ، القاهرة ، 2جمال حمدان : جغرافية المدن ، ط -9

مظلمة ،مطبعة دار الكتب ، بيروت ، الخياط ، جعفر:صور من تاريخ العراق في العصور ال  -10
1971 (،353.) 

 17م ( ،ج1970هـ (،لسان العرب، ) بيروت، 711ابن منظور، ابو الفضل بن مكرم ) ت:  -11
(،288.) 

تحقيق صالح موسى وحمد عبد القادر  ،الحلي:الشيخ الرئيس أبو البقاء هبة هللا بن نما  -12
 (. 362) ، 1ج ، 1984 ،عمان  ،مطبعة الشرق  ،خريسات 

،ص  1م،ج  1962السمعاني : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ( الرحمن بن يحيى،حيدرآباد،  -13
م )، نهاية األربفي معرفة  1418ه/  821؛القلقشندي ، ابوالعباس احمد بن علي (ت  214

 (.383م،)  1958أنساب العرب ، تحقيق علي الخاقاني ، مطبعة النجاح ، بغداد، 

مدينة الحلة الكبرى وظائفها وعالقاتها اإلقليمية ، مطبعة المنار ،  الخطيب : صباح محمود ، -14
 (.11) 1979بغداد ، 

لسترانج ، كي : بلدان الخالفة الشرقية ، نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس ، مطبعة  -15
  ،7، ص  1945الرابطة ، بغداد، 

بع ، مطبعة دار الجاحظ ، فهد، بدري محمد:تاريخ أمراء الحج ، مجلة المورد ،ا لعدد الرا -16
 (.197م،) 1973بغداد، 

 ،الكويت  ،وزارة اإلعالم  ،مجلة العربي  ،(عالم مليء بالعشوائيات 2006احمد ابو زيد ) -17
 (.32،) 572ع

ترجمة احمد  ،النظرية المدنية وحياة المدن ،( كيف تتحول المدن 2009ديفيد س ثورنس ) -18
 (.167)،شق دم ،الهيئة العامة السورية للكتاب  ،رمو

culling worth j.b – problems of an urban society – volumez –
George Allen and unwind une- of Birmingham -1979 –p.p66.   
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دار المعرفة  ،النحراف ( المشاكل االجتماعية والسلوك وا1982د. محمد عاطف غيث ) -19
 ( .109اإلسكندرية ) ،الجامعية

 - k. young & Raymond W. Mack ، Sociology and social Company 
، New York ، 3rd Edition ، Kimball life ، American book ، 1965 ، 
p253 .                                                        

 ،دار المعرفة الجامعية  ،د. علياء شكري، علم االجتماع الريفي والحضري الجواهري،  محم -20
 ( .132 – 131) ،اإلسكندرية  ،مصر 

( التنمية الحضرية ودور المراكز االجتماعية في المناطق المتخلفة 1978العطية ، د. فوزية ) -21
 ( .629) ،بغداد ،دار الحرية  ، 23ع،جامعة بغداد  ،مجلة كلية اآلداب  ،

 ، 205العدد  ،( من هم فقراء الحضر ؟ مجلة المستقبل العربي 1996اسماعيل قيره ) د. -22
 ( .50بيروت ) ،لبنان  ،مركز دراسات الوحدة العربية 

 .(1) ،2003 ،شبكة النبأ المعلوماتية ، مهمشي المدينة العربية ،(2003د. اسماعيل قيره ) -23

رسالة  ،عية للمناطق المتخلفة في المدينة ( دراسة اجتما1976العاني، عبد اللطيف العاني ) -24
 كلية اآلداب. ،جامعة بغداد  ،ماجستير غير منشورة 

ترجمة وتقديم د. محمد محمود  ،( مجتمع المدينة في البالد النامية 1972جيرالد بريز ) -25
 (.222القاهرة ، ) ،دار نهضة مصر للطبع والنشر  ،الجوهري 

 ( .177)،بغداد  ،العراق ،بيت الحكمة  ،ى في الوطن العربي (، الفقر والغن2002مجموعة باحثين ) -26

 (.119)،جيرالد بريز: مصدر سابق  -27

- Turner .(1969) : uncontrived urban settlement :problems and 
policies (507-         534) in Gerald ، breeze، the city in newly 
developing countries – prentice – hall، inc  

 ،المركز العربي للنشر والتوزيع  ،( ثقافة الفقر 1980غامري، د. محمد حسن، ) -28
 ( .110اإلسكندرية، )

مصدر  ،العاني، عبد اللطيف عبد الحميد، دراسة اجتماعية للمناطق المتخلفة في المدينة  -29
 ( .40) ،سابق 

مجلة البحوث  ،شاكل االجتماعية (، االحياء المتخلفة والم1972الجميلي، فتحية الجميلي ) -30
 (.45) ،العدد االول ،العراق  ،االجتماعية والجنائية 

(، النمو العشوائي للمجتمعات السكانية في جمهورية  مصر 1993جورجي، ميشيل فؤاد ) -31
 (.3) ،جمعية المهندسين المصريين  ،مؤتمر النمو العشوائي  ،القاهرة   ،العربية 

 (، دمشق.1990) ،هيئة التنسيقية لبرامج التنمية الحضرية محاضرات ندوة ال -32

ندوة التنمية الحضرية  ،( المرافق االساسية في مناطق السكن العشوائي 1990اشرف نبيل ) -33
 دمشق. ،

 (.97) ، 204العدد  ،( urbanism(، بحث منشور في مجلة )1984اوفر باتريك ) -34
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مركز التخطيط  ،اسات التحضر في الوطن العربي ( سي1990كمونة، حيدر عبد الرزاق ) -35
 (.92)،جامعة بغداد  ،الحضري واالقليمي 

منطقة الدراسة  ،(، التطوير الحضري للمناطق المتخلفة في مدينة بغداد 1980احمد محمد ) -36
 (.28) ،جامعة بغداد  ،مركز التخطيط الحضري واالقليمي  ،رسالة ماجستير  ،الكفاح 

 ،بيروت ،عالم الكتب  ، 3ج ،( نزهة المشتاق في اختراق االفاق 1989الشريف ) االدريسي، -37
(67.) 

 (.304) ،بيروت  ،دار صادر  ، 9ج ،( الكامل في التاريخ 1965ابن االثير ) -38

القاهرة  ،دار مصر للطباعة  ،تحقيق د. حسين نصار  ،(، رحلة ابن جبير 1995ابن جبير ) -39
،(189.) 

بغداد  ،الدار الوطنية للطباعة  ، 1ج ،( المنتظم في تاريخ الملوك واالمم 1990ي )ابن الجوز -40
،(222 .) 

 (.146) ،بيروت  ،مكتبة الحياة  ، 1ج ،(، صورة االرض 1979ابن حوقل ) -41

دار الشؤون  ، 1958 ،( الحلة لمحات اجتماعية وادارية وفنية2012عامر جابر تاج الدين ) -42
 (.8) ،بغداد ، 1ط ،الثقافية العامة 

دار الفرات  ،مجلة اوراق فراتية  ،(، الحلة نشؤها وتسميتها2010الحلي، د. معز سليمان ) -43
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