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 المحاضرة الخامسة عشر:

 مساهمة الدولة في حل ازمة السكن:

The state's contribution to solving the housing crisis 

تستطيع الدولة ان تساىم مساىمة فعالة في حل ازمة السكن في اي دولة        
بل ان بيدىا المفتاح في حل المشكمة وذلك عن طريق قياميا بعدة اجراءات 

 منيا:

تخصيص مبالغ مناسبة من الدخل القومي ألغراض االسكان، تصرف عمى  .أ 
ذوي الدخول المحدودة مشاريع اسكانية تقوم بيا الدولة ثم يؤجرىا لممواطنين 
% مما يتسممو كل 01باجور بسيطة تتناسب مع مدخالتيم بحيث ال تتعدى 

صاحب اسرة من اجر او راتب كذلك تقديم المساعدات المالية والقروض 
لمجمعيات التعاونية واالفراد بيدف اقامة تجمعات سكنية اقتصادية او 

اق قامت الحكومات لمساعدة االفراد في بناء دور سكنية ليم. وفي العر 
السابقة بعدة اجراءات من ىذا القبيل منيا رفع الحد االعمى لمقرض الذي 
يقدمو المصرف العقاري الى ستة االف دينار وبدون فائدة، ثم زيادة المبالغ 
الممنوحة بشكل قروض لمذين يرغبون اقامة عمارات سكنية بيدف تشجيع 

 المشاريع االسكانية الجماعية.
بإقامة المساكن الخاصة المتعددة الطوابق، بواسطة اجيزتيا  قيام الدولة .ب 

المخصصة ثم تمميكيا لألفراد عن طريق التقسيط الطويل االجل بدون فائدة. 
كما ان من واجب الدولة الغاء النشاط الفردي الذي يتخذ طابع االستغالل في 

كما ان نطاق االنتاج وذلك عن طريق قيام الدولة بتحديد اسعار االيجارات، 
عمى الدولة يقع واجب اخر وىو تحديد قيمة االرض المخصصة لمبناء وذلك 
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منعًا لممضاربة فييا. وتحديد مساحة القطع المخصصة لمسكن بحيث ال تزيد 
 مترًا مربعًا لكل وحدة سكنية. 051-011مساحة القطعة الواحدة عن 

مة عمى انشاء الحد في بناء الدور المرتفعة التكاليف: لقد صرفت مبالغ طائ .ج 
دور سكنية واسعة المساحة، واستعممت كميات كبيرة من المواد االنشائية في 
تشييدىا. ولو قامت الجيات المسؤلة عن منع اجازات البناء او اعطاء 
القروض بتحديد مساحة البناء وفق حاجة العائمة ألمكن بناء عدد اكبر من 

يق منع االسراف والتبذير ىذه الدور تفي باحتياجات مشاغيميا، وذلك عن طر 
في مساحات القطع السكنية او في المواد االنشائية واالموال والعمل الذي 
يتطمبُو مثل تمك الدور الضخمة. بدون ان تكون ىناك حاجة حقيقية لدى 
العائمة التي تسكنيا في استخداميا. ولذا ينبغي ان يصار الى وضع اسس 

كل مدينة، بأن تصمم عدة نماذج  محددة لمبناء من حيث مساحتو وشكمو في
ويترك االختيار لمشخص الذي يرغب في بناء دار لو باختيار احداىا، لكي 

 نمنع االسراف الذي اشرنا اليو.
تحسين مواد البناء والعمل عمى توفيرىا: يقصد بتحسين مواد البناء توفير   .د 

مواد ذات نوعيات جيدة تؤدي استعماليا الى تقميل نسبة تدىور الوحدات 
السكنية نتيجة لعدم مقاومتيا الرطوبة والتقادم في استعماليا فيما لو استعمل 

دور السكنية ىي ثروة مواد رديئة مما يشكل خسارة عمى الدخل القومي ألن ال
قومية، كما ان في ذلك خسارة كبيرة لمدخوالت االفراد من جية اخرى حيث 

 تصرف نسبة  عالية منيا ألجل الترميمات والتصميحات.

ان مواد البناء المستعممة في العراق مثال، تتكون من الحصى والطابوق      
النوعين االولين من واالسمنت في معظميا. ويتولى القطاع الخاص انتاج اغمب 

ىذه المواد) الحصى والطابوق(، وفق طرق بدائية وبمواصفات غير عممية. مما 
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يجعميا مواد رديئة الصنع والمقاومة وىذا يسبب في تصدع البناء او قمة مقاومتو 
بعد مرور سنين قميمة. ىذا باإلضافة الى قمة كمية الطابوق المتوفرة في االسواق، 

مب عمييا بكثير، واذا ما نظرنا الى التوزيع الجغرافي في اذ انيا اقل من الط
% منيا يتركز في محافظة بغداد 70معامل الطابوق في العراق، نرى ان حوالي

% الى القطاع 01والباقي يتوزع عمى بقية المحافظات، ويرجع ممكية اكثر من 
ت الى الخاص. وىذا ما يؤدي الى قمة تطويرىا الن ىدفيم الرئيسي دون االلتفا

 جودة النوعية.

وعميو فأن االمر يتطمب حث اصحاب المعامل عمى تحسين وتطوير      
صناعتيم وذلك عن طريق وضع مقاييس ومواصفات عممية وىي التي تتبع 
عالميًا واجبار اصحاب تمك المعامل عمى اتباعيا عند قياميم باإلنتاج. وىذا 

معامل ميكانيكية حديثة تتبع يتطمب احداث تغيرات في المعامل وتحويميا الى 
االسموب العممي في االنتاج، وىذا ال يتم دون تدخل الدولة ومساعدتيا ليم عن 
طريق القروض الطويمة االجل، واالشراف الفني الذي ىو ضروري في ىذا 
المجال. ىذا اضافة الى دور زيادة دور الدولة في انتاج ىذين المادتين في 

ة لكي تستطيع ان تغطي النقص الحاصل في عرض معامل كبيرة تمتمكيا الدول
 المواد االنشائية.

اما بالنسبة الى االسمنت فعمى الرغم من توفر عدد من المعامل )اكثر          
معامل( في العراق، اال ان انتاجيا بسبب زيادة الطمب عميو من قبل  01من 

خطط التنمية مؤسسات الدولة التي تقوم بتنفيذ مشاريع عمالقة كثيرة، ضمن 
وبسبب االقبال الكبير عمى استيالك ىذه المادة في بناء الدور والعمارات السكنية 
لمقطاع الخاص عما كان عميو سابقًا فان ما ينتج عنيا في ىذه المعامل غير 
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كاٍف. وىذا ما يطمب زيادة عدد المعامل التي تنتج ىذه المادة وتوفيرىا لغرض 
 كان ومنع المضاربة في اسعار ىذه المادة.تنشيط حركة البناء لفرض االس

كما يمكن ضمن ىذا المجال العمل عمى ايجاد مواد بديمة عن المواد      
التقميدية التي تستعمل في البناء، وتعميم استعماليا كالثورموستن والمبن المثبت 
باإلسمنت الذي يمكن استخدامو في بناء الدور في االرياف، فقد قامت المؤسسة 

مة لإلسكان في العراق بتنفيذ انشاء بيوت الفالحين باستخدام السمنت العا
من وزن التربة واستعمال المقاييس اساسًا في صناعتنا وقد تم  01-0بنسبة

سم( وبوزن  00في 01في  0الحصول عمى المبن المضغوط بيذه الطريقة بابعاد)
قد تم ايام مع الرش الخفيف و  7كغم، حيث يجفف المبن المضغوط لمدة 7

استعمال ىذه الطريقة بنجاح في تشييد كافة الجدران والقواطع واالسيجة كما 
استعممت ايضًا في بناء االسس وتبميط االرضيات كما تم استعمال الحصى 

 واالسمنت في تثبيتيا.

وىكذا يمكن استعمال مثل ىذه المواد البديمة وغيرىا في بناء المساكن في     
يرة، لغرض التخمص من ازمة المواد االنشائية ولمتقميل االرياف وفي المدن الصغ

 من كمفة بناء الدار الواحدة.

 تقديم القروض والمساعدات لألفراد:ه. 

تعتبر مسالة تمويل عممية بناء الدور او الوحدات السكنية االخرى من قبل        
ذ ال توجد االفراد مشكمة كبيرة تعاني منيا الدول النامية ذات الدخول المنخفضة ا

مصاريف او مؤسسات تقوم بيذه الميمة في بعضيا مما يجعل الدائن من االفراد 
%. وىكذا 011% و 01في تمك البمدان الى ان يتقاضى فائدة عالية تتراوح بين 

يذىب معظم دخل الذي يرغب بالبناء الى الدائن. وقد تصل الفوائد والدفعات 
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في البمدان االكثر نموًا تصل الى  % حتى6عمى رىن تبمغ قيمة الفائدة عميو 
 % من الدفعات الشيرية إليفاء قيمة الدين.51اكثر من 

ولذا فينبغي عمى الحكومات ومؤسساتيا ان تقوم بأجراء يعالج ىذا الجانب       
% من قيمة الدار بدون 61كأن تقوم بتقديم قروض تشكل نسبة ال تقل عن 

سابقة في العراق قد سنت قانونًا لمعقارات فائدة. ومما يجدر ذكره ان الحكومات ال
دينار  6.111-1.511يقوم المصرف العقاري بموجبو تقديم قرضًا يتراوح بين

 بدون فائدة لممواطنين وقد يزداد ىذا المبمغ في حاالت خاصة. 

ولعالج استمرار توفير المبمغ المخصص كقروض لإلسكان والصناعات    
مغ في الميزانية. ويمكن ان تأتي االموال من الخاصة بو، ينبغي رصد ىذا المب

 مصادر مختمفة) في دول اخرى( حتى ال يتنافس بعضيا مع بعض.

كما تستطيع الدول ذات المدخوالت المنخفضة ان تقوم بتنمية المصادر     
الدولية لألموال االزمة لمشاريع االسكان وينفق قسم من ىذه االموال عمى 

ت الكمفة. ويجب اعطاء القروض لممساعدة في بناء االسكان وبعض المشاريع ذا
 بيوت لمعائالت الفقيرة.

كما يمكن استغالل فرصة وجود شركات اجنبية تعمل في البمدان النامية       
بأن تقوم تمك الدول بألزاميا ببناء دور سكنية لعماليا وموظفييا وخبرائيا وبذلك 

ا ألسكان العاممين في تمك تستطع ان توفر بعض المساكن، التي تستفيد مني
 المشاريع الصناعية واالنتاجية بعد انجاز تمك الشركات لألعمال المناطة بيا.

ويمكن ان يطبق نفس المبدأ عمى المؤسسات والشركات الحكومية المحمية اذا     
ينبغي ان تمزم ببناء وحدات سكنية الى منتسبييا وبذلك يخفف جزء من الحاجة 

 الى المساكن.
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مما سبق يتضح انو يمزم لحل مشكمة االسكان التركيز بالبحث والدراسة عمى      
ستة عناصر اساسية متعمقة بتصميم وتنفيذ مشاريع االسكان حتى عمى المستوى 

 الالئق معماريًا وانشائيًا واجتماعيًا وتتمخص ىذه االسس فيما يمي:

ن العديدة التي بذل اقصى جيد في دراسة وتحميل مزايا وعيوب مشاريع االسكا .أ 
تم تنفيذىا حتى االن الستخالص ادق البيانات والمعمومات التي تساعدنا في 
تحديد االسس السميمة إليجاد اقل المسطحات وتصميم الوحدات السكنية 

 وتخطيط المجموعات السكنية واختيار مواد البناء.
والتأثير  اعتبار ان عمميات التصميم المعماري والتخطيط والدراسات االجتماعية .ب 

النفسي لتخطيط مشروعات االسكان، عمى انيا عناصر مترابطة يكمل بعضيا 
 البعض، تؤدي دراستيا الى تحديد العناصر المطموبة لممسكن وتصميمو.

يجب دراسة مشروعات االسكان مع االخذ في االعتبار المعالم الخاصة بكل  .ج 
تمر بيا.  منطقة خصوصًا عند دراسة مشروعات اعادة تخطيطيا او التي

وكذلك االراضي والفراغات المخصصة لمخدمات العامة والمرافق الترفييية التي 
يجب ان تتم دراستيا متكاممة مع باقي االحياء المجاورة بما يحقق الحيوية 

 الالزمة لممنطقة وما جاورىا.
 االىتمام بتخطيط المنطقة السكنية عمى اسس التخطيط العممية السميمة. .د 
يذ المنشئات وتحسين مواصفات البناء عمى اساس االخذ بأسس تطوير طرق تنف .ه 

التصميم والبناء لقواعد التوافق المقياسي والتوحيد القياسي لمختمف طرق البناء 
ومكننة طرق التنفيذ التقميدية والتدرج في استعمال وسائل البناء باألجزاء السابقة 

 التصنيع.
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ة بطريقة عممية مفيدة اال اذا درست ال يمكن الربط بين كل ىذه العوامل المختمف
بالوسائل العممية الحديثة مع بذل كل جيد ممكن في التطوير والتقدم بالدراسات 

 العممية لتحديد قيم العناصر المختمفة كال عمى حده وقيميا بالنسبة لبعضيا.


