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CREATIVE CHAOS AND EFFECT ON THE LIVABLE CITY
Abstract
The city is a complex entity and needs the integration of several urban systems. Urban systems, including the
development plans and the strict building codes, will lead to the loss of part of the creativity and vitality of urban
dwellers. When these laws and plans lose control of the city, the needs of the occupants will be clearly visible,
sometimes leading to uncontrolled urban chaos. However, this disorder to count as the driving force of life that drove
occupants like Baghdad residents to express their needs.
The city life and its complexity will appear through several criteria governing their regularity and dispersion. Living
cities not only meet the standards of international organizations, concerned with the welfare of living. However, there
are other standards contribute to the city's life, vary according to local cultures and identities, the criteria for evaluating
standards of living cities (proposed by international institutions), especially cities that suffer from specific urban
conditions and different characteristics such as the city of Baghdad, due to the appearance of urban patterns seem
chaotic and uncontrolled. The search led to the discovery of additional evaluation criteria for classification and
application of living cities, on urban spaces where commercial use interferes with residential use in the city (Baghdad),
and transforming urban chaotic patterns to be creative and livable.
The research benefited from the theory of chaos and the theory of creative chaos to create a hidden system that gives
the vitality and dynamism of cities and peoples that have a specificity in their life and which not covered by the criteria
of evaluating standards of livable city.
Keywords: Creative Chaos, Livable City, Urban Design, Urban Systems.

ملخص البحث

المدينة كيان معقد وتحتاج إلى تكامل وتداخل عدة انظمة حض ر ر ر ر رركةن وكلما كانت ارنظمة الحض ر ر ر ر رركة ومن ا المخننات ارنما ية والقوانين
 وعندما تفقد هذه القوانين والمخننات سينرت ا على حياة المدينةن.البنا ية صارمةن ستودي الى فقدان جزء من ابداع وحيوية ساكني المدن

سررتظ ر احتياجات السرراكنين والشرراولين بوضررودن مما يادي احيانا الى فوضررى حض رركة وير مسررينر علي ان لكن يمكن عد هذه الفوض ررى
.محرك الحياة النابض الذي دفع بساكنين مثل ساكني بغداد للتعبير عن احتياجات م
 والمدن الحية ليسر ر ر ر ررت فق التي تحقم معايير المنظمات,أن حياة المدينة وتعقيدات ا تظ ر من خالل عدة معايير تحكم انتظام ا وتشر ر ر ر ررتت ا

 ومن هنا, وانما هناك معايير أخرى تس ر ر ر ر رراهم في حياة المدينة تختلث باختالو الثقافات وال ويات المحلية... الدولية المعنية برفاهية العيش
المدن التي تعاني من

ولدت مش ر ر رركلة البحم في عدم كفاية معايير تقييم المدن الحيةن (المنروحة من قبل الماسر ر ر رس ر ر ررات الدولية) وبادخ

مما حدا بالبحم. مختلفة كمدينة بغداد بسرربظ ظ ور انماح حض رركة تبدو فوضرروية ووير مسررينر علي ا

ظروو عمرانية محددة وخصررا

الى اكتشر ر رراو معايير تقييم اضر ر ررافية لتصر ر ررنيث المدن الحية عن ويرها وتنبيق ا على الفضر ر رراءات الحض ر ر رركة التي يتداخل في ا ارسر ر ررتعمال

.التجاري مع ارستعمال السكني في مدينة (بغداد) وتحوكل ادنماح الحضركة الفوضوية لتكون خالقة وذات حيوية ابداعية

واس ررتفاد البحم من نظركة الفوض ررى ونظركة الفوض ررى الخالقة ظيجاد النظام الخفي الذي يعني ص ررفة الحيوية والديناميكية للمدن والش ررعوظ
.التي ل ا خصوصية في حيات ا والتي لم تتناول ا معايير تقييم المدن الحية

. الفوضى الخالقةن حياة المدينةن التصميم الحضرين ادنظمة الحضركة:الكلمات المفتاحية
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المقدمة

المدينة تختلث باختالو الثقافات وال ويات المحليةن ومن هنا ولدت

عانى العراق ومنذ ارزل لحروظ كثيرة وانتكاسات قد يصعظ عدهان

مشكلة البحث:

وما بين مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعيةن وويرها من ظروو

المشكلة البحثية :عدم كفاية معايير تقييم المدن الحيةن (المنروحة من

صعبة جدا قد ر يتحمل ا شعظن ف ي خارج حدود التحمل النبيعية
من الناحية النفسية والجسديةن ار ا ن الفرد العراقي قادر دا ما على

الن وض من جديد واقوى مما كانن فمن شاهد بغداد بعد  2003وانقنع
عن ا ر يصدق ما يراه اليوم من مدينة حية (في بعض جوانب ا) روم
كل اربتالءات والمصا ظ المتتالية.
قد تبدو هذه الحياة النابضة في المدينة في ا شيء من الفوضى

قبل الماسسات الدولية) وبادخ
عمرانية محددة وخصا

المدن التي تعاني من ظروو

مختلفة كمدينة بغداد بسبظ ظ ور انماح

حضركة تبدو فوضوية ووير مسينر علي ا.
هدو البحم :اكتشاو معايير تقييم اضافية لتصنيث المدن الحية عن
ويرها وتنبيق ا على الفضاءات الحضركة التي يتداخل في ا ارستعمال

التجاري مع ارستعمال السكني في مدينة (بغداد) وتحوكل ادنماح

والعشوا ية وعدم التنظيمن والتداخل الواضح خصوصا بين ارستخدام

الحضركة الفوضوية لتكون خالقة وذات حيوية ابداعية.

السابقة ل ان حيم يثور ارنسان على واقعه أيا كان (سياسي أو

فرضية البحث :يفترض البحم إن لكل مدينة خصا

التجاري وارستخدام السكنين وما هي إر رد فعل على التكوكنات

اجتماعي أو اقتصادي) فيحاول تغيير هذا الواقع الى ما يتناسظ
وحاجته وخلفيته الثقافية وارجتماعيةن ومن هنا ظ رت أهمية نظركة

الفوضى بوجود نظام يحكم الكون بارأنتظام.

فما بين القانون المفروض واربداع الالمحدود الناتج من محاولة التميزن

من الممكن ايجاد التوازن لحساسية النظام الحضري (Urban

) Entropyمن خالل عامل الضب والسينرةن من أجل خلم فوضى
مقبولة وخالقة وحية بنفس الوقتن والوصول الى مرحلة استقرار النظام.
وهنا يظ ر نظام مدينة بغداد الحضري من خالل ما يوجد من فوضى

حية وخالقة ر تحتاج ار لفرض قوانين في ا من المرونة العالية لتحد
من استمرار الفوضى المعماركة والحضركةن ومحاولة ظيجاد صيغة
تانرها وتس ل ف م ا وبنفس الوقت تعني حارت ابداعية ذات حيوية.
أن حياة المدينة وتعقيدات ا تظ ر من خالل عدة معايير تحكم انتظام ا
وتشتت ان والمدن الحية ليست فق التي تحقم معايير المنظمات الدولية

المعنية برفاهية العيش  ...وانما هناك معايير أخرى تساهم في حياة

المدن ادخرى التي أكسبت ا هوكت ا وربنت ساكني ا ب ان وان المدينة
هي ترجمة لنمود اظنسان وروباته ...والتي ستختلث حياة المدينة
باختالو ساكني ا وشاولي ا ...وبالتالي تختلث معايير تقييم ا.

المدن ونشأتها
قد تنشأ المدينة على اساس منتظم او منظم اي ان تكون المدينة
مصممة بادساس ويأتي ليسكن ا ارنسان فيكون بذلك هو الدخيل على
هذا النظام ويحاول التعايش معه مثل مدينة بغداد المدورة التي صمم ا
الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور عام 768-762م ,والتي اندثرت
واختفت من الوجود (شكل رقم  )1و (شكل رقم .)2
او قد تكون المدينة ناش ة بشكل نبيعي وفم احتياجات ارنسان ومع

قليل من التنظيم وشيء من النبيعة تتكون هذه المدينة وتتنافس مع
ويرها بمميزات وصفات مثل مدينة بغداد التقليدية التي نشأت خارج
اسوار بغداد المدورة واستمرت بعض معالم ا لحد ارن (شكل رقم )3ن
ومن مميزات هذه المدن ان ارنسان هو من يصنع ا داخل إنار
النبيعةن وهذه سمة معظم المدن القديمة ,1(.

شكل رقم ( )1مدينة بغداد المدورة ()22

2

تختلث عن

.)5

شكل رقم ( )2مخن موقع مدينة بغداد المدورة )(23
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شكل رقم ( )3مدينة بغداد التقليدية )(24,p1

حيم ان اختيار معظم المدن ارسالمية قد تم اعتمادا على توفر الماء

اسقانات و ازرة التخني لسنة  2016فتيلغ  7916847مليون نسمة

مدن وب ذا يراعى س ولة الحركة والتنقل وارندماج مع المجتمعات

( .)55 ,26كما تُعتبر ثالم أكبر مدينة في العالم العربي وفي ورظ
آسيا بعد القاهرة ون ران .أما عالميا ف ي صاحبة التسلسل ال  35من

والنقس المناسظ واسباظ الرزق وان تكون متوسنة أي ضمن مجموعة
ادخرى كمدينة واس (,1

.)8

لذا تعد النبيعة عامال ماث ار قويا في ديمومة ونشاح المدينة القا مة
علي ا ومع ان وان هذه النبيعة لم تمنع المدينة بتفاصيل ا ال ندسية

نمت مدينة بغداد التقليدية في القرن الثامن عشر واصبحت المركز

الفكري والثقافي والتجاري آنذاك كون ا مسينرة على دجلة والذي يقسم ا

والزخارو الدقيقة والتقسيمات الدقيقة دج از ا من الظ ور بل على

الى جز يين الرصافة هو قسم ا في الجزء الشرقي والكرخ في الجزء

العكس عملت النبيعة على ابرازها بقوة.

الغربين لكن التقسيمات ارداركة تختلث ف ي تسعة أجزاء ودوا ر فرعية

"ان النبيعة عالم مكون من عالقات واشكال وقوانين معقدة جدان لذلك
فأن ارشكا ل ال ندسية البسينة تميز العمارة القا مة علي ا بشكل واضح
عن النبيعة وتعدها خلفية مضادة ل ان وهذا ينبم على اوجه العمارة
القديمة بشكل كبير" ).(2, p2حيم ان للبي ة قيمة كبيرة في المساحات
الحضركة ف ي احدى الماشرات التي تجعلنا نقرر ان كانت المدينة

صالحة للعيش او اننا نستمتع بالعيش في ا او حتى ان اردنا دوردنا
ارستمرار بالعيش ضمن قاعدة سكان ا. (3, p1) .
يتبين لنا هنا بأن المدينة قد تكون مصممة على دفعة واحدة وتكون
في ا ارنظمة الحضركة واضحة جدا ووير قابلة للتفسير المتعددن أو

ان النظام الحضري في ا وير واضح ويسمح للتك ن والتأوكل والتفسير
على عدة أوجه أن كانت هذه المدينة قد مرت بمراحل وحقبات متعددة
وتغيرت في ا حزمة من القوانين وارحكام دكثر من مرة وتعرضت
لتدخالت حضركة دكثر من مرة ومن عدة أنراو وهنا تظ ر للساحة
المعرفية حالة تسمى بالفوضى ول ا مظاهر متعددة.
وهذا يتضح في مدينة بغداد عاصمة جم وركة العراق التي ظ رت تارة
مصممة لبغداد المدورة (شكل رقم )1ن ومدينة نامية لبغداد التقليدية

تارة أخرى (شكل رقم  ,)3يبلغ عدد سكان بغداد  8.5مليون نسمة في

عام  2016مما يجعل ا المدينة ادكبر في العراق وثاني اكبر مدينة
في الونن العربي بعد القاهرة ) . )4وتعداد سكان مدينة بغداد وحسظ

3

حيم اعداد السكان كما ان ا مركز ارقتصاد واردارة والتعليم في العراق.

( .)5: p1المالحظ بأن مدينة بغداد قد شيدت على مراحل متعددة
في النمو والتنور دن ا كانت استجابة لمتغيرات عمرانية وتخنينية

واقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفةن مما انعكس على نسيج ا
.)63

واستعمارت اررض في ا,6( .

حيم تميزت مدينة بغداد بنسيج ا العفوي والتدرج ال رمي لشوارع ا

وارزقة ذات النرق الغير نافذة  ,اما استعمارت اررض فكانت متداخلة

فيما بين ا مع وجود منانم تجاركة متمركزة والبا في وس المدينة .
اما ارستعمارت السكنية ف ي صاحبة النسبة ادكبر بين جميع
ارستعمارت الحضركة المختلفة (,7

.)49

الفوضى ونظرية الفوضى
المدينة هي عبارة عن مجموعة أنظمة حضركة متداخلةن بعض ا ظاهر
والبعض ارخر مخفين وبذلك ف ي تنظيم معقد  ,قد تبدو فوضوية
بعض الشيء ,ولكن حسظ نظركة الفوضى ان هناك نظام خفي يحكم
عدم انتظام ما هو ظاهر .حيم تشير الفوضى–كما وضح العاني في
بحثه الموسوم -التنبا العمراني نحو جيل جديد ظعادة أعمار المدينة
العربية اظسالمية "الى النم

المستخل

مما يبدو انه فوضوي او

عشوا ين الفوضى تعني صفة الحياةن بينما ينتج النم
التعود او النبع" (,8

العرو او

.)60
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ومن اشمل واوضح الكتظ التي تنرقت للفوضى هو كتاظ نظركة

"إن تنور نظركة الفوضى اعنى مف وما واضحا جديدا للفوضى من

الفوضى-علم الالمتوقع اذ عد الفوضى سي ة السمعة في اولظ

الممكن ارستفادة منه ظنتاج عمارة معقدة بعض الشيءن كما ان بعض

ارحيانن لكن عددا ر بأس به من المنظركن وارفراد أدرك بان الوصول

اتجاهات النظركة يس ل تنبيق ا في التصميم المعماري" )(2, p1

للنظام ر بد له أور من المرور بمرحلة الفوضىن فالفوضى للنظام
كالوقود للنار.

لذلك تنتج العمارة في ظل نظركة الفوضى تكوكنات واشكال ار عة
الجمال روم ما تعنيه بعض ا من شعور بعدم الراحة وارستقرار ار

لذا يمكن تعركث النظام بأنه مجموعة انساق وأنماح مكررة والفوضى

ان ا حيوية ومرحة بشكل كبيرن تعني ناقة ايجابية وتحارظ الجمودن

هي ماسس تلك ادنماحن أذ تعد نظركة الفوضى (CHAOS

كما في سلسلة مباني الر  habitatالسكنية في مونتركال (شكل رقم

) THEORYمن أهم النظركات الفيزكا ية ذات العالقة المباشرة

)4

بارنساق الدينامية الالخنية التي تبدي نوعا من السلوك العشوا ي عند
النظرة ادولى ل ا (,9

.)36

(شكل رقم  )4سلسلة مباني ال ابيتات السكنية في مونتركالن كندان للمصمم المعماري موشى صفدي )(25, p74

نظام المدينة

الركاضية البحتة كالتناظرن اما الفوضى ف ي بالضد تماما من النظام

المدينة هي مستوننة حضركة ذات كثافة سكانية كبيرة ) (10, p1ن

سوآءا كان ذلك في ارشكال او العالقات المعقدة ومن الصعظ التعبير

وتحوي مراكز حضركة متعددةن وتعد المدينة بجميع ابعادها تجسيدا
لمجموعة ثقافات مجتمعيةن كما ان ا عبارة عن نبقات من فترات زمنية
مختلفةن حيم لكل مدة زمنية تأثيرها الخا

على شكل المدينة (9ن

 .)41وهي ارض يسكن ا مجموعة من الناسن وتتميز المدينة ب م
وبما يتركوه من أثر خا

ب من اذ لكل مدينة تاركخ ثابت متفرد ب ا

وحاضر يحاك ومستقبل يصعظ التنبا به .المدينة تشبه بتعركف ا القرى

والنواحي لكن ا تتميز بنظام اداري واقتصادي وثقافين ول ا عمارة تتفرد

الالأقليديهن فقد ساعدت في تحليل ادنظمة الالخنية التي يصعظ

تحليل ا ببسانة لشدة تعقيدها.
لذا ر يمكن للمدينة ان تكون منتظمة بشكل تام كما ان ا ليست
فوضويةن بل هي بين البينينن فمن الممكن ان نسمي ا فوضوية بانتظام
او منتظمة بشيء من الفوضىن لذلك فأن مدينة بغداد بأحيا ا السكنية
والتجاركة والمختلنة تحتاج لشيء من التنظيم من خالل ايجاد تنسيم

ب ا تنبع في الذهن وتستحضر عند ذكر اسم تلك المدينة.

بين لغات حوار التصاميم وادفكار او تنسيم بين الوظا ث التي تشغل ا

وبذلك نصل الى نتيجة م مة بأن المدينة العمرانية ان كانت في حالة

مباني ارحياء وهذا جزء من تحقيم هدو البحم.

فوضىن فتلك الفوضى ما هي ار صورة وير واضحة للمجتمع وللثقافة

لذا فأن المدينة باعتبارها منظومة حضركة هي "تشكيل مكاني من عدة

من الس ل جدا تمييز ذلك النظام الذي يحوي عالقات فوضوية ضمنه

وليس تجمعا عشوا يا لألشياءن ولتكون فعالة ر بد من وجود عالقات

السا دة في ذلك المجتمع مما يعني صورة وير حضاركة للمدينة.
لكن اعناءه تعركث واضح هو الصعظن يمكن القول ان النظام يبرز
في ارشكال الركاضية المتداولة كالمكعظ والكرة وفي العالقات

4

عن ا باللغة الركاضية الكالسيكية" ) . (10, p1لذا ظ رت ال ندسة

فضاءات تتداخل مع كتل حضركةن ليكون الناتج منظومة حضركة فعالة
بشركة صحية ناتجة من ارتياد ارشخا
المنظومة الحضركة" (,11

الموجودين في تلك

.)42
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كما يمكننا ارحساس بالفوضى بالروم من ارنتظام في المنانم السكنية
او التجاركةن وفي الشوارع والتقانعات المروركة وهي تعد ماشرات لمدى
كفاءة الحياة وقدرة المدينة على استيعاظ الناس والتعايش مع م.

)p1ن وهو مف وم هام لف م نبيعة نظام المدينة الديناميكين حيم يميل
نظام المدينة باستمرار الى ارستقرار وايجاد حل مرضي بين وظا ث

لذا وبدافع التنظيم و التخفيث من حدة ارزدحامات يقرر العديد من
المصممين الفصل بين وظا ث المدينة السكنية عن الوظا ث التجاركة
لكن يحصل العكس بتولد اختناقات مروركة في اوقاتن وفراغ تام في

المدينة واج از ا الحضركةن ويمكن تشبي ه بالميزان الحي .وهنا فأن
التنظيم الذاتي وضاب التحول في داخل أنساق نظام المدينة هو المعبر
الحقيقي عن استم ارركة حياة المدينة.

اوقات اخرى وهذه احدى سلبيات الفصل بين وظا ث المدينة بشكل

لكن وبحسظ البحم الموسوم (مشاركع ارمالء اظبداعية في البي ة

تام لذا توصى النظركات الحضركة الجديدة )(new urbanism

الحضركة وتأثيرها على حياة مدينة صالحة للعيش) فأن المدينة التي

بإيجاد ارتباح وظيفي بين الوظا ث مما يعني حيوية دا مة وكخفث

من زحمة المدينةن وهذا يعد نوع من انواع الخل والتوازن بين النظام

ر تمتلك صفة الحيويةن فال يتوقع من ا أن تستمر باظنتاج واداء م ام
حضركة م مة في المستقبلن وببسانة ر بد للمدن التي تروظ في نمو

والفوضى حيم ان التداخل الوظيفي هو نوع من تبادل المنفعة بين

مستقبلي متميز أن تكون جذابة بحيم تستقنظ عدد كبير من الناسن

الجمود والجنون.

وتروظ في المزكد والمزكد من السكان وال از ركن )(15, p349

وهذه إحدى ميزات المدن التقليدية بوجود استعمارت مختلنة مع وجود

فالعمليات الديناميكية وتحورت ا  entropyليست بالشيء الجديد فل ا

الفوضى والنظام والتوازن بين ما في المدينة المثالية يقودنا للتعرو على

مباد ا هو تنبيم مقولة :البسانة من دون مللن والتعقيد من دون

نظام عضوي خفي يحكم المدينة بالالانتظام .إن هذا الخل

بين

أثار قديمة في المدن الحضركة ومن ا المدينة ارسالمية حيم أن أحد

النظم الديناميكية للمدن باعتبارها المحرك ارساسي لحياة المدينة.

افراح وتشويشن وهذا سر من اسرار حيوكت ا وديناميكيت ا.

النظم الديناميكية واالنتروبي ENTROPY

الفوضى الخالقة

كل شيء في هذا الكون خاضع لنظام من نوع مان يحتوي في اجزاءه

فوضى من نوع مان ووالبا ما يكون هذا النظام ديناميكي متحركن هذا
النظام اوجده هللا سبحانه وتعالى ويمكننا تلمسه كل يوم في الظواهر
الكونية المتمثلة بالليل والن ار وتعاقظ الشمس والقمر ودوران الكواكظ
التي تتحرك بشكل حلقي سركع وخني مستمر بنيء" .منذ ان وجدت
البشركة على اررض وجد مع ا النظام والفوضى وبادخ

يتبادر الى الذهن ان الفوضى كلمة سلبية تصث وضعا متدهوران وهنا

يظ ر تساال كيث إذا تكون الفوضى خالقة؟ نعم ان وصث الفوضى

بالخالقة جاء من ارثر الذي تتركه الفوضى في نفس ارنسان بحيم
تجعله يثور على وضعه والروبة بحياة أفضل فيوجد الحلول ادنسظ
والتي تنقله لما هو أفضل وبذلك جاءت تسمية الفوضى الخالقة.

في العمارة

ف نالك نظام خفي يحكم الفوضى قد ر يبدو واضحا او مف وما لإلنسان

والتصميم الحضرين ومن اجل استحصال عمارة جيدة ر بد من ايجاد

كونه معقد بشكل وركظ وهذا ما يعني صفة الديمومة للحياة ويميز

توازن بين الفوضى والنظام". (2, p 1) .

جزء عن اخر ومكان عن ويرهن بحيم ان كل بصمة او تحرك باتجاه

كذلك هو الحال في المدينة ف ي في حالة توازن بين النظام والفوضى
بسبظ المدخالت المتعددة من قبل السكان وال از ركن" .اذ يتبع مرحلة
الفوضى في اي بلدن بمرحلة تسمى ظ (ادارة الفوضى أو التحكم
بالفوضى)ن وكتخذ عدة اشكالن الغرض من ا السينرة على الفوضى
وبعدة ن ار م اعتمادا على ال دو الموضوع من اجله مبدأ التحكم
بالفوضى" (,12

.)3

وبما أن الديناميكية هي ظاهرة حضركة يتعرض ل ا النظام الحضري
للتغيير والتجديد باستمرارن بفعل عوامل خارجية وداخليةن تظ ر من

خالل مظاهر النمو الحضري لعناصر النظام الحضري وعالقات ا مع

ما لإلنسان الساكن او ال از ر يساهم في وضع حجر اساس ينمو شي ا
فشي ا ليتحول باظجمال الى مميزات تميز مكانه عن ويرهن لذلك
تتسم بالحساسية المفرنة

فالفوضى والفوضى الخالقة بالخصو
اتجاه اي حركة او تغير م ما كان صغيرا.

وهنا ر بد من ذكر رأي المنظر ) (Jencksبأن المنظومات

الديناميكية تكون حساسة دا ما اتجاه الحالة اربتدا ية أو البي ة المشكلةن
وحساسة اتجاه أي نوع من المدخالت والمخرجات ومدى تعقيد تلك
الشروح ).(16, p86
وكاكد ذلك ادوارد لورنز عندما اكتشث بأنه وبسبظ التغذية ارسترجاعية

بعض ا .حيم تعد مف وما اساسيا لف م استم ارركة وبقاء ارنظمة (التي

الموجبة يجري تكبير البيانات الصغيرة للغاية الى بيانات كبيرة لتحقيم

تبدي نوعا من السلوك العشوا ي كادنظمة الحضركة التقليدية)ن

تأثير الفراشة" :حيم رفرفة أجنحة الفراشة في سنغافورة ممكن في

فالديناميكية تسعى لكشث سر ديمومة هذه ارنظمة,13( .

.)1

فالديناميكية يمكن ان نعبر عن ا بأن ا رود المدينة وسر بقاءها على
قيد الحياة وهي سر انتعاش المدينة الحية.

5

أما كلمة  entropyف ي مأخوذة عن اليونانية ومعناها التحول (14,

ادخر أن تكبر الى أعصار فلوردا" (,8

.)60

ولو حللنا ما كتبه العبدولي في بحثه الموسوم (الفوضى الخالقة ثنا ية
ادنا وارخر) بأن الفوضى الخالقة" :هي عبارة عن فجوة وفراغ ينعكس

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Emirates Journal for Engineering Research, Vol. 24 [2019], Iss. 2, Art. 4

عن استقرار المجتمع وتماسكهن وهو نتيجة روبة في التغيير املت ا

اذ بينت بأن المدينة الحية ر بد أن تحتوي المكونات العشر ادتية:

تنلعات الفاعلين الى تحقيم الحراك والتغيير في شتى المستويات

)(18

وخاصة من ا السياسية وارقتصادية",17( .

.)3

سيتضح وبشكل جلي أن الفوضى الخالقة التي ظ رت في العراق
وبغداد تحديدا بسبظ الظروو ارستثنا ية المحينةن أوجدها ادنسان
العراقي الساكن والذي تربنه مع أرضه رواب ر يمكن تفسيرها بكلمات
وحروو محدودةن ف ي أوسع وأصعظ من أن توصث أو ان يف م ا
أجنبي عن بغدادن ومن هنا يمكننا أن نستخل

مقومات أو سمات

للفوضى الخالقة في بغداد ومن ا:

 -1حكومة اقليمية قويةن ثابتةن عقالنيةن وهي أمور ر بد من ا
للسينرة على البلد.
 -2النبيعة النابضة بالحياة ضروركة والحفاظ علي ا مع استمرار
التقدم التكنولوجي يعني نوع من التوازن الجاذظ للسكان.

 -3مصادر الناقة المحلية والتي تكون صديقة للبي ة.

 -4مصادر النعام الخالية من الملوثات الكيميا ية والمتوفر في
المدينة ذات ا مما يجعل المدينة مكتفية ذاتيا ور تحتاج رستيراد

أور :الحياة ارجتماعية والتراب القوي بين أفراد الشعظ العراقي.

النعام من منانم اخرى خارج المدينة.

 -5استراتيجية قوية على مقياس التخني الحضري وفي الوقت ذاته

ثانيا :قوة ارادة ارنسان العراقي ف ذه سمة متميزة لديه.

تكون مرنة ونيعة اتجاه أي تغييرات بسينة على مستوى

ثالثا :ضعث أو انعدام الشدة في تنبيم القوانين مما خلم فجوة مكنت

التصميم الحضري.

الساكن العراقي من المشاركة في وضع بصمته ورسم شخصيته في
ارجزاء السكنية والتجاركة من بغداد بسبظ:
•

الحاجة الى مدخول اقتصادي دولظ العانلين عن العمل.

•

حاجة أولظ الساكنين الى التنوكر والتحسين من شكل واج ات
منازل م وبالشكل الذي يعجب م اعتمادا على مستويات م الثقافية
وارقتصادية.

ومن هنا ظ رت أنماح حضركة جديدة املت ا حاجة ارنسان بالروم من

 -6التحضر على مستوى عالي يعني تعاون مثالي بين نبقات
الشعظ من خالل التشجيع على بناء عالقات نيبة بين ارفرادن
بالتخني والقيام بفعاليات اجتماعية متنوعة.
 -7س ولة الحركة والتنقل من منانم السكن الى خنوح التنقل
(محنات النقل العامة).
 -8التراب

الوثيم بين ارفرادن فمن اجل مجتمع صحي ومدينة

نابضة بالحياة.
 -9مجتمع مدعم ماليا وكوفر فر

فوضوكت ا ار ان البحم سيستقصي عما في ا من إمكانيات ديناميكية

علي ا.

حياة المدينة

في انتاج مدينة حية.

وابداعية يمكن استثمارها في حيوية المدينة.

للعيش الكركم او يس ل الحصول

 -10التعاون بين ارفراد والحكومة والثقة المتبادلة بين م ل ا دور فعال

عند مناقشة المدينة وحياة ساكني ا وشاولي ا...تظ ر تساارت بحاجة

هذه المكونات المقترحة دوليا لتنشي حياة المدينة وساكني ا يصاحب ا

دجابه وهي :هل للمدينة حياة؟ هل هي نظام حي؟ ل ا قلظ ينبض

عناصر البي ة الصحية لمجتمع مدينة نابض بالحياةن من خالل:

بالحياة؟ ل ا رود؟ تشعر بمن حول ا؟ تستجيظ لحارت ارنقاذ او تدافع

)(19, p 5

عن نفس ا؟
نعم ان ا كل ذلك لكن من خالل ساكني ان فقد اهتم عدد من الباحثين
في هذا المجال وابتكروا حلور قا مة على التحليل والتمحي

فيما قد

ينعش حياة المدينة وكتخذه المصممون الحضركون امثلة ناجحة لالقتداء

 -1التنمية الحضركة المتضامة compact developmentن

والذي يستخدم في حارت التنوكر وارمالء الحضري وال دو
منه مجتمع حضري متماسك.

 -2ارستخدامات الحضركة المختلنة.

والسير على ن ج ا مثل مدينة فيينا والتي بقيت حية نتيجة للعناية

 -3نرق مشاة امنة ومركحة.

نفضت التراظ عن وج ا واخذت على عاتق ا ان تبقى حية روم كل

 -5منع الجركمة والتضاد ل ا من خالل التصدي دسباظ وقوع ا.

الفا قة والدا مة للحفاظ على تنوكرها باستمرارن ومثل مدينة بغداد والتي
محاورت التخركظ التي تعرضت ل ا بسبظ محبة سكان ا و ارتباح
مصيرهم ب ا ,فمحاولة الساكن للقيام بواجبه تجاه مدينته بعد كل هزة

يتعرض ل ا تنعكس على مدينة بغداد بحوار حضاري ممتع يسمع

صداه القاصي والداني وكلتمس اثره الساكن وال از ر فيشتاق ل ا ابن ا
والغركظ عن ان ار ان مدينة بغداد تحتاج وللتكافئ مع ويرها من المدن

العالمية النابضة بالحياة أن تحوي بعض المكونات الحضركة الم مةن

 -4شوارع حضركة متصلة مكونة شبكة نرق مترابنة وواضحة.
 -6فضاءات حضركة عامة موزعة بشكل منتظم في كل اجزاء
المدينة.
 -7مساحات مخصصة لوقوو السيارات اعتمادا على استخدامات
المدينة وكثافة تلك ارستخدامات.
 -8مقاييس انسانية لألبنية والشوارع وكل ما يخص ا.

والتي اهتمت ب ا بعض المنظمات الدولية ومن ا منظمة ISOCARP
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كل ذلك سيساهم في خلم بي ة حضركة قابلة لحياة كركمة لإلنسانن

الخان ة المتخذة تجاه جانظ النقل وانعدام تنظيمه والذي يودي سلبا

ويساهم في خلم مدن حية نابضة بالحياة.

بملث السكن والتجارة والصناعة والملث الصحي بشكل تراكمي ووير

مبادئ المدن الحية
هنالك شركات عمل ا الر يس هو تصنيث مدن العالم من حيم جودة
الحياة وقدرت ا على التجدد ومن ا شركة ميرسر mercerن وهي أكبر
شركة استشاركة للموارد البشركة في العالمن مقرها في مدينة نيوكوركن

تعمل على تصنيث المدن وتقييم ا وفم مجموعة معايير تكون نتا ج ا

عبارة عن تسلسل للمدن يبدأ من أفضل ا وتباعا حتى يصل التصنيث

الى 130مدينة .وهنالك شركة اخرى تعنى بالتصنيث المديني وهي

شركة ) EIU (Economic Intelligent Unitالبركنانيةن تعمل
على تصنيث  140دولة بشكل سنوي ودوري استنادا الى تقييمات قد

ر تختلث عن سابقت ا لكن ا ت تم أكثر بالبي ة الحضركة ومدى تفاعل
السكان مع ا .ومن أهم المبادئ الحضركة التي وضعت ا كلتا الشركتين

وان توج نا للجانظ المشرق واريجابي من الق اررات من خالل نشر رود
المشاركةن ولو سمحت القوانين باشتراك العامة من السكان وبعض
المتخصصين في مجال الفن واربداع في وضع بصمت م الخاصة في
بعض اجزاء بغدادن لحدت هذه الممارسة من الشعور بالكراهية والكبت
بنفس بعض السكان والتي لو استمرت لتحولت الى أعمال شغظ
وتخركظ قد تتنور الى ج ار م ان لم تعالج مبكرا.

معايير عالمية للمدن الحية
هي صفات تضع ا منظمات عالمية شغل ا الشاول هو التحليل
والمقارنة بين مدن العالم ركتشاو افضل صفات تتميز ب ا مدن معينة
تقترظ من الكمال من خالل تسجيل ا دعلى النسظ في :مقدار الثروة،

في المدن الحية والواجظ مراعات ا هي ): (4

الراحة ،جودة المواد البنائية ،توفير االحتياجات ،نوع المدخول

 -1تعزيز الشعور باالنتماء من خالل التصميم وفم المقياس

جودة السكن وتيسر توفره للسكان ،ساعات العمل المطلوبة لتلبية

ارنساني .

 -2تشجيع الخلط بين الوظائف وايجاد تنوع واسع خصوصا للمشاة.

االقتصادي ومقداره ،نوع الوظائف ومقدار توفرها للعامة ،معدل الفقر،
االحتياجات ،توفر نتاجات محلية الصنع ،معدل التضخم ،عدد مرات

رحالت سفر الراحة في السنة للعائلة والفرد ،مجانية العالج الصحي،

 -3توفير حرية التنقل العام او بالدراجة ال وا ية بتوفير مساحة كافية

توفر التعليم ونوعه ،متوسط العمر المتوقع ،معدل االمراض وتوفر

 -4اما جانظ النبيعة ف و ملث عميم جدا وله اثار كبيرة جدا على

الرئيسة ،معدل النمو االقتصادي الوطني ،االستقرار االقتصادي

للتنقل ضمن تخني الشوارع.

المدينة وساكني ا اجتماعيا وصحيا ونفسيا من خالل استغالل
موارد النبيعة في توفير طاقة مستدامة ووير ناضبة.
 -5إلزام السكان بتنفيذ الق اررات الحضرية ومحاسبة المقصركن لمنع
تفشي الفوضى الغير مسينر علي ا.

 -6وضع رؤية مستقبلية لنمو المدينة وربط القديم بالجديد وكفاءة
توزيع الموارد بشكل متساوي خالي من التشويه.

 -7االستعداد في هذه الخطط المستقبلية الحتمالية حدوث مخاطر
مناخية او ناتجة عن تغيرات سياسية او اقتصادية مفاج ة.

 -8هذه الق اررات يجظ ان تكون مسبوقة بتخطيط مدروسن اذ ان
جوانظ المدينة تتداخل مع بعض ا البعض.

 -9الحكم التشاركي من خالل عدم التفرقة بين فئات وطبقات
الشعب وتعزيز االبتكار بين م من خالل عمل دورات وماتمرات

ومسابقات تشجع ارفراد على التنافس واقتراد افكار ووضع حلول
لمشاكل المدينة او وضع مقترحات من قبل السكان تس ل الحياة
أكثر.
من خالل هذه المبادئن وبالعودة الى مدينة بغدادن نجد اعناء

المساولون أولوية للتنمية ارقتصادية على الجودة البي يةن ومثل هذه

الق اررات الخان ة قد تادي الى مشاكل أكبر وفي كثير من ادحيان

تنسحظ الى جوانظ أخرى وتاثر علي ا سلبان كما هو الحال في الق اررات

7

محسوس.

الخدمات العالجية ،البنية التحتية ،اسعار البضائع والخدمات

والسياسي ،الحركة السياسية والدينية ،جودة البيئة والمناخ
والسالمة.
وهنالك معايير أخرى بعض ا يمكن دراست ا من خالل المخننات
التنموية الحضركةن اهتم بالبحم عن ا بعض الباحثين ودون ا البعض
في مقارت ومن ا top 10 ways to beautify your cityن

حيم يتجلى في هذه المقالة بأن هنالك نرق لتجميل المدينة وتكون
اضافة لنتا ج ا المب رة المتعة أثناء العمل ب ان وهي )  :(20اول
الخنوات للتوصل الى مدينة نظيفة هو تنظيث اماكن رمي النفايات

والمجاري الما ية وتنظيم عملية التخل

من النفاياتن أما الرسم فيكون

بإشراك النالظ والمعلمين الموهوبين بالرسم والتصميم وابتكار ارفكار
في تجميل المدينةن و زرع الحدائق الخاصة والعامة وباشتراك الجميع.
وللتوضيح ننرد مثار ناجحا فقد نجحت برامج Green NYC

 Open Space Greeningفي تجديد أكثر من  60حديقة عامة

في أنحاء مدينة نيوكورك .اما بالنسبة للسكان الذين ر يملكون ساحة

لزرع حدا ق م الخاصة لمن يعيش في شقة أو منزل صغير ور يحتوي
على مساحة خضراء من الممكن ان يقوم بإنشاء مساحة حديقة جماعية
حيم يمكن م است جار مساحات لزراعة الخضروات والزهور الخاصة
ب م.
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أما درجة سطوع واضاءة المدينة فيكون بضرورة توفر إضاءة كافية

ومساحات خضراء صغيرة ومتعددة من خالل رعاية مهرجانات

في المنانم المحينة بالمواصالت العامة والمعالم وادماكن العامة

واحتفاالت اجتماعية عامة في ارجازات والعنل والمناسبات العامة

مثل الحدا م والحقولن ور بد من ايجاد بصمة خاصة للمدينة كأن

يكون شعار خا

يتم تداوله بشكل مكثث في كل اجزاء المدينةن كما

وارعياد وتكون مجانية أو بأسعار رمزكةن مع ارهتمام بجدية تنظيم ا

والسينرة على جم ورها كون الحاضركن سيكونون من شتى المستويات

ر بد من تنظيم مبيعات في الكراجات والساحات أو الحدا م العامة

ارجتماعية والثقافية وبكل ارعمار.

وانشاء مراكز تبرع حيم يمكن دفراد المجتمع التبرع بما ر يبيعونهن

مؤشرات قياس اإلطار النظري باستمارة االستبانة

برنامج تبادل البستنة في المجتمع بحيم يمكن دول ك الذين لدي م بذور

ظ رت عدة ماشرات ومفردات في اظنار النظري اتضحت درجة

للمساعدة في تكوكن مجتمع ايجابي متعاون ن كما من الضروري انشاء

وشتالت إضافية أن يقوموا برعاية هذه النباتات وبدء التبادل النباتي
مع أخركن يحتاجون الي ا وال دو من هذه العملية هو تشجير المدينة

و رؤيتها خضراء.
وكذلك توفر خنة إلعادة تدوير النفايات والمواد الغير مفيدة حيم ان
مدى تنبيم هذه العملية يدل على رقي وثقافة المجتمع ووعيه اتجاه
مصلحة المدينة وساكني ان ومن در ل رقي المجتمع تنظيم خدمة جمع
القمامة في فصلي الربيع والصيث بشكل مجاميع منظمة بعض ا تعمل
على نشر الوعي لمدينة نظيفة وصحيةن وأخرى تعمل على انشاء ورش

تأثيرها في تحقيم هدو البحمن مما شجع على اجراء استبيان (كما
في الجدول رقم  1والجدول رقم  )2استبينت فيه شركحة من المجتمع
العراقي الساكن في بغدادن من اجل اختبار فرضية البحم في
خصا

المدينة التي تختلث عن المدن ادخرىن والتي أكسبت ا

هوكت ا وربنت ساكني ا ب ان وان المدينة هي ترجمة لنمود اظنسان
وروباته ...والتي ستختلث حياة المدينة باختالو ساكني ا وشاولي ا...
وبالتالي تختلث معايير تقييم ان فظ رت مجموعتين من ادس لة
بموجظ ارتي:

عمل ومن كل ارعمار لتنظيث المدينة .والنتيجة ستكون مساحات
تمكن السكان والزائرين من االستمتاع ببلدتهمن وهي أماكن جلوس

(الجدول رقم  )1استبيان لقياس مبادئ الحياة في مدينة بغدادن الباحثين
النتا ج

المعيار
الخل بين الوظا ث

الساال البحثي
تعد التجاوزات التجاركة في ارحياء السكنية نوع من الفوضى

اتفم بشدة

اتفم

ر اتفم

ر اتفم بشدة

%7.14

%35.71

%28.57

%28.57

اظبداعية
نظام النقل العام

يحتاج نظام النقل العام في مدينة بغداد ظعادة تنظيم وعلى

%100

جميع المستويات
هل تشعر بحاجة الى اضافة خ نقل عام كالقنارات والمترو

%92.86

%7.14

والترام لحل أزمة ارزدحام؟
توفير الناقة المستدامة

تحتاج مدينة بغداد ديجاد مصدر للناقة المستدامة الغير

%71.43

%28.57

ناضبة للن وض بالبنية التحتية
إلزام السكان بتنفيذ الق اررات

تحتاج مدينة بغداد لتنفيذ الق اررات والقوانين وبشكل صارم

الحضركة

وحدي

تخني المدينة وارستعداد

هل يشعر ساكني بغداد بالرضا عن الخدمات العامة المقدمة

رحتمالية حدوم مخانر

في منانم سكناهم؟

%78.57

%42.86

هل تشعر بارستقرار ارقتصادي وارجتماعي في بلدك؟
هل تشعر بوجود امل بتخل
الحكم التشاركي وتوزكع

الموارد بشكل متساوي

البلد من المشاكل السياسية

%21.43

%14.29

قركبا؟

ر اعلم

تحتاج مدينة بغداد لتعزكز الحكم التشاركي في تصميم احيا ا

%21.43

%57.41

%35.71

%42.86

%21.43

%35.71

%21.43

%28.57

%78.57

السكنية والتجاركة من خالل ايجاد فسحة فردية وجماعية
لألبداع الخا
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(الجدول رقم  )2استبيان لقياس معايير الحياة في مدينة بغدادن الباحثين
السؤال البحثي

المعيار

النتائج
اتفق
%50

اتفق بشدة
%50

 -1مقدار الثروة

من اجل ضمان مستقبل عائلة الفرد ال بد من ادخار جزء
من الدخل الشهري مهما كانت قيمة ذلك المدخول ؟

 -2المدخول االقتصادي

العمل ضممممممممن قكام الحعومة العا منممممممممون لعن ال يفي
بممايتيمماجمماد الفرد وعممائلتم مي يين العمممل ضممممممممن القكممام
األهلي الخاص غير دائم لعن يومر مدخول اقتصمممممادي عل
من السابق
يعمل الفرد العراقي كثر من عمل وايد كي يلبي ايتياجاد
عائلت وينمن مستقبلهم و يعمل كثر من مرد ضمن العائلة
الوايدة للغرض السابق ذات

%21.43

%21.43

%57.14

%42.86

 -3الراية واالستجما

ال بد للعائلة العراقية ن تسامر مرة عل
الترمي

قل تقدير بغرض

%64.29

%35.71

 -4العالج الصحي

هل يتكلب من المريض ن يأخذ عالج بعد اسمممممممتشمممممممارة
الكبيب؟
هل المدارس الحعومية المجانية منممممممل بعثير من المدارس
األهلية ذاد الرسو ؟

%57.14

%42.86

 %28.57ال
اعلم

%14.29

 -5مجانية التعليم

 -1فيما يخ

:

استبيان التجاوزات في ارحياء السكنية وعدها نوع

من الفوضى اربداعيةن فقد ظ رت نسبة ارتفاق بحدود %35
ونسبة عدم ارتفاق وعدم ارتفاق بشدة متقاربة...مما يعني
اننباع التقارظ بين ارتفاق وعدم ارتفاق علي ان وهذا يشجع
ماشر الخل بين وظا ث المدينة ولكن بتحفظ.
 -2فيما يخ

احتياج نظام النقل العام في مدينة بغداد دعاده

التنظيم...ن فقد اتفم وبشدة لكل الشركحة المستبينة  %100مع
هذا الساال مما يدل على وجود حاجة ماسة لحل مشكلة النقل
العام.
 -3فيما يخ

اضافة نقل عام كالقنارات والمترو والترام لحل ازمة

ارزدحام...فقد ظ رت نسبة اتفم بشدة بنسبة  %92واتفم لتشكل
مجموع  ...%100وهذا جزء من حل مشاكل زحام النرق

والضعث الحالي في ارعتماد على وسا ل النقل العام مثلما
معمول بكل المدن المتنورة.
 -4فيما يخ

احتياج بغداد ظيجاد مصدر للناقة المستدامة

للن وض بالبنية التحتيةن فقد ظ رت نسبة اتفم بشدة %71
لتشكل مع اتفم مجموع  %100من المستبينينن وهذا يدل على
احتياج ساكني المدينة لحل جذري للناقةن وبأسلوظ ر يعتمد
على الحلول التقليدية.
 -5اما بخصو

احتياج مدينة بغداد لتنفيذ الق اررات والقوانين بشكل

صارمن فقد كانت النتيجة لالتفاق بشدة بنسبة  %78وتشكل مع

9

 %14.29ال
اعلم

%50

%7.14

ارتفاق %100ن وهذا ماشر على ان الساكنين يحتاجون للقيود

من خالل ارستبيان اعاله والذي تم تنظيمه على موقع Google
driveوبموجظ تفاصيلهن فقد تم التوصل دهم النتا ج )(21

ال اتفق

%42.86

ال اتفق بشدة

من اجل السينرة على الفوضى الحضركةن والتي فيما يبدو ان ا
خرجت عن السينرة واردارة الحضركة الناجحة.
 -6أما استبيان شعور سكان بغداد بالرضا عن الخدمات العامة
المقدمة في منانم سكناهمن فقد ظ رت النتيجة عن عدم رضاهم
باظجابة كال وبشدة بنسبة  %57وشكلت مع كال بالمجموع
الكامل %100ن وهذا ماشر أخر على تدهور البنى التحتية في
تقديم خدمة لساكني بغداد.
 -7وحول ساال استبيان الشعور بارستقرار ارقتصادي وارجتماعين
ف نا ظ ر ماشر جديد ومتذبذظ بين الشعور بارستقرار وعدم
الشعور بارستقرار مما يولد اننباع بتذبذظ هذا الشعور بين
ارحياء السكنية للمدينة وبين ساكني ان ويعني ماشر على
تحسن تدركجي لبعض هذه المنانم السكنية.
 -8أما الشعور بوجود أمل بخال

البلد من المشاكل السياسية قركبان

ف نا ظ رت اختالفات بين مراحل القياس المختلفة وواظ اليقين
الشديد بوجود هذا ارملن فيما ظ ر عدم العلم بوجود هذا ارمل
عند نسبة بسينة من المستبينينن ولكن ظ ور نسبة  %35بوجود
هذا ارمل يعد ماشر يستحم أن نعول عليه من أجل البناء
السليم للمجتمع.
 -9أما فيما يخ

احتياج بغداد لتعزكز الحكم التشاركي في تصميم

احيا ا السكنية والتجاركة...من خالل ايجاد فسحة فردية
وجماعية لألبداع الخا

ن فقد اتفم  %78من المستبينينن وشكل

مع ارتفاق بشدة %100ن وهذا ماشر م م يتقانع مع الساال
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ادول حول التجاوزات في ارحياء السكنيةن وظ رت عالمة فارقة

ادنماح الحضركة الفوضوية لتكون خالقة وذات حيوية ابداعية .يمكن

بتشجيع المستبينين ر يجاد هذه المساحة الفردية والجماعية

الوصول الى أهم استنتاجات البحم وهي:

لألبداعن مما يساعد في خلم الحيوية للمدينة ولكن من دون
فوضى وير مسينر علي ا.
 -10فيما يخ

•

على هذه الفوضى من خالل التعامل مع النظام الخفي ل ان

ضمان مستقبل العا لة وادخار جزء من المدخل

لتكون مقبولة وابداعية .وايجاد التوازن بين الفوضى والنظام من

الش رين فقد كانت مناصفة بين ارتفاق بشدة وارتفاق لتكون

خالل النظم الحضركة الديناميكية التي تسعى لكشث سر ديمومة

%100ن مما يدلل على ان اردخار سمة الشعظ العراقي في

الحياةن وايالء التنظيم الذاتي لمنظومة المدينة وضاب التحول

تحصين نفسه وعا لته من ويالت الزمن.
 -11فيما يخ

في داخل انساق نظام ا باعتبار ساكني ا هم المعبر الحقيقي عن

العمل ضمن قناع الحكومة والقناع ارهلي...فقد

استم ارركة الحياة في ان وهم المبدعون ارساسيون بتعبيرهم عن

تذبذبت النسظ ولجميع المستويات ولكن النسبة اركبر لعدم
ارتفاق  %42.9مما يدلل على أن المجتمع العراقي يفضل
العمل الحكومي على العمل ارهلي كونه عمل مضمون .وعدم

البسانة من دون ملل والتعقيد من دون تشويش وارباك.
•

قد تكون بداية مشجعة تستحم أن نعول علي ا من أجل بناء

عمل الفرد العراقي أكثر من عمل واحد لتلبية

مجتمعي سليمن تسنده ظ ور ماشرات على تحسن تدركجي

احتياجات العا لةن فقد كان ارتفاق بشدة بنسبة  %57ومع
ارتفاق يشكل بنسبة %100ن مما يدلل على أن العمل الواحد

ر يلبي احتياجات العا لةن وهذا ماشر على أن مستوى الدخل ر

لمستوى العيش في بعض المنانم السكنية.
•

مستوى البنى التحتية كون ا ماشرات م مة في رفع مستوى حياة

سفر العا لة لغرض الترفيهن فقد كانت النسبة موزعة

بين ارتفاق بشدة بنسبة  %64وارتفاق لتشكل  %100وهذا
ماشر على حاجة العا لة العراقية للسفر من أجل تخفيث ضغوح

المدينة.
•

المعماري والحضري للمدينةن والتي من خالل ا يتم الموازنة بين

والروحية.
 -14أما ما يخ

 %57مع ارتفاق يشكل نسبة %100ن وهذا ماشر على وجود

اربداع والفوضى المسينر علي ا.
•

وتشجيع السفر الداخلي والخارجي من اجل تقليل الضغوح

بعض الثقة بالماسسات الصحية.

النفسية التي يعاني من ا ساكني مدننا.

هل المدارس الحكومية المجانية أفضل بكثير من

•

المدارس ادهلية ذات الرسومن فقد ظ رت نسبة متفاوتة بين المستوياتن

االستنتاجات
بموجظ النروحات النظركة والماشرات المعتمدةن ومن خالل نتا ج

ارستبيان التي اعتمدت على ماشرات اظنار النظرين ودجل تحقيم
هدو البحم في اكتشاو معايير تقييم اضافية لتصنيث المدن الحية
عن ويرها وتنبيق ا على الفضاءات الحضركة التي يتداخل في ا

ارستعمال التجاري مع ارستعمال السكني في مدينة (بغداد) وتحوكل
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كونه يساعد على تنش ة جيل جديد مثقث ومسلح بالجوانظ

ن وهذا يحتاج لمراجعة

شاملة للعملية التربوية والتعليمية في العراق.

ضرورة ارهتمام بالتعليم والتعلم على مستوى الماسسات التربوية
والعلميةن الحكومية من ا وارهليةن وأيالء ارهتمام ب ذا الجانظن

لكن الغلبة لعدم ارتفاق بنسبة %50ن مما يدلل تدني مستوى التعليم
الحكومي وظ ور منافس له في التعليم الخا

ر زالت مدننا ومن ا بغداد تحتاج لتلبية معايير م مة من ان

تحسين مستوى الدخل من أجل تلبية حياة كركمة لإلنسان العراقين

وعي صحي لدى ارنسان العراقي دهمية الصحة العامة ور زالت
 -15فيما يخ

ظ ور عالمة فارقة في ارستبيانن وهو حاجة المجتمع العراقي

ديجاد مساحة فردية وجماعية لألبداع على مستوى التصميم

الحياة اليوميةن وذلك لعدم تلبية مدننا حاجات ارنسان النفسية
ارستشارة النبيةن فقد كان ارتفاق بشدة بنسبة

يتنلظ من الج ات المعنية حل مشكلة النقل العامن وايجاد بدا ل
جديدة في النقل العام كالقنارات والمترو والترام والباصاتن ورفع

يلبي الحياة الكركمة لمعظم الشعظ العراقي.
 -13أما ما يخ

ان بعض معايير المدن القابلة للعيش تظ ر في بعض احياء
مدينة بغداد .وان وجود ادمل بالحل عند نسبة من الشعظ العراقي

جدية القناع ادهلي في ترصين وحماية العاملين فيه.
 -12فيما يخ

الفوضى تعني صفة الحياةن ولكن تحتاج المدينة الى السينرة

العلميةن يساهم في خلم مدينة قابلة للعيش.
•

على مستوى مدينة بغدادن يتنلظ المساهمة في خلم عمارة مدينة
تلبي ارحتياجات المادية والروحية لإلنسانن وان مدينة بغداد
تمتلك الكثير من هذه المقومات التي يمكن تفعيل ا لخلم مدينة
حية قابلة للعيش الكركم.
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