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الملخص

اسٌتخدم ٌمصطلح ٌالعشوائيات ٌ(ٌ )Slumsلتعريف ٌالمساكن ٌذات ٌاألوضاع ٌالفقيرةٌ،

والمتدهورةٌ ،واليومٌمصطلحٌالعشوائيات ٌعميقٌومبعثرٌ،فلهٌعدةٌمعانيٌومحتوياتٌومقيدٌ
بمجموعةٌمنٌالمؤثراتٌوالمتغيراتٌفي ٌكافةٌجوانبٌالحياةٌ.ففي ٌالوقتٌالذيٌتشيرٌفيهٌ
الدراساتٌالعلميةٌواالجتماعيةٌإلىٌأنٌمعظمٌالمناطقٌالعشوائيةٌمتهالكة ٌوسكانهاٌيعانونٌ
ظروف ٌاجتماعية ٌواقتصادية ٌصعبةٌ ،أظهرت ٌدراسات ٌأخرى ٌأن ٌليس ٌكل ٌالمناطقٌ
العشوائيةٌفقيرة؛ ٌحيثٌهناكٌمناطقٌعشوائيةٌيعيشٌسكانهاٌظروفاَ ٌاجتماعيةٌواقتصاديةٌ

أفضلٌ .األمر ٌالذي ٌانعكس ٌبصورة ٌجيدة ٌعلى ٌالمالمح ٌالعامة ٌللبيئة ٌالعمرانية ٌلهذهٌ
المناطق ،وهذا ٌيعبر ٌعلى ٌأن ٌهناك ٌعدة ٌأوجه ٌومالمح ٌلتلك ٌالمناطق ٌال ٌنستطيع ٌأنٌ
نحددهاٌجميعاٌبشكلٌواحدٌأوٌنضعهاٌفيٌنموذجٌموحدٌ ٌ.
منٌهذاٌالمنطلقٌجاءتٌهذهٌالورقةٌالبحثيةٌلتسليطٌالضوءٌعلىٌنموذجٌمختلفٌلمفهومٌ

العشوائيات ٌأطلق ٌعليه ٌبالعشوائيات ٌالفاخرةٌ ،وذلك ٌبهدف ٌإتاحة ٌفرصة ٌأكبر ٌللتعرفٌ
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ٌٌوامكانية ٌاالستفادةٌمنهاٌكنماذجٌوتجاربٌدراسيةٌتتيح،علىٌحقيقةٌتلكٌالمناطقٌوفهمها
ٌ ٌ.أفاقاًٌجديدةٌفيٌالدراساتٌالعمرانيةٌالحديثةٌوالمستقبلية
الكلمات الدالة

ٌ .ٌالعشوائياتٌاليائسة-ٌالعشوائياتٌالمرجوة-ٌالعشوائياتٌالفاخرة-النموٌالعمرانى
Abstract
The term of slums is used to define housing with poor and
deteriorating conditions, and today the term slums is deep and
dispersed. It has many meanings and contents and is bound by a
set of influences and variables in all aspects of life. While
scientific and social studies indicate that most slums are decrepit
and their populations suffer from difficult social and economic
conditions, other studies have shown that not all slums are poor;
where there are slums, whose residents live in better social and
economic conditions. This reflected well on the general features of
the built environment of these areas, and this means that there are
many aspects and features of these regions that we cannot all
define in one form or put them into a unified model.
From this standpoint, this research paper came to highlight a
different model of the concept of slums called by luxury slums, in
order to provide a greater opportunity to get to know and
understand the realities of these areas, and the possibility of
benefiting from them as models and study experiences that allow
new perspectives in modern and future urban studies.
Key words
Urban Growth, Luxury Slums, Slums of Hope, Slums of Despair.
المقدمة

ٌاعتبر ٌموضوعٌالعشوائياتٌمنٌأكثرٌالعملياتٌالتنمويةٌوالمكانيةٌالتيٌتناقشٌوتحاورٌفي

ٌ ٌفأخذت ٌمفاهيم ٌعدة، ٌوالتي ٌتؤثر ٌبمظاهرها ٌفي ٌساكنيها ٌفي ٌحياتهم ٌاليومية،مجتمعاتنا
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اختلفتٌفيٌجوانبهاٌمنٌنظرةٌالمخططينٌوالمطورينٌوالمفكرينٌوالباحثين ٌوكذلكٌعلماءٌ
البيئةٌ،وأصحابٌالمصالحٌالشخصيةٌوصوالٌإلىٌالناشطينٌفيٌهذهٌالمناطقٌ.هذاٌالتنوعٌ
منٌاالختالفاتٌفيٌوجهاتٌالنظرٌوالرأيٌمنٌقبلٌالعديدٌٌمناسبٌجداً ٌفيٌعدمٌإمكانيةٌ

تحديدٌتوصيفٌهذهٌالظاهرةٌبالوصفٌالدقيقٌوالمحددٌفيٌكونهاٌفقطٌأنهاٌمتعددةٌالوجوهٌ،

ولكنهٌغيرٌمناسبٌمنٌجهةٌأخرى؛ٌلعدمٌإيجادٌالمفهومٌالواضحٌوالمحددٌمماٌصعبٌمنٌ
تقدير ٌحجم ٌهذه ٌالظاهرة ٌوتأثيراتها ٌاالقتصادية ٌواالجتماعية ٌوالطبيعية ٌ(UN-
)ٌ.HABITAT, 2011لقدٌاعتبرٌموضوعٌالعشوائياتٌموضوعاٌمعقداٌجداٌ،فهوٌيتقاطعٌ
مع ٍ
ٌعدد ٌمن ٌالضوابطٌ ،ذلك ٌألنه ٌيخص ٌمئات ٌالماليين ٌمن ٌالمساكن ٌالعشوائية ٌبشكلٌ
مباشرٌمنٌناحيةٌ ،ومنٌجانبٌآخرٌوبشكلٌغيرٌمباشرٌيخصٌٌاالقتصادٌوالمجتمعاتٌٌ
المحلية ٌ ٌوالعالمية ٌحيثما ٌالعشوائيات ٌوجدت؛ ٌإضافة ٌإلى ٌذلك ٌيعتبر ٌمن ٌأهم ٌالتغيراتٌ
العالمية ٌفي ٌوقتنا ٌالحاليٌ ،فالمالمح ٌالطبيعيةٌ ،والقانونيةٌ ،واالقتصاديةٌ ،واالجتماعيةٌ
للعشوائياتٌمختلفةٌتماماٌ.وبالرغمٌمنٌأنٌالعشوائيات ٌقدٌ ُعرفت ٌعلىٌأنهاٌالجزءٌالمهملٌ

من ٌالمدنٌ ،والمبنية ٌبطريقة ٌغير ٌقانونية ٌوبدون ٌحقوق ٌوالممتدة ٌعلى ٌ ٌحدود ٌوأطرافٌ
المدنٌ ،والمساكن ٌفيها ٌوكافة ٌعناصر ٌالحياة ٌاليومية ٌفقيرة ٌجدا ٌ (UN-HABITAT,

)ٌ ،2011غيرٌأنهٌثَ ّمةٌحقيقةٌوهىٌأنهٌليسٌكلٌالعشوائياتٌفقيرة؛ٌوأنهٌهناكٌعشوائياتٌ
أخذتٌفيٌمفهومهاٌوشكلهاٌالعامٌوالخاصٌاتجاهاًٌخاصاًٌومختلفاًٌعماٌهوٌمتعارفٌعليهٌ

في ٌالعالمٌ .حيث ٌأنها ٌذات ٌطابع ٌخاص ٌوظروف ٌاقتصادية ٌواجتماعية ٌوبيئية ٌمختلفةٌ
يجبٌأنٌتؤخذٌبعينٌاالعتبارٌواالهتمامٌ،األمرٌالذىٌأعطىٌلهذاٌالنوعٌمنٌالعشوائياتٌ
ٌ
تعريفاًٌخاصاًٌومختلفاًٌعماٌهوٌمتعارفٌعليهٌبشكلٌعامٌٌللعشوائيات ٌاختصٌبخصائصٌ

جعلتهٌينفردٌعنٌكثيرٌمنٌدولٌالعالمٌأهمهاٌ :بناءٌفاخرٌومكلفٌ،حيثٌسمىٌفيٌكثيرٌ

منٌالمناطقٌبعشوائياتٌالقصورٌالفاخرةٌ(العريبىٌ .)2015ٌ،
 أهداف الدراسة

الهدف ٌمن ٌهذه ٌالورقة ٌالبحثية ٌتسليط ٌالضوء ٌعلى ٌدراسة ٌنموذج ٌمختلفٌ
للعشوائياتٌومفهومها ٌالعالميٌ،واعتبارها ٌأحد ٌالنماذج ٌلمشاريع ٌالمستقبلٌ ،لماٌ
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تحمله ٌمن ٌمالمح ٌوخصائص ٌيمكن ٌأن ٌتضيف ٌأفكار ٌجديدة ٌومتنوعة ٌفيٌ
مجاالتٌالتخطيطٌوالتصميمٌالعمرانيٌ .
 هيكلية الدراسة

هذهٌالدراسةٌالبحثيةٌتنحصرٌفيٌالنقاطٌاألساسيةٌالتاليةٌ :
 العشوائياتٌمنٌوجهةٌنظرٌعامة.
 أنواعٌالعشوائياتٌ،واهمٌمالمحها.
 العشوائياتٌالفاخرةٌ(نموذجٌمدينةٌبنغازي).
 الخالصةٌ .

 .1العشوائيات

مصطلحٌالعشوائياتٌاطلقٌعلىٌاألحياءٌالفقيرة؛ٌلتعريفٌالمساكنٌذاتٌاألوضاعٌالفقيرةٌ،
وغيرٌالصحيةٌ،المالجئٌالقليلةٌاألهميةٌوماٌفيهاٌمنٌجرائمٌ،والرذيلةٌوانتشارٌالمخدراتٌ
وغيرهاٌمماٌيعيثٌفساداٌفيٌالمساحاتٌالحضريةٌ.حيثٌاستخدمٌألولٌمرةٌفيٌإنجلتراٌفيٌ
القرنٌالتاسعٌعشرٌالميالدي حواليٌعامٌٌ1850لوصفٌمنطقةٌفيٌلندنٌ(وستٌمنستر)ٌ
المعروفة ٌباسم ٌ(فدانٌالشيطان)ٌ(ٌ)Devil's Acreوالذي ٌكانٌأول ٌموقع ٌإزالةٌلألحياءٌ

الفقيرة ٌمع ٌإنشاء ٌشارع ٌالملكة ٌفيكتور)ٌ ٌ .(Kropf, 2012وفي ٌالقرن ٌالعشرين ٌالميالديٌ
جعلت ٌالمصطلحات ٌالخاصة ٌبتلك ٌاألحياء ٌالفقيرة ٌضمن ٌإطار ٌالطلب ٌبشكل ٌواضحٌ
ودقةٌ ،مثل ٌالمساكن ٌالمتعددة ٌالطوابق ٌواألحياء ٌالفقيرةٌ ،والمجاورات ٌالسكنية ٌالمتدهورةٌ
والسيئةٌالحالٌ ،وسمحتٌالتشريعاتٌالتيٌصدرتٌمنٌسنةٌٌ 1890إلى ٌٌ 1930بالقضاءٌ

ةٌوبحدةٌالتعاملٌمعهاٌ.وفىٌنفسٌالوقتٌالتغيراتٌوالتحوالتٌ
علىٌماٌيدعىٌباألحياءٌالفقير
ّ
االجتماعيةٌقدمتٌمصطلحاتٌإضافيةٌوجديدةٌمثلٌالمجتمعاتٌالسكنيةٌإلعادةٌوتأهيلٌ

هذه ٌالمناطق ٌالعشوائية ٌبدال ٌمن ٌإعادة ٌتسميتها ٌبالعشوائيات ٌ(العريبىٌ.)2015ٌ ،
ٌومصطلح ٌاألحياء ٌالفقيرة ٌأو ٌما ٌيعرف ٌبالعشوائيات ٌ(ٌ )Slumsاليوم ٌأصبح ٌعميقٌ
ومبعثرٌ ،فله ٌعدة ٌمعاني ٌومحتويات ٌومقيد ٌبمجموعة ٌمن ٌالمؤثرات ٌوالدراسات ٌالعلميةٌ
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ٌوعلى ٌالبيئةٌ
الدقيقة ٌوالمختلفة ٌلما ٌله ٌمن ٌتأثيرات ٌمستقبلية ٌعلى ٌالحياة ٌبصفة ٌعامة ٌ
العمرانية ٌبصفة ٌخاصة ٌ(ٌ .)UN-HABITAT, 2003ومن ٌاألرجح ٌوالواضح ٌأن ٌهذهٌ
الظاهرةٌبدأتٌفيٌاالزديادٌبشكلٌسريعٌوكبيرٌفيٌعامٌٌٌ1990وهىٌمستمرةٌفيٌاالزديادٌ

فيٌالسنواتٌالثالثينٌٌالقادمةٌحيثٌبحلولٌعامٌ ،2030حيثٌسوفٌيرتفعٌعددٌالمساكنٌ
فيٌهذهٌالمناطقٌليصبحٌحواليٌٌبليونينٌماٌلمٌيكنٌهناكٌردٌفعلٌوحازمٌتجاهٌالتعاملٌ
معٌهذهٌالظاهرةٌ)ٌ.(UN-HABITAT, 2011حيثٌشملتٌهذهٌالعمليةٌالتنمويةٌشكلينٌ
أساسينٌمنٌالنمو:
 الشكل األولٌ :ظهورٌأحياءٌسكنيةٌعشوائيةٌداخلٌالمخططاتٌالحضريةٌللمدنٌ
وخاصةٌفيٌأواسطٌالمدنٌحيثٌالمراكزٌالحضريةٌللمدينةٌ.والذيٌنراهٌواضحاٌ

في ٌالتجاوزات ٌفي ٌعمليات ٌالبناء ٌومخالفة ٌالمواصفات ٌوالمعاييرٌ ،والتعدياتٌ
على ٌالمرافق ٌالحيوية ٌللمدينة ٌكالمناطق ٌالخضراء ٌوالمفتوحةٌ ،وغيرها ٌمنٌ
المخالفات ٌالتي ٌأثرت ٌبصورة ٌمباشرة ٌوسلبية ٌعلى ٌسلوكيات ٌالمجتمع ٌوعلىٌ
البيئةٌالعمرانيةٌالمحلية.
 الشكل الثاني :وهوٌالشكلٌالناتجٌمنٌعمليةٌالنموٌالحضريٌ،والتوسعٌالعمرانيٌ

خارج ٌحدود ٌالمدن ٌبصفة ٌغير ٌرسمية ٌوالذي ٌيسمى ٌبالعشوائيات ٌخارجٌ

المخططاتٌالحضريةٌللمدنٌ(جمعة2010ٌ،م).
ومنٌخاللٌالدراساتٌواألبحاثٌالتي ٌأجريتٌعلىٌالعشوائياتٌومفهومها ٌحيث ٌأنٌهناكٌ
وجهتاٌنظرٌمختلفتانٌحولٌمفهومٌالعشوائيات:
 األولىٌ:وجهةٌنظرٌسلبيةٌتمحورتٌفيٌالمشاكلٌالتيٌتعانىٌمنهاٌتلكٌالمناطقٌ
وما ٌينجم ٌعنها ٌمن ٌآثار ٌسلبية ٌنتيجة ٌلكونها ٌخارج ٌشرعية ٌالدولة ٌفهي ٌغيرٌ

معترف ٌبهاٌ ،وأن ٌاألفراد ٌوالمجتمعات ٌالذين ٌيعيشون ٌتلك ٌالمناطق ٌكثي ٌاًر ٌمنهمٌ

يواجهون ٌحياة ٌصعبة ٌتفتقر ٌإلى ٌأبسط ٌاالحتياجات ٌاألساسية ٌللحياة ٌالبشريةٌ:
قلة ٌالمياه ٌوانعدامها ٌأحياناٌ ،وانعدام ٌخدمات ٌالصرف ٌالصحيٌ ،والوجود ٌللمرافقٌ
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والخدماتٌالعامةٌ:كالمستشفياتٌوالمدارسٌ،وكذلكٌانعدامٌالبنيةٌالتحتية؛ٌعالوةٌ
على ٌانتشار ٌاألمراض ٌوانعدام ٌاألمن ٌمما ٌيجعل ٌمن ٌتلك ٌالمناطق ٌبيئات ٌتنعدمٌ
فيها ٌالمعايير ٌواألسس ٌالخاصة ٌبالبيئة ٌالعمرانية ٌالمالئمة ٌ( The
International Bank for Reconstruction & Development,

.)2008
 الثانيةٌ :النظرة ٌاإليجابية ٌفهي ٌأخذت ٌالبعد ٌاإلنساني ٌأساساً ٌومقياساً ٌفي ٌفهمٌ
تلكٌالمناطقٌوالذيٌيتلخصٌفيٌالتاليٌ :التنميةٌالحضريةٌٌ ،والقيمةٌاالجتماعيةٌ

ذاتٌالمنفعةٌٌ،والمواردٌوالجهودٌذاتيةٌٌ،والمشاركةٌالشعبيةٌ،والشعورٌبالمسؤوليةٌ،
ٌوالبيئة ٌالعمرانية ٌالتلقائيةٌٌ ،والرغبة ٌفي ٌاألفضل ٌواألحسن ٌ(العريبىٌ.)2015ٌ ،
واعتبر ٌهذه ٌالمناطق ٌنص ار ٌكبي ار ٌللجهود ٌالفردية ٌالذاتيةٌلذوى ٌالدخل ٌالمحدودٌ

والمنخفضٌ ،وهىٌأيضاٌتدلٌعلىٌقدرةٌاألفرادٌعلىٌحلٌمشاكلهمٌدونٌاللجوءٌ
إلىٌالدولةٌللمساعدةٌ.وعندماٌنريدٌتعريفاٌحقيقياٌلقيمةٌاإلسكانٌعلىٌأنهاٌقيمةٌ
اجتماعيةٌذاتٌمنفعةٌوالتيٌتعبرٌعنٌٌقيمةٌاالستخدامٌالحقيقيٌوالفعليٌ ،فإنٌ
الكثير ٌمن ٌالمناطق ٌالعشوائية ٌوالتي ٌتعبر ٌعن ٌ ٌقيمة ٌاالستخدام ٌالحقيقيٌ
والفعلي ٌدون ٌالمستوى ٌمن ٌالخدمات ٌالمادية ٌلمكوناتها ٌتكون ٌأفضل ٌبمراحلٌ-

اجتماعيا ٌواقتصادياٌ -عن ٌالمشاريع ٌالنموذجية ٌلإلسكان ٌالجماعيٌ .وفى ٌهذاٌ
السياقٌيرىٌإنٌالسياساتٌالسكنيةٌالتيٌالٌتعترفٌبحقيقةٌالمناطقٌالعشوائيةٌ،
ُ

وامكانية ٌالتعامل ٌمعهاٌ -ال ٌتؤدى ٌفي ٌالغالب ٌإال ٌإلى ٌزيادة ٌنموها ٌوسرعةٌ

انتشارهاٌ ،ومن ٌثَّم ٌالبد ٌمن ٌالتخطيط ٌلها ٌواقامتها ٌفي ٌمناطق ٌمنتقاة ٌوبنائهاٌ
بإنشاءات ٌتسمح ٌبتحسينها ٌمع ٌالوقت ٌحسب ٌالمعايير ٌالدنيا ٌللتصميم ٌوالذيٌ

يطلقٌعليهٌ(ٌ(ٌ)Upgradingريحانٌ .)2008ٌ،
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 .2أنواع العشوائيات واهم مالمحها

لقد ٌأوضحت ٌاألمم ٌالمتحدة ٌللمستوطنات ٌالبشرية ٌفي ٌإحدى ٌدراستها ٌأنه ٌمن ٌالصعبٌ

تحديد ٌأشكال ٌالعشوائيات ٌوخصائصها ٌومستوياتها ٌاالجتماعية ٌواالقتصاديةٌ ،فهي ٌتختلفٌ
من ٌدولة ٌإلى ٌدولة ٌأخرىٌ ،وأحيانا ٌفي ٌنفس ٌالدولة ٌأو ٌالمدينةٌ ،وذلك ٌنتيجة ٌلقلةٌ
المعلومات ٌوصعوبة ٌالحصول ٌعليها ٌلتحديد ٌالمالمح ٌالعامة ٌتلك ٌالمناطق ٌ( The

ٌ .)International Bank for Reconstruction & Development, 2008إالٌ
انهٌيمكنٌتصنيفٌنوعينٌمنٌالعشوائياتٌوفقٌمجموعةٌمنٌالمؤشراتٌالتقييميةٌٌالتاليةٌ :
 مؤشرات عمرانية

وذلك من ٌخالل ٌالتعرف ٌعلى ٌمالمح ٌالبيئة ٌالعمرانية ٌللمناطق ٌالعشوائيةٌ ،وتحديدٌ
أهم ٌالمشاكل ٌالعمرانية ٌالتي ٌتعانى ٌمنها ٌهذه ٌالمناطقٌ ،وكذلك ٌالتعرف ٌعلىٌ
المقوماتٌواإلمكانياتٌاإليجابيةٌلها وفق المؤشرات التاليةٌ:

 المواقعٌالتيٌيتمٌاختيارهاٌإلنشاءٌتلكٌالمناطقٌومدىٌخطورتها.
 اإلجراءاتٌالقانونيةٌلحيازةٌاألرضٌوملكيتها.
 مدى ٌتوفر ٌالخدمات ٌاألساسية ٌ( ٌالمرافق ٌالعامةٌ ،والصرف ٌالصحيٌ،
والكهرباءٌوالبنيةٌالتحتيةٌ).
 نوعٌالمساكنٌومدىٌتطابقهاٌمعٌالمواصفاتٌوالمعاييرٌالخاصةٌباألنظمةٌ
المعماريةٌواإلنشائيةٌ.

 مقاييسٌالكثافةٌالسكانيةٌونسبها.
 نوعٌالبيئةٌوصالحيتهاٌللحياةٌالعامٌ).(UN-Habitat, 2003
 مؤشرات اجتماعية

من ٌخاللها ٌيتم ٌتوضيح ٌالمالمح ٌالعامة ٌللبيئة ٌاالجتماعية ٌللمناطق ٌالعشوائيةٌ

والمرتبطةٌبحياةٌالسكانٌلتلكٌالمناطقٌوسلوكياتهمٌفيٌالتعايشٌوفقاًٌلماٌيلىٌٌٌ:
 الخصائصٌاالجتماعيةٌللسكانٌ .

 توزيعٌالسكانٌمنٌحيثٌالعمرٌوالجنسٌ .
حقوق الطبع محفوظة
للمجلة الدولية للعلوم والتقنية

Copyright © ISTJ

7

العدد Volume 22
يوليو July 2020

International
Science and Technology Journal

المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 حجمٌاألسرةٌ،ونوعيةٌتركيبها.
 نسبةٌالتعليمٌمنٌحيثٌالنوعٌوالعمرٌ،ومعدلٌاألميةٌبينٌالسكان.
 معدالتٌالمشاكلٌاالجتماعية.

 نسبة ٌالسكان ٌمن ٌحيث ٌنوع ٌالعمل ٌ(حرفيينٌ /مهنيينٌ /موظفين)
).(Hussein, 1989
 مؤشرات اقتصادية

والتيٌمنٌخاللهاٌيتمٌتحديدٌالمستوىٌالمعيشيٌلمجتمعاتٌالمناطقٌالعشوائيةٌ،وأهمٌ

المواردٌواألنشطةٌاالقتصاديةٌالمتوفرةٌفيٌهذهٌالمناطقٌوذلكٌلماٌيلى:
 متوسطٌدخلٌاألسرةٌ،ومتوسطٌدخلٌالفرد.
 نوعيةٌالنشاطٌاالقتصاديٌالسائدٌبالمنطقةٌ،ومعدالتٌالبطالةٌ .
 مدىٌتوفرٌالحرفٌالتقليديةٌفيٌالمنطقةٌ).(Hussein, 1989
وبشكل عام فإن المالمح العامة لتلك المناطق يمكن تلخيصها على النحو التاليٌ :

 تعبرٌعنٌظهورٌالمدنٌالتيٌالنهايةٌلهاٌفيٌنموهاٌوامتداداتهٌ ،وتشكيلٌألنماطٌ
عمرانيةٌمختلفةٌالكثافةٌفيٌالمناطقٌالحضريةٌخاصةٌفيٌالمناطقٌالزراعيةٌ .
 تمثل ٌاالستهالك ٌالمتزايد ٌلموارد ٌاألرض ٌمن ٌقبل ٌسكان ٌالمناطق ٌالحضريةٌ
وانخفاضٌحصةٌالسكانٌالذينٌيعيشونٌويعملونٌداخلٌالمراكزٌالحضريةٌ .
 تأثرٌفيٌالتغيراتٌالسريعةٌفيٌالكثافةٌالحضريةٌعلىٌمسافاتٌمختلفةٌمنٌوسطٌ
المدينةٌ،وعلىٌمعدلٌأوٌنسبةٌالتنميةٌخارجٌالمنطقةٌالحضريةٌالقائمةٌ ،وحجمٌ
وطريقةٌالطلبٌعلىٌالنقلٌ .
 تمثل ٌالقدرة ٌعلى ٌتحمل ٌتكاليف ٌالسكن ٌوالمساواة ٌفي ٌفرصة ٌالحصول ٌعلىٌ
االستقرارٌ ،وانعدام ٌالمركزية ٌفي ٌالعملٌ ،وفرصة ٌتنوع ٌالوظائف ٌواالستخدامٌ
المختلطٌوالمتنوعٌلألراضيٌ،وتنوعٌالخدماتٌ ٌ.
حقوق الطبع محفوظة
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 .1.2العشوائيات المرجوة ( )Slums of Hope

وهى ٌالمساكن ٌالمتطورة ٌوالتي ٌتتميز ٌبالبناء ٌالجديد ٌوالطبيعي ٌوالمعتمد ٌعلى ٌاألفرادٌ،
وهى ٌإما ٌأن ٌتكون ٌغير ٌقانونية ٌأو ٌأصبحت ٌحاليا ٌشرعية ٌمن ٌخالل ٌعملية ٌالتطويرٌ
والتنمية ٌوالتحسينٌ.وهذا ٌالنوع ٌمن ٌاإلسكان ٌمخطط ٌبشكل ٌجيد ٌوله ٌخطوط ٌتنظيميةٌ

معتمدة ٌوتتوفر ٌفيه ٌبعض ٌالخدمات ٌوالمرافق ٌالعامة ٌكالصرف ٌالصحي ٌوالبنيةٌ
التحتية ٌوخطوط ٌالكهرباء ٌوالهاتفٌ ،وتوجد ٌبه ٌبعض ٌالشوارع ٌالمرصوفة ٌولها ٌإنارةٌ

والى ٌحد ٌما ٌمقبول ٌمن ٌالناحية ٌالعمرانية ٌ(ٌ ،)UN-HABITAT, 2003والتي ٌمنٌ
أبرزٌمالمحهاٌ :
 االستعمالٌالمختلطٌلألراضيٌ .

 القيمةٌالعمرانيةٌوالرصيدٌالعمرانيٌمنٌالوحداتٌالسكنيةٌ .
 التنميةٌالعمرانيةٌالمتناثرةٌ .
 النموذجٌوالبديلٌلتوفيرٌالسكنٌالمناسبٌ .
 الرغبةٌفيٌالتطويرٌوالتحسين.
ٌ

ٌوكنموذجٌللعشوائيات ٌالمرجوةٌتلك ٌالتيٌظهرتٌفيٌاليونانٌوالتي ٌيطلقٌعليهاٌبالمناطقٌ
غير ٌالرسمية ٌ(( ٌ ))Informal Settlementsحيث ٌالبناء ٌعلى ٌقطع ٌأراضي ٌصغيرةٌ
مملوكةٌقانوناً ٌفيٌمناطقٌغيرٌمخططةٌحضرياًٌ،والتيٌماٌيتمٌفيهاٌالبناءٌبسهولةٌبدونٌ

الحاجةٌإلىٌتراخيصٌالبناءٌ.وتعتبرٌهذهٌالمناطقٌحصيلةٌالعديدٌمنٌاألسبابٌلعلٌأهمهاٌ
عدم ٌكفاية ٌالتخطيط ٌالمكانيٌ ،والتشريعات ٌالقديمة ٌوالمعقدةٌ ،واالفتقار ٌإلى ٌسياسةٌ
اإلسكانٌ،والبيروقراطيةٌ،وهيكلية ٌاإلدارة ٌالعامةٌوالتي ٌعفا ٌعليها ٌالزمنٌ.وتحاول ٌالدولةٌ
دمج ٌهذه ٌالمستوطنات ٌفي ٌوضع ٌقانوني ٌمن ٌخالل ٌتوسيع ٌالمخططات ٌالحضريةٌ

الرسميةٌ ،ولكن ٌهذا ٌاإلجراء ٌمكلف ٌويستغرق ٌوقتاً ٌطويالً ٌ (Chryssy POTSIOU,

)ٌ .2006فمعظم ٌهذه ٌالمناطق ٌفي ٌاليونان ٌال ٌتعاني ٌمن ٌنقص ٌفي ٌالبنية ٌالتحتيةٌ
األساسية ٌمثل ٌالمياه ٌالعذبة ٌوالكهرباء ٌوشبكة ٌالطرق ٌاألساسيةٌ ،ولكن ٌأكثر ٌالمشاكلٌ
البيئيةٌالناجمةٌعنٌالتحضرٌالسريعٌغيرٌالمخططٌوالتنميةٌغيرٌالرسميةٌوالتيٌبازديادٌ
حقوق الطبع محفوظة
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معدلٌنموهاٌتزدادٌالحاجةٌإلمداداتٌالطاقةٌ،وادارةٌالنفايات ٌٌوالمعالجة ،وازدحامٌالمرورٌ
ومشاكلٌالفيضاناتٌٌ.إالٌأنٌالحجمٌالحقيقيٌلمشكلةٌالمناطقٌغيرٌالرسميةٌفيٌاليونانٌ
منٌالصعبٌتقديرٌحجمهاٌبسببٌنقصٌالمعلوماتٌ ،وحتىٌاآلونةٌاألخيرةٌيقدرٌأنٌعددٌ
المساكنٌغيرٌالرسميةٌفيٌاليونانٌماٌيقاربٌمنٌربعٌعددٌالمساكنٌالتيٌشيدتٌمؤخراٌ

فيٌاليونانٌمنٌدونٌأيٌتراخيصٌبناءٌوالتيٌتقدرٌبحواليٌمليونٌمسكنٌ ٌ.
ويقدر ٌالجيل ٌالجديد ٌللمناطق ٌغير ٌالرسمية ٌعلى ٌمساحة ٌتقدر ٌمن ٌ(ٌ)1500ٌ -1000
متر ٌمربع ٌللقطعة ٌالسكنية ٌالواحدةٌ ٌ ،وتصنف ٌالمناطق ٌغير ٌالرسمية ٌ(العشوائيات) ٌفيٌ
اليونانٌإلىٌأربعةٌأنواعٌ :

 مناطقٌغيرٌرسميةٌداخلٌالمناطقٌالحضريةٌ .
 المناطقٌغيرٌالرسميةٌخارجٌالمخططاتٌالرسميةٌضمنٌالمخططاتٌالحضريةٌ
الواسعةٌأوٌمنطقةٌنفوذٌالمدينةٌ .

 المستوطنات ٌغير ٌالرسمية ٌداخل ٌالمنطقة ٌالساحلية ٌ(المنطقة ٌالساحلية ٌفيٌ
اليونانٌضمنٌقانونٌالملكيةٌالعامة)ٌ .
 المناطق ٌغير ٌالرسمية ٌخارج ٌهذه ٌالمناطقٌ ،كما ٌهو ٌالحال ٌفي ٌالمناطق ٌذاتٌ
االستخدامات ٌالخاصٌ ،مثل ٌالمناطق ٌالصناعيةٌ ،مناطق ٌالغابات ٌوغيرها ٌمنٌ
المناطقٌاألخرىٌ)ٌ.(Chryssy POTSIOU, 2006

شكل ( :)1المباني غير الرسمية ( العشوائية) بالقرب من المناطق المخططة
حقوق الطبع محفوظة
للمجلة الدولية للعلوم والتقنية

Copyright © ISTJ

10

العدد Volume 22
يوليو July 2020

International
Science and Technology Journal

المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 .2.2العشوائيات اليائسة ()Slums of Despair

وهى ٌالمساكن ٌالمنهارة ٌوالتي ٌفيها ٌالوضع ٌالبيئي ٌوالخدمات ٌاألساسية ٌفي ٌطريقهماٌ
إلى ٌالتدهورٌ ،وأقيمت ٌعلى ٌأراضي ٌغير ٌمملوكة ٌوال ٌيتسم ٌبالتنظيم ٌفي ٌالتخطيطٌ
ويفتقر ٌإلى ٌالخدمات ٌاألساسية ٌوغير ٌخاضع ٌألى ٌقوانين ٌرقابية ٌ ٌ( The

ٌ،)International Bank for Reconstruction & Development, 2008
والتيٌمنٌأبرزٌمالمحهاٌ :
ٌ المواقعٌالخطيرةٌوغيرٌالمناسبةٌللبناءٌ .
 الصفةٌغيرٌالشرعيةٌ .
 انعدامٌالمرافقٌوالخدماتٌالصحيةٌ .
 الكثافةٌالسكانيةٌالعاليةٌ،والمساكنٌغيرٌالمالئمة.
 الظروفٌاالقتصاديةٌالسيئة.
 انعدامٌاألمن.
وتعتبر ٌمنشأة ٌناصر ٌفي ٌمدينة ٌالقاهرة ٌاحدى ٌنماذج ٌالعشوائيات ٌاليائسة ٌفى ٌجمهوريةٌ
مصرٌ ،فهي ٌمن ٌالمناطق ٌالمتدهورة ٌعمرانيٌاًٌ ٌ ،فالمباني ٌالسكنية ٌضيقة ٌالمساحة ٌحيثٌ
تصلٌمساحةٌالوحدةٌإلىٌٌ50مترٌمربعٌ،وهىٌسيئةٌالحالٌومخالفةٌللشروطٌوالمواصفاتٌ
المعماريةٌواإلنشائيةٌ .والنسيجٌالعمرانيٌلهذهٌالتجمعاتٌالسكنيةٌغيرٌمنتظمٌفهوٌشبكيٌ
ومتزاحمٌوالشوارعٌضيقةٌوغيرٌمستقيمةٌيتراوحٌعرضهاٌمنٌٌ 4ٌ -2مترٌ ،إضافة ٌإلىٌأنهٌ
الٌتوجدٌحيازةٌلألراضيٌفمعظمهاٌتمٌاالستيالءٌعليهاٌبوضعٌاليدٌ.وتعانىٌالمنطقةٌمنٌ
ارتفاع ٌمعدل ٌالتلوث ٌالبيئية ٌبسبب ٌانعدام ٌالفراغات ٌالمفتوحة ٌوالمسطحات ٌالخضراءٌ

ومشاكلٌالصرفٌالصحيٌوالبنيةٌالتحتيةٌالسيئةٌ،معٌوجودٌأكبرٌتجمعٌلجمعٌالقمامةٌفيٌ
القاهرةٌفيهاٌ .وبالنظرٌالي ٌالظروفٌالمعيشية فمعظمٌسكانٌمنشأةٌناصرٌيعانونٌظروفاٌ
معيشية ٌصعبة ٌحيث ٌيبلغ ٌمتوسط ٌدخل ٌاألسرة ٌمن ٌٌ 300ٌ :100جنيهاٌ ،مع ٌتدنىٌ
للمستوى ٌالتعليمي ٌوالصحي ٌفي ٌالمنطقة ٌبشكل ٌعامٌ ٌ ،ويرتفع ٌمعدالت ٌالمشاكلٌ
االجتماعيةٌولعلٌمنٌأبرزهاٌارتفاعٌمعدلٌالجريمةٌ(كاملٌ .)2007ٌ،
حقوق الطبع محفوظة
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وتحاولٌالدولةٌاستخدامٌأسلوب ٌاإلحالل ٌوأسلوب ٌالتجديد ٌالحضري ٌفي ٌعمليات ٌالتطويرٌ
لهذه ٌالمناطق ٌبالمشاركة ٌمع ٌعدة ٌجهات ٌمنها ٌالجهاز ٌاإلداري ٌالحكوميٌ ،والسكانٌ
ومنظمات ٌالمجتمع ٌالمدني ٌبالتعاون ٌمع ٌالمنظمات ٌالدولية ٌوذلك ٌبهدف ٌتنسيق ٌوتوفيرٌ
الخدماتٌالمحسنةٌللمنطقةٌ ٌ.

شكل ( :)2عشوائيات منشأة ناصر في القاهرة

 .3العشوائيات الفاخرة (نموذج مدينة بنغازي)

تعتبر ٌالعشوائيات ٌالفاخرة ٌهي ٌاحدى ٌنماذج ٌالعشوائيات ٌالتي ٌتعبر ٌعن ٌمفهوم ٌجديدٌ
ومختلفٌلمعنىٌالعشوائياتٌوالذىٌحملٌفيٌطياتهٌمفاهيمٌالبؤسٌوالفقرٌوانعدامٌالحياةٌ،

والتي ٌعبرت ٌعن ٌأن ٌهذه ٌالظاهرة ٌوليدة ٌالمكان ٌوالظروف ٌالمحيطة ٌبهٌٌ ،وال ٌيمكن ٌأنٌ
نضع ٌمعيار ٌمحددا ٌلتعريف ٌالعشوائيات ٌأو ٌنوضحهٌ ،ولكن ٌيمكن ٌأن ٌنعرفه ٌعندما ٌنراهٌ
بموقعه ٌووضعه ٌالحقيقيٌ ،وبالتالي ٌاقترح ٌأن ٌالعشوائيات ٌمتعلقة ٌبسرعة ٌمعدالت ٌالنموٌ
السكانيٌ ،والنمو ٌاالقتصادي ٌوأخي ار ٌاالستخدام ٌالفردي ٌللمساحات ٌالواسعة ٌ (Levy,

ينٌالمتمدنٌتركٌبصمةٌكبيرةٌفيٌالعالمٌ،حيثٌتنتشرٌالضواحيٌ
)ٌ.2009إنٌالقرنٌالعشر
ّ
وأصبحٌاالمتدادٌالعمرانيٌيشبهٌالتطورٌأوٌالتنميةٌالحضريةٌ،كلٌهذاٌكانٌلهٌالتأثيرٌعلىٌ
االستدامة ٌاالجتماعية ٌواالقتصادية ٌوالبيئية ٌبصفة ٌعامةٌ ،وكذلك ٌعلى ٌحياتنا ٌبصفةٌ
خاصةٌ.فالنمو ٌالحضري ٌانتشرٌفي ٌكل ٌمكان ٌمن ٌالعالمٌ،ولكنٌفي ٌصور ٌمختلفة ٌمنٌ

أنواع ٌاالنتشارٌ ،و ٌيرجع ٌذلك ٌالتي ٌالتغيرات ٌاالقتصادية ٌوالسياسيةٌ ،والى ٌالرغبة ٌفيٌ
الحصول ٌعلى ٌالسكن ٌاألفضل ٌوالحياة ٌالمستقرة ٌفي ٌبيئة ٌصحية ٌبعيدة ٌعن ٌالضوضاءٌ
حقوق الطبع محفوظة
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واالزدحام ٌوالمساكن ٌالضيقة ٌوانعدام ٌالمساحات ٌالخضراء ٌالمفتوحة ٌداخل ٌالمدن؛ ٌلذاٌ
أصبح ٌهذا ٌمن ٌأحد ٌالتحديات ٌاألساسية ٌفي ٌالتصميم ٌالحضري ٌالمستقبلي (Sthle,
)ٌ .2008وتعتبر ٌالعشوائيات ٌالفاخرة ٌخارج ٌالمخطط ٌالحضري ٌلمدينة ٌبنغازي احدىٌ

النماذجٌالحديثةٌللسكنٌولكنٌبطريقةٌعشوائية ،والتي ٌأخذت ٌفي ٌمفهومها ٌوشكلها ٌالعامٌ

والخاص ٌاتجاهٌاًٌخاصٌاًٌومختلفٌاًٌعما ٌهو ٌمتعارف ٌعليهٌللعشوائيات ٌفي ٌالعالم؛ ٌحيث ٌأنهاٌ

ذات ٌطابع ٌخاص ٌوظروف ٌاقتصادية ٌواجتماعية ٌوبيئية ٌمختلفة ٌجعلتها ٌتختصٌ

بخصائصٌتنفردٌبهاٌعنٌكثيرٌمنٌدولٌالعالمٌأهمهاٌ :

 تمثلٌالعشوائيات ٌالفاخرةٌأبرز ٌعمليات ٌالتنمية ٌالعمرانية ٌولكن ٌبصورة ٌغير ٌرسميةٌ،
واحدىٌنتائجٌتلكٌالتقلباتٌوالتغيراتٌالتيٌمرتٌبهاٌالعمليةٌالتخطيطيةٌوالتنمويةٌفيٌ
ليبياٌبشكلٌعامٌوفىٌمدينةٌبنغازيٌبشكلٌخاصٌ .
 بناء ٌفاخر ٌومكلفٌ ،حيث ٌسمى ٌفي ٌكثير ٌمن ٌالمناطق ٌبعشوائيات ٌالقصورٌ ،فهيٌ

تمثل ٌإمكانيات ٌوقدرات ٌعظيمة ،وذات ٌجمال ٌتعبر ٌعن ٌشخصية ٌقاطنيها ٌتفوقٌ
المشاريعٌاإلسكانيةٌالحكوميةٌالتيٌالٌتمثلٌقاطنيها.

 فيٌبعضٌاألحيانٌيتمٌالتعاملٌمعٌبعضٌمنٌهذهٌالمناطقٌالعشوائيةٌوكأنهاٌمناطقٌ
ذاتٌشرعيةٌرغمٌمخالفتهاٌ،حيثٌيتمٌتزويدهاٌبالمرافقٌالخدميةٌوتزاولٌفيهاٌاألنشطةٌ
المختلفةٌوالمتنوعةٌ(العريبى.)2015ٌ،

ٌ

شكل ( :)3اتجاهات النمو العمراني العشوائي خارج المخطط الحضري لمدينة
بنغازي
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شكل ( :)4المناطق العشوائية خارج المخطط الحضري لمدينة بنغازي

.1.3

أسباب وعوامل ظهور العشوائيات الفاخرة

 سوءٌإدارةٌاستعماالتٌاألراضيٌداخلٌالمخططاتٌالحضريةٌ،إضافة ٌإلىٌضعفٌ
أجهزة ٌالدولة ٌالرقابية ٌفي ٌعمليات ٌالمتابعة ٌللمشاريع ٌالمنظمة ٌللبناء ٌخارجٌ
المخططاتٌالمعتمدةٌ(مصلحةٌالتخطيطٌالعمرانى.)2012ٌ،

 تأخرٌتنفيذٌالمخططاتٌنتيجةٌمرورهاٌبعدةٌتحوالتٌإداريةٌوسياسيةٌفيٌنظامٌالحكمٌ
فيٌليبياٌ،تسببٌفيٌعدمٌاستقرارٌالعمليةٌالتخطيطيةٌفيٌليبياٌ،وكذلكٌعدمٌوجودٌ
سياساتٌواستراتيجياتٌتنظيميةٌتوجهٌعملياتٌالتخطيطٌوالتنظيمٌ،وعملياتٌالتوسعٌ
العمرانيٌ،وعدمٌادراكٌالمواطنٌبالمخططاتٌومدىٌأهميتهاٌوخاصةٌأنٌسياسياتٌ
الدولةٌفيٌالتخطيطٌكانتٌمركزيةٌولمٌتكنٌمحليةٌ،مماٌأدىٌإلىٌتجاهلٌالمواطنينٌ

للمخططاتٌومخالفتهاٌوالبناءٌبالطرقٌغيرٌالرسميةٌ(جمعة.)2014ٌ،

 صعوبة ٌالحصول ٌعلى ٌمسكن ٌداخل ٌالمدينةٌ ،والقرب ٌمن ٌالمدينة ٌوسهولة ٌالتنقلٌ
وتوفرٌالمواصالتٌالخاصةٌساعدٌفيٌعمليةٌاالنتقالٌإلىٌخارجٌالمدينةٌدونٌترددٌ
(مشروعٌالجيلٌالثالث.)2009ٌ،

 تمركزٌالخدماتٌاإلدارية ٌوالتجاريةٌوالتعليميةٌوالصحيةٌفيٌالمدنٌالرئيسيةٌواهمالٌ
الريفٌ ،ساهم ٌفي ٌارتفاع ٌمعدل ٌالبطالة ٌوالهجرة ٌمن ٌالريف ٌإلى ٌالمدينةٌ ،وسيطرةٌ
قطاع ٌالنفط؛ ٌضعف ٌمن ٌالقاعدة ٌاالقتصادية ٌللمدن ٌوعدم ٌوجود ٌأراض ٌحضريةٌ
للتنميةٌالمستقبليةٌ(المكتبٌاالستشاريٌالوطنيٌ.)2008ٌ،
حقوق الطبع محفوظة
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 .2.3المالمح العامة للعشوائيات الفاخرة
جاءت ٌالعشوائيات ٌالفاخرة ٌخارج ٌالمخطط ٌالحضري ٌلمدينة ٌبنغازي ٌتلبية ٌالحتياجاتٌ
اإلنسان ٌومتطلباته ٌاألساسيةٌ ،ومعبرة ٌعن ٌطموحاته ٌاالقتصادية ٌواالجتماعية ٌالتيٌ
عجزتٌالدولةٌعنٌتحقيقهاٌرغمٌكونهاٌمشكلةٌعمرانيةٌ.وفىٌنظرةٌإيجابيةٌلهذهٌالمناطقٌ

كانٌلهاٌالدورٌالفعالٌوالكبيرٌفيٌالمساهمةٌفيٌحلٌمشكلةٌاإلسكانٌمقارنةٌبدورٌالدولةٌ

والقطاعات ٌاألخرى ٌفي ٌكونها ٌاعتمدت ٌعلى ٌالموارد ٌالذاتية ٌدون ٌااللتزام ٌبالجوانبٌ
التخطيطيةٌالمعتمدةٌفيٌعمليةٌالعمرانٌبماٌهوٌمتبعٌداخلٌالمخططٌالحضريٌللمدينة،
إضافة ٌإلى ٌذلك ٌاستعداد المواطن ٌللمشاركة ٌفي ٌحل ٌالمشاكل ٌوتحسين ٌاألوضاعٌ
المعيشيةٌوالبيئيةٌ ،والرغبةٌفيٌتحقيقٌالذاتٌوالتعبيرٌعنهاٌوالذيٌيدفعهٌإلىٌالرغبةٌفيٌ

اإلنتاج ٌوالمساهمة ٌفي ٌعمليات ٌالتطوير ٌوالتنميةٌ .فالعشوائيات ٌالفاخرة ٌهي ٌترجمةٌ
صادقة ٌالحتياجات ٌقاطنيها ٌوان ٌكان ٌالتخطيط ٌالسليم ٌوالتنظيم ٌهوما ٌينقصهاٌ ،وهىٌ
مناطق ٌمفعمة ٌبالحيوية ٌوالنشاط ٌبشكل ٌاكبر ٌمما ٌهو ٌعليه ٌفي ٌالمناطق ٌالنموذجيةٌ،
واضافة ٌإلى ٌذلك ٌأن ٌأهم ٌما ٌتتميز ٌبه ٌهذه ٌالمناطق ٌالعمرانية ٌالقائمة ٌلما ٌتحمله ٌمنٌ
مالمح ٌوخصائص ٌيمكن ٌأن ٌتضيف ٌأفكار ٌجديدة ٌومتنوعة ٌفي ٌمجاالت ٌالتخطيطٌ

والتصميم ٌالعمراني ٌ(العريبىٌ .)2015ٌ ،فمن ٌخالل ٌالدراسات ٌالتي ٌأجريت ٌعلىٌ
العشوائياتٌخارجٌالمخططٌالحضري ٌلمدينةٌبنغازي ٌووفقاٌللمؤشراتٌالتقييمٌللعشوائياتٌ
التي ٌتم ٌذكرها ٌمسبقا ٌفإنه ٌيمكن ٌتلخيص ٌالمالمح ٌالعامة ٌلهذه ٌالمناطق ٌمن ٌخاللٌ
الجوانبٌالتاليةٌ :

 الجوانب العمرانية ،والتخطيطية :نسبة ٌٌ %67من ٌهذه ٌالمباني ٌتم ٌإنشاؤها ٌفيٌ
مواقعٌمناسبةٌللبناءٌ،وخاصةٌأنٌنسبةٌٌ%88منٌهذهٌاألراضيٌذاتٌحيازةٌشرعيةٌ

ألصحابهاٌ ،وأن ٌنسبة ٌٌ %93من ٌهذه ٌالمساكن ٌتلتزم ٌفي ٌأغلبها ٌبقواعد ٌبنائيةٌ
وتخطيطيةٌٌ .والبيئة ٌالعمرانية ٌالتلقائية ٌلهذه ٌالمناطق ٌتميزت ٌبمعايير ٌومواصفاتٌ
مناسبة ٌمع ٌاحتياجات ٌاألسرة ٌالليبية ٌوخصوصياتها ٌوثقافتهٌ ،من ٌحيث ٌتحديدٌ
الفراغات ٌالعامة ٌوالخاصة (جامعةٌبنغازىٌبالتعاونٌمعٌمكتبٌالعمارةٌلالستشاراتٌ
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الهندسيةٌٌ .)2007ٌ ،والنسيج ٌالعمراني ٌالسائد ٌفي ٌهذه ٌالمناطق ٌمرتبط ٌبمحاورٌ
الحركةٌالرئيسيةٌللطرقٌالسريعةٌبالمخططٌالحضريٌلمدينةٌبنغازيٌوترسيمٌحدودهاٌ
الخارجيةٌ .ويمكن ٌتقسيم ٌأنواع ٌالنسيج ٌالعمراني ٌالي ٌنوعين ٌرئيسيينٌ :النسيجٌ
العمرانيٌالمنتظمٌ،والنسيجٌالعمرانيٌغيرٌالمنتظم.

ٌ

شكل ( :)5المساكن العشوائية خارج المخطط الحضري لمدينة بنغازي

 الجوانب االجتماعية :متوسطٌحجمٌاألسرةٌبالمناطقٌغيرٌالرسميةٌبلغٌٌ،%6.85

ٌونسبة ٌٌ %88من ٌسكان ٌتلك ٌالمناطق ٌتعتبر ٌظروفهم ٌاالقتصادية ٌواالجتماعيةٌ
الًٌعنٌٌ%83منٌسكانٌهذهٌالمناطقٌتعودٌإقامتهمٌاألصليةٌ
جيدةٌ،وأنٌماٌيزيدٌقلي ٌ

لمدينة ٌبنغازيٌ ،حيث ٌانتقلوا ٌمنها ٌواتجهوا ٌللمناطق ٌغيرٌالرسميةٌ ،وشيدوا ٌمساكنهمٌ

فيهاٌ.ويدل ٌذلكٌعلى ٌاستقرار ٌأغلب ٌالساكنين ٌباألحياء ٌالتي ٌشيدوا ٌفيها ٌمساكنهمٌ.
أما ٌالحالة ٌالتعليمية ٌفشكلت ٌٌ %82متعلمين ٌويحملون ٌمؤهالت ٌ(جامعة ٌبنغازىٌ
بالتعاونٌمعٌمكتبٌالعمارةٌلالستشاراتٌالهندسيةٌ.)2007ٌ،

ٌ

ٌ

شكل ( :)6الخدمات التعليمية والصحية بالمناطق العشوائية
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 الجوانب االقتصادية :تعتبر ٌالظروف ٌاالقتصادية ٌلسكان ٌهذه ٌالمناطقٌ ،وخاصةٌ
بالنظر ٌإلى ٌأن ٌٌ %88من ٌسكان ٌهذه ٌالمناطق ٌشيدوا ٌمساكنهم ٌبالتمويل ٌالذاتيٌ
والمقدرة ٌالشخصيةٌ .كذلك ٌعدد ٌمن ٌسكان ٌتلك ٌالمناطق ٌيمتهنون ٌالمهن ٌاإلداريةٌ
والتجارية ٌالخاصة ٌبنسبة ٌوبعض ٌمن ٌسكان ٌتلك ٌالمناطق ٌيعمل ٌفي ٌالقطاع ٌالعامٌ
بينما ٌبعضهم ٌاآلخر ٌكانت ٌله ٌموارده ٌالذاتية ٌالخاصةٌ .وبالنظرٌالي ٌتلكٌالمناطقٌ
تجد ٌالتنوع ٌفي ٌاستعماالت ٌاألراضيٌ ،كالسكن ٌوالخدمات ٌالتجارية ٌوالثقافيةٌ

والصحية ٌوالتعليميةٌ -رغم ٌأنها ٌخدمات ٌخاصةٌ -والتي ٌتعتبر ٌفي ٌجلها ٌخدماتٌ
ومرافق ٌحيوية ٌخاصةٌ.وتتوفر ٌشبكة ٌالطرق ٌبنسبة ٌٌ%52.74والتي ٌبعض ٌمنهاٌ
مرصوفٌ ،وبها ٌممرات ٌالمشاة ٌوأعمدة ٌاإلنارةٌ .إضافةٌإلىٌتوفر ٌخدمات ٌالكهرباءٌ
بنسبة ٌٌ%81.80موزعةٌعلى ٌتلك ٌالمناطقٌ ،وخدمات ٌالتغذية ٌبمياه ٌالشرب ٌمتوفرةٌ
بنسبةٌ.%60.84

ٌ

شكل ( :)7الطرق والخدمات التجارية بالمناطق العشوائية
ٌ

وبالرغم ٌمن ٌذلك ٌفإن ٌهذه ٌالمناطق ٌتعانى ٌالعديد ٌمن ٌالمشاكل ٌلكونها ٌخارج ٌشرعيةٌ
المخططاتٌالحضريةٌوبعيداًٌعنٌأجهزةٌالدولةٌومؤسساتهاٌمتمثلةٌفيٌالتالي:

 سياسة ٌتوجه ٌهذه ٌالمناطق ٌوسرعة ٌنموها ٌبعيدة ٌعن ٌالتوجهات ٌالتخطيطيةٌ
والعمرانيةٌالمنظمةٌللبيئةٌالعمرانيةٌ،وخاصةٌفيماٌيتعلقٌباستعماالتٌاألراضيٌ
وتنظيمٌسوقٌالعقاراتٌخارجٌالمخططاتٌالحضريةٌ .
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 المخالفةٌللتشريعاتٌالصادرةٌبشأنٌتنظيمٌالبناءٌخارجٌالمخططاتٌ،وذلكٌببناءٌ
المساكنٌدونٌالحصولٌعلىٌأذوناتٌأوٌتراخيصٌالبناءٌ.
 سياسة ٌالزحف ٌعلى ٌاألراضي ٌالزراعية ٌواألراضي ٌذات ٌالموارد ٌالحيويةٌ
والطبيعيةٌ ،وما ٌينجم ٌعنه ٌأبعاد ٌبيئية ٌخطيرة ٌتتمثل ٌفي ٌتلوث ٌللبيئةٌ ،وضررٌ
لالقتصادٌالعامٌ .
 انعدام ٌخدمات ٌالصرف ٌالصحي ٌواالعتماد ٌعلى ٌاآلبار ٌالسوداء ٌيسبب ٌفيٌ
تلوثٌلألراضيٌالزراعية ،والحضريةٌ ٌ.

 النقص ٌفي ٌخدمات ٌالكهرباء ٌوالماء ٌبشكل ٌيتالءم ٌمع ٌاالحتياجات ٌالفعليةٌ
لسكانٌتلكٌالمناطقٌ(جمعة.)2014ٌ،
ٌ

شكل ( :)9المؤشرات اإليجابية والسلبية للمناطق العشوائية
خارج المخطط الحضري لمدينة بنغازي
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الخالصة
مما ٌسبق ٌدراسته ٌنستنتج ٌأن ٌإطالق ٌمصطلح ٌالعشوائية ٌأو ٌتوصيف ٌظاهرة ٌالنموٌ
العمرانى ٌبالعشوائية ٌدون ٌالتعمق ٌفي ٌدراستهاٌوفهمها ٌعن ٌقرب ٌيوجه ٌفكرة ٌمباشرة ٌنحوٌ
السلبياتٌويقتلٌمنٌالبدايةٌالنظرةٌلإليجابياتٌواإلمكانياتٌ،وفيٌسياقٌهذاٌالموضوعٌأنٌ
وصف ٌهذه ٌالظاهرة ٌبوصف ٌمحايد ٌيفتح ٌالمجال ٌلمناقشتها ٌبأسلوب ٌعلمي ٌدون ٌأحكامٌ

مسبقةٌ ،وأفضل ٌتسمية ٌلهذه ٌالظاهرة ٌهي ٌ(اإلسكان ٌغير ٌالرسمي) ٌأو ٌ(اإلسكانٌ
المجتمعي)ٌلكونهاٌنتجتٌمنٌنشاطٌالمجتمعٌدونٌتدخلٌالقطاعٌالعامٌ(الدولة)ٌأوٌالقطاعٌ
الخاصٌ.وبالتالي ٌمنٌالمهمٌدراسةٌالنموٌالعمرانيٌللعشوائياتٌمنٌكافةٌجوانبهٌالمتعلقةٌ
بأسباب ٌوعوامل ٌظهوره ٌونموه ٌويجب ٌأيضاً ٌتحديد ٌأشكاله ٌوأنماطه ٌكجزء ٌأساسي ٌمنٌ

الدراسةٌبحيثٌتتيحٌفرصةٌأكبرٌللتعرفٌعلىٌحقيقةٌتلكٌالمناطقٌومدىٌإمكانيةٌالتعاملٌ

معهاٌوتطويرهاٌ،واالستفادةٌمنهاٌكنماذجٌوتجاربٌبحثيةٌتتيحٌأفاقاً ٌجديدةٌفيٌالدراساتٌ
العمرانيةٌالحديثةٌوالمستقبليةٌ.واذاٌأخذناٌبعينٌاالعتبارٌالبعدٌاإلنسانيٌعلىٌأنهٌاألساسٌ

والمقياسٌفيٌفهمٌتلكٌالمناطق ٌفإنهٌيمكنٌأنٌنلخصٌأهميةٌالعشوائياتٌالفاخرةٌتتلخصٌ

فيٌالقيمٌالتاليةٌ :

ٌ القيمة العمرانية :تساهمٌهذهٌالمناطقٌبدورٌفعالٌوكبيرٌفيٌحلٌمشكلةٌاإلسكانٌ
ٌوغير ٌرسمية ٌخاص ٌةً ٌبالمقارنة ٌمع ٌدور ٌالدولةٌ
ولو ٌأنها ٌبصورة ٌغير ٌمباشرة ٌ

والقطاعات ٌاألخرى ٌالمتخصصة ٌفي ٌمجال ٌاإلسكانٌ ،وذلك ٌفي ٌكونها ٌاعتمدتٌ
على ٌالموارد ٌالذاتيةٌ .وباعتبار ٌهذه ٌالمناطق ٌالنموذج ٌوالبديل ٌوالذى ٌيعكس ٌفيٌ
طياته ٌبيئة ٌعمرانية ٌتلقائية ٌتعبر ٌعن ٌالظروف ٌاالجتماعية ٌواالقتصادية ٌالحقيقيةٌ
لسكانهاٌ ،فإن الحفاظٌعليها بتطويرهاٌوتحسينها يعتبر أكثر جدوى من المداخل
األخرى.

 القيمة االجتماعية :والتي ٌتتركز ٌفي ٌالقيمة ٌاالجتماعية ٌللمباني ٌالسكنية ٌذاتٌ
المنفعةٌ ،وبالشعورٌبالمسؤوليةٌتجاهٌبيئتهم ٌوامكانية ٌتطويرهاٌوحلٌالمشاكلٌالتيٌ

تواجههم ٌوذلك ٌمن ٌخالل ٌالمشاركة ٌبين ٌسكان ٌتلك ٌالمناطق ٌفي ٌحل ٌمشكالتهمٌ
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وتلبية ٌاحتياجاتهم ٌفي ٌحدود ٌالموارد ٌالمتاحةٌ ،ويتضح ٌذلك ٌفي ٌأخذهم ٌلزمامٌ
المبادرة ٌوقدراتهم ٌالتنظيمية ٌوسلوك ٌاالكتفاء ٌالذاتي ٌالمتمثل ٌفي ٌالجهود ٌالفرديةٌ
إلنشاءٌمساكنهمٌواإلجراءاتٌالجماعيةٌلتوفيرٌالخدماتٌالتيٌتحتاجهاٌالمنطقة.
ٌ

 القيمة االقتصادية :حيثٌأنهٌلهذهٌالمناطقٌقيمةٌاقتصاديةٌالٌيتمٌتقديرهاٌتقدي اًرٌ
حقيقياً ٌأو ٌاالستفادة ٌمنها ٌبسبب ٌوضعها ٌغير ٌالقانونيٌ ،حيث ٌتحوي ٌالعديد ٌمنٌ
الصناعاتٌالصغيرةٌواألنشطةٌاإلنتاجية ٌالتيٌترتبطٌبعالقاتٌمتبادلةٌمعٌاألنشطةٌ

االقتصادية ٌالرسمية ٌفي ٌالمدنٌ ،والتي ٌتمثل ٌمرك اًز ٌمهماً ٌللطاقة ٌالبشرية ٌالعاليةٌ

والقدرات ٌالهائلةٌ ،والتي ٌتتيح ٌالمجال ٌلخلق ٌمراكز ٌحضرية ٌجديدة ٌوفرصٌ

استثماريةٌللتنميةٌاالقتصاديةٌ .

األمر ٌالذى ٌيتطلب ٌاألخذ ٌبعين ٌاالعتبار ٌأهمية ٌهذه ٌالمناطق ٌومعرفة ٌكيف ٌيمكن ٌأنٌ
تساهمٌفيٌتوفيرٌبيئةٌطبيعيةٌعمرانيةٌمالئمةٌبأقلٌجهدٌوبمدىٌزمنيٌقصير ٌاذاٌماٌتمٌ
ٌالحضرية ٌالمثلى ٌفي ٌكافةٌ
ٌ
التعامل ٌمعها ٌ ٌوتوجيهها ٌتطوير ٌبيئتها ٌالعمرانية ٌبالصورة

جوانبهاٌالعمرانيةٌواالجتماعيةٌواالقتصاديةٌ.وتبنىٌسياساتٌومناهجٌللتعاملٌمعهاٌيكونٌ
القبول ٌواالعتراف ٌبمجتمعاتها ٌالمحلية ٌمحو اًر ٌأساسيا ٌفيهاٌ ،إضافة ٌإلى ٌمبدأ ٌالمشاركةٌ
المجتمعيةٌبقيادةٌإدارة ٌحكوميةٌمحليةٌتتسمٌبالقدرةٌوالكفاءةٌوالشفافيةٌ،وشاملةٌلألطرافٌ
المعنيةٌالمحليةٌ،ومشمولةٌبالدعمٌمنٌقبلٌالهيئاتٌالقوميةٌ،وفيٌبعضٌالحاالتٌالهيئاتٌ
الدوليةٌ ٌ.
ٌوأن ٌيتم ٌالتعامل ٌمع ٌهذه ٌالمناطق ٌكتنمية ٌمتكاملة ٌبين ٌالجزء ٌوالكل ٌمن ٌأجل ٌتحقيقٌ

التوازن ٌبينٌتحسين ٌالبيئة ٌالعمرانية ٌوالخدمات ٌالعامةٌمنٌجهةٌ ،وبين ٌاالحتياجات ٌذاتٌ

األولويةٌللسكانٌالمحليينٌبالمناطقٌالعشوائيةٌمنٌجهةٌأخرىٌ ٌ.
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