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  الزحف العمراني العشوائي في منطقة القوارشة

  

الجن������وبي تناول������ت ھ������ذه الدراس������ة خص������ائص البن������اء العش������وائي ف������ي منطق������ة القوارش������ة الواقع������ة ف������ي الج������زء 

الغرب������ي لمدین������ة بنغ������ازي ؛ حی������ث تطرق������ت الدراس������ة للخص������ائص االجتماعی������ة واالقتص������ادیة لس������كان المنطق������ة 

، واألس�����باب الت�����ي دفع�����تھم لالنتق�����ال إلیھ�����ا والبنی�����ة اإلنش�����ائیة للمب�����اني والم�����واد المس�����تخدمة ف�����ي عملی�����ات البن�����اء

لوض������ع حل������ول عملی������ة  كم������ا تھ������دف الدراس������ة

ھ������ذا واس������تخدمت األس������الیب اإلحص������ائیة لتحدی������د م������دي 

العالق�����ة االرتباطی�����ة الت�����ي ت�����ربط ب�����ین بع�����ض المتغی�����رات حی�����ث تب�����ین أن ھن�����اك عالق�����ة ارتباطی�����ھ موجب�����ة ب�����ین 

العین�����ة ھ�����م م�����ن  مم�����ن ش�����ملتھم% 87

كم�����ا تب�����ین أن ، فق�����ط ھ�����م م�����ن ج�����اءوا للع�����یش بالمنطق�����ة م�����ن خ�����ارج المدین�����ة

أم������ا فیم������ا یتعل������ق بالوض������ع االقتص������ادي لألف������راد 

مم����ا یعك����س ض����عف الق�����درة  ھ����م م�����ن الم����وظفین ف����ي القط����اع الع����ام الت�����ابع للدول����ة

المالی������ة لھ������م ؛ حی������ث تب������ین أن ارتف������اع أس������عار المس������اكن داخ������ل المدین������ة وقل������ة المع������روض منھ������ا ك������ان وراء 

غ�����ادة (مش�����كلة الزح�����ف العمران�����ي العش�����وائي مش�����كلة عالمی�����ة تع�����اني منھ�����ا اغل�����ب الم�����دن الكب�����رى 

ورغ�������م خصوص�������یة ك�������ل مدین�������ة ، 

إال أن ارتف�����اع مع�����دالت النم�����و الس�����كاني وزی�����ادة الطل�����ب عل�����ي الوح�����دات الس�����كنیة یٌع�����د ع�����امالً 

ا بینھ�����ا؛ حی�����ث س�����اھمت تی�����ارات الھج�����رة الواف�����دة م�����ن المن�����اطق الریفی�����ة باتج�����اه الم�����دن ف�����ي ارتف�����اع 

األم�����ر ال�����ذي دف�����ع بالعدی�����د م�����ن ، حج�����م الطل�����ب عل�����ى الوح�����دات الس�����كنیة ف�����ي ظ�����ل نق�����ص المع�����روض منھ�����ا 

فق������د ، س������كان الم������دن لالنتق������ال إل������ى من������اطق األط������راف والض������واحي التابع������ة لھ������ا للع������یش واالس������تقرار فیھ������ا 

ت بع�����ض الدراس�����ات أن التط�����ور التقن�����ي والحض�����اري ف�����ي ال�����دول الص�����ناعیة س�����اھم ف�����ي ھج�����رة الطبق�����ة 

الوس������طي عل������ى وج������ھ الخص������وص م������ن س������كان المن������اطق الحض������ریة إل������ى االس������تقرار والع������یش ف������ي من������اطق 

ف�����ي كثی�����ر م�����ن الم�����دن اللیبی�����ة نتیج�����ة عوام�����ل متداخل�����ة فیم�����ا بینھ�����ا 

وعوام������ل اجتماعی������ة واقتص������ادیة تتعل������ق 

فق������د س������اھمت ھ������ذه العوام������ل مجتمع������ھ ف������ي تص������اعد وتی������رة عملی������ات الزح������ف العش������وائي 

اخم������ة للم������دن ؛ حی������ث ش������ھدت منطق������ة القوارش������ة المتاخم������ة لمدین������ة بنغ������ازي 

والمص�����نفة منطق�����ة زراعی�����ة إل�����ى عملی�����ات بن�����اء عش�����وائي عل�����ى أرض�����یھا الخص�����بة مم�����ا تس�����بب ف�����ي ت�����دھور 

تل�����ك األراض�����ي وانحس�����ار مس�����احاتھا نتیج�����ة تزای�����د مع�����دالت البن�����اء مم�����ا یمث�����ل تھدی�����ًدا خطی�����ًرا عل�����ى م�����وارد 
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الزحف العمراني العشوائي في منطقة القوارشة

  خصائصھ وتأثیراتھ وطرق معالجتھ 

  أحمد محمد جعودة

 الملخص 

تناول������ت ھ������ذه الدراس������ة خص������ائص البن������اء العش������وائي ف������ي منطق������ة القوارش������ة الواقع������ة ف������ي الج������زء 

الغرب������ي لمدین������ة بنغ������ازي ؛ حی������ث تطرق������ت الدراس������ة للخص������ائص االجتماعی������ة واالقتص������ادیة لس������كان المنطق������ة 

واألس�����باب الت�����ي دفع�����تھم لالنتق�����ال إلیھ�����ا والبنی�����ة اإلنش�����ائیة للمب�����اني والم�����واد المس�����تخدمة ف�����ي عملی�����ات البن�����اء

كم������ا تھ������دف الدراس������ة، إل������ى جان������ب حص������ر المش������كالت الت������ي تع������اني منھ������ا المنطق������ة 

ھ������ذا واس������تخدمت األس������الیب اإلحص������ائیة لتحدی������د م������دي ، تتناس������ب م������ع طبیع������ة المنطق������ة وظ������روف س������كانھا

العالق�����ة االرتباطی�����ة الت�����ي ت�����ربط ب�����ین بع�����ض المتغی�����رات حی�����ث تب�����ین أن ھن�����اك عالق�����ة ارتباطی�����ھ موجب�����ة ب�����ین 

87كم�����ا اتض�����ح أن ، ع�����دد أف�����راد األس�����رة ومس�����احة المس�����كن وع�����دد الغ�����رف

فق�����ط ھ�����م م�����ن ج�����اءوا للع�����یش بالمنطق�����ة م�����ن خ�����ارج المدین�����ة% 13وأن ، 

أم������ا فیم������ا یتعل������ق بالوض������ع االقتص������ادي لألف������راد ، م������ن إجم������الي أف������راد العین������ة ھ������م م������ن المتعلم������ین

ھ����م م�����ن الم����وظفین ف����ي القط����اع الع����ام الت�����ابع للدول����ة% 37.1

المالی������ة لھ������م ؛ حی������ث تب������ین أن ارتف������اع أس������عار المس������اكن داخ������ل المدین������ة وقل������ة المع������روض منھ������ا ك������ان وراء 

 .من إجمالي مجتمع العینة% 44.3انتقالھم للعیش بالمنطقة وذلك بنسبة بلغت 

  مدینة بنغازي  -القوارشة  -البناء العشوائي 

  

  المقدمة 

مش�����كلة الزح�����ف العمران�����ي العش�����وائي مش�����كلة عالمی�����ة تع�����اني منھ�����ا اغل�����ب الم�����دن الكب�����رى 

، نتیج�������ة ارتف�������اع أع�������داد قاطنیھ�������ا م�������ن الس�������كان ، ) 2

إال أن ارتف�����اع مع�����دالت النم�����و الس�����كاني وزی�����ادة الطل�����ب عل�����ي الوح�����دات الس�����كنیة یٌع�����د ع�����امالً 

ا بینھ�����ا؛ حی�����ث س�����اھمت تی�����ارات الھج�����رة الواف�����دة م�����ن المن�����اطق الریفی�����ة باتج�����اه الم�����دن ف�����ي ارتف�����اع 

حج�����م الطل�����ب عل�����ى الوح�����دات الس�����كنیة ف�����ي ظ�����ل نق�����ص المع�����روض منھ�����ا 

س������كان الم������دن لالنتق������ال إل������ى من������اطق األط������راف والض������واحي التابع������ة لھ������ا للع������یش واالس������تقرار فیھ������ا 

ت بع�����ض الدراس�����ات أن التط�����ور التقن�����ي والحض�����اري ف�����ي ال�����دول الص�����ناعیة س�����اھم ف�����ي ھج�����رة الطبق�����ة 

الوس������طي عل������ى وج������ھ الخص������وص م������ن س������كان المن������اطق الحض������ریة إل������ى االس������تقرار والع������یش ف������ي من������اطق 

  ) .  91ص ،  2010، بن زابیة ( متاخمة لحواشي المدینة تعرف بالضواحي 

ف�����ي كثی�����ر م�����ن الم�����دن اللیبی�����ة نتیج�����ة عوام�����ل متداخل�����ة فیم�����ا بینھ�����ا  ویٌع�����د الزح�����ف العمران�����ي العش�����وائي

وعوام������ل اجتماعی������ة واقتص������ادیة تتعل������ق ، تتمث������ل ف������ي عوام������ل سیاس������یة متعلق������ة بالسیاس������ات اإلس������كانیة للدول������ة 

فق������د س������اھمت ھ������ذه العوام������ل مجتمع������ھ ف������ي تص������اعد وتی������رة عملی������ات الزح������ف العش������وائي 

اخم������ة للم������دن ؛ حی������ث ش������ھدت منطق������ة القوارش������ة المتاخم������ة لمدین������ة بنغ������ازي للمب������اني باتج������اه المن������اطق المت

والمص�����نفة منطق�����ة زراعی�����ة إل�����ى عملی�����ات بن�����اء عش�����وائي عل�����ى أرض�����یھا الخص�����بة مم�����ا تس�����بب ف�����ي ت�����دھور 

تل�����ك األراض�����ي وانحس�����ار مس�����احاتھا نتیج�����ة تزای�����د مع�����دالت البن�����اء مم�����ا یمث�����ل تھدی�����ًدا خطی�����ًرا عل�����ى م�����وارد 

  :یمكن إجمال أھداف ھذه الدراسة في اآلتي 

  .تحدید الخصائص العامة لسكان مناطق الزحف العمراني العشوائي 
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تناول������ت ھ������ذه الدراس������ة خص������ائص البن������اء العش������وائي ف������ي منطق������ة القوارش������ة الواقع������ة ف������ي الج������زء 

الغرب������ي لمدین������ة بنغ������ازي ؛ حی������ث تطرق������ت الدراس������ة للخص������ائص االجتماعی������ة واالقتص������ادیة لس������كان المنطق������ة 

واألس�����باب الت�����ي دفع�����تھم لالنتق�����ال إلیھ�����ا والبنی�����ة اإلنش�����ائیة للمب�����اني والم�����واد المس�����تخدمة ف�����ي عملی�����ات البن�����اء

إل������ى جان������ب حص������ر المش������كالت الت������ي تع������اني منھ������ا المنطق������ة 

تتناس������ب م������ع طبیع������ة المنطق������ة وظ������روف س������كانھا

العالق�����ة االرتباطی�����ة الت�����ي ت�����ربط ب�����ین بع�����ض المتغی�����رات حی�����ث تب�����ین أن ھن�����اك عالق�����ة ارتباطی�����ھ موجب�����ة ب�����ین 

ع�����دد أف�����راد األس�����رة ومس�����احة المس�����كن وع�����دد الغ�����رف

، س�����كان مدین�����ة بنغ�����ازي

م������ن إجم������الي أف������راد العین������ة ھ������م م������ن المتعلم������ین% 81.4

37.1العین����ة فق����د تب����ین أن 

المالی������ة لھ������م ؛ حی������ث تب������ین أن ارتف������اع أس������عار المس������اكن داخ������ل المدین������ة وقل������ة المع������روض منھ������ا ك������ان وراء 

انتقالھم للعیش بالمنطقة وذلك بنسبة بلغت 

البناء العشوائي : الكلمات الدالة 

مش�����كلة الزح�����ف العمران�����ي العش�����وائي مش�����كلة عالمی�����ة تع�����اني منھ�����ا اغل�����ب الم�����دن الكب�����رى الش�����ك أن 

2ص ،  2007، محم�������د 

إال أن ارتف�����اع مع�����دالت النم�����و الس�����كاني وزی�����ادة الطل�����ب عل�����ي الوح�����دات الس�����كنیة یٌع�����د ع�����امالً ، ع�����ن األخ�����رى 

ا بینھ�����ا؛ حی�����ث س�����اھمت تی�����ارات الھج�����رة الواف�����دة م�����ن المن�����اطق الریفی�����ة باتج�����اه الم�����دن ف�����ي ارتف�����اع مش�����تركً 

حج�����م الطل�����ب عل�����ى الوح�����دات الس�����كنیة ف�����ي ظ�����ل نق�����ص المع�����روض منھ�����ا 

س������كان الم������دن لالنتق������ال إل������ى من������اطق األط������راف والض������واحي التابع������ة لھ������ا للع������یش واالس������تقرار فیھ������ا 

ت بع�����ض الدراس�����ات أن التط�����ور التقن�����ي والحض�����اري ف�����ي ال�����دول الص�����ناعیة س�����اھم ف�����ي ھج�����رة الطبق�����ة أش�����ار

الوس������طي عل������ى وج������ھ الخص������وص م������ن س������كان المن������اطق الحض������ریة إل������ى االس������تقرار والع������یش ف������ي من������اطق 

متاخمة لحواشي المدینة تعرف بالضواحي 

ویٌع�����د الزح�����ف العمران�����ي العش�����وائي، ھ�����ذا 

تتمث������ل ف������ي عوام������ل سیاس������یة متعلق������ة بالسیاس������ات اإلس������كانیة للدول������ة 

فق������د س������اھمت ھ������ذه العوام������ل مجتمع������ھ ف������ي تص������اعد وتی������رة عملی������ات الزح������ف العش������وائي ، ب������المواطن نفس������ھ 

للمب������اني باتج������اه المن������اطق المت

والمص�����نفة منطق�����ة زراعی�����ة إل�����ى عملی�����ات بن�����اء عش�����وائي عل�����ى أرض�����یھا الخص�����بة مم�����ا تس�����بب ف�����ي ت�����دھور 

تل�����ك األراض�����ي وانحس�����ار مس�����احاتھا نتیج�����ة تزای�����د مع�����دالت البن�����اء مم�����ا یمث�����ل تھدی�����ًدا خطی�����ًرا عل�����ى م�����وارد 

 . المنطقة الطبیعیة 

   

 :ف الدراسة أھدا

  

یمكن إجمال أھداف ھذه الدراسة في اآلتي  

تحدید الخصائص العامة لسكان مناطق الزحف العمراني العشوائي  -
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  .الوقوف على األسباب والعوامل التي ساھمت في عملیات الزحف العمراني العشوائي 

  

الوص�����ول إل�����ى اقت�����راح ط�����رق عالجی�����ة م�����ن ش�����أنھا الح�����د م�����ن الت�����أثیرات الس�����لبیة الت�����ي تع�����اني منھ�����ا منطق�����ة 

تتمث������ل المش������كلة ف������ي تس������ارع وتی������رة الزح������ف العمران������ي غی������ر المنض������بط عل������ى منطق������ة الدارس������ة واس������تنزاف 

مم�����ا یعرض�����ھا للت�����دھور خصوًص�����ا وأن المنطق�����ة تٌع�����د واح�����ده م�����ن 

بب ارتف�����اع أع�����داد الق�����اطنین الج�����دد م�����ن 

تزوی������د المكتب������ة العلمی������ة بدراس������ة عملی������ة تتن������اول واق������ع من������اطق الزح������ف العمران������ي العش������وائي والت������أثیرات 

م�����ن إجم�����الي مجتم�����ع العین�����ة كك�����ل الب�����الغ ع�����دد 

س������ؤال تغط������ي مختل������ف الجوان������ب  63

ت������م اس������تخدام الم������نھج الوص������في لوص������ف حال������ة من������اطق الزح������ف العمران������ي العش������وائي وتحلی������ل وتفس������یر 

وت�������م االعتم�������اد عل�������ى األس�������لوب التحلیل�������ي واألس�������لوب اإلحص�������ائي لتحلی�������ل بیان�������ات واس�������تخالص 

ش�����كل أس�����لوب المق�����ابالت الشخص�����یة أح�����د أس�����الیب ھ�����ذه الدراس�����ة ؛ حی�����ث أج�����رى الباح�����ث ع�����دًدا م�����ن 

إض�����افة . المق�����ابالت الشخص�����یة م�����ع ع�����دد م�����ن المس�����ئولین ف�����ي قط�����اع األم�����ن الع�����ام وقط�����اعي التعل�����یم والص�����حة 

إلتب�������اع أس�������لوب المالحظ�������ة المباش�������رة خ�������الل الدراس�������ة المیدانی�������ة لمن�������اطق الدراس�������ة وتس�������جیل المالحظ�������ات 

كیل������ومتر 8ط������رابلس عل������ى مس������افة  

´ 04``، 27ش��������ماال و °32` ، 02`` ، 

س تغطی������ة الترب������ة الغرینی������ة والرملی������ة الغنی������ة بكمی������ات 

أم�������ا غطائھ��������ا النب�������اتي فیتمث��������ل ف�������ي الحب��������وب 

ویوص������ف مناخھ������ا بأن������ھ ش������بھ ص������حراوي ح������ار ج������اف 

( اء ق����در م����ن االعت����دال عل����ى من����اخ المنطق����ة 
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الوقوف على األسباب والعوامل التي ساھمت في عملیات الزحف العمراني العشوائي 

  .الزحف العشوائي حصر التأثیرات السلبیة التي تعاني منھا منطقة الدراسة نتیجة 

الوص�����ول إل�����ى اقت�����راح ط�����رق عالجی�����ة م�����ن ش�����أنھا الح�����د م�����ن الت�����أثیرات الس�����لبیة الت�����ي تع�����اني منھ�����ا منطق�����ة 

 الدراسة بما یتوافق وطبیعة المنطقة 

تتمث������ل المش������كلة ف������ي تس������ارع وتی������رة الزح������ف العمران������ي غی������ر المنض������بط عل������ى منطق������ة الدارس������ة واس������تنزاف 

مم�����ا یعرض�����ھا للت�����دھور خصوًص�����ا وأن المنطق�����ة تٌع�����د واح�����ده م�����ن ، ی�����ة بش�����كل یف�����وق ق�����درتھا 

  .أغني المناطق الزراعیة في اإلقلیم الشرقي للیبیا 

:  

  :یمكن إجمال أسباب اختیار ھذا الموضوع في جملة من النقاط 

بب ارتف�����اع أع�����داد الق�����اطنین الج�����دد م�����ن تع�����رض م�����وارد المنطق�����ة لالس�����تنزاف والت�����دھور بش�����كل متزای�����د بس�����

  الراغبین في شراء أراضي سكنیة للبناء علیھا 

  .قلة الدراسات التي تناولت مثل ھذا الموضوع على مستوي منطقة الدراسة 

تزوی������د المكتب������ة العلمی������ة بدراس������ة عملی������ة تتن������اول واق������ع من������اطق الزح������ف العمران������ي العش������وائي والت������أثیرات 

م�����ن إجم�����الي مجتم�����ع العین�����ة كك�����ل الب�����الغ ع�����دد % 7تمث�����ل ، اس�����تمارة 70بل�����غ إجم�����الي عین�����ة الدراس�����ة ح�����والي 

63ھ������ذا وتحت������وى ك������ل اس������تمارة عل������ى ح������والي ، 1013

  .االجتماعیة واالقتصادیة والعمرانیة والمشكالت التي یعاني منھا سكان المنطقة

ت������م اس������تخدام الم������نھج الوص������في لوص������ف حال������ة من������اطق الزح������ف العمران������ي العش������وائي وتحلی������ل وتفس������یر 

  .العالقات المسببة لھا والوصول إلى نتائج تساعد على حلھا 

وت�������م االعتم�������اد عل�������ى األس�������لوب التحلیل�������ي واألس�������لوب اإلحص�������ائي لتحلی�������ل بیان�������ات واس�������تخالص 

ش�����كل أس�����لوب المق�����ابالت الشخص�����یة أح�����د أس�����الیب ھ�����ذه الدراس�����ة ؛ حی�����ث أج�����رى الباح�����ث ع�����دًدا م�����ن 

المق�����ابالت الشخص�����یة م�����ع ع�����دد م�����ن المس�����ئولین ف�����ي قط�����اع األم�����ن الع�����ام وقط�����اعي التعل�����یم والص�����حة 

إلتب�������اع أس�������لوب المالحظ�������ة المباش�������رة خ�������الل الدراس�������ة المیدانی�������ة لمن�������اطق الدراس�������ة وتس�������جیل المالحظ�������ات 

  مة التي یشاھدھا الباحث 

 -تق������ع القوارش������ة ف������ي الس������ھل الس������احلي المنبس������ط ش������رق طری������ق بنغ������ازي 

`` ، 38أم��������ا موقعھ��������ا الفلك��������ي فھ��������و ، جن��������وب مدین��������ة بنغ��������ازي 

س تغطی������ة الترب������ة الغرینی������ة والرملی������ة الغنی������ة بكمی������ات ویتمی������ز س������طحھا بأن������ھ ع������دیم التض������اری

أم�������ا غطائھ��������ا النب�������اتي فیتمث��������ل ف�������ي الحب��������وب ، كبی�������رة م��������ن الص�������خور الس��������طحیة والحص�������ى الس��������طحي 

ویوص������ف مناخھ������ا بأن������ھ ش������بھ ص������حراوي ح������ار ج������اف ، والخض������روات وأش������جار الزیت������ون والل������وز والنخی������ل 

اء ق����در م����ن االعت����دال عل����ى من����اخ المنطق����ة غی����ر أن قربھ����ا م����ن البح����ر س����اھم ف����ي إض����ف
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الوقوف على األسباب والعوامل التي ساھمت في عملیات الزحف العمراني العشوائي  -

حصر التأثیرات السلبیة التي تعاني منھا منطقة الدراسة نتیجة  -

الوص�����ول إل�����ى اقت�����راح ط�����رق عالجی�����ة م�����ن ش�����أنھا الح�����د م�����ن الت�����أثیرات الس�����لبیة الت�����ي تع�����اني منھ�����ا منطق�����ة   -

الدراسة بما یتوافق وطبیعة المنطقة 

 

  :مشكلة الدراسة .

تتمث������ل المش������كلة ف������ي تس������ارع وتی������رة الزح������ف العمران������ي غی������ر المنض������بط عل������ى منطق������ة الدارس������ة واس������تنزاف 

ی�����ة بش�����كل یف�����وق ق�����درتھا مواردھ�����ا الطبیع

أغني المناطق الزراعیة في اإلقلیم الشرقي للیبیا 

:أسباب اختیار الموضوع 

یمكن إجمال أسباب اختیار ھذا الموضوع في جملة من النقاط 

تع�����رض م�����وارد المنطق�����ة لالس�����تنزاف والت�����دھور بش�����كل متزای�����د بس����� -

الراغبین في شراء أراضي سكنیة للبناء علیھا 

قلة الدراسات التي تناولت مثل ھذا الموضوع على مستوي منطقة الدراسة  -

تزوی������د المكتب������ة العلمی������ة بدراس������ة عملی������ة تتن������اول واق������ع من������اطق الزح������ف العمران������ي العش������وائي والت������أثیرات  -

  .الناتجة عنھ 

  : لدراسة عینة ا

بل�����غ إجم�����الي عین�����ة الدراس�����ة ح�����والي 

1013الوح������دات الس������كنیة 

االجتماعیة واالقتصادیة والعمرانیة والمشكالت التي یعاني منھا سكان المنطقة

  :جیة الدراسة منھ

ت������م اس������تخدام الم������نھج الوص������في لوص������ف حال������ة من������اطق الزح������ف العمران������ي العش������وائي وتحلی������ل وتفس������یر  - 

العالقات المسببة لھا والوصول إلى نتائج تساعد على حلھا 

وت�������م االعتم�������اد عل�������ى األس�������لوب التحلیل�������ي واألس�������لوب اإلحص�������ائي لتحلی�������ل بیان�������ات واس�������تخالص ، ھ�������ذا  -

  .النتائج منھا 

ش�����كل أس�����لوب المق�����ابالت الشخص�����یة أح�����د أس�����الیب ھ�����ذه الدراس�����ة ؛ حی�����ث أج�����رى الباح�����ث ع�����دًدا م�����ن كم�����ا  -

المق�����ابالت الشخص�����یة م�����ع ع�����دد م�����ن المس�����ئولین ف�����ي قط�����اع األم�����ن الع�����ام وقط�����اعي التعل�����یم والص�����حة 

إلتب�������اع أس�������لوب المالحظ�������ة المباش�������رة خ�������الل الدراس�������ة المیدانی�������ة لمن�������اطق الدراس�������ة وتس�������جیل المالحظ�������ات 

مة التي یشاھدھا الباحث المھ

  : موقع منطقة الدراسة

تق������ع القوارش������ة ف������ي الس������ھل الس������احلي المنبس������ط ش������رق طری������ق بنغ������ازي 

جن��������وب مدین��������ة بنغ��������ازي ، تقریب��������اً 

ویتمی������ز س������طحھا بأن������ھ ع������دیم التض������اری. ش������رقاً ° 20،

كبی�������رة م��������ن الص�������خور الس��������طحیة والحص�������ى الس��������طحي 

والخض������روات وأش������جار الزیت������ون والل������وز والنخی������ل 

غی����ر أن قربھ����ا م����ن البح����ر س����اھم ف����ي إض����ف، نھ����اًرا وب����ارد ل����یالً 

  ) . 1شكل  
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  یوضح موقع منطقة الدراسة

یقص�����د ب�����ھ ف�����ي مع�����رض ھ�����ذه الدراس�����ة امت�����داد المدین�����ة خ�����ارج ح�����دود المخط�����ط المعتم�����د بص�����ورة عش�����وائیة 

واإلن������اث ح������والي % 82.9نس������مة یش������كل ال������ذكور نس������بة 

وك������ذلك ع������دد المطلق������ون ، % 85.7
أم������ا ع������دد ال������ذین ل������دیھم أبن������اء ف������ي س������ن ال������زواج فق������د بلغ������ت نس������بتھم 
وھ�����ذا یعط�����ي انطباًع�����ا ب�����أن المنطق�����ة س�����وف تحت�����اج ف�����ي المس�����تقبل القری�����ب زی�����ادة ع�����دد الوح�����دات 

  2ش�����كل ( مم�����ا یزی�����د م�����ن تف�����اقم مش�����كلة الزح�����ف العمران�����ي المطل�����وب حلھ�����ا 

  
  یوضح التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب الحالة االجتماعیة

___________________________________________________________________________
 

یوضح موقع منطقة الدراسة)  1( شكل رقم 

 مناقشة النتائج
  :مفھوم الزحف العمراني العشوائي 

یقص�����د ب�����ھ ف�����ي مع�����رض ھ�����ذه الدراس�����ة امت�����داد المدین�����ة خ�����ارج ح�����دود المخط�����ط المعتم�����د بص�����ورة عش�����وائیة 

  :االجتماعیة واالقتصادیة لسكان منطقة الدراسة 
نس������مة یش������كل ال������ذكور نس������بة  500بلغ������ت العین������ة الس������كانیة الت������ي ش������ملتھا الدراس������ة 

  .وفیما یلي النتائج التي تم استنباطھا من دراسة العینة 
  :توزیع السكان حسب الحالة االجتماعیة 

85.7نیة اتض������ح أن ع������دد المت������زوجین بل������غ ح������والي م������ن دراس������ة العین������ة الس������كا
أم������ا ع������دد ال������ذین ل������دیھم أبن������اء ف������ي س������ن ال������زواج فق������د بلغ������ت نس������بتھم ، % 10وع������دد األرام������ل 

وھ�����ذا یعط�����ي انطباًع�����ا ب�����أن المنطق�����ة س�����وف تحت�����اج ف�����ي المس�����تقبل القری�����ب زی�����ادة ع�����دد الوح�����دات 
مم�����ا یزی�����د م�����ن تف�����اقم مش�����كلة الزح�����ف العمران�����ي المطل�����وب حلھ�����ا ،  بھ�����ا لمواجھ�����ة طلب�����ات ال�����زواج

یوضح التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب الحالة االجتماعیة)  2 - شكل ( 

متزوج
٨٦%

مطلق
٤%

أرمل 
١٠% النسبة المئویة 
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مفھوم الزحف العمراني العشوائي  - 1
یقص�����د ب�����ھ ف�����ي مع�����رض ھ�����ذه الدراس�����ة امت�����داد المدین�����ة خ�����ارج ح�����دود المخط�����ط المعتم�����د بص�����ورة عش�����وائیة 

  .   غیر نظامیة 
االجتماعیة واالقتصادیة لسكان منطقة الدراسة الخصائص  - 2

بلغ������ت العین������ة الس������كانیة الت������ي ش������ملتھا الدراس������ة 
وفیما یلي النتائج التي تم استنباطھا من دراسة العینة % . 17.1

توزیع السكان حسب الحالة االجتماعیة  -أ 
م������ن دراس������ة العین������ة الس������كا

وع������دد األرام������ل % 4.3بل������غ 
وھ�����ذا یعط�����ي انطباًع�����ا ب�����أن المنطق�����ة س�����وف تحت�����اج ف�����ي المس�����تقبل القری�����ب زی�����ادة ع�����دد الوح�����دات ، % 48.6

بھ�����ا لمواجھ�����ة طلب�����ات ال�����زواج
. (  

 )
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أمی�����ین % 18.6ي م�����ن خ�����الل العین�����ة الس�����كانیة الم�����أخوذة م�����ن المنطق�����ة مح�����ل الدراس�����ة أتض�����ح أن ھن�����اك ح�����وال
ف��������ي % 11.4ف��������ي المرحل��������ة اإلعدادی��������ة و 

حاص������لین % 24.3كم������ا وج������د ح������والي 
لس�����بب ویرج�����ع ا، ویتض�����ح م�����ن ذل�����ك أن نس�����بة المتعلم�����ین بالمنطق�����ة مرتفع�����ھ 

لك�����ون أغل�����ب أف�����راد العین�����ة ھ�����م م�����ن الواف�����دین الج�����دد الق�����ادمین م�����ن المدین�����ة لیعیش�����وا ف�����ي المنطق�����ة ؛ حی�����ث 

  
  یوضح التوزیع النسبي لعینة الدراسة  حسب الحالة التعلیمي

، % 51.4بل������غ )  5 - 1( تب������ین م������ن خ������الل دراس������ة العین������ة أن ع������دد األس������رة الت������ي یت������راوح أفرداھ������ا م������ابین 
أم������ا بالنس������بة لألس������ر ، )10 - 6( لألس������ر ال������ذین یت������راوح أفرادھ������ا م������ابین 
اءت األس������ر الت������ي یزی������د أفرادھ������ا ھ������ذا وج������

فم�����ن خ�����الل م�����ا س�����بق یتض�����ح أن اغل�����ب أف�����راد العین�����ة 
ھ������م إم������ا م������ن أص������حاب األس������ر المتوس������طة أو الكبی������رة مم������ا ی������رجح أن یك������ون الس������بب وراء انتق������الھم للع������یش 
الرتف�������اع أس�������عار المع�������روض م�������ن 

  
  یوضح التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة
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  :توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي 
م�����ن خ�����الل العین�����ة الس�����كانیة الم�����أخوذة م�����ن المنطق�����ة مح�����ل الدراس�����ة أتض�����ح أن ھن�����اك ح�����وال

ف��������ي المرحل��������ة اإلعدادی��������ة و % 17.1وك��������ذلك ، ف��������ي المرحل��������ة االبتدائی��������ة 
كم������ا وج������د ح������والي ،حاص������لین عل������ى دبل������وم ع������الي % 14.3المرحل������ة الثانوی������ة وح������والي 

ویتض�����ح م�����ن ذل�����ك أن نس�����بة المتعلم�����ین بالمنطق�����ة مرتفع�����ھ ، عل�����ى مؤھ�����ل ج�����امعي فم�����ا ف�����وق 
لك�����ون أغل�����ب أف�����راد العین�����ة ھ�����م م�����ن الواف�����دین الج�����دد الق�����ادمین م�����ن المدین�����ة لیعیش�����وا ف�����ي المنطق�����ة ؛ حی�����ث 

  ) .  3شكل  ( تحصل أغلبھم على فرص تعلیم من المناطق التي جاءوا منھا 

یوضح التوزیع النسبي لعینة الدراسة  حسب الحالة التعلیمي)  3 - شكل ( 
  :عدد أفراد األسرة  توزیع أفراد العینة حسب

تب������ین م������ن خ������الل دراس������ة العین������ة أن ع������دد األس������رة الت������ي یت������راوح أفرداھ������ا م������ابین 
لألس������ر ال������ذین یت������راوح أفرادھ������ا م������ابین % 34.3ف������ي ح������ین بلغ������ت النس������بة 

ھ������ذا وج������، % 11.4فق������د بلغ������ت ا)  15 - 11(الت������ي یت������راوح أفرادھ������ا م������ابین 
فم�����ن خ�����الل م�����ا س�����بق یتض�����ح أن اغل�����ب أف�����راد العین�����ة ، % 2.9ف�����أكثر ف�����ي المرتب�����ة األخی�����ر بح�����والي 

ھ������م إم������ا م������ن أص������حاب األس������ر المتوس������طة أو الكبی������رة مم������ا ی������رجح أن یك������ون الس������بب وراء انتق������الھم للع������یش 
الرتف�������اع أس�������عار المع�������روض م�������ن واالس�������تقرار بالمنطق�������ة نتیج�������ة لض�������یق مس�������كنھم الس�������ابق م�������ن ناحی�������ة أو 

  .الوحدات السكنیة الواقعة داخل المدینة من ناحیة أخري

یوضح التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة)  4 - شكل 
  :توزیع أفراد العینة حسب مھنة رب األسرة 
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توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي  -ب
م�����ن خ�����الل العین�����ة الس�����كانیة الم�����أخوذة م�����ن المنطق�����ة مح�����ل الدراس�����ة أتض�����ح أن ھن�����اك ح�����وال

ف��������ي المرحل��������ة االبتدائی��������ة % 14.3وح��������والي 
المرحل������ة الثانوی������ة وح������والي 

عل�����ى مؤھ�����ل ج�����امعي فم�����ا ف�����وق 
لك�����ون أغل�����ب أف�����راد العین�����ة ھ�����م م�����ن الواف�����دین الج�����دد الق�����ادمین م�����ن المدین�����ة لیعیش�����وا ف�����ي المنطق�����ة ؛ حی�����ث 

تحصل أغلبھم على فرص تعلیم من المناطق التي جاءوا منھا 

 )
توزیع أفراد العینة حسب -ج 

تب������ین م������ن خ������الل دراس������ة العین������ة أن ع������دد األس������رة الت������ي یت������راوح أفرداھ������ا م������ابین 
ف������ي ح������ین بلغ������ت النس������بة 

الت������ي یت������راوح أفرادھ������ا م������ابین 
ف�����أكثر ف�����ي المرتب�����ة األخی�����ر بح�����والي  15ع�����ن 

ھ������م إم������ا م������ن أص������حاب األس������ر المتوس������طة أو الكبی������رة مم������ا ی������رجح أن یك������ون الس������بب وراء انتق������الھم للع������یش 
واالس�������تقرار بالمنطق�������ة نتیج�������ة لض�������یق مس�������كنھم الس�������ابق م�������ن ناحی�������ة أو 

الوحدات السكنیة الواقعة داخل المدینة من ناحیة أخري

شكل ( 
توزیع أفراد العینة حسب مھنة رب األسرة  -د

1.4

علیادرسات
ومافوق

النسبة
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% 2.9الم������وظفین و  ھ������م م������ن% 37.1
أم������ا بالنس������بة للمتقاع������دین فق������د بلغ������ت 

ف������ي ح������ین تراوح������ت ، % 12.9وك������ذلك أص������حاب األعم������ال الح������رة ال������ذین بلغ������ت نس������بتھم 
)  5كل  ش��������( ، عل��������ى الت��������والي % 7.1

م�����ن الع�����رض الس�����ابق م�����ن اس�����تنتاج أن أغل�����ب أف�����راد العین�����ة ھ�����م م�����ن أص�����حاب الطبع�����ة العامل�����ة أو المتوس�����طة 
والت�����ي تعتم�����د ف�����ي دخلھ�����ا عل�����ى المرت�����ب الش�����ھري ال�����ذي یتقاض�����اه األس�����رة م�����ن الدول�����ة ؛ مم�����ا انعك�����س عل�����ى 

المدین�����ة األم�����ر  ق�����درتھم المادی�����ة وع�����دم ق�����درتھم عل�����ى مواكب�����ة االرتف�����اع الكبی�����ر ف�����ي أس�����عار العق�����ارات داخ�����ل
ال�����ذي أجب�����رھم للع�����یش ف�����ي منطق�����ة الدراس�����ة؛ حی�����ث ت�����وافر ف�����رص اكب�����ر لش�����راء أرض س�����كنیة والبن�����اء علیھ�����ا 

  
  التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب مھنة رب األسرة

 500م�����ن أف�����راد العین�����ة  ل�����م یتج�����اوز دخلھ�����م الش�����ھري 
م�����ن % 14.3دین�����ار لیب�����ي  1000- 500

، % 1.4دین�����ار لیب�����ي ل�����م تزی�����د نس�����بتھم ع�����ن 
نس�����تنتج مم�����ا س�����بق أن لض�����عف الق�����درة المادی�����ة لألف�����راد العین�����ة دور ف�����ي انتق�����الھم إل�����ى للع�����یش ف�����ي أط�����راف 
المدین�����ة س�����عیًا وراء األس�����عار المنخفض�����ة الت�����ي تتمی�����ز بھ�����ا األراض�����ي الس�����كنیة وت�����وافر الخی�����ارات مث�����ل ھ�����ذه 

ھن������اك عالق������ة إحص������ائیة وبتحلی������ل البیان������ات إحص������ائیا أتض������ح أن 

ال تعت��������رف عملی��������ات البن��������اء داخ��������ل من��������اطق الزح��������ف العمران��������ي العش��������وائي بأس��������س وق��������وانین التخط��������یط 
ع�������رفتھم فق�������ط دون االس�������تعانة العمران�������ي وذل�������ك لقی�������ام س�������كانھا بأعم�������ال البن�������اء دون تخط�������یط مس�������بق وبم

تختل�����ف األنم�����اط الس�����كنیة للمب�����اني ف�����ي المنطق�����ة حس�����ب اخ�����تالف الحال�����ة االقتص�����ادیة للس�����كان ویمك�����ن تمیی�����ز 
وھ������و یمث������ل ) الح������وش ( ؛ ال������نمط األول ھ������و م������ا یع������رف 

بلغ������ت نس������بتھ  إذ، م  300 -م 150البی������ت التقلی������دي الح������دیث لألس������رة اللیبی������ة وال������ذي تت������راوح مس������احتھ م������ابین 
ویتمی������ز ھ������ذا ، ویعتم������د ف������ي عملی������ة بنائ������ھ عل������ى  م������ادة الط������وب اإلس������منتي  والخرس������انة المس������لحة 

وغالبً�����ا م�����ا یتك�����ون م�����ن دور أراض�����ي فق�����ط  متك�����ون م�����ن غ�����رفتین أو ث�����الث 
  .بالتھویة  
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37.1یع������د دراس������ة العین������ة الس������كانیة الخاص������ة بالمنطق������ة أتض������ح أن ح������والي 
أم������ا بالنس������بة للمتقاع������دین فق������د بلغ������ت ، م������ن الع������اطلین ع������ن العم������ل % 18.6و أن ، فق������ط ھ������م م������ن العم������ال 

وك������ذلك أص������حاب األعم������ال الح������رة ال������ذین بلغ������ت نس������بتھم 
7.1و% 2.9و % 4.3نس��������ب ك��������ل م��������ن التج��������ار والم��������زارعین والس��������ائقین 

م�����ن الع�����رض الس�����ابق م�����ن اس�����تنتاج أن أغل�����ب أف�����راد العین�����ة ھ�����م م�����ن أص�����حاب الطبع�����ة العامل�����ة أو المتوس�����طة 
والت�����ي تعتم�����د ف�����ي دخلھ�����ا عل�����ى المرت�����ب الش�����ھري ال�����ذي یتقاض�����اه األس�����رة م�����ن الدول�����ة ؛ مم�����ا انعك�����س عل�����ى 

ق�����درتھم المادی�����ة وع�����دم ق�����درتھم عل�����ى مواكب�����ة االرتف�����اع الكبی�����ر ف�����ي أس�����عار العق�����ارات داخ�����ل
ال�����ذي أجب�����رھم للع�����یش ف�����ي منطق�����ة الدراس�����ة؛ حی�����ث ت�����وافر ف�����رص اكب�����ر لش�����راء أرض س�����كنیة والبن�����اء علیھ�����ا 

  .وبأسعار أقل عن مثیلتھا في داخل المدینة  

التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب مھنة رب األسرة)  5 - شكل ( 
  :توزیع أفراد العینة حسب الدخل الشھري لرب األسرة 

م�����ن أف�����راد العین�����ة  ل�����م یتج�����اوز دخلھ�����م الش�����ھري % 84.3تب�����ین م�����ن خ�����الل تحلی�����ل بیان�����ات الدراس�����ة أن 
500ف�����ي ح�����ین بلغ�����ت نس�����بة ال�����ذین یت�����راوح دخلھ�����م م�����ابین 

دین�����ار لیب�����ي ل�����م تزی�����د نس�����بتھم ع�����ن  2500أم�����ا م�����ن تج�����اوز دخلھ�����م الش�����ھري ، 
نس�����تنتج مم�����ا س�����بق أن لض�����عف الق�����درة المادی�����ة لألف�����راد العین�����ة دور ف�����ي انتق�����الھم إل�����ى للع�����یش ف�����ي أط�����راف 
المدین�����ة س�����عیًا وراء األس�����عار المنخفض�����ة الت�����ي تتمی�����ز بھ�����ا األراض�����ي الس�����كنیة وت�����وافر الخی�����ارات مث�����ل ھ�����ذه 

وبتحلی������ل البیان������ات إحص������ائیا أتض������ح أن . المن������اطق الت������ي تتناس������ب وق������درتھم المادی������ة 
  .بین داخل رب األسرة ومساحة المسكن 

  : الخصائص العمرانیة لسكان منطقة الدراسة 
ال تعت��������رف عملی��������ات البن��������اء داخ��������ل من��������اطق الزح��������ف العمران��������ي العش��������وائي بأس��������س وق��������وانین التخط��������یط 

العمران�������ي وذل�������ك لقی�������ام س�������كانھا بأعم�������ال البن�������اء دون تخط�������یط مس�������بق وبم
  .وتحت ضغط الحاجة المادیة واالجتماعیة 

تختل�����ف األنم�����اط الس�����كنیة للمب�����اني ف�����ي المنطق�����ة حس�����ب اخ�����تالف الحال�����ة االقتص�����ادیة للس�����كان ویمك�����ن تمیی�����ز 
؛ ال������نمط األول ھ������و م������ا یع������رف )   6الش������كل  ( خمس������ة أنم������اط س������ائدة ف������ي المنطق������ة 

البی������ت التقلی������دي الح������دیث لألس������رة اللیبی������ة وال������ذي تت������راوح مس������احتھ م������ابین 
ویعتم������د ف������ي عملی������ة بنائ������ھ عل������ى  م������ادة الط������وب اإلس������منتي  والخرس������انة المس������لحة 

وغالبً�����ا م�����ا یتك�����ون م�����ن دور أراض�����ي فق�����ط  متك�����ون م�����ن غ�����رفتین أو ث�����الث ، الن�����وع بقل�����ة التكلف�����ة اإلنش�����ائیة 
بالتھویة  حسب المساحة ومطبخ وغرفة ضیوف وصالة مستقلة ووجود مناور داخلیة تسمح 
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یع������د دراس������ة العین������ة الس������كانیة الخاص������ة بالمنطق������ة أتض������ح أن ح������والي 
فق������ط ھ������م م������ن العم������ال 

وك������ذلك أص������حاب األعم������ال الح������رة ال������ذین بلغ������ت نس������بتھم ، % 14.3نس������بتھم 
نس��������ب ك��������ل م��������ن التج��������ار والم��������زارعین والس��������ائقین 

م�����ن الع�����رض الس�����ابق م�����ن اس�����تنتاج أن أغل�����ب أف�����راد العین�����ة ھ�����م م�����ن أص�����حاب الطبع�����ة العامل�����ة أو المتوس�����طة 
والت�����ي تعتم�����د ف�����ي دخلھ�����ا عل�����ى المرت�����ب الش�����ھري ال�����ذي یتقاض�����اه األس�����رة م�����ن الدول�����ة ؛ مم�����ا انعك�����س عل�����ى 

ق�����درتھم المادی�����ة وع�����دم ق�����درتھم عل�����ى مواكب�����ة االرتف�����اع الكبی�����ر ف�����ي أس�����عار العق�����ارات داخ�����ل
ال�����ذي أجب�����رھم للع�����یش ف�����ي منطق�����ة الدراس�����ة؛ حی�����ث ت�����وافر ف�����رص اكب�����ر لش�����راء أرض س�����كنیة والبن�����اء علیھ�����ا 

وبأسعار أقل عن مثیلتھا في داخل المدینة  

توزیع أفراد العینة حسب الدخل الشھري لرب األسرة  - ه
تب�����ین م�����ن خ�����الل تحلی�����ل بیان�����ات الدراس�����ة أن 

ف�����ي ح�����ین بلغ�����ت نس�����بة ال�����ذین یت�����راوح دخلھ�����م م�����ابین ، دین�����ار لیب�����ي 
، إجم�����الي أف�����راد العین�����ة 

نس�����تنتج مم�����ا س�����بق أن لض�����عف الق�����درة المادی�����ة لألف�����راد العین�����ة دور ف�����ي انتق�����الھم إل�����ى للع�����یش ف�����ي أط�����راف 
المدین�����ة س�����عیًا وراء األس�����عار المنخفض�����ة الت�����ي تتمی�����ز بھ�����ا األراض�����ي الس�����كنیة وت�����وافر الخی�����ارات مث�����ل ھ�����ذه 

المن������اطق الت������ي تتناس������ب وق������درتھم المادی������ة 
بین داخل رب األسرة ومساحة المسكن )  0. 459( **موجبة 

  
الخصائص العمرانیة لسكان منطقة الدراسة  -2

ال تعت��������رف عملی��������ات البن��������اء داخ��������ل من��������اطق الزح��������ف العمران��������ي العش��������وائي بأس��������س وق��������وانین التخط��������یط 
العمران�������ي وذل�������ك لقی�������ام س�������كانھا بأعم�������ال البن�������اء دون تخط�������یط مس�������بق وبم

وتحت ضغط الحاجة المادیة واالجتماعیة ، بالمختصین 
  :أنماط اإلسكان  -أ 
تختل�����ف األنم�����اط الس�����كنیة للمب�����اني ف�����ي المنطق�����ة حس�����ب اخ�����تالف الحال�����ة االقتص�����ادیة للس�����كان ویمك�����ن تمیی�����ز  

خمس������ة أنم������اط س������ائدة ف������ي المنطق������ة 
البی������ت التقلی������دي الح������دیث لألس������رة اللیبی������ة وال������ذي تت������راوح مس������احتھ م������ابین 

ویعتم������د ف������ي عملی������ة بنائ������ھ عل������ى  م������ادة الط������وب اإلس������منتي  والخرس������انة المس������لحة ،  % 67.1
الن�����وع بقل�����ة التكلف�����ة اإلنش�����ائیة 

حسب المساحة ومطبخ وغرفة ضیوف وصالة مستقلة ووجود مناور داخلیة تسمح 
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  یوضح توزیع عینة الدراسة حسب نوع المسكن 

وھ����و ن����وع ف����اخر م����ن ، % 15.7الت����ي بلغ����ت ح����والي 
المب�����اني یتمی�����ز بالمس�����احة الواس�����عة ووج�����ود حدیق�����ة خارجی�����ة وج�����راج مس�����تقل كم�����ا أن�����ھ یختل�����ف م�����ن حی�����ث 

لكب������ر  الم������واد المس������تخدمة ؛ حی������ث یكث������ر فی������ھ اس������تخدام الرخ������ام وال������دیكورات الخارجی������ة الداخلی������ة إض������افة
كم�����ا ج�����اء نم�����ط القص�����ر وھ�����و م�����ن الن�����وع الف�����اخر س�����واء م�����ن حی�����ث 

إذا بلغ�����ت نس�����بت المب�����اني م�����ن ، الم�����واد المس�����تخدمة ف�����ي عملی�����ة البن�����اء آو المس�����احة الش�����كل الخ�����ارجي للمبن�����ي 
لھج�����رة أص�����حاب ولع�����ل وج�����ود ھ�����ذا الن�����وع م�����ن المب�����اني ف�����ي المنطق�����ة یع�����ود 

رؤؤس األم������وال للع������یش خ������ارج المدین������ة بحثً������ا ع������ن الخصوص������یة والبع������د ع������ن الضوض������اء إض������افة لت������وافر 

ویمك�����ن تفس�����یر ذل�����ك أن ھ�����ذا الن�����وع م�����ن اإلس�����كان 
ھ����ذا ویفس����ر وج����ود نم�����ط ، رن����ھ ب����نمط الح����وش األكث�����ر انتش����اًرا 

الك�����وخ بالمنطق�����ة إل�����ى ض�����عف الق�����درة المادی�����ة لألص�����حاب ھ�����ذا األك�����واخ وھ�����ى عب�����ارة ع�����ن مب�����اني ت�����م بنائھ�����ا 
باس������تخدام الط������وب اإلس������منتي أو الحج������ري غی������ر أنھ������ا مس������قوفة ب������األلواح المعدنی������ة تتمی������ز بص������غر مس������احتھا 
كم������ا أنھ������ا تع������اني م������ن ت������دني مس������توي الم������واد المس������تخدمة وع������دم 

تختل�����ف ع�����دد الطواب�����ق الت�����ي یتك�����ون منھ�����ا المبن�����ي حس�����ب الظ�����روف االقتص�����ادیة لألس�����رة حی�����ث اتض�����ح م�����ن 
وھ������ذا مؤش������ر ض������عف الق������درة ، ض������ي فق������ط 

ف�����ي ح�����ین ، المادی�����ة لألف�����راد العین�����ة وع�����دم ق�����درتھم عل�����ى تحم�����ل تك�����الیف إض�����افة لبن�����اء أكث�����ر م�����ن دور واح�����د
وھ�����ى ف�����ي الغال�����ب تعك�����س حج�����م األس�����رة الكبی�����رة أو 

وھ�������ى ، % 2,8و % 12.9وبلغ�������ت نس�������بة المب�������اني المتكون�������ة م�������ن ث�������الث طواب�������ق أو أربع�������ة ح�������والي 
نس�����بة وإن كان�����ت منخفض�����ة فھ�����ي تعك�����س طبیع�����ة األزم�����ة الس�����كنیة الت�����ي تع�����اني منھ�����ا المنطق�����ة خصوًص�����ا وأن 
أس������عار األراض������ي الس������كنیة بالمنطق������ة ف������ي اآلون������ة األخی������رة أص������بحت ترتف������ع نتیج������ة بش������كل ملح������وظ زی������ادة 
كم�����ا أن اس�����تغالل الطواب�����ق األرض�����یة ف�����ي ممارس�����ة نش�����اطات تج�����اري م�����ن األم�����ور الش�����ائعة 

  
 التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب عدد طوابق المبنى 
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یوضح توزیع عینة الدراسة حسب نوع المسكن )  6 - شكل ( 
الت����ي بلغ����ت ح����والي ) الف����یال ( أم����ا ال����نمط الث����اني الس����ائد بالمنطق����ة فھ����و نم����ط 

المب�����اني یتمی�����ز بالمس�����احة الواس�����عة ووج�����ود حدیق�����ة خارجی�����ة وج�����راج مس�����تقل كم�����ا أن�����ھ یختل�����ف م�����ن حی�����ث 
الم������واد المس������تخدمة ؛ حی������ث یكث������ر فی������ھ اس������تخدام الرخ������ام وال������دیكورات الخارجی������ة الداخلی������ة إض������افة

كم�����ا ج�����اء نم�����ط القص�����ر وھ�����و م�����ن الن�����وع الف�����اخر س�����واء م�����ن حی�����ث . مس�����احة األرض الت�����ي ی�����تم البن�����اء فیھ�����ا 
الم�����واد المس�����تخدمة ف�����ي عملی�����ة البن�����اء آو المس�����احة الش�����كل الخ�����ارجي للمبن�����ي 

ولع�����ل وج�����ود ھ�����ذا الن�����وع م�����ن المب�����اني ف�����ي المنطق�����ة یع�����ود ، % 5,7ھ�����ذا الن�����وع م�����ا یق�����ارب 
رؤؤس األم������وال للع������یش خ������ارج المدین������ة بحثً������ا ع������ن الخصوص������یة والبع������د ع������ن الضوض������اء إض������افة لت������وافر 

  . األراضي الرخیصة والمساحات الواسعة 
ویمك�����ن تفس�����یر ذل�����ك أن ھ�����ذا الن�����وع م�����ن اإلس�����كان ، % 4.3أم�����ا بالنس�����بة ل�����نمط الش�����قة بنس�����بة أق�����ل بح�����والي 

رن����ھ ب����نمط الح����وش األكث�����ر انتش����اًرا غی����ر مرغ����وب كثی����ًرا ل����دي األس�����رة اللیبی����ة مقا
الك�����وخ بالمنطق�����ة إل�����ى ض�����عف الق�����درة المادی�����ة لألص�����حاب ھ�����ذا األك�����واخ وھ�����ى عب�����ارة ع�����ن مب�����اني ت�����م بنائھ�����ا 
باس������تخدام الط������وب اإلس������منتي أو الحج������ري غی������ر أنھ������ا مس������قوفة ب������األلواح المعدنی������ة تتمی������ز بص������غر مس������احتھا 

كم������ا أنھ������ا تع������اني م������ن ت������دني مس������توي الم������واد المس������تخدمة وع������دم ، م 100 - 60إذا تت������راوح مس������احتھ م������ابین 
  . حجبھا لظروف المناخ المختلفة عن ساكنیھا 

 :  
تختل�����ف ع�����دد الطواب�����ق الت�����ي یتك�����ون منھ�����ا المبن�����ي حس�����ب الظ�����روف االقتص�����ادیة لألس�����رة حی�����ث اتض�����ح م�����ن 

ض������ي فق������ط م������ن المب������اني تتك������ون م������ن ط������ابق أر% 61.4
المادی�����ة لألف�����راد العین�����ة وع�����دم ق�����درتھم عل�����ى تحم�����ل تك�����الیف إض�����افة لبن�����اء أكث�����ر م�����ن دور واح�����د

وھ�����ى ف�����ي الغال�����ب تعك�����س حج�����م األس�����رة الكبی�����رة أو % 22.9بلغ�����ت نس�����بة المب�����اني الت�����ي تتك�����ون م�����ن دوری�����ن 
  . أن ھناك أكثر من فرد متزوج داخل األسرة آو في سن الزواج

وبلغ�������ت نس�������بة المب�������اني المتكون�������ة م�������ن ث�������الث طواب�������ق أو أربع�������ة ح�������والي 
نس�����بة وإن كان�����ت منخفض�����ة فھ�����ي تعك�����س طبیع�����ة األزم�����ة الس�����كنیة الت�����ي تع�����اني منھ�����ا المنطق�����ة خصوًص�����ا وأن 
أس������عار األراض������ي الس������كنیة بالمنطق������ة ف������ي اآلون������ة األخی������رة أص������بحت ترتف������ع نتیج������ة بش������كل ملح������وظ زی������ادة 
كم�����ا أن اس�����تغالل الطواب�����ق األرض�����یة ف�����ي ممارس�����ة نش�����اطات تج�����اري م�����ن األم�����ور الش�����ائعة 

  .خصوًصا بالنسبة للمباني القریبة من الطریق العام 
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أم����ا ال����نمط الث����اني الس����ائد بالمنطق����ة فھ����و نم����ط 
المب�����اني یتمی�����ز بالمس�����احة الواس�����عة ووج�����ود حدیق�����ة خارجی�����ة وج�����راج مس�����تقل كم�����ا أن�����ھ یختل�����ف م�����ن حی�����ث 

الم������واد المس������تخدمة ؛ حی������ث یكث������ر فی������ھ اس������تخدام الرخ������ام وال������دیكورات الخارجی������ة الداخلی������ة إض������افة
مس�����احة األرض الت�����ي ی�����تم البن�����اء فیھ�����ا 

الم�����واد المس�����تخدمة ف�����ي عملی�����ة البن�����اء آو المس�����احة الش�����كل الخ�����ارجي للمبن�����ي 
ھ�����ذا الن�����وع م�����ا یق�����ارب 

رؤؤس األم������وال للع������یش خ������ارج المدین������ة بحثً������ا ع������ن الخصوص������یة والبع������د ع������ن الضوض������اء إض������افة لت������وافر 
األراضي الرخیصة والمساحات الواسعة 

أم�����ا بالنس�����بة ل�����نمط الش�����قة بنس�����بة أق�����ل بح�����والي 
غی����ر مرغ����وب كثی����ًرا ل����دي األس�����رة اللیبی����ة مقا

الك�����وخ بالمنطق�����ة إل�����ى ض�����عف الق�����درة المادی�����ة لألص�����حاب ھ�����ذا األك�����واخ وھ�����ى عب�����ارة ع�����ن مب�����اني ت�����م بنائھ�����ا 
باس������تخدام الط������وب اإلس������منتي أو الحج������ري غی������ر أنھ������ا مس������قوفة ب������األلواح المعدنی������ة تتمی������ز بص������غر مس������احتھا 

إذا تت������راوح مس������احتھ م������ابین 
حجبھا لظروف المناخ المختلفة عن ساكنیھا 

: عدد طوابق المباني  -ب 
تختل�����ف ع�����دد الطواب�����ق الت�����ي یتك�����ون منھ�����ا المبن�����ي حس�����ب الظ�����روف االقتص�����ادیة لألس�����رة حی�����ث اتض�����ح م�����ن 

61.4أن )   7(  الش������كل 
المادی�����ة لألف�����راد العین�����ة وع�����دم ق�����درتھم عل�����ى تحم�����ل تك�����الیف إض�����افة لبن�����اء أكث�����ر م�����ن دور واح�����د

بلغ�����ت نس�����بة المب�����اني الت�����ي تتك�����ون م�����ن دوری�����ن 
أن ھناك أكثر من فرد متزوج داخل األسرة آو في سن الزواج

وبلغ�������ت نس�������بة المب�������اني المتكون�������ة م�������ن ث�������الث طواب�������ق أو أربع�������ة ح�������والي ، ھ�������ذا 
نس�����بة وإن كان�����ت منخفض�����ة فھ�����ي تعك�����س طبیع�����ة األزم�����ة الس�����كنیة الت�����ي تع�����اني منھ�����ا المنطق�����ة خصوًص�����ا وأن 
أس������عار األراض������ي الس������كنیة بالمنطق������ة ف������ي اآلون������ة األخی������رة أص������بحت ترتف������ع نتیج������ة بش������كل ملح������وظ زی������ادة 

كم�����ا أن اس�����تغالل الطواب�����ق األرض�����یة ف�����ي ممارس�����ة نش�����اطات تج�����اري م�����ن األم�����ور الش�����ائعة ، رتف�����اع الطل�����ب ا
خصوًصا بالنسبة للمباني القریبة من الطریق العام 
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منطق�����ة الدراس�����ة ؛ حی�����ث بل�����غ ع�����دد المب�����اني الت�����ي یوج�����د بھ�����ا حجرت�����ان 

ف������ي ح������ین ج������اء ع������دد المب������اني الت������ي یزی������د ع������دد حجراتھ������ا ع������ن ث������الث حج������رات ف������أكثر ح������والي 

أم������ا م������ن توج������د ف������ي مس������اكنھم ، % 

اخ�������تالف ع�������دد الحج�������رات تبًع�������ا للق�������درة المادی�������ة 

لألرب�����اب األس�����ر م�����ن ناحی�����ة وع�����دد أف�����راد األس�����رة م�����ن ناحی�����ة أخ�����ري حی�����ث تب�����ین م�����ن خ�����الل تحلی�����ل معام�����ل 

)  0. 633( **االرتب�����اط أن ھن�����اك عالق�����ة إحص�����ائیة موجب�����ة ب�����ین ع�����دد أف�����راد األس�����رة وع�����دد الغ�����رف بلغ�����ت 

عین�����ة إل�����ى أن الط�����وب األس�����منتي ھ�����و الن�����وع الس�����ائد ف�����ي عملی�����ة البن�����اء بنس�����بة بلغ�����ت 

إذ یمث�����ل ھ�����ذا الن�����وع م�����ن الط�����وب ھ�����و الس�����ائد ف�����ي جمی�����ع عملی�����ات البن�����اء س�����واء داخ�����ل أو خ�����ارج 

ولع�����ل ح�����رص أص�����حاب المس�����اكن عل�����ى ج�����ودة مس�����اكنھم ھ�����و م�����ا ی�����دفعھم لالس�����تخدام مث�����ل ھ�����ذا 

أم�����ا بالنس�����بة  للحج�����ر الص�����خري ، ل�����ى انتش�����ار كثی�����ر م�����ن المص�����انع المنتج�����ة ل�����ھ 

وھ�����و ن�����وع غی�����ر ش�����ائع بش�����كل واس�����ع إذ یقتص�����ر اس�����تخدامھ عل�����ى األف�����راد ال�����ذین 

أم������ا م������ن اس������تخدموا ، یع������انون م������ن محدودی������ة ق������درات المادی������ة وعج������زھم م������ن ش������راء الط������وب اإلس������منتي 

ف������ي ح������ین ، م������ن إجم������الي العین������ة ال تت������وافر ف������ي مب������انیھم أي إض������افات 

أم������ا بالنس������بة ، لك������ل منھم������ا% 15.7

  . لكل منھما 

م�����ن إجم�����الي مجتم�����ع العین�����ة ت�����م تموی�����ل عملی�����ة بن�����اء مس�����اكنھم بمجھ�����ودھم 

فق�����ط ھ�����م م�����ن ق�����اموا بتق�����دیم للحص�����ول عل�����ى س�����لفھ 

نتج مم�����ا س�����بق أن أغل�����ب عملی�����ات التموی�����ل للمب�����اني المقام�����ة ف�����ي المنطق�����ة ت�����م 

ولع������ل س������بب ع������دم حص������ولھم عل������ى أي مس������اعدات م������ن الدول������ة یع������ود لع������دم 

اعترافھ������ا بھ������ذا المن������اطق كونھ������ا بٌنی������ت مس������اكنھا بش������كل مخ������الف للق������انون والتش������ریعات المعم������ول بھ������ا ودون 

تمث����ل ھ����ذه الفت����رة مرحل����ة توق����ف الدول����ة ع����ن وض����ع مخطط����ات جدی����دة تتواك����ب م����ع التط����ور الس����كاني لس����كان 

؛ حی�����ث ك�����ان م�����ن المفت�����رض أن تب�����دأ الدراس�����ات لوض�����ع مخط�����ط الجی�����ل الثال�����ث م�����ع نھای�����ة 

إذ ك�����ان م�����ن المق�����رر أن تب�����دأ ، م 2000

لمخطط���������ات الجی���������ل الثال���������ث لتك���������ون 

م لتس������تمر حت������ى مطل������ع  ع������ام 2006

 2000إال أن خ������الل تل������ك الفت������رة م������ن ع������ام 

م اس�������تمر الزح�������ف العش�������وائي للمب�������اني عل�������ى مس�������احات واس�������عة م�������ن منطق�������ة الدراس�������ة ومن�������اطق 

مخطط�������ین تمثل�������ت ف�������ي ض�������رورة وض�������ع تع�������دیالت عل�������ى بع�������ض 

الدراس�����ات والمخطط�����ات نتیج�����ة ارتف�����اع حج�����م التش�����وھات الناتج�����ة ع�����ن عملی�����ات الزح�����ف العش�����وائي للمب�����اني 
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  :عدد الحجرات بالمبني 

منطق�����ة الدراس�����ة ؛ حی�����ث بل�����غ ع�����دد المب�����اني الت�����ي یوج�����د بھ�����ا حجرت�����ان یتع�����دد ع�����دد الحج�����رات ف�����ي المب�����اني ب

ف������ي ح������ین ج������اء ع������دد المب������اني الت������ي یزی������د ع������دد حجراتھ������ا ع������ن ث������الث حج������رات ف������أكثر ح������والي 

% 15.7أم������ا م������ن أج������اب بوج������ود ث������الث حج������رات فق������ط ح������والي 

اخ�������تالف ع�������دد الحج�������رات تبًع�������ا للق�������درة المادی�������ة ویفس�������ر ، % 1,4حج�������رة واح�������دة فل�������م تتج�������اوز نس�������بتھم 

لألرب�����اب األس�����ر م�����ن ناحی�����ة وع�����دد أف�����راد األس�����رة م�����ن ناحی�����ة أخ�����ري حی�����ث تب�����ین م�����ن خ�����الل تحلی�����ل معام�����ل 

االرتب�����اط أن ھن�����اك عالق�����ة إحص�����ائیة موجب�����ة ب�����ین ع�����دد أف�����راد األس�����رة وع�����دد الغ�����رف بلغ�����ت 

عین�����ة إل�����ى أن الط�����وب األس�����منتي ھ�����و الن�����وع الس�����ائد ف�����ي عملی�����ة البن�����اء بنس�����بة بلغ�����ت أش�����ار تحلی�����ل بیان�����ات ال

إذ یمث�����ل ھ�����ذا الن�����وع م�����ن الط�����وب ھ�����و الس�����ائد ف�����ي جمی�����ع عملی�����ات البن�����اء س�����واء داخ�����ل أو خ�����ارج 

ولع�����ل ح�����رص أص�����حاب المس�����اكن عل�����ى ج�����ودة مس�����اكنھم ھ�����و م�����ا ی�����دفعھم لالس�����تخدام مث�����ل ھ�����ذا 

ل�����ى انتش�����ار كثی�����ر م�����ن المص�����انع المنتج�����ة ل�����ھ الن�����وع م�����ن الط�����وب إض�����افة إ

وھ�����و ن�����وع غی�����ر ش�����ائع بش�����كل واس�����ع إذ یقتص�����ر اس�����تخدامھ عل�����ى األف�����راد ال�����ذین %  5.8

یع������انون م������ن محدودی������ة ق������درات المادی������ة وعج������زھم م������ن ش������راء الط������وب اإلس������منتي 

  % .0.6ء الطوب األحمر في عملیة البنا

  :ملحقات المبني السكني 

م������ن إجم������الي العین������ة ال تت������وافر ف������ي مب������انیھم أي إض������افات % 34.3تش������یر بیان������ات الدراس������ة أن 

15.7كان������ت نس������بة ال������ذین أك������دوا وج������ود ص������االت اس������تقبال ومط������بخ خ������ارجي 

لكل منھما % 22.9د بلغت نسبتھم للذین تتوافر لدیھم مخازن ومواقف سیارات في مساكنھم فق

:  

م�����ن إجم�����الي مجتم�����ع العین�����ة ت�����م تموی�����ل عملی�����ة بن�����اء مس�����اكنھم بمجھ�����ودھم % 90تش�����یر بیان�����ات الدراس�����ة  أن 

فق�����ط ھ�����م م�����ن ق�����اموا بتق�����دیم للحص�����ول عل�����ى س�����لفھ % 10أم�����ا ، الشخص�����ي دون إي مس�����اعدة م�����ن قِب�����ل الدول�����ة 

نتج مم�����ا س�����بق أن أغل�����ب عملی�����ات التموی�����ل للمب�����اني المقام�����ة ف�����ي المنطق�����ة ت�����م نس�����ت، مالی����ة م�����ن قب�����ل المص�����رف 

ولع������ل س������بب ع������دم حص������ولھم عل������ى أي مس������اعدات م������ن الدول������ة یع������ود لع������دم ، إنش������ائھا بمجھ������ودات ذاتی������ة 

اعترافھ������ا بھ������ذا المن������اطق كونھ������ا بٌنی������ت مس������اكنھا بش������كل مخ������الف للق������انون والتش������ریعات المعم������ول بھ������ا ودون 

 .  

  : عوامل تطور عملیات الزحف العمراني العشوائي بمنطقة الدراسة 

  :یمكن تقسیم تلك العوامل إلى ثالث عوامل رئیسة ھي 

   ) 2014 - 2000( فترة الفراغ التخطیطي 

تمث����ل ھ����ذه الفت����رة مرحل����ة توق����ف الدول����ة ع����ن وض����ع مخطط����ات جدی����دة تتواك����ب م����ع التط����ور الس����كاني لس����كان 

؛ حی�����ث ك�����ان م�����ن المفت�����رض أن تب�����دأ الدراس�����ات لوض�����ع مخط�����ط الجی�����ل الثال�����ث م�����ع نھای�����ة 

2000فت�����رة مخطط�����ات الجی�����ل الث�����اني ال�����ذي تنتھ�����ي مدت�����ھ م�����ع بدای�����ة ع�����ام 

لمخطط���������ات الجی���������ل الثال���������ث لتك���������ون )  36ص ،  2006، القزی���������ري ( م 1996الدراس���������ات بحل���������ول ع���������ام 

2006إال أن ت������أخر تل������ك الدراس������ات إل������ى ع������ام ،  م2000

إال أن خ������الل تل������ك الفت������رة م������ن ع������ام ، م ؛ حی������ث أص������بحت الدراس������ات ج������اھزة بش������كلھا النھ������ائي 

م اس�������تمر الزح�������ف العش�������وائي للمب�������اني عل�������ى مس�������احات واس�������عة م�������ن منطق�������ة الدراس�������ة ومن�������اطق 

مخطط�������ین تمثل�������ت ف�������ي ض�������رورة وض�������ع تع�������دیالت عل�������ى بع�������ض أط�������راف المدین�������ة مم�������ا خل�������ق مش�������كلة لل

الدراس�����ات والمخطط�����ات نتیج�����ة ارتف�����اع حج�����م التش�����وھات الناتج�����ة ع�����ن عملی�����ات الزح�����ف العش�����وائي للمب�����اني 
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عدد الحجرات بالمبني  -ج

یتع�����دد ع�����دد الحج�����رات ف�����ي المب�����اني ب

ف������ي ح������ین ج������اء ع������دد المب������اني الت������ي یزی������د ع������دد حجراتھ������ا ع������ن ث������الث حج������رات ف������أكثر ح������والي ، % 47.1

أم������ا م������ن أج������اب بوج������ود ث������الث حج������رات فق������ط ح������والي ، % 35.7

حج�������رة واح�������دة فل�������م تتج�������اوز نس�������بتھم 

لألرب�����اب األس�����ر م�����ن ناحی�����ة وع�����دد أف�����راد األس�����رة م�����ن ناحی�����ة أخ�����ري حی�����ث تب�����ین م�����ن خ�����الل تحلی�����ل معام�����ل 

االرتب�����اط أن ھن�����اك عالق�����ة إحص�����ائیة موجب�����ة ب�����ین ع�����دد أف�����راد األس�����رة وع�����دد الغ�����رف بلغ�����ت 

.  

  : نوع مادة البناء  -د 

أش�����ار تحلی�����ل بیان�����ات ال

إذ یمث�����ل ھ�����ذا الن�����وع م�����ن الط�����وب ھ�����و الس�����ائد ف�����ي جمی�����ع عملی�����ات البن�����اء س�����واء داخ�����ل أو خ�����ارج % 93.6

ولع�����ل ح�����رص أص�����حاب المس�����اكن عل�����ى ج�����ودة مس�����اكنھم ھ�����و م�����ا ی�����دفعھم لالس�����تخدام مث�����ل ھ�����ذا ، المنطق�����ة 

الن�����وع م�����ن الط�����وب إض�����افة إ

5.8فق�����د بلغ�����ت نس�����بتھ 

یع������انون م������ن محدودی������ة ق������درات المادی������ة وعج������زھم م������ن ش������راء الط������وب اإلس������منتي 

الطوب األحمر في عملیة البنا

ملحقات المبني السكني  -ه 

تش������یر بیان������ات الدراس������ة أن 

كان������ت نس������بة ال������ذین أك������دوا وج������ود ص������االت اس������تقبال ومط������بخ خ������ارجي 

للذین تتوافر لدیھم مخازن ومواقف سیارات في مساكنھم فق

:مصادر تمویل البناء  -و 

تش�����یر بیان�����ات الدراس�����ة  أن 

الشخص�����ي دون إي مس�����اعدة م�����ن قِب�����ل الدول�����ة 

مالی����ة م�����ن قب�����ل المص�����رف 

إنش������ائھا بمجھ������ودات ذاتی������ة 

اعترافھ������ا بھ������ذا المن������اطق كونھ������ا بٌنی������ت مس������اكنھا بش������كل مخ������الف للق������انون والتش������ریعات المعم������ول بھ������ا ودون 

 الرجوع للجھات المسئولة

عوامل تطور عملیات الزحف العمراني العشوائي بمنطقة الدراسة  -3

یمكن تقسیم تلك العوامل إلى ثالث عوامل رئیسة ھي 

فترة الفراغ التخطیطي  -أ 

تمث����ل ھ����ذه الفت����رة مرحل����ة توق����ف الدول����ة ع����ن وض����ع مخطط����ات جدی����دة تتواك����ب م����ع التط����ور الس����كاني لس����كان 

؛ حی�����ث ك�����ان م�����ن المفت�����رض أن تب�����دأ الدراس�����ات لوض�����ع مخط�����ط الجی�����ل الثال�����ث م�����ع نھای�����ة الم�����دن الكبی�����رة 

فت�����رة مخطط�����ات الجی�����ل الث�����اني ال�����ذي تنتھ�����ي مدت�����ھ م�����ع بدای�����ة ع�����ام 

الدراس���������ات بحل���������ول ع���������ام 

2000ج������اھزة بحل������ول ع������ام 

م ؛ حی������ث أص������بحت الدراس������ات ج������اھزة بش������كلھا النھ������ائي 2009

م اس�������تمر الزح�������ف العش�������وائي للمب�������اني عل�������ى مس�������احات واس�������عة م�������ن منطق�������ة الدراس�������ة ومن�������اطق 2009 -

أط�������راف المدین�������ة مم�������ا خل�������ق مش�������كلة لل

الدراس�����ات والمخطط�����ات نتیج�����ة ارتف�����اع حج�����م التش�����وھات الناتج�����ة ع�����ن عملی�����ات الزح�����ف العش�����وائي للمب�����اني 

  .مما یٌصعب إزالتھا 

  :عوامل شخصیة  -ب
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أن ھن�����اك جمل�����ة م�����ن العوام�����ل المتعلق�����ة بص�����احب 

 :ویمكن حصرھا في النقاط التالیة 

  یوضح العوامل الشخصیة وراء االنتقال لمنطقة الدراسة
  النسبة المئویة  العدد

15  21.4  

31  44.3  

14  20.0  

6  8.6  

4  5.7  

70  100  

م������ن مجتم�������ع العین������ة ك������ان وراء انتق�������ال للمنطق������ة ھ������و ص�������عوبة 
ف�����ي ح�����ین س�����جل ض�����یق الس�����كن الق�����دیم م�����ا نس�����بتھ 
أم�������ا م�������ن أج�������ابوا ب�������أن ت�������وافر األراض�������ي ورخص�������ھا وراء انتق�������الھم لمنطق�������ة الدراس�������ة ح�������والي 
أج�������ابوا ب�������أن وج�������ود األص�������دقاء واألق�������ارب ھ�������و الس�������بب وراء 
م������ن مجتم������ع العین������ة أن الق������رب م������ن العم������ل ھ������و الس������بب 
یتض������ح مم������ا س������بق أن للعوام������ل االجتماعی������ة واالقتص������ادیة الت������ي تم������ر بھ������ا األس������رة دور 
ی������ار المك������ان المناس������ب ال������ذي یتواف������ق وإمكانی������اتھم المادی������ة ویحق������ق لھ������م 

أك�����دت العدی�����د م�����ن الدراس�����ات ب�����أن للھج�����رة دور فاع�����ل ف�����ي تط�����ور عملی�����ة الزح�����ف العمران�����ي العش�����وائي ف�����ي 
ص ،  2008، التقری��������ر الع��������المي ح��������ول المس��������توطنات البش��������ریة 

خصوًص�����ا ف�����ي ظ�����ل ت�����دفق تی�����ارات متزای�����دة م�����ن المھ�����اجرین باتج�����اه الم�����دن الكب�����رى ؛ حی�����ث ش�����كل 
عج�����ز الم�����دن ع�����ن اس�����تقبال تل�����ك األع�����داد الھائل�����ة م�����ن الس�����كان تس�����ارع عملی�����ات النم�����و العش�����وائي بش�����كل كبی�����ر 
فق������د أش������ارت بع������ض الدراس������ات أن مص������در س������كان المن������اطق 
العش������وائي أم������ا ھ������و نتیج������ة ھج������رة الس������كان م������ن وس������ط المدین������ة المك������تظ إل������ى األط������راف أو بس������بب الھج������رة 
الواف�����دة م�����ن الری�����ف إل�����ى المدین�����ة لیس�����تقر بھ�����م الح�����ال ف�����ي نھای�����ة المط�����اف عل�����ى مش�����ارف أط�����راف المدین�����ة 
فم������ن خ������الل تحلی������ل بیان������ات الدراس������ة تب������ین أن 
ف����ي ح����ین ج����اءت نس����بة م����ن ھ����م م����ن ج����اءوا م����ن 
وتعك������س ھ������ذه النس������ب حج������م األزم������ة اإلس������كانیة الت������ي تم������ر بھ������ا مدین������ة 
الس������كاني م������ن ناحی������ة وقل������ة المع������روض م������ن الوح������دات الس������كنیة وارتف������اع 
ك�����ل ھ�����ذا یح�����دث ف�����ي ظ�����ل ت�����دني مس�����توي ال�����دخل بالنس�����بة للف�����رد وانخف�����اض 
مم�����ا ن����تج عن�����ھ تص����اعد تی����ارات الھج�����رة العكس����یة م�����ن وس����ط المدین����ة لیس�����تقر بھ����م الح�����ال 
ھ تل�����ك المن�����اطق م�����ن ت�����دني مس�����توي الخ�����دمات المقدم�����ة وانع�����دامھا ف�����ي 
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أن ھن�����اك جمل�����ة م�����ن العوام�����ل المتعلق�����ة بص�����احب )   1 -ج�����دول ( اتض�����ح م�����ن خ�����الل تحلی�����ل بیان�����ات الدراس�����ة 

ویمكن حصرھا في النقاط التالیة ، كن نفسھ ھي التي دفعتھ لالنتقال والعیش بمنطقة الدراسة 

یوضح العوامل الشخصیة وراء االنتقال لمنطقة الدراسة)  1(جدول رقم 
العدد  األسباب

  ضیق السكن القدیم في المدینة

  صعوبة الحصول على سكن داخل المدینة وارتفاع أسعارھا 

  توافر قطع األراضي ورخص سعرھا

  وجود األصدقاء واألقارب

  قرب من العمل

  من إعداد الباحث بناًءا على تحلیل بیانات االستبانة

م������ن مجتم�������ع العین������ة ك������ان وراء انتق�������ال للمنطق������ة ھ������و ص�������عوبة % 44.3الس������ابق أن نس������تنتج م������ن الج�������دول 
ف�����ي ح�����ین س�����جل ض�����یق الس�����كن الق�����دیم م�����ا نس�����بتھ ، الحص�����ول عل�����ى مس�����كن داخ�����ل المدین�����ة وارتف�����اع أس�����عارھا 

أم�������ا م�������ن أج�������ابوا ب�������أن ت�������وافر األراض�������ي ورخص�������ھا وراء انتق�������الھم لمنطق�������ة الدراس�������ة ح�������والي 
أج�������ابوا ب�������أن وج�������ود األص�������دقاء واألق�������ارب ھ�������و الس�������بب وراء % 8.6ذلك وك�������، م�������ن أجم�������الي العین�������ة 

م������ن مجتم������ع العین������ة أن الق������رب م������ن العم������ل ھ������و الس������بب % 5.7ھ������ذا وأج������اب ، بن������اء مس������اكنھم بالمنطق������ة 
یتض������ح مم������ا س������بق أن للعوام������ل االجتماعی������ة واالقتص������ادیة الت������ي تم������ر بھ������ا األس������رة دور 

ی������ار المك������ان المناس������ب ال������ذي یتواف������ق وإمكانی������اتھم المادی������ة ویحق������ق لھ������م فاع������ل ف������ي عملی������ة االنتق������ال واخت
  .االستقرار األسري الذي یسعون إلیة 

  :الھجرة ودورھا في تطور عملیة الزحف العمراني العشوائي بالمنطقة 
أك�����دت العدی�����د م�����ن الدراس�����ات ب�����أن للھج�����رة دور فاع�����ل ف�����ي تط�����ور عملی�����ة الزح�����ف العمران�����ي العش�����وائي ف�����ي 

التقری��������ر الع��������المي ح��������ول المس��������توطنات البش��������ریة (الض��������واحي وأط��������راف الم��������دن 
خصوًص�����ا ف�����ي ظ�����ل ت�����دفق تی�����ارات متزای�����دة م�����ن المھ�����اجرین باتج�����اه الم�����دن الكب�����رى ؛ حی�����ث ش�����كل 
عج�����ز الم�����دن ع�����ن اس�����تقبال تل�����ك األع�����داد الھائل�����ة م�����ن الس�����كان تس�����ارع عملی�����ات النم�����و العش�����وائي بش�����كل كبی�����ر 

فق������د أش������ارت بع������ض الدراس������ات أن مص������در س������كان المن������اطق ، ور ف������ي مس������تویات المعیش������ة 
العش������وائي أم������ا ھ������و نتیج������ة ھج������رة الس������كان م������ن وس������ط المدین������ة المك������تظ إل������ى األط������راف أو بس������بب الھج������رة 
الواف�����دة م�����ن الری�����ف إل�����ى المدین�����ة لیس�����تقر بھ�����م الح�����ال ف�����ي نھای�����ة المط�����اف عل�����ى مش�����ارف أط�����راف المدین�����ة 

فم������ن خ������الل تحلی������ل بیان������ات الدراس������ة تب������ین أن ، )  86ص ،  2010، ب������ن زابی������ة ( بص������ورة غی������ر مش������روعھ 
ف����ي ح����ین ج����اءت نس����بة م����ن ھ����م م����ن ج����اءوا م����ن ، م����ن عین����ة الدراس����ة ھ����م م����ن س����كان مدین����ة بنغ����ازي

وتعك������س ھ������ذه النس������ب حج������م األزم������ة اإلس������كانیة الت������ي تم������ر بھ������ا مدین������ة ، % 12.6خ������ارج المدین������ة ح������والي 
الس������كاني م������ن ناحی������ة وقل������ة المع������روض م������ن الوح������دات الس������كنیة وارتف������اع بنغ������ازي نتیج������ة ارتف������اع النم������و 

ك�����ل ھ�����ذا یح�����دث ف�����ي ظ�����ل ت�����دني مس�����توي ال�����دخل بالنس�����بة للف�����رد وانخف�����اض ، أس�����عارھا م�����ن ناحی�����ة أخ�����ري 
مم�����ا ن����تج عن�����ھ تص����اعد تی����ارات الھج�����رة العكس����یة م�����ن وس����ط المدین����ة لیس�����تقر بھ����م الح�����ال 

ھ تل�����ك المن�����اطق م�����ن ت�����دني مس�����توي الخ�����دمات المقدم�����ة وانع�����دامھا ف�����ي ف�����ي أط�����راف المدین�����ة رق�����م م�����ا تعانی�����
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اتض�����ح م�����ن خ�����الل تحلی�����ل بیان�����ات الدراس�����ة 

كن نفسھ ھي التي دفعتھ لالنتقال والعیش بمنطقة الدراسة المس

 
جدول رقم 

ضیق السكن القدیم في المدینة

صعوبة الحصول على سكن داخل المدینة وارتفاع أسعارھا 

توافر قطع األراضي ورخص سعرھا

وجود األصدقاء واألقارب

قرب من العمل

  اإلجمالي

من إعداد الباحث بناًءا على تحلیل بیانات االستبانة: المصدر            
  

نس������تنتج م������ن الج�������دول 
الحص�����ول عل�����ى مس�����كن داخ�����ل المدین�����ة وارتف�����اع أس�����عارھا 

أم�������ا م�������ن أج�������ابوا ب�������أن ت�������وافر األراض�������ي ورخص�������ھا وراء انتق�������الھم لمنطق�������ة الدراس�������ة ح�������والي ، % 21.4
م�������ن أجم�������الي العین�������ة % 20

بن������اء مس������اكنھم بالمنطق������ة 
یتض������ح مم������ا س������بق أن للعوام������ل االجتماعی������ة واالقتص������ادیة الت������ي تم������ر بھ������ا األس������رة دور ، لالنتق������ال للمنطق������ة 

فاع������ل ف������ي عملی������ة االنتق������ال واخت
االستقرار األسري الذي یسعون إلیة 

الھجرة ودورھا في تطور عملیة الزحف العمراني العشوائي بالمنطقة  -ج 
أك�����دت العدی�����د م�����ن الدراس�����ات ب�����أن للھج�����رة دور فاع�����ل ف�����ي تط�����ور عملی�����ة الزح�����ف العمران�����ي العش�����وائي ف�����ي 

الض��������واحي وأط��������راف الم��������دن المن��������اطق 
خصوًص�����ا ف�����ي ظ�����ل ت�����دفق تی�����ارات متزای�����دة م�����ن المھ�����اجرین باتج�����اه الم�����دن الكب�����رى ؛ حی�����ث ش�����كل ،  ) 101

عج�����ز الم�����دن ع�����ن اس�����تقبال تل�����ك األع�����داد الھائل�����ة م�����ن الس�����كان تس�����ارع عملی�����ات النم�����و العش�����وائي بش�����كل كبی�����ر 
ور ف������ي مس������تویات المعیش������ة مص������حوبا بت������دھ

العش������وائي أم������ا ھ������و نتیج������ة ھج������رة الس������كان م������ن وس������ط المدین������ة المك������تظ إل������ى األط������راف أو بس������بب الھج������رة 
الواف�����دة م�����ن الری�����ف إل�����ى المدین�����ة لیس�����تقر بھ�����م الح�����ال ف�����ي نھای�����ة المط�����اف عل�����ى مش�����ارف أط�����راف المدین�����ة 

بص������ورة غی������ر مش������روعھ 
م����ن عین����ة الدراس����ة ھ����م م����ن س����كان مدین����ة بنغ����ازي% 87.4

خ������ارج المدین������ة ح������والي 
بنغ������ازي نتیج������ة ارتف������اع النم������و 

أس�����عارھا م�����ن ناحی�����ة أخ�����ري 
مم�����ا ن����تج عن�����ھ تص����اعد تی����ارات الھج�����رة العكس����یة م�����ن وس����ط المدین����ة لیس�����تقر بھ����م الح�����ال ، مس����توى المعیش����ة  

ف�����ي أط�����راف المدین�����ة رق�����م م�����ا تعانی�����
  . بعض الجھات  
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  یوضح التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب أماكن الوفود

ة ت������أثیرات عل������ى البیئ������ة المحیط������ة وھ������ذه 
وت�����دھور ، الت�����أثیرات غالبً�����ا م�����ا تك�����ون س�����لبیة وتش�����مل ع�����دة مج�����االت منھ�����ا الت�����أثیرات عل�����ى البیئ�����ة بأنواعھ�����ا 

فق�����د تب�����ین م�����ن ، یئ�����ة المحیط�����ة ع�����ن طری�����ق التل�����وث بجمی�����ع أنواع�����ھ 
خ�����الل الدراس�����ة أن المنطق�����ة تع�����اني م������ن تل�����وث الھ�����واء نتیج�����ة إلق�����اء النفای������ات بش�����كل عش�����وائي ف�����ي أم������اكن 
قریب����ة م����ن األحی����اء الس����كنیة  لیقوم����وا بحرقھ����ا مم����ا ی����ؤدي إل����ى تل����وث الھ����واء نتیج����ة تص����اعد دخ����ان الحرائ����ق 
ى الص�����حة العام�����ة لألف�����راد ؛ حی�����ث أدي نق�����ص ت�����دني خ�����دمات جھ�����از حمای�����ة 
البیئ�����ة إل�����ى انتش�����ار المكب�����ات العش�����وائیة بالمنطق�����ة دون أي وع�����ي م�����ن قِب�����ل األف�����راد بخط�����ورة اآلث�����ار الص�����حة 
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یوضح التوزیع النسبي لعینة الدراسة حسب أماكن الوفود)  8 - شكل ( 
  :اآلثار الناتجة عن عملیات الزحف العمراني العشوائي بمنطقة الدراسة 
ة ت������أثیرات عل������ى البیئ������ة المحیط������ة وھ������ذه مم������ا ال ش������ك فی������ھ أن لمن������اطق الزح������ف العمران������ي العش������وائي ع������د

الت�����أثیرات غالبً�����ا م�����ا تك�����ون س�����لبیة وتش�����مل ع�����دة مج�����االت منھ�����ا الت�����أثیرات عل�����ى البیئ�����ة بأنواعھ�����ا 
  :وسوف نستعرض بشكل مفصل لتلك التأثیرات ، وتأثیرات اقتصادیة 

یئ�����ة المحیط�����ة ع�����ن طری�����ق التل�����وث بجمی�����ع أنواع�����ھ ع�����ادة ت�����ؤثر المن�����اطق العش�����وائیة عل�����ى الب
خ�����الل الدراس�����ة أن المنطق�����ة تع�����اني م������ن تل�����وث الھ�����واء نتیج�����ة إلق�����اء النفای������ات بش�����كل عش�����وائي ف�����ي أم������اكن 
قریب����ة م����ن األحی����اء الس����كنیة  لیقوم����وا بحرقھ����ا مم����ا ی����ؤدي إل����ى تل����وث الھ����واء نتیج����ة تص����اعد دخ����ان الحرائ����ق 

ى الص�����حة العام�����ة لألف�����راد ؛ حی�����ث أدي نق�����ص ت�����دني خ�����دمات جھ�����از حمای�����ة وم�����ا یتبعھ�����ا م�����ن ت�����أثیرات عل�����
البیئ�����ة إل�����ى انتش�����ار المكب�����ات العش�����وائیة بالمنطق�����ة دون أي وع�����ي م�����ن قِب�����ل األف�����راد بخط�����ورة اآلث�����ار الص�����حة 

  )      3،  2،  1 -الصور ( المترتبة عن عملیات الحرث 

داخل المدینة
٨٧%

خارج المدینة
١٣%

المئویةالنسبة
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اآلثار الناتجة عن عملیات الزحف العمراني العشوائي بمنطقة الدراسة  -4
مم������ا ال ش������ك فی������ھ أن لمن������اطق الزح������ف العمران������ي العش������وائي ع������د

الت�����أثیرات غالبً�����ا م�����ا تك�����ون س�����لبیة وتش�����مل ع�����دة مج�����االت منھ�����ا الت�����أثیرات عل�����ى البیئ�����ة بأنواعھ�����ا 
وتأثیرات اقتصادیة ، الخدمات 

  :التأثیرات البیئیة  -أ 
ع�����ادة ت�����ؤثر المن�����اطق العش�����وائیة عل�����ى الب

خ�����الل الدراس�����ة أن المنطق�����ة تع�����اني م������ن تل�����وث الھ�����واء نتیج�����ة إلق�����اء النفای������ات بش�����كل عش�����وائي ف�����ي أم������اكن 
قریب����ة م����ن األحی����اء الس����كنیة  لیقوم����وا بحرقھ����ا مم����ا ی����ؤدي إل����ى تل����وث الھ����واء نتیج����ة تص����اعد دخ����ان الحرائ����ق 

وم�����ا یتبعھ�����ا م�����ن ت�����أثیرات عل�����
البیئ�����ة إل�����ى انتش�����ار المكب�����ات العش�����وائیة بالمنطق�����ة دون أي وع�����ي م�����ن قِب�����ل األف�����راد بخط�����ورة اآلث�����ار الص�����حة 

المترتبة عن عملیات الحرث 
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حی����ث ن����تج ع����ن زی����ادة أع����داد الواف����دین 
للمنطق�����ة إل�����ى ح�����دوث ض�����غط عل�����ى الش�����بكة العام�����ة غی�����ر المع�����دة أص�����الً لخدم�����ة تل�����ك األع�����داد المتزای�����دة م�����ن 

ف������ي ) المی������اه الس������وداء( الق������اطنین األم������ر ال������ذي تس������بب ف������ي ح������دوث تس������ریبات لمی������اه الص������رف الص������حي 
ل ف�����ي ظ�����ل الت�����دھور المس�����تمر لش�����بكات 

حی������ث ی������تم ، الص������رف الص������حي بالمنطق������ة وقی������ام بع������ض األف������راد ببن������اء خزان������ات أرض������یة لتص������ریف المی������اه 
إنش������اءھا بش������كل م������ن قب������ل أص������حاب المس������اكن عش������وائي دون مراع������اة للش������روط التخطیطی������ة أو لآلث������ار الت������ي 

  ) 4  -الصورة  

  

یمث������ل ت������وافر الخ������دمات األساس������یة نقط������ة ج������ذب للعدی������د م������ن ال������راغبین لالنتق������ال لمنطق������ة الدراس������ة غی������ر أن 
، تزای����د أع����داد الس����كان ق����د یول����د ض����غطًا عل����ى تل����ك الخ����دمات مم����ا ی����ؤدي إل����ى ت����دني مس����توي الخدم����ة المقدم����ة 

د ب������ین م������ن خ������الل الدراس������ة المیدانی������ة للمنطق������ة أن الخ������دمات التعلیمی������ة والص������حیة تع������اني م������ن قص������ور 
واض����ح م����ن حی����ث مس����توي الخدم����ة المقدم����ة حی����ث یوج����د بالمنطق����ة عی����ادة ص����حیة واح����دة لخدم����ة كاف����ة س����كان 
 كم�����ا  تت�����وافر بالمنطق�����ة مدرس�����ة واح�����دة
م تتك����ون م����ن عش����ر فص����ول ی����درس فیھ����ا خ����الل الفت����رة 

طالبً�����ا وطالب�����ة ف�����ي  197إض�����افة لح�����والي 
ك مدرس������ة واح������دة أم������ا بالنس������بة للمرحل������ة الثانوی������ة فھن������ا
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حی����ث ن����تج ع����ن زی����ادة أع����داد الواف����دین  كم����ا تع����اني منطق����ة الدراس����ة م����ن ت����دھور خط����وط الص����رف الص����حي ؛
للمنطق�����ة إل�����ى ح�����دوث ض�����غط عل�����ى الش�����بكة العام�����ة غی�����ر المع�����دة أص�����الً لخدم�����ة تل�����ك األع�����داد المتزای�����دة م�����ن 

الق������اطنین األم������ر ال������ذي تس������بب ف������ي ح������دوث تس������ریبات لمی������اه الص������رف الص������حي 
ل ف�����ي ظ�����ل الت�����دھور المس�����تمر لش�����بكات الش�����وارع مم�����ا یش�����كل تھدی�����ًدا خطی�����ًرا للص�����حة العام�����ة بالمنطق�����ة كك�����

الص������رف الص������حي بالمنطق������ة وقی������ام بع������ض األف������راد ببن������اء خزان������ات أرض������یة لتص������ریف المی������اه 
إنش������اءھا بش������كل م������ن قب������ل أص������حاب المس������اكن عش������وائي دون مراع������اة للش������روط التخطیطی������ة أو لآلث������ار الت������ي 

الصورة  ( جوفیة بالمنطقة  قد تسببھا نتیجة تسربھا في باطن األرض وتأثیرھا على المیاه ال

  :القصور في الخدمات التعلیمیة والصحیة 
یمث������ل ت������وافر الخ������دمات األساس������یة نقط������ة ج������ذب للعدی������د م������ن ال������راغبین لالنتق������ال لمنطق������ة الدراس������ة غی������ر أن 

تزای����د أع����داد الس����كان ق����د یول����د ض����غطًا عل����ى تل����ك الخ����دمات مم����ا ی����ؤدي إل����ى ت����دني مس����توي الخدم����ة المقدم����ة 
د ب������ین م������ن خ������الل الدراس������ة المیدانی������ة للمنطق������ة أن الخ������دمات التعلیمی������ة والص������حیة تع������اني م������ن قص������ور 
واض����ح م����ن حی����ث مس����توي الخدم����ة المقدم����ة حی����ث یوج����د بالمنطق����ة عی����ادة ص����حیة واح����دة لخدم����ة كاف����ة س����كان 

كم�����ا  تت�����وافر بالمنطق�����ة مدرس�����ة واح�����دة، المنطق�����ة تع�����اني م�����ن نق�����ص ف�����ي األطق�����م الطبی�����ة والطبی�����ة المس�����اعدة 
م تتك����ون م����ن عش����ر فص����ول ی����درس فیھ����ا خ����الل الفت����رة 1972لمرحل����ة التعل����یم األس����اس ت����م إنش����اءھا ف����ي ع����ام 

إض�����افة لح�����والي ، طال�����ب وطالب�����ة ف�����ي المرحل�����ة اإلعدادی�����ة  228
أم������ا بالنس������بة للمرحل������ة الثانوی������ة فھن������ا،  )1(الفت������رة المس������ائیة المخصص������ة للمرحل������ة االبتدائی������ة

                                         
   1.مدیر مدرسة الضیاء للتعلیم األساسي مقابلة شخصیة ، 
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كم����ا تع����اني منطق����ة الدراس����ة م����ن ت����دھور خط����وط الص����رف الص����حي ؛
للمنطق�����ة إل�����ى ح�����دوث ض�����غط عل�����ى الش�����بكة العام�����ة غی�����ر المع�����دة أص�����الً لخدم�����ة تل�����ك األع�����داد المتزای�����دة م�����ن 

الق������اطنین األم������ر ال������ذي تس������بب ف������ي ح������دوث تس������ریبات لمی������اه الص������رف الص������حي 
الش�����وارع مم�����ا یش�����كل تھدی�����ًدا خطی�����ًرا للص�����حة العام�����ة بالمنطق�����ة كك�����

الص������رف الص������حي بالمنطق������ة وقی������ام بع������ض األف������راد ببن������اء خزان������ات أرض������یة لتص������ریف المی������اه 
إنش������اءھا بش������كل م������ن قب������ل أص������حاب المس������اكن عش������وائي دون مراع������اة للش������روط التخطیطی������ة أو لآلث������ار الت������ي 

قد تسببھا نتیجة تسربھا في باطن األرض وتأثیرھا على المیاه ال

القصور في الخدمات التعلیمیة والصحیة  -ب 
یمث������ل ت������وافر الخ������دمات األساس������یة نقط������ة ج������ذب للعدی������د م������ن ال������راغبین لالنتق������ال لمنطق������ة الدراس������ة غی������ر أن 

تزای����د أع����داد الس����كان ق����د یول����د ض����غطًا عل����ى تل����ك الخ����دمات مم����ا ی����ؤدي إل����ى ت����دني مس����توي الخدم����ة المقدم����ة 
د ب������ین م������ن خ������الل الدراس������ة المیدانی������ة للمنطق������ة أن الخ������دمات التعلیمی������ة والص������حیة تع������اني م������ن قص������ور فق������

واض����ح م����ن حی����ث مس����توي الخدم����ة المقدم����ة حی����ث یوج����د بالمنطق����ة عی����ادة ص����حیة واح����دة لخدم����ة كاف����ة س����كان 
المنطق�����ة تع�����اني م�����ن نق�����ص ف�����ي األطق�����م الطبی�����ة والطبی�����ة المس�����اعدة 

لمرحل����ة التعل����یم األس����اس ت����م إنش����اءھا ف����ي ع����ام 
228الص�����باحیة ح�����والي 

الفت������رة المس������ائیة المخصص������ة للمرحل������ة االبتدائی������ة

                                                
، سالم سالمة على الفیتوري )  
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ھ�����ذا وأك�����د ،  )2(طالبً�����ا وطالب�����ة 255

ی������ادة المط������ردة م������دراء ھ������ذه الم������دارس عل������ى ض������عف التجھی������زات ونق������ص الفص������ول الدراس������ة الس������تعاب الز

س������اھم النم������و الس������كاني لس������كان منطق������ة الدراس������ة ف������ي نق������ص اإلم������دادات المائی������ة ف������ي ظ������ل زی������ادة مع������دالت 
وأن ، یقوم������ون بش������راء المی������اه % 41.4

وتھم وذل������ك لالس������تخدام المنزل������ي ؛ ومم������ا تس������بب ف������ي ح������دوث ھ������ذا 
ھ����ذا ،  المش����كلة ك����ون المنطق����ة ال تت����وافر فیھ����ا بنی����ة تحتی����ة تمكنھ����ا م����ن خدم����ة ك����ل ھ����ذه األع����داد م����ن الس����كان 

وس�����اھم وتوزی�����ع المب�����اني بص�����ورة عش�����وائیة غی�����ر منتظم�����ة ف�����ي ص�����عوبة م�����د خط�����وط للمی�����اه لك�����ل المب�����اني 

تع�����اني منطق�����ة الدراس�����ة م�����ن نق�����ص واض�����ح ف�����ي الط�����رق المعب�����دة ؛ باس�����تثناء الط�����رق الرئیس�����ة الت�����ي ت�����ربط 
المنطق�����ة بمدین�����ة بنغ�����ازي والت�����ي تع�����اني ھ�����ي أیض�����ا م�����ن ت�����دھور وكث�����رة الحف�����ر والتقطع�����ات ؛ حی�����ث س�����اھم 

ا جع�����ل م�����ن عملی�����ة تحس�����ینھا زی�����ادة الحرك�����ة المروری�����ة عل�����ى ھ�����ذه الط�����رق ف�����ي اس�����تنزافھا بش�����كل كبی�����ر مم�����
أم�����ا ب�����اقي الط�����رق فھ�����ي عب�����ارة ع�����ن 
ط������رق ترابی������ة ی������تم تس������ویتھا بمعرف������ة الس������كان أنفس������ھم م������ن خ������الل االس������تعانة ب������بعض األف������راد والتش������اركیات 

راب أو م�����ن خ�����الل وض�����ع طبق�����ة غی�����ر المتخصص�����ة ؛ حی�����ث ی�����تم تس�����ویة الط�����رق إم�����ا م�����ن خ�����الل ردمھ�����ا ب�����الت
ورغ�����م ذل������ك ف�����إن وھ�����ي ط�����رق ال تع�����دوا كونھ������ا مؤقت�����ة ال تس�����تطیع تحم�����ل الحرك������ة 
المروری�����ة الكثیف�����ة للس�����یارات خصوًص�����ا ف�����ي فص�����ل الش�����تاء ؛ حی�����ث ی�����ودي تس�����اقط األمط�����ار ف�����ي تآك�����ل الترب�����ة 

مجتم�������ع العین�������ة یملك�������ون م�������ن % 67.1
س�����یارات خاص�����ة إذا یمث�����ل ام�����تالك س�����یارة خاص�����ة ف�����ي المجتم�����ع اللیب�����ي م�����ن األش�����یاء الض�����روریة فق�����د الح�����ظ 

كم������ا لھ������ا آثارھ������ا االقتص������ادیة إذ ، إن لظ�����اھرة الزح������ف العمران������ي عل������ى األراض������ي الزراعی������ة أثارھ������ا البیئی������ة 
یعتق����د الكثی����ر م����ن الب����احثین ب����أن ھ����ذه الظ����اھرة تمث����ل مظھ����ًرا م����ن مظ����اھر اخ����تالل الت����وازن البیئ����ي لم����ا ین����تج 

الكتل�����ة العمرانی�����ة عنھ�����ا م�����ن انكم�����اش ت�����دریجي للمس�����احات الزراعی�����ة المحیط�����ة ب�����المراكز الحض�����ریة لص�����الح 
فف����ي منطق����ة الدراس����ة الت����ي تُع����د أرض����یھا م����ن أج����ود 
األراض������ي الزراعی������ة بالمنطق������ة الش������رقیة ف������إن مس������احات واس������عة م������ن تل������ك األراض������ي تعرض������ت للزح������ف 

ھا عل������ى أراض������ي م������ن أجم������الي م������ن ش������ملتھم العین������ة أن مس������اكنھم ت������م تش������ید
م������ن أجم������الي % 38.6أم������ا م������ن ُش������یدت مس������اكنھم عل������ى أرض������ي ص������خریة فق������د بلغ������ت نس������بتھم 

نس�����تنتج مم�����ا س�����بق حج�����م التھدی�����د ، 
یض�����ھا إذا ال�����ذي یش�����كلھ الزح�����ف العمران�����ي بالمنطق�����ة عل�����ى مواردھ�����ا الطبیعی�����ة المح�����دودة والت�����ي یص�����عب تعو

الش������ك أن ھ������ذا األس������لوب یمث������ل اح������د الحل������ول المقترح������ة  لمعالج������ة مش������كلة التط������ور العمران������ي العش������وائي 
غی�����ر أن ارتف�����اع التكلف�����ة المادی�����ة المترتب�����ة عن�����ھ یجع�����ل م�����ن إمكانی�����ة تطبیق�����ھ عملی�����ة ص�����عبة 

ي مخصص�����ھ لإلقام�����ة مش�����اریع إس�����تراتیجیة أو تل�����ك الواقع�����ة ض�����من نط�����اق 

المب�����اني االعتراض�����یة  الت�����ي تعی�����ق م�����د طری�����ق رئیس�����ي أو فرع�����ي بمعن�����ي آخ�����ر المب�����اني الت�����ي ت�����م إنش�����اؤھا 

   2.مقابلة شخصیة 
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مدرس������ة القوارش������ة للعل������وم االقتص������ادیة واالجتماعی������ة " للتعل������یم الث������انوي التخصص������ي تحم������ل اس������م 
255م تحت�����وي عل�����ى تس�����عة فص�����ول وی�����درس فیھ�����ا قراب�����ة 

م������دراء ھ������ذه الم������دارس عل������ى ض������عف التجھی������زات ونق������ص الفص������ول الدراس������ة الس������تعاب الز

  :نقص إمدادات المیاه 
س������اھم النم������و الس������كاني لس������كان منطق������ة الدراس������ة ف������ي نق������ص اإلم������دادات المائی������ة ف������ي ظ������ل زی������ادة مع������دالت 

41.4فم������ن خ������الل تحلی������ل بیان������ات الدراس������ة تب������ین أن 
وتھم وذل������ك لالس������تخدام المنزل������ي ؛ ومم������ا تس������بب ف������ي ح������دوث ھ������ذا ھ������م م������ن یملك������ون آب������ار ف������ي بی������

المش����كلة ك����ون المنطق����ة ال تت����وافر فیھ����ا بنی����ة تحتی����ة تمكنھ����ا م����ن خدم����ة ك����ل ھ����ذه األع����داد م����ن الس����كان 
وس�����اھم وتوزی�����ع المب�����اني بص�����ورة عش�����وائیة غی�����ر منتظم�����ة ف�����ي ص�����عوبة م�����د خط�����وط للمی�����اه لك�����ل المب�����اني 

  .لمنطقة المنتشرة على مساحة واسعة من ا

تع�����اني منطق�����ة الدراس�����ة م�����ن نق�����ص واض�����ح ف�����ي الط�����رق المعب�����دة ؛ باس�����تثناء الط�����رق الرئیس�����ة الت�����ي ت�����ربط 
المنطق�����ة بمدین�����ة بنغ�����ازي والت�����ي تع�����اني ھ�����ي أیض�����ا م�����ن ت�����دھور وكث�����رة الحف�����ر والتقطع�����ات ؛ حی�����ث س�����اھم 

زی�����ادة الحرك�����ة المروری�����ة عل�����ى ھ�����ذه الط�����رق ف�����ي اس�����تنزافھا بش�����كل كبی�����ر مم�����
أم�����ا ب�����اقي الط�����رق فھ�����ي عب�����ارة ع�����ن ، وترمیمھ�����ا أم�����ًرا ض�����روریًا بس�����بب كث�����رة الح�����وادث المروری�����ة بالمنطق�����ة 

ط������رق ترابی������ة ی������تم تس������ویتھا بمعرف������ة الس������كان أنفس������ھم م������ن خ������الل االس������تعانة ب������بعض األف������راد والتش������اركیات 
غی�����ر المتخصص�����ة ؛ حی�����ث ی�����تم تس�����ویة الط�����رق إم�����ا م�����ن خ�����الل ردمھ�����ا ب�����الت

ورغ�����م ذل������ك ف�����إن وھ�����ي ط�����رق ال تع�����دوا كونھ������ا مؤقت�����ة ال تس�����تطیع تحم�����ل الحرك������ة ، 
المروری�����ة الكثیف�����ة للس�����یارات خصوًص�����ا ف�����ي فص�����ل الش�����تاء ؛ حی�����ث ی�����ودي تس�����اقط األمط�����ار ف�����ي تآك�����ل الترب�����ة 

67.1وانجرافھ�������ا مم�������ا یٌص�������عب م�������ن عملی�������ة الحرك�������ة والتنق�������ل علًم�������ا أن 
س�����یارات خاص�����ة إذا یمث�����ل ام�����تالك س�����یارة خاص�����ة ف�����ي المجتم�����ع اللیب�����ي م�����ن األش�����یاء الض�����روریة فق�����د الح�����ظ 

  .الباحث خالل الدراسة المیدانیة للمنطقة امتالك أكثر من سیارة لألسرة الواحدة 

  :تآكل األراضي الزراعیة نتیجة الزحف العمراني العشوائي 
إن لظ�����اھرة الزح������ف العمران������ي عل������ى األراض������ي الزراعی������ة أثارھ������ا البیئی������ة 

یعتق����د الكثی����ر م����ن الب����احثین ب����أن ھ����ذه الظ����اھرة تمث����ل مظھ����ًرا م����ن مظ����اھر اخ����تالل الت����وازن البیئ����ي لم����ا ین����تج 
عنھ�����ا م�����ن انكم�����اش ت�����دریجي للمس�����احات الزراعی�����ة المحیط�����ة ب�����المراكز الحض�����ریة لص�����الح 

فف����ي منطق����ة الدراس����ة الت����ي تُع����د أرض����یھا م����ن أج����ود ، مم����ا یُع����د س����ببًا ف����ي س����یادة مظ����اھر التص����حر بالمنطق����ة 
األراض������ي الزراعی������ة بالمنطق������ة الش������رقیة ف������إن مس������احات واس������عة م������ن تل������ك األراض������ي تعرض������ت للزح������ف 

م������ن أجم������الي م������ن ش������ملتھم العین������ة أن مس������اكنھم ت������م تش������ید% 58.6العمران������ي ؛ فق������د أك������د 
أم������ا م������ن ُش������یدت مس������اكنھم عل������ى أرض������ي ص������خریة فق������د بلغ������ت نس������بتھم 

، ھ�����م م�����ن ش�����یدوا مس�����اكنھم عل�����ى أراض�����ي رملی�����ة % 
ال�����ذي یش�����كلھ الزح�����ف العمران�����ي بالمنطق�����ة عل�����ى مواردھ�����ا الطبیعی�����ة المح�����دودة والت�����ي یص�����عب تعو

  .    استمر استغاللھا بشكل یفوق قدرتھا على التجدید
  :طرق المعالجة المقترحة 

  :تعتمد طرق المعالجة المقترحة على ثالث نقاط رئیسة 

الش������ك أن ھ������ذا األس������لوب یمث������ل اح������د الحل������ول المقترح������ة  لمعالج������ة مش������كلة التط������ور العمران������ي العش������وائي 
غی�����ر أن ارتف�����اع التكلف�����ة المادی�����ة المترتب�����ة عن�����ھ یجع�����ل م�����ن إمكانی�����ة تطبیق�����ھ عملی�����ة ص�����عبة 

  :لذلك یقترح أن یقتصر تطبیقھ على الحاالت التالیة    
ي مخصص�����ھ لإلقام�����ة مش�����اریع إس�����تراتیجیة أو تل�����ك الواقع�����ة ض�����من نط�����اق المب�����اني المقام�����ة عل�����ى أراض�����

  
  .المباني القدیمة والمتھالكة التي بنیت حوائطھا بالطوب الحجري أو الخشب 

المب�����اني االعتراض�����یة  الت�����ي تعی�����ق م�����د طری�����ق رئیس�����ي أو فرع�����ي بمعن�����ي آخ�����ر المب�����اني الت�����ي ت�����م إنش�����اؤھا 
  .رات واألفراد بشكل یعرقل حركة السیا

                                         
مقابلة شخصیة ، مدیر مدرسة القوارشة الثانویة للعلوم االقتصادیة واالجتماعیة 
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للتعل������یم الث������انوي التخصص������ي تحم������ل اس������م 
م تحت�����وي عل�����ى تس�����عة فص�����ول وی�����درس فیھ�����ا قراب�����ة 1964تاریخھ�����ا لع�����ام 

م������دراء ھ������ذه الم������دارس عل������ى ض������عف التجھی������زات ونق������ص الفص������ول الدراس������ة الس������تعاب الز
  .ألعداد الطلبة 

نقص إمدادات المیاه  -ج  
س������اھم النم������و الس������كاني لس������كان منطق������ة الدراس������ة ف������ي نق������ص اإلم������دادات المائی������ة ف������ي ظ������ل زی������ادة مع������دالت 

فم������ن خ������الل تحلی������ل بیان������ات الدراس������ة تب������ین أن ، االس������تھالك الی������ومي 
ھ������م م������ن یملك������ون آب������ار ف������ي بی������% 58.6

المش����كلة ك����ون المنطق����ة ال تت����وافر فیھ����ا بنی����ة تحتی����ة تمكنھ����ا م����ن خدم����ة ك����ل ھ����ذه األع����داد م����ن الس����كان 
وس�����اھم وتوزی�����ع المب�����اني بص�����ورة عش�����وائیة غی�����ر منتظم�����ة ف�����ي ص�����عوبة م�����د خط�����وط للمی�����اه لك�����ل المب�����اني 

المنتشرة على مساحة واسعة من ا
  :تدھور الطرق  -د 

تع�����اني منطق�����ة الدراس�����ة م�����ن نق�����ص واض�����ح ف�����ي الط�����رق المعب�����دة ؛ باس�����تثناء الط�����رق الرئیس�����ة الت�����ي ت�����ربط 
المنطق�����ة بمدین�����ة بنغ�����ازي والت�����ي تع�����اني ھ�����ي أیض�����ا م�����ن ت�����دھور وكث�����رة الحف�����ر والتقطع�����ات ؛ حی�����ث س�����اھم 

زی�����ادة الحرك�����ة المروری�����ة عل�����ى ھ�����ذه الط�����رق ف�����ي اس�����تنزافھا بش�����كل كبی�����ر مم�����
وترمیمھ�����ا أم�����ًرا ض�����روریًا بس�����بب كث�����رة الح�����وادث المروری�����ة بالمنطق�����ة 

ط������رق ترابی������ة ی������تم تس������ویتھا بمعرف������ة الس������كان أنفس������ھم م������ن خ������الل االس������تعانة ب������بعض األف������راد والتش������اركیات 
غی�����ر المتخصص�����ة ؛ حی�����ث ی�����تم تس�����ویة الط�����رق إم�����ا م�����ن خ�����الل ردمھ�����ا ب�����الت

، رقیق�����ة م�����ن اإلس�����فلت 
المروری�����ة الكثیف�����ة للس�����یارات خصوًص�����ا ف�����ي فص�����ل الش�����تاء ؛ حی�����ث ی�����ودي تس�����اقط األمط�����ار ف�����ي تآك�����ل الترب�����ة 

وانجرافھ�������ا مم�������ا یٌص�������عب م�������ن عملی�������ة الحرك�������ة والتنق�������ل علًم�������ا أن 
س�����یارات خاص�����ة إذا یمث�����ل ام�����تالك س�����یارة خاص�����ة ف�����ي المجتم�����ع اللیب�����ي م�����ن األش�����یاء الض�����روریة فق�����د الح�����ظ 

الباحث خالل الدراسة المیدانیة للمنطقة امتالك أكثر من سیارة لألسرة الواحدة 
  
تآكل األراضي الزراعیة نتیجة الزحف العمراني العشوائي  -ه 

إن لظ�����اھرة الزح������ف العمران������ي عل������ى األراض������ي الزراعی������ة أثارھ������ا البیئی������ة 
یعتق����د الكثی����ر م����ن الب����احثین ب����أن ھ����ذه الظ����اھرة تمث����ل مظھ����ًرا م����ن مظ����اھر اخ����تالل الت����وازن البیئ����ي لم����ا ین����تج 

عنھ�����ا م�����ن انكم�����اش ت�����دریجي للمس�����احات الزراعی�����ة المحیط�����ة ب�����المراكز الحض�����ریة لص�����الح 
مم����ا یُع����د س����ببًا ف����ي س����یادة مظ����اھر التص����حر بالمنطق����ة 

األراض������ي الزراعی������ة بالمنطق������ة الش������رقیة ف������إن مس������احات واس������عة م������ن تل������ك األراض������ي تعرض������ت للزح������ف 
العمران������ي ؛ فق������د أك������د 

أم������ا م������ن ُش������یدت مس������اكنھم عل������ى أرض������ي ص������خریة فق������د بلغ������ت نس������بتھم ، زراعی������ة 
% 2.8و ، مجتم�����ع العین�����ة 

ال�����ذي یش�����كلھ الزح�����ف العمران�����ي بالمنطق�����ة عل�����ى مواردھ�����ا الطبیعی�����ة المح�����دودة والت�����ي یص�����عب تعو
استمر استغاللھا بشكل یفوق قدرتھا على التجدید

طرق المعالجة المقترحة  -5
تعتمد طرق المعالجة المقترحة على ثالث نقاط رئیسة 

  :إزالة و إحالل  -أ 
الش������ك أن ھ������ذا األس������لوب یمث������ل اح������د الحل������ول المقترح������ة  لمعالج������ة مش������كلة التط������ور العمران������ي العش������وائي  

غی�����ر أن ارتف�����اع التكلف�����ة المادی�����ة المترتب�����ة عن�����ھ یجع�����ل م�����ن إمكانی�����ة تطبیق�����ھ عملی�����ة ص�����عبة ، بمنطق�����ة الدراس�����ة 
لذلك یقترح أن یقتصر تطبیقھ على الحاالت التالیة    

 المب�����اني المقام�����ة عل�����ى أراض�����
  .مشاریع قید اإلنشاء 

  المباني القدیمة والمتھالكة التي بنیت حوائطھا بالطوب الحجري أو الخشب
  المب�����اني االعتراض�����یة  الت�����ي تعی�����ق م�����د طری�����ق رئیس�����ي أو فرع�����ي بمعن�����ي آخ�����ر المب�����اني الت�����ي ت�����م إنش�����اؤھا

بشكل یعرقل حركة السیا

                                                
مدیر مدرسة القوارشة الثانویة للعلوم االقتصادیة واالجتماعیة ، محمد حسن أبو القاسم )  
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یمك����ن اعتم����اد ھ����ذا األس����لوب عل����ى المن����اطق الت����ي ال تتطل����ب اإلزال����ة ولكنھ����ا ف����ي حاج����ة إل����ى ت����وفیر الخ����دمات 
األساس������یة والمراف������ق العام������ة والرف������ع م������ن مس������توي الكف������اءة المعماری������ة للمب������اني وتق������دیم التس������ھیالت المالی������ة 
اطق ض�����من خط�����ة تنموی�����ة ش�����املة تش�����مل مختل�����ف الجوان�����ب االقتص�����ادیة 

الش�����ك أن العش�����وائیات ت�����م إنش�����اءھا دون م�����ا تخط�����یط مس�����بق ؛ حی�����ث تع�����اني ف�����ي مجملھ�����ا م�����ن عش�����وائیة ف�����ي 
الس����كنیة ول����م ی����راع ت����وافر التخط����یط ال����ذي یك����ون غالبً����ا ت����م وف����ق رؤی����ة فردی����ة م����ن قب����ل أص����حاب األراض����ي 

الش������روط التخطیطی������ة الس������لیمة عل������ى ال������رغم م������ن أن المب������اني تتمی������ز بمواص������فات عالی������ة م������ن حی������ث اإلنش������اء 
لھ������ذا ف������إن م������ن الض������روري معالج������ة تل������ك المن������اطق وف������ق رؤی������ة تخطیطی������ة علمی������ة 

بن������اء العش������وائي بمنطق������ة تتناس������ب والمع������اییر المعماری������ة بحی������ث تكف������ل معالج������ة جذری������ة وص������حیحة لمش������كلة ال

م�������ن ش�������انھا تحدی�������د اس�������تخدامات األراض�������ي وتحدی�������د اتج�������اه النم�������و 
إض�����افة إل�����ى تحدی�����د من�����اطق االس�����تخدام الزراع�����ي ومن�����ع التوس�����ع العمران�����ي فیھ�����ا 

یمث�����ل اس�����تكمال المش�����اریع اإلس�����كانیة المتوقف�����ة اح�����د أھ�����م الحل�����ول الت�����ي 
م������ن ش������انھا الح������د م������ن التوس������ع العمران������ي العش������وائي بالمنطق������ة ؛ حی������ث یق������در ع������دد الوح������دات الس������كنیة 

منھ������ا ،ھكت������ار  308وح������دة س������كنیة بمس������احة بلغ������ت 
مش�������روع الجی�������ل الثال�������ث ( ت�������م اعتم�������اد ح�������دود المش�������روع 

م�����ن خ�����الل ھ�����ذه الدراس�����ة تب�����ین أن منطق�����ة القوارش�����ة تع�����اني م�����ن نم�����و عمران�����ي عش�����وائي مط�����رد نتیج�����ة 
العش�������وائیة ض�������عف السیاس�������ات اإلس�������كانیة للدول�������ة مم�������ا ترت�������ب عن�������ھ اتس�������اع حج�������م الرقع�������ة العمرانی�������ة 

وق������د تطرف������ت الدراس������ة للخص������ائص العمرانی������ة واالجتماعی������ة واالقتص������ادیة للس������كان ؛ حی������ث 
ل�����ذلك یس�����توجب ، اتض�����ح أن اغل�����ب س�����كان منطق�����ة الدراس�����ة ھ�����م م�����ن فئ�����ة الم�����وظفین ف�����ي القط�����اع الع�����ام 

 عل����ى الجھ�����ات الرس�����میة العم�����ل بش�����كل س�����ریع ف�����ي وض����ع الحل�����ول والمعالج�����ات الفاعل�����ة للح�����د م�����ن ظ�����اھرة
البن�����اء العش�����وائي بالمنطق�����ة أھمھ�����ا اس�����تكمال المش�����اریع اإلس�����كانیة المتوقف�����ة م�����ن ناحی�����ة ومعالج�����ة م�����ا ھ�����و 
مق�����ام م�����ن مب�����اني س�����كنیة م�����ن خ�����الل إدخ�����ال الخ�����دمات األساس�����یة بالمنطق�����ة وم�����د الط�����رق وش�����بكات المی�����اه 

المناطق العشوائیة في مركز بلبیس باستخدام االستشعار عن بعد ونظم 
  . قسم الجغرافیا ، كلیة اآلداب 

، دار ومكتبة الفضیل للنشر والتوزیع 

منشورات مكتب العمارة ، الطبعة األولى 

" ، الجزء الثالث ، األمن والسالمة في المناطق الحضریة 

، مكتب العمارة  2025 -2000مشروع الجیل الثالث للمخططات 

التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام برنامج المجموعات اإلحصائیة للعلوم 

  مدیر مدرسة الضیاء للتعلیم األساسي مقابلة شخصیة 
 مقابلة شخصیة  ، مدیر مدرسة القوارشة الثانویة للعلوم االقتصادیة واالجتماعیة 
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یمك����ن اعتم����اد ھ����ذا األس����لوب عل����ى المن����اطق الت����ي ال تتطل����ب اإلزال����ة ولكنھ����ا ف����ي حاج����ة إل����ى ت����وفیر الخ����دمات 
األساس������یة والمراف������ق العام������ة والرف������ع م������ن مس������توي الكف������اءة المعماری������ة للمب������اني وتق������دیم التس������ھیالت المالی������ة 

اطق ض�����من خط�����ة تنموی�����ة ش�����املة تش�����مل مختل�����ف الجوان�����ب االقتص�����ادیة واالستش�����ارة الفنی�����ة لس�����كان تل�����ك المن�����
  
 :  

الش�����ك أن العش�����وائیات ت�����م إنش�����اءھا دون م�����ا تخط�����یط مس�����بق ؛ حی�����ث تع�����اني ف�����ي مجملھ�����ا م�����ن عش�����وائیة ف�����ي 
التخط����یط ال����ذي یك����ون غالبً����ا ت����م وف����ق رؤی����ة فردی����ة م����ن قب����ل أص����حاب األراض����ي 

الش������روط التخطیطی������ة الس������لیمة عل������ى ال������رغم م������ن أن المب������اني تتمی������ز بمواص������فات عالی������ة م������ن حی������ث اإلنش������اء 
لھ������ذا ف������إن م������ن الض������روري معالج������ة تل������ك المن������اطق وف������ق رؤی������ة تخطیطی������ة علمی������ة ، 

تتناس������ب والمع������اییر المعماری������ة بحی������ث تكف������ل معالج������ة جذری������ة وص������حیحة لمش������كلة ال
  .وھذه المعالجة تتمحور على نقطتین أساسیتین 

م�������ن ش�������انھا تحدی�������د اس�������تخدامات األراض�������ي وتحدی�������د اتج�������اه النم�������و :  إع�������داد المخطط�������ات التفص�������یلیة
إض�����افة إل�����ى تحدی�����د من�����اطق االس�����تخدام الزراع�����ي ومن�����ع التوس�����ع العمران�����ي فیھ�����ا ، العمران�����ي المس�����تقبلي 

یمث�����ل اس�����تكمال المش�����اریع اإلس�����كانیة المتوقف�����ة اح�����د أھ�����م الحل�����ول الت�����ي :  یع اإلس�����كانیة
م������ن ش������انھا الح������د م������ن التوس������ع العمران������ي العش������وائي بالمنطق������ة ؛ حی������ث یق������در ع������دد الوح������دات الس������كنیة 

وح������دة س������كنیة بمس������احة بلغ������ت  5800المق������رر إنش������اؤھا بمنطق������ة القوارش������ة ح������والي 
ت�������م اعتم�������اد ح�������دود المش�������روع  5000ت اإلنج�������از ووح�������دة س�������كنیة تح�������

     ) .  2009، 105م  ص

م�����ن خ�����الل ھ�����ذه الدراس�����ة تب�����ین أن منطق�����ة القوارش�����ة تع�����اني م�����ن نم�����و عمران�����ي عش�����وائي مط�����رد نتیج�����ة 
ض�������عف السیاس�������ات اإلس�������كانیة للدول�������ة مم�������ا ترت�������ب عن�������ھ اتس�������اع حج�������م الرقع�������ة العمرانی�������ة 

وق������د تطرف������ت الدراس������ة للخص������ائص العمرانی������ة واالجتماعی������ة واالقتص������ادیة للس������كان ؛ حی������ث 
اتض�����ح أن اغل�����ب س�����كان منطق�����ة الدراس�����ة ھ�����م م�����ن فئ�����ة الم�����وظفین ف�����ي القط�����اع الع�����ام 

عل����ى الجھ�����ات الرس�����میة العم�����ل بش�����كل س�����ریع ف�����ي وض����ع الحل�����ول والمعالج�����ات الفاعل�����ة للح�����د م�����ن ظ�����اھرة
البن�����اء العش�����وائي بالمنطق�����ة أھمھ�����ا اس�����تكمال المش�����اریع اإلس�����كانیة المتوقف�����ة م�����ن ناحی�����ة ومعالج�����ة م�����ا ھ�����و 
مق�����ام م�����ن مب�����اني س�����كنیة م�����ن خ�����الل إدخ�����ال الخ�����دمات األساس�����یة بالمنطق�����ة وم�����د الط�����رق وش�����بكات المی�����اه 

 .وبناء المدارس والعیادات الصحیة لتحسین البنیة التحتیة للمناطق العشوائیة 

المناطق العشوائیة في مركز بلبیس باستخدام االستشعار عن بعد ونظم ، )  2007( ، غادة محمود أحمد 
كلیة اآلداب ، جامعة الزقازیق ، رسالة ماجستیر غیر منشورة 

دار ومكتبة الفضیل للنشر والتوزیع ، دراسات في التخطیط اإلقلیمي والحضري  ، )  2010( 

الطبعة األولى ، الجیل الثالث ومستقبل المدن في لیبیا ، )  2006( ، سعد خلیل 
  بنغازي

األمن والسالمة في المناطق الحضریة ، )  2008( ، التقریر العالمي حول المستوطنات البشریة 
  .األردن ، 

مشروع الجیل الثالث للمخططات ، ) م 2009(، مسودة تقریر مخطط حاضرة بنغازي 
  ) .مایو (ستشارات الھندسیة ، الماء 

التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام برنامج المجموعات اإلحصائیة للعلوم ، )  2009( ، صالح محمد 
  .الطبعة األولى ، منشورات جامعة أم القرى 

مدیر مدرسة الضیاء للتعلیم األساسي مقابلة شخصیة ، سالم سالمة على الفیتوري 
مدیر مدرسة القوارشة الثانویة للعلوم االقتصادیة واالجتماعیة ، 
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  : التطویر ارتقاء    -ب 
یمك����ن اعتم����اد ھ����ذا األس����لوب عل����ى المن����اطق الت����ي ال تتطل����ب اإلزال����ة ولكنھ����ا ف����ي حاج����ة إل����ى ت����وفیر الخ����دمات 
األساس������یة والمراف������ق العام������ة والرف������ع م������ن مس������توي الكف������اءة المعماری������ة للمب������اني وتق������دیم التس������ھیالت المالی������ة 

واالستش�����ارة الفنی�����ة لس�����كان تل�����ك المن�����
      .واالجتماعیة والبیئیة 

: المعالجة التخطیطیة  -ج 
الش�����ك أن العش�����وائیات ت�����م إنش�����اءھا دون م�����ا تخط�����یط مس�����بق ؛ حی�����ث تع�����اني ف�����ي مجملھ�����ا م�����ن عش�����وائیة ف�����ي 

التخط����یط ال����ذي یك����ون غالبً����ا ت����م وف����ق رؤی����ة فردی����ة م����ن قب����ل أص����حاب األراض����ي 
الش������روط التخطیطی������ة الس������لیمة عل������ى ال������رغم م������ن أن المب������اني تتمی������ز بمواص������فات عالی������ة م������ن حی������ث اإلنش������اء 

، والم������واد المس������تخدمة 
تتناس������ب والمع������اییر المعماری������ة بحی������ث تكف������ل معالج������ة جذری������ة وص������حیحة لمش������كلة ال

وھذه المعالجة تتمحور على نقطتین أساسیتین ، الدراسة 
 إع�������داد المخطط�������ات التفص�������یلیة

العمران�����ي المس�����تقبلي 
.  
 یع اإلس�����كانیةاس�����تكمال المش�����ار

م������ن ش������انھا الح������د م������ن التوس������ع العمران������ي العش������وائي بالمنطق������ة ؛ حی������ث یق������در ع������دد الوح������دات الس������كنیة 
المق������رر إنش������اؤھا بمنطق������ة القوارش������ة ح������والي 

وح�������دة س�������كنیة تح������� 800
م  ص2500 - 2000

  : الخاتمة 
م�����ن خ�����الل ھ�����ذه الدراس�����ة تب�����ین أن منطق�����ة القوارش�����ة تع�����اني م�����ن نم�����و عمران�����ي عش�����وائي مط�����رد نتیج�����ة 

ض�������عف السیاس�������ات اإلس�������كانیة للدول�������ة مم�������ا ترت�������ب عن�������ھ اتس�������اع حج�������م الرقع�������ة العمرانی�������ة 
وق������د تطرف������ت الدراس������ة للخص������ائص العمرانی������ة واالجتماعی������ة واالقتص������ادیة للس������كان ؛ حی������ث ، بالمنطق������ة 

اتض�����ح أن اغل�����ب س�����كان منطق�����ة الدراس�����ة ھ�����م م�����ن فئ�����ة الم�����وظفین ف�����ي القط�����اع الع�����ام 
عل����ى الجھ�����ات الرس�����میة العم�����ل بش�����كل س�����ریع ف�����ي وض����ع الحل�����ول والمعالج�����ات الفاعل�����ة للح�����د م�����ن ظ�����اھرة
البن�����اء العش�����وائي بالمنطق�����ة أھمھ�����ا اس�����تكمال المش�����اریع اإلس�����كانیة المتوقف�����ة م�����ن ناحی�����ة ومعالج�����ة م�����ا ھ�����و 
مق�����ام م�����ن مب�����اني س�����كنیة م�����ن خ�����الل إدخ�����ال الخ�����دمات األساس�����یة بالمنطق�����ة وم�����د الط�����رق وش�����بكات المی�����اه 

وبناء المدارس والعیادات الصحیة لتحسین البنیة التحتیة للمناطق العشوائیة 

  :المراجع 
غادة محمود أحمد ،  محمد  -1

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، المعلومات الجغرافیة 
( ، حسني، بن زابیة    - 2

 .لیبیا ، بنغازي 
سعد خلیل ، القزیري    - 3

بنغازي،  لالستشارات الھندسیة
التقریر العالمي حول المستوطنات البشریة  - 4

، عمان ، " ضمان الحیازة 
مسودة تقریر مخطط حاضرة بنغازي  - 5

ستشارات الھندسیة ، الماء لال
صالح محمد ، شراز    – 6

منشورات جامعة أم القرى ، االجتماعیة 
  مقابالت شخصیة 

سالم سالمة على الفیتوري  - 
، محمد حسن أبو القاسم  - 
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