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 املقدمـــــة

العشككككككككوائيات مع زيادة سكككككككككان الحضككككككككر بمعدل هائل في  تزادا املاضككككككككية، السككككككككنوات األخيرة خالل

ا فهناك ما يزيد على مليار نسككككككككككمة . وعموم  الدول النامية  وكان ذلك أسككككككككككرع مما يجري في الدول األك ر رخاء  

وذلك م(، 2030ن يتضاعف ذلك العدد بحلول سنة )أومن املتوقع  ،العالميعيشون في العشوائيات حول 

واسكككككككككككتمرت سكككككككككككياسكككككككككككة التخطيط العمراني  ،إذا تجاهلت الحكومات واملجتمع الدولي قضكككككككككككية العشكككككككككككوائيات

التي تركز على النوابي الجمككاليككة للمككدن وتتغككاضكككككككككككككك   عن الجوانككب اإلنسككككككككككككككككانيككة من و  ،الجككاريككة في الحضككككككككككككككر

 اقتصادية واجتماعية. 

-UNترى مجموعكككة املوئكككل أو املكككأوي "هكككابيتكككات" التكككابعكككة ل مم املتحكككدة ) ،ومن نكككاحيكككة شككككككككككككككموليكككة

HABITATفلتحقيق غاية "مدن بال عشككككككككككككككوائيات" تزعم األمم املتحدة أن ذلك يتطلب   ن التغيير ممكن( أ

من الحكومات القيام بعملية جذرية ونشككككككككككككككطة إلعادة التخطيط العمراني للحضككككككككككككككر، وإدارة املدن، وتطوير 

 .  (1)، ورفع مستوى العشوائيات وتخفيف حدة الفقرالتحتيةالبنية 

. ولقد كانت العشكككوائيات سكككائدة (2)لعديد من الدول في ا ةدو وجمالعشكككوائيات ظاهرة عاملية تعد و 

ا . ومؤخر  (4)،(3)في الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا خالل القرن الثامن عشككككككككككر إلى بدايات القرن العشككككككككككرين

رة في املناطق النامية واملتخلفة حول العالم، ولكجها ما زالت يغز  -في غالب األمر -العشككككككككككككككوائيات  أصككككككككككككككبحت

م( ملنظمكة املوئل 2006. وفي تقرير ))6(،(5)االقتصكككككككككككككككاديكات املتقكدمكة منكاطق بكثكافكة غير متوقعكة في ةدو وجم

يعيشون في مستوطنات عشوائية في معظم مدن أمريكا  (اتقريب  )هناك مليار نسمة أشار إلى أن "هابيتات"، 

 . (7)الالتينية، وآسيا وأفريقيا، وعدد أقل في مدن أوروبا وشمال أمريكا

                                                 
(1) Slum Dwellers to double by 2030 UN-HABITAT Report, April 2007. Nairobi, Kenya. 

(2) Arimah, Ben C. (2010). "The face of urban poverty: Explaining the prevalence of slums in 

developing countries, Working paper". World Institute for Development Economics 

Research. 30. 

(3) Lawrence Vale (2007). From the Puritans to the Projects: Public Housing and Public 

Neighbors. Harvard University Press. 

(4)  J.R. Ashton (2006). Back to back housing, courts, and privies: the slums of 19th century 

England, Journal Epidemiol Community Health; Volume 60, Issue 8, pages 654. 

(5)  Slums: Past, Present and Future United Nations Habitat (2007). 

(6)  The challenge of slums – Global report on Human Settlements, United Nations Habitat 

(2003). 

(7)  UN-HABITAT (2006b) (2006). State of the World’s Cities 2006/2007: The Millennium 

Development Goals and Urban Sustainability. London: Earthscan. 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4631_46759_GC%2021%20Slum%20dwellers%20to%20double.pdf
http://jech.bmj.com/content/60/8/654.full
http://jech.bmj.com/content/60/8/654.full
http://www.unhabitat.org/documents/media_centre/sowcr2006/SOWCR%204.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/grhs.2003.key.pdf


 

 

 تجارب عاملية في تطوير العشوائيات

2 

ملناطق باجموع السكككككككككككككككان الكلي ملد سكككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيات ونسككككككككككككككبئهم اعدأ( 1يعرض جدول رقم )

 م.2001املختلفة من العالم، وذلك طبقا لتقارير األمم املتحدة للسكان، لعام 

 .(1)م2001-في العالم، باملاليين؛ أرقام األمم املتحدة لإلسكان  تهمونسبسكان العشوائيات عدد  (1)جدول 

 سكان الحضر سكان العشوائيات

 املنطقة مجموع السكان
 مجموع )تقدير( ٪من سكان الحضر

من مجموع 

 ٪السكان
 مجموع

 املناطق املتطورة 1.507 902 75.5٪ 45.1 6.0٪

 املناطق النامية 4.490 2.022 40.9٪ 869.9 43.0٪

 إفريقيا الشمالية 146 76 52.0٪ 21.3 28.2٪

 إفريقيا جنوب الصحراء 667 231 34.6٪ 166.2 71.9٪

 أمريكا الالتينية والكاريبي 527 399 75.8٪ 127.6 31.9٪

 شرق آسيا 1.364 533 39.1٪ 193.8 36.4٪

 آسيا الوسطى والجنوبية 1.507 452 30.0٪ 262.3 58.8٪

 جنوب شرق آسيا 530 203 38.3٪ 56.8 28.0٪

 الشرق األوسط 192 125 64.9٪ 41.3 33.1٪

 أوقيانوسيا 8 2 26.7٪ 0.5 24.1٪

 دول أقل تطور  685 179 26.2٪ 140.1 78.2٪

 العالم 6.134 2923 47.7٪ 924.0 31.6٪

 :(2)(، ملنظمة "هابيتات" ل مم املتحدة، فإن2012ووفقا إلحصائيات )

( مليون نسككككككككككمة يعيشككككككككككون في 863من سكككككككككككان الحضككككككككككر في الدول النامية  أي حوالي ) (33٪) 

 عشوائيات. 

                                                 

(1)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8

%B4% D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 

(2) "State of the World's Cities Report 2012/2013: Prosperity of Cities". UNHABITAT. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf
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 :للمجموع الكلي للسكان سبة سكان العشوائياتن 

o (61.7٪( أي حوالي  )مليون 213( في صككككككككككككككحراء أفريقيككا الكبرى )أكبر نسككككككككككككككبككة في العككالم )

 نسمة.

o (35٪( في جنوب آسيا  أي حوالي )مليون نسمة.201 ) 

o (31٪( جنوب شرق آسيا  أي حوالي )مليون نسمة.80 ) 

o (28.2٪( شرق آسيا  أي حوالي )مليون نسمة.207 ) 

o (24.6٪( غرب آسيا  أي حوالي )مليون نسمة.36 ) 

o (24.1٪.أوشانيا )  

o (23.5٪( أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  أي حوالي )مليون نسمة.113 ) 

o (13.3٪( شمال أفريقيا  أي حوالي )13 ).مليون نسمة 

النسكككبة للدول على حدة  فإن أكبر نسكككبة لسككككان الحضكككر الذين يعيشكككون في العشكككوائيات ب 

 (:2009هي )سنة للمجموع الكلي للسكان 

o (95.9٪.في جمهورية أفريقيا الوسطى ) 

o (89.3٪.في تشاد ) 

o (81.7٪.في النيجر ) 

o (80.5٪.في موزمبيق ) 

فككككإن نسككككككككككككككبككككة سكككككككككككككككككككان  (2010-1990غم زيككككادة مجموع السكككككككككككككككككككان في الحضككككككككككككككر في حقبككككة )ر  

  .العشوائيات انخفضت في تلك الحقبة من الزمن

   .(3)،(2)،(1)في العالم ةكو سيتي تعتبر أكبر مدينة عشوائييكسم 

                                                 
(1)  Mike Davis, Planet of Slums [« Le pire des mondes possibles : de l'explosion urbaine au 

bidonville global »], La Découverte, Paris, (2006). 

(2)  Biggest Slums in the World, International Business Times, Daniel Tovrov, IB Times 

(December 9, 2011). 

(3)  Craig Glenday (Editor), Guinness World Records 2013, Bantam; see page 277. 

http://www.ibtimes.com/5-biggest-slums-world-381338
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بعضكككككككها  ،وتتكون العشكككككككوائيات وتنمو في العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم لعدة أسكككككككباب

يتضمن الهجرة الداخلية السريعة من الريف إلى الحضر نتيجة االنتقال من االقتصاد القائم على الزراعة 

الذي يزدهر في املدن الكبرى. ومع تدهور القطاع الصكككككككككككنا ي وزيادة و  ،إلى االقتصكككككككككككاد القائم على الصكككككككككككناعة

 ،الجكديكدة التي تقوم على املعرفكة االقتصكككككككككككككككاديكات نشكككككككككككككككأحيك  ت ،ينكدفع النكاس إلى أطراف املكدينكة ،البطكالكة

 مخلفين وراءهم رتال من العشوائيات الجديدة.

ا  – كما تتضكككككككمن األسكككككككباب والكسكككككككاد االقتصكككككككادي العام وما يترتب عليه من بطالة  ،الركود -أيضككككككك 

وتجككارة املمنوعككات والئهريككب وتجككارة  ،ونمو االقتصكككككككككككككككاد غير الرسككككككككككككككمي من تجككارة السككككككككككككككوق السككككككككككككككوداء ،وفقر

العوامل  يرافق ما سككككككككككككككبق من أسككككككككككككككباب )في كثير من الحاالت( كل من: الخ.... وتجارة األعضككككككككككككككاء، املخدرات، 

 .(1)والتخطيط العمراني العشوائي، وغياب الضوابط القانونية أو التسيب والتراخي في تطبيقها ،السياسية

نتيجككة لحككدوث بعك الكوارث دوافع خككارجيككة تفرض نفسككككككككككككككهككا على الواقع املسككككككككككككككتتككب  وقككد توجككد

سكككككواء كان ذلك نتيجه  - ، ونشكككككوب الحرائق أو انهيار املبانيمثل السكككككيول أو الزالزل أو األعاصكككككير ،الطبيعية

وهروب الناس الذين تهدمت بيوتهم ولم يجدوا ألنفسكككككهم  ،حرائق أو قدم املبن  وعدم صكككككالحيته اإلنشكككككائية

هلة بالسكككككككككككككككان، ير لبعك املناطق اآل ينتج عجها تدمأو الدولية التي الحروب املحلية واألهلية كذلك و   مأوى 

 . (2)ةوالطبقي ةاالجتماعي اتوالتمييز العنصري، وكل أنواع الصراع ،واالستعمار

أو تحويلهككا إلى  ،حككاوالت لخفك حككدة توغككل العشككككككككككككككوائيككاتمن امل االككدول كثير   بككذلككت العككديككد من

وتة. بدرجات متفا اآلخر بعكالبينما نجح  ،تكبل بعضككككككككككككها بالفشككككككككككككلوقد مناطق تتسككككككككككككق مع طبيعة املدن  

ا تغيير موقع العشككككوائية، ورفع مسككككتوى العشككككوائية، و بين إزالة العشككككوائية،  وتتضككككمن تلك املحاوالت مزيح 

 .(4)،(3)للمدينة بأسرها، وتشييد مساكن شعبية التحتيةوالتخطيط العمراني مع تطوير البنية 

ن الواقع يكشكككف مدى تدهور أ إالوق، رغم أننا في عصكككر يتميز بالتقدم العلمي والتقني غير املسكككب

لتشككككغل مسككككاحات  ،وزحف املناطق العشككككوائية وانتشككككارها بشكككككل كبير ،أنحاء العالمبالحياة في مدن كثيرة 

 و النامي. أسواء في العالم املتقدم  ،واسعة من الحيز الحضري ملعظم مدن العالم

                                                 
(1)  Assessing Slums in the Development Context. United Nations Habitat Group (2011). 

(2)  Patton, C. (1988). Spontaneous shelter: International perspectives and prospects, 

Philadelphia: Temple University Press. 

(3)  Slum Dwellers to double by 2030. UN-HABITAT report, April 2007. 

(4)  Mona Serageldin, Elda Solloso, and Luis Valenzuela (March 2006). Local Government 

Actions to Reduce Poverty and Achieve The Millennium Development Goals. Global Urban 

Development Magazine, Vol 2, Issue 1. 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS.2003.2.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4631_46759_GC%2021%20Slum%20dwellers%20to%20double.pdf
http://www.globalurban.org/GUDMag06Vol2Iss1/Serageldin,%20Solloso,%20&%20Valenzuela.htm
http://www.globalurban.org/GUDMag06Vol2Iss1/Serageldin,%20Solloso,%20&%20Valenzuela.htm
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ليد على امن املالكين بوضككككككع  اقاطني هذه العشككككككوائيات يشككككككمل عدد  أن ففي البلدان النامية نجد 

أو املسككككككتوطنين  ،التي توزع بإحدى طرق االسككككككتغالل باإليجار للمهمشككككككين والفقراء ،يمسككككككاحات من األراضكككككك 

ن سككككككككككككككرعة نمو املدن في العصككككككككككككككر أ ا عن األمن، كماغير الشككككككككككككككرعيين الذين يعيشككككككككككككككون في مال   مؤقته بعيد  

 داخل املدن.  ير من املناطق األصليةبالحدي  ترتب عليها إهمال ك

ما يكون ذلك  اغالب  و  ،تنشككككككككككككككأ العشككككككككككككككوائيات الجديدة في أطراف املدن، خاصككككككككككككككة في الدول النامية

مرتبطكة بعوامكل الهجرة تلكك العشككككككككككككككوائيكات ا مكا تكون وغكالبك   .الختنكاق املكدينكة وامتكداد نموهكا للخكارج ةنتيجك

  يأراضكككككككككككككك  عبارةا غالب   يوه ،الداخلية واملهاجرين
 
بما يسككككككككككككككمح بعد ذلك  ،ليد عليهااضكككككككككككككك ي لدولة أو لوال املك

حول املدن عشككككوائيات غير رسككككمية بذلك ا يصككككعب الخروج منه. تتكون ا واقع  بتقنين وضككككعها أو تصككككبح أمر  

  ،من النازحين
 
أو تعتبر محطة أولية إلقامة الكثير من سكككككككككككككككان  ،للنازحين الجدد إلى املدينة اوتصككككككككككككككبح مالذ

 املدينة. 

والهجر  ،والعمالة ،واملهاجرين من الريف ،تجمع الفقراءمن هذه التجمعات العشككككككككككوائية  نشككككككككككأوت

املتدني،  همتحمل أسعار السكن املرتفعة بالنسبة لدخل ون ستطيعي في املدينة والللذين يعيشون  الوظيفي

كان بسكككككككككككككبب الحشكككككككككككككد السككككككككككككككاني الكبير في أماكن صكككككككككككككغيرة. ورغم اختالف املناطق العشكككككككككككككوائية من حي  امل

أهمها تدني مسككتوى  ،في معاناتها من مشكككالت أسككاسككية افإنها تشككترك جميع   ،واملسككاحة ومسككتوى الخدمات

املعيشكككككككككككككة، واالفتقار إلى املرافق والخدمات األسكككككككككككككاسكككككككككككككية، وانتشكككككككككككككار الفقر واألمية، إلى جانب تدهور القيم 

 ي الثقافي والتعليمي. وانتشار العادات االجتماعية الخاطئة، وتدني املستوى الصحي، وغياب الو 

فتعمل على تشككككو هها  ،وتؤدي هذه العشككككوائيات إلى التعارض مع الصككككورة الحضككككارية للمدينة األم

وتفتقكد ل من البتعكادهكا عن رجكال  ذلكك ا عن أجهزة الكدولكة املسككككككككككككككؤولكة عن لتنظيم بعيكد  لا الفتقكادهكا نظر  

 بما يؤدي إلى انتشار الجرائم وإيواء املجرمين تحت قيادات من الداخل. ،القانون 

فإن العشوائيات تمثل مشكلة خطيرة تتطلب مشاركة وتكاتف كافة مؤسسات املجتمع  ،اوعموم  

 حل مشكالت املواطنين بتلك املناطق. لاملدني 

جتمعات العاملية الوقوف على مشكككككككككلة وظاهرة العشككككككككوائيات في امل هو الغرض من هذه الدراسككككككككة

وفي الوقت ذاته  ،لساكنيها، فهم جزء من املجتمع ملا تشكله من ظاهرة للقصاء االجتما ى واملكانيا، عموم  

، وهذا اإلقصككككككاء قد يكون اا وثقافي  ا وسككككككياسككككككي  وإيكولوجيا واقتصككككككادي   اجتماعي  اهم مهمشككككككون ومسككككككتبعدون 

والذي يفتقدون فيه  ،واالقتصككككككككككادي املتدني يالجتما فيه تهديد السككككككككككتقرار املجتمع ملحاولة تغيير واقعهم ا

بينما تنعم مناطق الدولة األخرى بعصككككككككككر العوملة بما فيها من تحضككككككككككر  ،أبسككككككككككط حقوق اإلنسككككككككككان واملواطنة
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بمككا فيهككا من مشكككككككككككككككالت  ،كمككا تمثككل هككذه الظككاهرة االجتمككاعيككة عككائقككا لعمليككة التنميككة الحضككككككككككككككريككة وحككداثككة.

 أن تمتد وتستشري إلى أرجاء املدينة.اجتماعية واقتصادية وصحية يمكن 

 مكة املكرمة ةوالغرض الرئيس من هذه الدراسككككككككككككككة هو الوقوف على واقع العشككككككككككككككوائيات في منطق

ومشكككككككاكلها التي قد تؤثر بالسكككككككلب على مناطق أخرى  وإيجاد الحلول التي  ،)مكة املكرمة، وجدة، والطائف(

 هي: ،من خالل أربعة محاور  ، وذلكاملؤلمتغير أو تخفف من معاناة ساكنيها بسبب هذا الواقع 

 والطائف.  ،جدةو : مكة املكرمة، ةالثالث دنمن امل مدينةالتعرف على طبيعة كل  .1

يمكن تطبيقهكا أو التي  ،أو أجنبيكة ككانكت سككككككككككككككواء عربيكة ،عرض بعك نمكاذج مككافحكة العشككككككككككككككوائيكات .2

 االقتداء بها في اململكة، مع مراعاة خصوصيات املنطقة.

 مكة املكرمة.  ةالتعامل مع العشوائيات القائمة في منطق توصيات بخصوص .3

 توصيات بخصوص العمل على الحد من تكوين جيوب عشوائية مستقبلية في املنطقة. .4

 ،يتطلب القيام بدراسككككككككككككككات تحليلية ونقدية مسككككككككككككككتفيضككككككككككككككة لقضككككككككككككككية العشككككككككككككككوائيات حول العالماألمر وهذا 

 تتضمن:

 ماتها.تعريف العشوائيات: أنماطها وأشكالها وتقسي •

 العشوائيات )خاصة عشوائيات املدن(: أطراف املدن أم قلبها. بوجوداملناطق الشائعة  •

العمالة الوافدة املؤقتة وطويلة و : املسككككككككتوى املعيتكككككككك ي واالقتصككككككككادي، العشككككككككوائيات سككككككككاكنو •

 املدى، وإيواء الخارجين على القانون من املهاجرين غير الشرعيين ومرتكبي الجرائم.

 واملشاكل األسرية.  ،العشوائيات: التعليم، والصحة، واالقتصاد، والجريمةمشاكل  •

بغياب  ،أسككككككككككككباب نشككككككككككككوء العشككككككككككككوائيات: هل سككككككككككككاهمت الحكومات في نشككككككككككككوء العشككككككككككككوائيات •

هل  ؟الخدمات واللوائح التنظيمية للسككككككككككككككان وعدم مواكبة االنفجار السككككككككككككككاني في املنطقة

دور املجتمعات املحلية والقطاع الخاص و ملك خاص؟  ملدولة ألأراضكك ي العشككوائيات ملك 

 في تكوين العشوائيات.

أو سككككككككككككتيطان، أو تحسككككككككككككين الحال، اإلحالل وإعادة اال : اإلزالة أو طرق معالجة العشككككككككككككوائيات •

 الخ. ... العشوائية، إنشاء شرايين طرق عريضة كمراكز لخلخلة التجمعات
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 إيقاف تكوين عشوائيات جديدة. •

أمور تتعلق بدراسككككككككككككككة ظاهرة العشككككككككككككككوائيات وتداعياتها، وتوليف  أن هناك ويجب التنويه هنا إلى

أو ترك األوضكاع على ما هي عليه مع إدخال بعك  ،سكتراتييجيات للتخلص مجهااأو وضكع  ،أسكاليب عالج لها

ككانكت تلكك  االعشككككككككككككككوائيكات  أيك  التحسككككككككككككككينكات عليهكا. ككل تلكك األمور تتعلق بمنظور الجهكة التي تهتم بقضككككككككككككككيكة 

كومككة مركزيككة، أو حكومككة محليككة، أو مجلس بلككديككة، أو سككككككككككككككلطككات أمنيككة، أو متخصككككككككككككككصككككككككككككككون في الجهككة  ح

أو مهتمون بالرعاية الصككككحية، أو من  ون االجتماعية واالقتصككككادية،تخطيط العمراني، أو خبراء في الشككككؤ ال

 ،الشكككككيوخو طبقة فقيرة، و طبقة متوسكككككطة، و طبقة ثرية، و تقدميون، و فئات املجتمع املختلفة )محافظون، 

 الخ(. ... والشباب،

: النظر إلى العشككككككككككككككوائيات من وجهة قانونية بحتة  بمعن  البناء دون ترخيص، املنظور التنظيمي

عدم اتباع املواصككككككككككفات العامة للمباني أو و التوغل في ملكية الغير، و إضككككككككككافة طابق إضككككككككككافي دون تصككككككككككريح، و 

ملكية لكية حكومية أو وقد تكون بعك املباني مبنية على م  لتوصككككككيالت الكهرباء واملياه والصككككككرف الصككككككحي

 ليد دون التراض ي مع صاحب امللكية. والعالج هنا هو هدم ما لم يرخص له أو دفع غرامة أوخاصة بوضع ا

وفق طبيعكككة املخكككالفكككة  دون األخكككذ في االعتبكككار حمولكككة املبكككاني وخطورة الحمكككل الهكككائكككل النكككاتج عن  ،كالهمكككا

أما اسكككككككككككككتمرارية  ،والذي قد يؤدي إلى انهيار املباني ،لسككككككككككككككان فوق املواصكككككككككككككفات اإلنشكككككككككككككائيةتكدس املباني با

العشوائية على ما هي عليه فهو ال يدخل في االختصاص، ما دامت ملتزمة بلوائح وقوانين املباني واستخراج 

 التصاريح املطلوبة.

جريمككككة والتسككككككككككككككيككككب وتجككككارة : النظر إلى العشككككككككككككككوائيككككات من وجهككككة أمنيككككة، كككككأوكككككار للاملنظور األمني

نها تستعص ي على الرقابة . كما أة واملهاجرين غير الشرعييناملخدرات  وإيواء املجرمين والهاربين من العدال

سيارات الشرطة في أنحاء بالدوريات  األمنية لصعوبة توفير العدد الكافي من رجال الشرطة وصعوبة مرور

ا بين الشككككككككككرطة وأهل العشككككككككككوائيات، إلى جانب اسككككككككككتحالة العشككككككككككوائية، مع احتمال اشككككككككككتباكات يمكن تفاد ه

بعك ذلككككك واق ي نتيجككككة الفقر والبطككككالككككة في و   وصككككككككككككككول سككككككككككككككيككككارات النجككككدة إلى بعك أرجككككاء العشككككككككككككككوائيككككة

ولكن غالبيته مجرد هاجس أمني، غير مسككككككككككككككتند إلى دالئل واقعية وال إحصككككككككككككككائيات دقيقة.  ،العشككككككككككككككوائيات

لقضككككككككككاء عليها بأكملها لتطهيرها من أوكار الجريمة لهدم أوكار الجريمة في العشككككككككككوئيات ب قد يكون والحل هنا 

 بصرف النظر عن مصير املقيمين فيها.

وبهككذا يجككب  ،: العشككككككككككككككوائيككة هي كككل مككا ال يتسككككككككككككككق مع املخطط العمراني للمككدينككةاملنظور العمراني

ضككككككككيق بسككككككككبب ز العشككككككككوائية قد يكون إحالل الشككككككككاذ مجها بما يتناسككككككككق مع الناحية الجمالية للمدينة. ونشككككككككا

أو الكثافة السكانية  ،الشوارع وعدم تواصلها كشبكة مرور، وصعوبة حركة السيارات والحافالت واملشاة
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أو عدم تناسككككككككككككق املباني مع بعضككككككككككككها البعك. وقد يقتةكككككككككككك ي الحال إزالة العشككككككككككككوائية وإعادة بنا ها  ،املتزايدة

 ة.بصورة توائم سائر التخطيط العمراني للمدين

: العشككككوائية تشكككككل تحديات لوجيسككككتية هائلة قد تسككككتعصكككك ي على الحل منظور الخدمات البلدية

وجمع  ،والصككككككككككككككرف الصككككككككككككككحي ،والغككاز ،والكهربككاء ،مثككل توصككككككككككككككيككل امليككاه ،في توفير الخككدمككات البلككديككة العككامككة

أو  ،نطقةاملافية أو املتدنية في وصككككككككككيانة تلك املرافق  سككككككككككواء كانت هناك بعك الخدمات غير الك ،القمامة

فإن تكلفة اإلنشككككككككككككككاء والصككككككككككككككيانة سككككككككككككككتكون باهظة  ،ن الخدمات غير متوفرة على اإلطالق. وفي كل األحوالأ

ووضكككككع حد أدنى وحد أقصككككك   للطلب  ،وتتضكككككمن الصكككككعوبات تقدير احتقاجات املنطقة العشكككككوائية ،للغاية

والوحكككدات السكككككككككككككككنيكككة، وطبيعكككة املبكككاني  فر بيكككانكككات عن تعكككداد السككككككككككككككككككاناعكككدم تو لوذلكككك  ،على الخكككدمكككات

واملنشكككككدت وعددها، إلى جانب ضكككككيق الطرقات وصكككككعوبة الوصكككككول إلى بعك الوحدات السككككككنية، وصكككككعوبة 

. ذلك باإلضافة إلى صعوبة جباية رسوم خدمات البلدية.  حماية املحوالت الكهربائية من العب  والتخريب

وإعادة تعميرها بصورة يمكن بها توفير كل خدمات البلدية  ئهاهو إزاحللعشوائيات والحل األسهل والناجع 

فهو بإخالء مسككككككككككككككاحة من العشككككككككككككككوائية تسككككككككككككككتغل  ،وبتكلفة أقل بمراحل كثيرة. أما الحل املؤقت ،دون عناء

كمقلب للقمامة والنفايات، وأخرى لتوفير الصككككككككككككنابير العامة ملياه الشككككككككككككرب، وتوصككككككككككككيل الكهرباء إلى أطراف 

 العشوائيات.

تحتاج إلى رعاية صكككككككككحية و : العشكككككككككوائية بؤرة ل وبئة واألمراض املعدية، عاية الصكككككككككحيةمنظور الر 

 ،مكثفككة وحمالت توعيككة صككككككككككككككحيككة واسككككككككككككككعككة. وملككا كككانككت العشككككككككككككككوائيككة مكتظككة بككالقمككامككة والنفككايككات البشككككككككككككككريككة

وقد ألف الناس ما يحيطهم من مفارخ الجراثيم وامللوثات  ،واملسككككككاكن تفتقر إلى أدنى مسككككككتوى من النظافة

والفيروسكككككككككات والبكتريا، لهذا فإن كل الجهود للخروج من تلك األزمة الصكككككككككحية مدلها الفشكككككككككل على أحسكككككككككن 

وسككائل العالج الشككعبية  إلى ،ليدالحيلة وضككيق ذات اسككواء لقلة  ،جؤونتقدير. كما أن أهل العشككوائيات يل

ومن  ،واللجوء إلى املخكككدرات وعقكككارات الهلوسككككككككككككككككة ،ن في حبكككال املشككككككككككككككعوذين واألدعيكككاءاملتوارثكككة، وقكككد يقعو 

لبنائية والتكدسكككككات ط األدغال اسكككككواإلسكككككعاف الوصكككككول إلى من يحتاجها و  الشكككككرطةالصكككككعب على سكككككيارات 

والذين قد  ،تشككككككككككككخيص أو عالج املرضكككككككككككك   بأمراض عقلية في العشككككككككككككوائيات من الصككككككككككككعب هن. كما أالبشككككككككككككرية

كذلك  ،من املستحيل مساعدة أصحاب العاهات واملسنين واملعاقين هنكما أعلى عائالتهم،  ايشكلون خطر  

من األمور العسكككككككككككككيرة التي يصكككككككككككككعب  تعتبر فإن عمليات القضكككككككككككككاء على الهوام والحشكككككككككككككرات التي تنقل العدوى 

بافتتاح هو قيام الجمعيات الخيرية  املؤقت ملا سكككككككبق الحلو التغلب عليها دون مشكككككككاركة أهل العشكككككككوائيات. 

مسكككتوصكككف خيري صكككغير في وسكككط العشكككوائيات للعالج السكككريع واإلسكككعافات األولية واالسكككتشكككارات الطبية 

يتنكاوب عليكه أطبكاء وطبيبكات وممرضككككككككككككككون وممرضكككككككككككككككات متطوعون  وعمكل الترتيبكات لنقكل بحيك   ،بكاملجكان
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حلية بتوفير مكان والحل الدائم هو قيام الحكومة امل ،ات قريبةوالحرجة إلى مسككككككككككككتشككككككككككككفيحاالت الخطيرة ال

قد يقتةكككك ي هدم بعك أوكار الهوام والقضككككاء على األنشككككطة ذلك األمر و   عالج باملجانللفسككككيح ملسككككتشككككفى 

 مثل املياه الراكدة على األسطح والطرق. ،واألماكن التي تساعد على تكاثر الحشرات

املحليككة إدارتهككا أو : العشككككككككككككككوائيككات من نوابي املككدينككة التي يصككككككككككككككعككب على الحكومككة املنظور اإلداري 

أسوارها  داخلن من سماتها االنغالق على من إ إذ ،يجري فيهاة عن أحوالها وما بيانات دقيق لىالحصول ع

ولذلك  ،أي تعامل إداري ورسككككككككككمي معهم أو محاولة لتفقد أحوالهم االفتراضككككككككككية، وأهلها في شككككككككككك وريبة من

هذا باسككككككككككتتناء ما تقتضككككككككككيه  ،يصككككككككككعب التواصككككككككككل معهم. وغالبيئهم يعزفون عن اسككككككككككتخراج بطاقة هوية لهم

التواصكككككل مع مرافق الدولة أو البلدية، عندئذ يتكبدون عناء الوصكككككول إلى  تتمثب فياملصكككككالح الحتمية التي 

ائية بنقل أهلها إلى مسككاكن والحل لهذه املعضككلة هو إعادة اسككتيطان العشككو   املصككالح الحكومية بأنفسككهم

 عامة تكون تحت إشراف الحكومة املحلية. 

لو كانت في : العشكككككككوائية تعتبر بمثابة كنز ثمين مدفون، خاصكككككككة منظور تجار األراضككككككك ي والعقارات

 ،أو مهددة باالنهيار بأن املسككككككككككككككاكن فيها غير آمنة للسكككككككككككككككن قلب املدينة. وكثير مجهم يطمع في صككككككككككككككدور قرار 

ركامها. ثم اللجوء إلى البلدية   هم بأبخس األثمان، وهدم كل ما فيها وتسككككككويئها بالتراب وإزالةفيقومون بشككككككرا

ملجتمع مسكككور  لتعبيد الطرق وتزويد املنطقة بالخدمات، ثم يقومون بإعادة بنا ها كمنطقة سككككنية حديثة

والحل األمثل هو تقويك مباني العشوائية وإزالة كل أثارها مع االستعاضة   )محاط بسياج وعليه بوابات(

وبناء مسككاكن عامة تقوم شككركات العقارات بتوفيرها بإيجارات  ،عجها بمنطقة تتميز بانخفاض ثمن األراضكك ي

لقاء دعم حكومي، أو بيع وحدات مجها لقاء قروض مضمونة من  ،مخفضة للمؤهلين من سكان العشوائية

يعاد استيطانهم  لكييمكن بناء املنطقة البديلة خالل إخالء سكان العشوائية كما  ،لحكومة املركزيةقبل ا

 فورا. 

: العشككككككككوائيات مصككككككككدر ثراء مسككككككككتدام ملالك األراضكككككككك ي عقارات في العشككككككككوائياتالمنظور أصككككككككحاب 

دوا وعاشككككروا أهلها والعقارات في املناطق العشككككوائية، خاصككككة أولئك املقيمين في ملكياتهم بالعشككككوائية، وول

وألفوا حيككاة العشككككككككككككككوائيككة. فرغم أن اإليجككارات التي يتحصكككككككككككككككل عليهككا صكككككككككككككككاحككب العقككار قليلككة، فككإن الكثككافككة 

صككككككككككغير من العائالت، فمبقدوره دخل تأجير املبني لعدد  لىقد يزيد ع ،السكككككككككككانية تضككككككككككمن له دخال معقوال

حكدة الواحكدة. ثم إن التزامكاتكه نحو ضكككككككككككككك ي بعكدد السككككككككككككككككان في الو اتكأجير الوحكدة السكككككككككككككككنيكة بكالغرفكة أو التقك

ن ن يبككذل من دخلككه مككا يكفي أل أهككا هو والتزامككاتككه نحو العقككارات التي يملك ،املسككككككككككككككتككأجر تكككاد تكون منعككدمككة

ن تحصكككككككككككيل اإليجار بالنسكككككككككككبة له كما أ  ا من دخلهفيفقد جزء   ،ء مجهاتكون قائمة دون أن تجهار أو يجهار جز

 ،مع املقيمين في العشكككككككككككوائية. أما مالك العقارات خارج العشكككككككككككوائية أمر ميسكككككككككككور نتيجة قدرته على التعامل
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دون االسككككتعانة بأحد سكككككان العشككككوائية  إال أن غالبية أولئك  فربما عانوا بعك املعاناة في جمع اإليجارات

ما يفقد من ريع في بعك الحاالت. ونفس الوضكككككع يسكككككري على  فيمكنه تعويك ،أك ر من عقار لد هماملالك 

من الصككفيح أو الجريد  شسككواء كان ذلك العشكك ،راضكك ي الذين يؤجرون األرض ملن يريد البناء عليهامالك األ 

ولكجهم لن  ،أو الطوب النيئ والطين. والحل األمثل في عين أولئك هو الحفاظ على العشكككككوائية بحالها القائم

يم الخدمات البلدية بما في ذلك تقد ،يقفوا عقبة أمام أي جهة تريد إدخال تحسككككككككككككككينات على العشككككككككككككككوائية

. كما أن العديد من مالك أراض ي ومباني مففي ذلك منفعة له ،مالضرورية، بل سيرحبون بأي إصالح ملبانيه

 ستعداد للشراكة بجهودهم إلدخال التحسينات التي قد تتطلبها السلطات.االعشوائيات على 

رحالت خارجية إلى دول غنية ولم الذين عاشكككوا في أحياء حديثة وسكككافروا في : املنظور االسكككتعالئي

تتح الفرصككككة لهم أن يسككككيحوا في األرض ويطلعوا على أحوال العشككككوائيات في تلك الدول أو غيرها من الدول 

ويرون سكككككككككككان  ،يسكككككككككك يء بسككككككككككمعئها وي جل مجها أهلها ،يرون في العشككككككككككوائيات قذي في مدينة حديثة ،الفقيرة

الحكومة والسكككككككككككلطات، ووباء يجب التخلص منه أو املداراة العشكككككككككككوائيات على أنهم عالة على املجتمع وعلى 

زدراء أهكككل األمر لبعك الحكككداثيين بكككاحتقكككار وا وقكككد يصككككككككككككككككل  ال يتكككأذي من وجوده زوار املكككدينكككة لكي ،عليكككه

ا عن املجتمع. والحل بالطبع هو إزالة العشكككككككككوائيات وإبعاد سككككككككككانها عن العشكككككككككوائيات والدعوة لعزلهم تمام  

بل مجهم من   وطمس معالم العشككككككككككككككوائيات ببنايات حديثة حضككككككككككككككارية ،يدة عن الرؤيةاألنظار في أماكن بع

ويعشكككككككككككق كل ما هو  ،فنفسكككككككككككه تمج كل ما هو قديم يذكره باملاضككككككككككك ي ،يدعو إلى هدم كل ما هو قديم أو أثري 

 
 
  حدي  يتلمس فيه مستقبال

 
 .امشرق

وإن  ،حوالت: الشككككككككككيوخ الذين يعيشككككككككككون في العشككككككككككوائيات ال يريدون عجها منظور أهل العشككككككككككوائيات

وبعضكككهم قد ال يقبل أي بديل لحياة ألفها وأصكككبح له فيها عزوة   تمنوا ألوالدهم وأحفادهم معيشكككة أفضكككل

خككاصكككككككككككككككة نظرات االزدراء  ،والبعك في حلقككه غصكككككككككككككككة من مصكككككككككككككككاعككب وجككدهككا  من معككارف وأصكككككككككككككككدقككاء وأهككل

 ،ها إذا قادته قدماه خارج العشككككككككوائية، وانسككككككككداد أبواب الرزق أمامه. أما الشككككككككبابواالشككككككككميزاز التي يواجه ب

يصككككككككيبه ومجهم من  ،ائبا نحو ذلكفمجهم من يتطلع لليوم الذي يتحرر فيه من ضككككككككيق العشككككككككوائية ويسكككككككك ى د

ومجهم من يحاول التأقلم  ،باط ويمتل  قلبه بالحقد والغل واليأس من املجتمع خارج أسكككوار العشكككوائيةاإلح

في املجتمع الذي يعيش فيه، ومن بين هؤالء من قد يصككككككككككككككبح فريسككككككككككككككة لحياة منحرفة أو يكون عرضككككككككككككككة ملن 

 يدفعه إلى الجريمة أو البلطجة.

العشككككككككككككككوائيكككات من املنظور اإلصككككككككككككككالبي، تشككككككككككككككككككل تحكككديككات للمثقفين وخبراء : املنظور اإلصككككككككككككككالبي

ودور املجتمع هو  ،ن ينبع من داخلهكالكة العشككككككككككككككوائيكات يجكب أميين. وحكل مشكككككككككككككككاالجتمكاع والنفس واألككادي

تمكين أهلها إما بالفكاك من مخالبها أو السكككككككك ي إلصككككككككالحها وتجميلها وجعلها الئقة بعيش كريم طيب. ويبدأ 
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اإلصككككككككالبي بتعليم األطفال من الصككككككككغر كيف يتحدون الصككككككككعاب، والسكككككككك ي إلى فتح فرص العمل  املشككككككككروع

م، ودعوة الجمعيات الخيرية لبناء متنزه ألهالي العشكككككككوائية ومراكز رعاية صكككككككحية للشكككككككباب مع رفع معنوياته

إرشكككككاد أهل العشكككككوائيات  إلىوتقديم خدمات اجتماعية، ودعوة املعماريين ومخططي العمران واملهندسكككككين 

 تهم.اعادة بناء وترميم مساكجهم، واستبدال العشش واألكشاك بمساكن تفي بحاجإل 

العشكككككوائيات مشككككككلة حضكككككارية طبيعية فمي نتيجة الديناميكية االقتصكككككادية : املنظور الحضكككككاري 

 من املمكن عالجها بوسائل ناجعة قبل أن تتفاقم والحرص على أال تتوسع أو تتكرر. و  ،والحراك االجتما ي

  ،اوعموم  
 
ا ل وبئة وبؤرة التي تشكككككككككككل مرتع   ما بين العشككككككككككوائيات املخالفة للقانون  افإن هناك خلط

وبين مناطق يختلف فيها أسككككككككلوب املعيشككككككككة عن معيشكككككككة  ،وقد تنتشككككككككر فيها الجرائم وتجارة املخدراتللفقر 

الحضككككككككر. فهناك من يعشككككككككق املباني القديمة ويدخل عليها من التحسككككككككينات ما يتيح له حياة حديثة في إطار 

تراليا ونيوزيالندا عتيق. كما أن مخيمات البدو في الصحراء أو مساكن السكان األصليين في األمريكتين وأس

بل هي أسككككلوب حياة مختلف عن الحياة في املدن الحديثة. وهناك من األحياء القديمة  ،ليسككككت عشككككوائيات

والبوهيميين. ومن الناس من  بما فيها من مبان صككككككككككككككدئة، ومجها ما يجذب الفنانين ،ما يسككككككككككككككئهوي ذوق الناس

في األرض مثكل الهوبو  أو األدغكال أو يسككككككككككككككيح ي كهوف الجبكالللتحرر من قيود املكدن فيؤثر الحيكاة ف يسكككككككككككككك ى

(Hobo)   .كل تلك املظاهر التي تخالف الحياة في املدينة الحديثة ليست بأية حال عشوائية 
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 تعريف العشوائيات

 النظرة العاملية للعشوائيات 

ا هي مسككككتوطنة حضككككرية غير رسككككمية )ليسككككت على نسككككق سككككائر مباني املدينة، أو العشككككوائية عموم  

 ،الكذين هم في العكادة من الفقراء واملعكدمين واملهمشككككككككككككككين ،مكتظكة بكالسككككككككككككككككانمنطقكة غير مرخصكككككككككككككككة(، وهي 

. (1)يمكن وصككككككككككفها بالقذارة والبؤس إذاملتعارف عليه في سككككككككككائر املدينة،  الحداإلسكككككككككككان فيها دون  مسككككككككككتوى و 

ختلف العشككككككككككككككوائيات في الحجم والخصككككككككككككككائص األخرى، فإن الخاصككككككككككككككية التي تجمعها كلها هو نقص وبينما ت

امليككاه بكك عككدم انتظككام اإلمككداد، و السكككككككككككككككككان خككدمككات الصككككككككككككككرف الصككككككككككككككحي والنظككافككة التي يمكن أن يعتمككد عليهككا

 خدمات أخرى أساسية.  نقص و  ،فرض القانون عدم الكهرباء، و بالنظيفة و 

أو  ،ائية يختلف ما بين أكواخ وعشكككككككككش من الصكككككككككفيح والقصكككككككككديركما أن بنيان املسكككككككككاكن العشكككككككككو 

سكككككككنية متداعية وآيلة للسككككككقوط نتيجة اإلنشككككككاء  إلى مبان   ،أو حت  ورق الكارتون  ،أو الخرق البالية ،القش

ا إلى خككدمككات للصككككككككككككككيككانككة، وبهككذا تتحول املبككاني القككديمككة املئهككالكككة أيضككككككككككككككك   ةأو عككدم توفير أيكك ،الرديء الجودة

 .(2)عشوائيات

( بكاللغكة اإلنجليزيكة التي تعني عشككككككككككككككوائيكة ككانكت تسككككككككككككككتخكدم في اللغكة العكاميكة slumوكلمكة صككككككككككككككالم )

 Mile( ملدينة لندن، خاصكككككة في طريق مايل إند )East Endالبريطانية لتشكككككير إلى الغرفة في الطرف الشكككككرقي )

End Roadاملنطقكة عبكارة عن غرف بال مرافق من أي نوع. وأطلقكت كلمكة  هكذه (  حيك  ككانكت املسكككككككككككككككاكن في

( على األزقة الخلفية وشكارع فقراء الناس. وكلمة عشكوائية لها مرادفات عديدة في 1845صكالم حوالي سكنة )

(، ghettoتو )اللغات الدارجة حول العالم  بعضها عام والبعك اآلخر يتصل بموقع العشوائية  مثل الجي

(، ومدن الصككككككككفيح، وعشككككككككش )مثل عشككككككككش shanty town(، ومدينة األكواخ )skid rowوصككككككككف االنزالق )و 

 ،(3)(، والحي البلككدي )كنقيك الحككديكك  واملتمككدن(ء)الككدني ءالترجمككان الشككككككككككككككهيرة في مصككككككككككككككر(، والحي الواطي

                                                 
(1)  What are slums and why do they exist?UN-Habitat, Kenya (April 2007). 

(2)  UN-HABITAT 2007 Press Release on its report, "The Challenge of Slums: Global Report on 

Human Settlements 2003". 

(3) UN-Habitat (2003). Slums of the World: The Face of Urban Poverty in the New Millennium? 

Page 30. 

https://en.wikipedia.org/wiki/East_End
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghetto
https://en.wikipedia.org/wiki/Skid_row
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanty_town
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4625_51419_GC%2021%20What%20are%20slums.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4625_51419_GC%2021%20What%20are%20slums.pdf
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سكككم   املغرب وفي
ا
تد ى "حواسكككم"، وفي  راقالعوفي  ،"البناء القصكككديرى  "الجزائر "السككككن غير الالئق"، وفي ت

 .ة"بيوت عشوائي" اليمن

 العشوائيةتعريف املناطق/املباني 

تباين كبير بين تعريفات املناطق أو املسكككككككككككاكن واملباني العشكككككككككككوائية  والتباين في التعريفات،  يوجد

نكككاجم عن اختالف بين معكككايير ونظرات أو اهتمكككامكككات الجهكككات أو مجموعكككات األ ككككككككككككككخكككاص التي تطلق تلكككك 

 التعريفات  فعلى سبيل املثال:

ي كل منطقة شكككككككذت عن الخطة العمرانية نظور املخطط العمراني: املنطقة العشكككككككوائية هم 

 للمدينة والتي تشكل تحديات عند تجديد العمران.

نظور مجالس البلدية: املباني العشوائية هي املباني املخالفة للقانون  والتي يتعسر تقديم م 

لها  التحتيةالخدمات البلدية إليها على الوجه األمثل  كما يتعذر إصككككككككككككككالح أو تعديل البنية 

 ليف باهظة.دون تكا

نظور األمن: مناطق مزدحمة ومجتمع مغلق وطرق ضككككككككيقة ومداخل ومخارج متشككككككككعبة بما م 

 يضفي عليها صعوبة املراقبة وتع ر الضبط والربط فيها، والتي يجب عزلها عن باقي املدينة.

إدارة الرعاية الصكككحية: االزدحام والفقر يعرقل أي مجهود للرعاية الصكككحية العامة  ر و نظم 

 على نشر األوبئة والعدوى. ويساعد 

نظور أهككككل الحككككداثككككة: املنككككاطق العشككككككككككككككوائيككككة هي البلككككدة القككككديمككككة أو الحي القككككديم واملبككككاني م 

 املصممة على الطراز القديم.

 نظور خبراء االقتصاد: مناطق غير منتجة.م 

 نظور خبراء االجتماع: مناطق فقيرة يرتفع فيها معدل البطالة. م 

ة العشككككككككككككككوائيككككة هي املنطقككككة ذات الحككككارات الضككككككككككككككيقككككة التي ال نظور نخككككب املجتمع: املنطقككككم 

والتي تتأذى مجها العيون وتتقزز مجها النفوس،  ،تسككككككككككككككتطيع السككككككككككككككيارات املرور فيها بسككككككككككككككهولة

 وتتراكم فيها القمامة.

 ومن التعريفات الشائعة:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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ملنطقكة العشككككككككككككككوائيكة هي منطقكة سكككككككككككككككنيكة غير منظمكة بنيكت في الغكالكب بكدون ترخيص وقكد ا 

 ألبسط مقومات الحياة الكريمة.تفتقر 

والذي ال يتقيد  ،يظاهرة من مظاهر نمو اإلسكككككككان الشككككككعبي غير الرسككككككم يلسكككككككن العشككككككوائا 

 سككككككان العشكككككوائياتحي  إنه نشكككككأ بإرادة كاملة من  ،وذلك من منطلق محايد ،بلوائح عامة

ة ال للحاجة وطبقا ألنماط محددة ومتكرر  اوينمو بدون الحاجة إلى ترخيص، وينشككككككككككككككأ وفق  

ا  سككككككواء بالنسككككككبة لتخطيطها الخطي أو عرض شككككككوارعها أو أبعاد قطع األراضكككككك   تتغير تقريب  

 بها.  

ومناطق ال تتماشككككك   مع النسكككككيج العمراني  لعشكككككوائيات تشككككككل نمو مجتمعات وإنشكككككاء مبان  ا 

تجكككككاهكككككات الطبيعيكككككة للنمو للمجتمعكككككات التي تنمو بكككككداخلهكككككا أو حولهكككككا ومتعكككككارضككككككككككككككككككة مع اال

 مخالفة للقوانين املنظمة للعمران. وهي ،واالمتداد

يقوم بتخطيطة وتشكككككككككككييده األهالي بأنفسكككككككككككهم على األراضككككككككككك ي الزراعية  يالعشكككككككككككوائ ناإلسككككككككككككا 

وهي غير  ،وغالبا ما تكون هذه األراضككككك ي على أطراف املدينة ،والصكككككحراوية أو أراضككككك ي الدولة

 غير خاضعة للتنظيم وغير مسموح بالبناء عليها.  بالتالي و  ،مخططة

ويقوم على  ،ير مخطط له، وهو أدنى مراتب اإلسكككككككككككككانغو إسكككككككككككككان هإلسكككككككككككككان العشككككككككككككوائي ا 

أسككككككاس اجئهادات  ككككككخصككككككية في التخطيط والتصككككككميم والبناء، مسككككككتخدمين املوارد املتوفرة 

لهم واملواد التي يمكن الحصككككول عليها باملجان من فضككككالت املصككككانع أو القمامة. حي  تأخذ 

 بجانب بعضكككككككككها البعك في اتجاه ةمن العشكككككككككش املتراصكككككككككشككككككككككل املباني تجمعات متالصكككككككككقة 

نتيجة لظروف طارئة أو  دائمةأو  بصفة مؤقتةويلجأ األفراد لهذا النوع من اإلسكان  ،طولي

 قائمة ومستدامة في املجتمع.

ألحياء التي تنشككككككككككأ في املدن بشكككككككككككل عفوي اا فتعاريف العشككككككككككوائيات تدور حول خصككككككككككائص وعموم  

 :كما يلي )عشوائي(

 .تخضع للمعايير العمرانية الحديثةال  •

 .ال تستطيع التفاعل مع متطلبات الحياة العصرية •

 .تعجز عن تقديم الخدمات األساسية •

 (.اونوع   ازدياد في الطلب )كم  ال تواكب اال  •
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 األمن. و البيئة، و الصحة العامة، و تولد مشاكل مزمنة: املواصالت،  •

بككاملنككاطق  والتخطيط املنظم لعمليككات البنككاء للمككدنفي البلككدان التي طبقككت فيهككا الككدولككة القوانين 

 ،هذا التنظيمء على أرض خارج بناءن يقام أي كأالتخطيط،  ن خالف ذلكما كاكل الرسككككككمية املنظمة، و 

نالحظ أن  ،. ومن الالفت للنظر في هذه النظرية عند تطبيقها على البلدان العربية(1)ايعتبر عشككككككككككككككوائي  فهو 

اجككات والعككادات والتقككاليككد واملبككاد  حتيككأغلككب البلككدان العربيككة اتصككككككككككككككفككت بنموهككا الطبي ي املتنككاغم مع اال 

حسككككككب وضككككككعها الخاص، فلم تخضككككككع ملخططات تنظيمية.  ،الدينية واالجتماعية املتعارف عليها في كل بيئة

ن إلى ظهور العشكككككوائيات حول املتسكككككارع خالل النصكككككف الثاني من القرن العشكككككري ي فقد أدى النمو الحضكككككر 

  ،أطرافهكككافي املكككدن و
 
 الن بكككالسككككككككككككككرعكككة التي و كالكككذي يفكككالنمو   نكككاميكككة أو ذات دخكككل مرتفع سككككككككككككككواء ككككانكككت دوال

 ادهاتدوامل مشكلة العشوائيات ااستفح يؤدي إلى تهع الدولة من خالل اقتصادها وأجهزتها مالحقيتستط

 .هاونمو 

النزوح نحو املدن والعواصكككم للقامة على أطرافها دون زاد نتيجة النمو الحضكككري املتسكككارع هذا، 

وشككككككككككككككيكككدت املبكككاني للمكككأوى بكككالجهود  ،أو نظم ولوائح التخطيط العمراني ي،التقيكككد بقوانين ملكيكككة األراضكككككككككككككك 

بخامات بسكككككككككككككيطة قد تكون من األ جار أو  ،الفردية في مناطق تفتقد للخدمات الضكككككككككككككرورية واألسكككككككككككككاسكككككككككككككية

 بأزقة ضيقة متربة تفتقر ألبسط أساليب التنظيم. ،والرخيصةفرة ااألخشاب أو الخامات املتو 

 أنواع العشوائيات

 املباني املخالفة للقانون  •

مفهوم املباني العشككككككككككوائية، هو باألسككككككككككاس املباني املخالفة للوائح املعمول بها في الدولة أو املنطقة 

ي بكاملبكاني املخكالفكة للقكانون. تلكك املكدينكة  أو مكا قكد تلكك والتي تشككككككككككككككرف على تنفيكذهكا بلكديكة  ،اإلداريكة سككككككككككككككم  يا

 ،املباني عادة ما يجري إنشاؤها بطريقة ارتجالية دون تصميم أو مراعاة ل حمال التي على املبن  أن يتحملها

وبصكككككككككككورة ال تتناسكككككككككككق مع املباني املجاورة أو املحيطة بها. فمالك األرض يريد أن يقيم مبن  على ملكيته كلها 

ن، ودون مراعاة لكيفية دخول املبن  خريرض، ودون تنسكككككككككيق مع اآل غير مسكككككككككتغل من األ  ادون أن يترك شكككككككككبر  

سككككككككككككككيعيشككككككككككككككون فيككه. ففي بعك املبككاني في  ننقككل األثككاث وحركككة النككاس الككذيكيف سككككككككككككككيتم  وأوالخروج منككه 

العجمي باإلسكككندرية، على سككبيل املثال، يصككعب على األفراد الوصككول إلى باب املبني دون عناء، ناهيك عن 

نها تحولت إال أ ،باني في تلك املنطقة جديدةرور سككككيارة أمام العمارة السكككككنية أو بالقرب مجها. ورغم أن املم

نها على سككككككاحل البحر فليس من عن سككككككبل االسككككككتخدام البشككككككري  ورغم أ إلى منطقة عشككككككوائية ألنها خارجة

                                                 
 .1982مصر  -التخطيط العمرانى قانون   (1)
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رغم أن كل مبن  يرتفع  ،كا كالعشككككش واألكشككككابعضككككها تمام  بالسككككهل التنفس داخلها. فكل املباني ملتصككككقة 

مكونة من طابق واحد أو طابقين، في شارع  بناء األبراج الضخمة حول مبان  هو  ،إلى عدة طوابق. مثال آخر

ن يزيد من دخله ببناء أكبر كل صكككككككككاحب عقار يريد أف ،ذلك الهواءضكككككككككيق فتلجز ضكككككككككوء الشكككككككككمس عنه، وك

ودون تصككريح  ،ام مهندس إنشككاء أو معماري عدد من الوحدات السكككنية بأقل تكلفة ممكنة، ودون اسككتخد

 من البلدية. 

رغم أن تلك املباني غير القانونية منشكككككككككككأة بالطوب واألسكككككككككككمنت املسكككككككككككلح، إال أنها تعتمد على املواد 

 ،بسككبب عدم وجود إمكانيات مادية تسككاعد على إكمال البناء بشكككل مناسككب ،الرديئة املسككتخدمة في البناء

كثيرا في طبيعئها  يكة بال سككككككككككككككقف. ونوعيكة املبكاني املسككككككككككككككتخكدمكة للسكككككككككككككككن ال تختلفوغكالبكا مكا تكون هكذه األبن

 اوأحيان   ،التي يتم بناؤها من الخشككككككككككككككب أو الصككككككككككككككفيح أو الطين ،وشكككككككككككككككلها عن أكشككككككككككككككاك الصككككككككككككككفيح واألكواخ

  .الخ ... وليس بها خدمات عامة كاملياه والكهرباء واملجاري  ،باستخدام األقمشة البالية والكرتون 

عمليات تصكككككككككككميم املباني العشكككككككككككوائية في أغلب األحيان بطريقة اجئهادية عن طريق مالك وتتسكككككككككككم 

فيقوم  ،قطعكة األرض أو عن طريق صككككككككككككككغكار املقكاولين الكذين يسككككككككككككككيطرون على أعمكال البنكاء في تلكك املنكاطق

التي  وهي ،وتعتبر الوحدة السكككككنية املكونة من ثالث غرف هي املفضككككلة ،املقاول بأعمال التصككككميم والتنفيذ

اتمثل أ فقط ويقتصككر دور املالك  .ن هذا التصككميم يتالءم مع طبيعة األسككرةإغالبية تلك الوحدات. إذ  يضكك 

وية )دون عمالة فنية ماهرة( اليدأو شككككككككككككككراء املواد الخام وتأجير العمالة  ،على أعمال اإلشككككككككككككككراف والتوجيه

فيتم في  ،ت البناء على مواردهم الخاصككككككككككةالالزمة للبناء. وفي أغلب األحيان يعتمد السكككككككككككان في تمويل عمليا

وعند توافر اإلمكانيات يتم  ،وينتقل إليه هو واألسككككككككككككرة للمعيشككككككككككككة ،املرحلة األولى بناء دور يصككككككككككككلح للسكككككككككككككن

 ا. ا رويد  ، رويد  ياالمتداد الرأس 

وأغلب املباني في تلك  ،الشككككككككككككوارع ضككككككككككككيقةف ،قيمها األهالي بدون تخطيطيواملسككككككككككككاكن العشككككككككككككوائية 

ولكن يندر  ،يصكككككل إلى ثالثة وأربعة أدوارقد وبعضكككككها  ،فقط عشكككككوائية تكون بارتفاع دور أو اثنيناملناطق ال

وإال انتمي الطابق الواحد إلى برج ال يقوى  ،ليدقصور ذات انتيجة وهذا  ،أن نجد مبن  يتجاوز هذا االرتفاع

 ،على التعمير طويال. وال تختلف طريقة البناء في هذة املناطق عن مثيالتها في الكتلة السكككككككككككككككنية الرسككككككككككككككمية

ولكن يترك أغلبهككا بككدون طالء  ،أو الحوائط الحككاملككة ةحيكك  تسككككككككككككككتخككدم طريقككة البنككاء بككالهيككاكككل الخرسكككككككككككككككانيكك

ويغلب على هذه املناطق الذوق الريفي املتأثر  ،اد رخيصة في التشطيباتوالبعك مجها يستخدم مو  ،خار ى

فإن هذه املناطق  ،من الطمي أو اآلجر غير املصككككككككككككقول بالنار. أما بالنسككككككككككككبة للمرافق العامة بالعيش في مبان  

وقد يعتمد  ،تعاني من نقص شككككككككككككككديد في املرافق العامة التي تعتبر لدى أصككككككككككككككحاب العقارات من الكماليات

فهو  يدق طلمبات لسككككحب املياه الجوفية واسككككتعمالها في حياتهم اليومية. أما الصككككرف الصككككح سكككككان علىال
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وعنكككد االمتالء يتم النزح  ،للصككككككككككككككرف الجوفي في بكككاطن األرض "الترنشككككككككككككككككات أو البيكككارات"يتم عن طريق عمكككل 

وكذلك يوجد  كيروسككككككككين.لية. أما الكهرباء فيسككككككككتعاض عجها باللمبات التي تضككككككككاء بالوية أو اآلاليدبالطريقة 

ارتفاع في عدد األفراد املوجودين باألسككككككككككككرة الواحدة، وارتفاع نسككككككككككككبة اإلعالة، ويصككككككككككككل متوسككككككككككككط عدد أفراد 

( أفراد، وهو ما يسككككم  باملتوسككككط العام، إذ قد يصككككل العدد في هذه الحالة إلى 6األسككككرة الواحدة إلى حوالي )

ا ل سرة الواحدة لعدة أسباب،18-15حوالي ) مجها ارتفاع عدد املواليد، وزيادة عدد األفراد القادمين  ( فرد 

ا،  ا يكون الوضككككككككككككككع املكالي ل فراد بكالعشككككككككككككككوائيكات مترديك  للعمكل في املكدن من رجرة داخليكة أو خكارجيكة. وأيضككككككككككككككك 

 وغياب الخدمات الصحية والتعليمية والنظافة العامة.

 
 .عمارات عشوائية "املغرب" (1)شكل 

حي  يتم إلقاؤها في الشوارع  ،بهذه املناطق العشوائية ويبدو أن مشكلة القمامة لم تجد لها حال

اويساعد هذا الوضع على جعل هذه البيئة غير صحية ،أو في األراض   التي لم يتم البناء عليها بعد  ، ومصدر 

املناطق تغلب عليه  رض والحيوانات الضككككككككككككككالة. وتخطيط هذهللناموس والحشككككككككككككككرات الضككككككككككككككارة والقوا ادائم  

( م 6و) ة( م للشكككككككككككوارع الجانبي4من حي  عرض الشكككككككككككوارع الذي يتراوح ما بين ) ،سكككككككككككمات تكاد تكون موحدة

 ،م( 60 – 40تتراوح مسكككككككككاحئها ما بين ) يوقطع األراضككككككككك  ،م( 400 – 300وأطوالها من ) ،للشكككككككككوارع الرئيسكككككككككة

 فهذه ،والفراغيبخالف التتابع البصكككككككككري وذلك  ،وبالنسكككككككككبة للفراغات واملسكككككككككاحات الخضكككككككككراء فال وجود لها

اواالستخدام  ،املناطق لها في هذهتعتبر رفاهية ال مكان   .هو االستخدام السكني األك ر شيوع 

عدبينما 
 
نها تدخل في إال أ ،في األرياف صكككككككككككالحةالتنفيذ املباني الرديئة اإلنشكككككككككككاء والتصكككككككككككميم و  قد ت

ي  إنها تشككككككذ عن املألوف في املدن، وال تفسككككككح املجال لبناء ح ،عداد العشككككككوائيات إذا ما أنشكككككك ت في املدينة

في توصكيل الصكرف الصكحي  ام ال يرغب أسكاسك  هوبعضك ،ةالسككان املالي قدرةاملرافق الضكرورية التي هي فوق 

 ا للتكاليف.نظر   ،واملياه والكهرباء وجمع القمامة
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 مدن الصفيح •

سككم   األكواخ  أماكن هي ،ليدمدينة الصككفيح أو منطقة وضككع ا
ا
اسككتيطان املسككاكن املرتجلة، التي ت

أو العشككش املصككنعة من الرقائق الخشككبية، واملعادن املموجة، وألواح من البالسككتيك وصككناديق من الورق 

ى. تلك املسككككككككككككككتوطنات عادة ما توجد ع أطراف املدن أو في الحدائق العامة، أو بالقرب من خطوط  نداملقو 

  تلك ا ما تسككككمأو مواقع مقلب قمامة املدينة. وأحيان   ،أو البرك ،نهار، أو البحيراتاأل وأالسكككككة الحديدية، 

ومدينة  .أو املسكككككككتوطنات العفوية ،أو املسكككككككتوطنات غير الرسكككككككمية ،ليداملسكككككككتوطنات بمسكككككككتوطنات وضكككككككع ا

املأمونة،  مدادات املياهإواملرافق الصحية السليمة، و  الصفيخ التقليدية عادة ما ينقصها النظافة الالئقة،

وتوجد غالبية مدن الصكككككفيح في الدول  ضكككككروريات بشكككككرية أسكككككاسكككككية. ةوالكهرباء، والشكككككوارع الصكككككحية، أو أي

 .(3)،(2)،(1)الدول املتقدمة من ا في بعك أجزاءولكجها توجد أيض   ،النامية

 
 .أكواخ من الخشب أو الصاج أو الكرتون مقامة في الشوارع –سكان العشش  (2)شكل 

ملا كانت اإلنشكككككككككاءات غير رسكككككككككمية وغير موجهة من قبل التخطيط العمراني، فليس هناك شكككككككككبكة 

كما ال يوجد تقسكككككككككككيم ل رض لتحديد مواقع املباني  ،شكككككككككككوارع رسكككككككككككمية، وال أرقام منازل وال أسكككككككككككماء شكككككككككككوارع

مثل شككككككككككككككبكات املجاري والصككككككككككككككرف  ،تلك املسككككككككككككككتوطنات يعوزها كل الخدمات العامةالسكككككككككككككككنية. كذلك فإن 

الصككحي، أو الكهرباء، أو املياه اآلمنة الجارية، أو تصككريف مياه األمطار، أو إزالة القمامة، أو سككبل الوصككول 

من  هجدت تلك املوارد، فإنإلى وسكككككككككككككائل النقل العام، أو خدمات التحكم في الحشكككككككككككككرات واألوبئة. وحت  لو و 

                                                 
(1)  Greek immigration crisis spawns shanty towns and squats Nick Squires and Paul Anast, The 

Telegraph, (September 7, 2009). 

(2) What America Looked Like: Puerto Rican Slums in the Early 1970s The Atlantic (July 17, 

2012). 

(3)  Showdown Looms Over Europe's Largest Shantytown LAUREN FRAYER, National Public 

Radio (Washington DC), April 27, 2012. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/6147072/Greek-immigration-crisis-spawns-shanty-towns-and-squats.html
https://www.theatlantic.com/national/archive/2012/07/what-america-looked-like-puerto-rican-slums-in-the-early-1970s/259878/
http://www.npr.org/2012/04/27/150824559/showdown-looms-over-europes-largest-shantytown
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أي نوع من الصككككككككككيانة. كما أن مدن الصككككككككككفيح تفتقد  ىنها غير منظمة، وال يعتمد عليها، وأنها ال تتلقاملرجح أ

دة في املسككتوطنات الرسككمية املنظمة، بما في ذلك اإلشككراف األمني، وتوصككيل و كل الخدمات األسككاسككية املوج

ا على املدن الصكككككككككككككفيحية تشككككككككككككككل خطر  البريد، والخدمات الصكككككككككككككحية، ومكافحة الحرائق. والحرائق باألخص 

ليس لغياب محطات إطفاء الحريق، وال لصكككككعوبة مرور عربات اإلطفاء لغياب شكككككبكة الشكككككوارع التي تسكككككهل 

ن مواد البنككككاء قككككابلككككة حقيقككككة أ، ولكن الخطورة تكمن كككككذلككككك في كثككككافككككة املبككككاني و )1(مرورهككككا خالل املككككدينككككة

م( 1953احككت "تشكككككككككككككككك كيككب مككاي"، بهونج كونج في أواخر ). على سككككككككككككككبيككل املثككال النيران التي اجتكك(2)لالحتراق

عادة حكومة االسككككككككتعمار أن تنتكككككككك ئ منطقة إل ، مما دفع سكككككككككان املسككككككككتوطنةمن  ا( مشككككككككرد  53,000فخلفت )

 استيطانهم.

 
 .1953حرائق "تشك كيب ماي"، بهونج كونخ في أواخر  (3)شكل 

عن ( Alexander Granthamأعلن حكاكم هونج كونج ألكسككككككككككككككنكدر جرانئهكام ) ،قائالحر تلكك عقكب 

على فكرة إنشككككككاء مبان متعددة الطبقات للمهاجرين من سكككككككان مدينة الصككككككفيح،  بناء   ،برنامج إسكككككككان عام

املعرضكككككة ملخاطر  لسككككككان األكواخقاومة للحريق والفيضكككككانات املنشكككككئات واملايات الجديدة حي  توفر البنب

وأنشكك ت وحدات سكككنية صككغيرة مسككاحة كل  ،ما بقي من مدينة الصككفيح إزالة توتم ،والفيضككاناتالحريق 

. أما اإليجار للمتر (3)( ساكن2,500وكل وحدة تأوي خمسة أ خاص، وسعة كل مبن  ) ،2( م28مجها حوالي )

املربع من املسكككككككككن فكان يؤجر بحوالي خمس اإليجار ملكاتب رجال األعمال. ولقد وصككككككككف السككككككككياح األجانب 

                                                 
(1)  Jorge Hernández. "Sólo tres unidades de bomberos atienden 2 mil barrios de Petare" (in 

Spanish). 

(2)  See the report on shack fires in South Africa by Matt Birkinshaw as well as the wider 

collection of articles in fires in shanty towns at A Big Devil in the Jondolos: The Politics of 

Shack Fires Prepared by Matt Birkinshaw, August 2008 Abahlali baseMjondolo Movement 

SA. 

(3)  Wiltshire, Trea. [First published 1987] (republished & reduced 2003). Old Hong Kong – 

Volume Three. Central, Hong Kong: Text Form Asia books Ltd. Page 7. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Grantham
http://www.eluniversal.com/2009/07/04/ccs_art_solo-tres-unidades-d_1460015.shtml
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تاريخ املساكن  رباملبالغة في دور الحرائق على م املساكن بأنها أشبه بالسجون، واتهم البعك الحكومةتلك 

 .(1)الشعبية في هونج كونج

مخططها إلعادة إعمار املنطقة نتيجة معارضة كبيرة من العديد ممن وقد تراجعت الحكومة عن 

  يحتوي ارأوا أن املنطقة من رموز تاريخ هونج كونج. والخطة البديلة إلحيا ها تضككككككككمنت بيت شككككككككباب ومتحف  

 ملقيمين فيها، وتاريخ اإلسكان الشعبي. اوصور   اعلى  جر تم ترميمه، وقصص  

عكككاليكككة من الجريمكككة، وتعكككاطي املخكككدرات واالنتحكككار وتفتكككككككككككككك ي مكككدن الصككككككككككككككفيح من معكككدالت تعكككاني  

( الصكككككحفي السكككككويسكككككري أشكككككار إلى أن مناطق وضكككككع اليد Georg Gersterاألمراض  غير أن جورج جرسكككككتر )

بناء قد تكون محل أمل، ومشككككككككككككككاهد من ثقافة مضككككككككككككككادة على النقيك من العشككككككككككككككوائيات، رغم قبح مواد ال

 .    (2)  وقد خص باإلشارة غزوات برازيليا عاصمة البرازيلاا قوي  صعودي   اتشجع على إمكانية التغيير وزخم  

( الكاتب األمريكي املهتم بشككككككككككككككؤون البيئة واألرض أن Stewart Brandوقد كتب سككككككككككككككتيوارت براند )

ن كثافة السكان أعلى نسبة في مدن أخرى )مليون مدن خضراء )صديقة للبيئة(  فرغم أهي مدن الصفيح 

ا على األقدام أو الناس يتنقلون سكككككككككككير  و  ،سكككككككككككئهالكا للطاقة واملواداألقل افمي للميل املربع في ممباي(  نسكككككككككككمة

 ،الهوائية أو الريكشا أو باملشاركة في سيارة أجرة. ومع ذلك فليس كل ش يء فعال في العشوائياتالدراجات 

ا ألنها ففي العشككككككككككككوائيات البرازيلية حي  يسككككككككككككرق السكككككككككككككان الكهرباء فإنهم يتركون األضككككككككككككواء طول اليوم نظر  

 . (3)غير أن تدوير املواد املسئهلكة أسلوب حياة في العشوائيات ،مجانية

 أمثلة:

 الدول الناميةأول: 

مككدن الصككككككككككككككفيح توجككد في عككدد من الككدول  وأكبر مككدينككة صككككككككككككككفيح في آسككككككككككككككيككا: أورانجي في كراتتككككككككككككك ي 

( وتوجد في idonvillesBفي الدول الفرانكفورتية تسم  مدن الصفيح مدن العلب الصفيح )و. (4)بباكستان

 دول مثل تونس وهيتي. والدول األخرى التي فيها مدن صفيح تشمل:

                                                 
(1)  Smart, Alan. (2006). The Shek Kip Mei Myth: Squatters, Fires And Colonial Rulers in Hong 

Kong, 1950–1963. 

(2)  Georg Gerster, Flights of Discovery: The Earth from Above, 1978, London: Paddington, p. 

116. 

(3)  Stewart Brand, "Stewart Brand on New Urbanism and squatter communities", The New Urban 

Network, reprinted from Whole Earth Discipline, Penguin. 

(4)  Daniel Tovrov, 5 biggest slums in the world , IB Times (December 9, 2011). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Gerster
https://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_Brand
https://en.wiktionary.org/wiki/bidonville#French
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Gerster
http://newurbannetwork.com/article/stewart-brand-new-urbanism-and-squatter-communities-13243
http://www.ibtimes.com/5-biggest-slums-world-381338
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 (.Imijondolo( أو إميجوندولو )Townshipsجنوب أفريقيا حي  تسم  البالد ) •

 (.Mathare( ومازير )Kiberaكينيا تتضمن عشوائيات كبرى ) •

 (.Squatter Areasمناطق واض ي اليد )  الفليبين حي  تسم •

 (.Barriosفنزويال حي  تسم  بارريو ) •

 (.Favelasالبرازيل حي  تسم  فافيالس ) •

 (.Villas Miseriaفيالت البؤس أو فيال ميزيريا )  األرجنتين حي  تسم •

 حي  تسم  بمدن الصفيح. ،مثل جمايكا وترنيداد وطوبيجو ،جزر الهند الغربية •

 بيرو حي  تسم  بمدن الصغار. •

وتوجد في املدن الصغيرة في تشيلوبتييفو  ،(Truščóbaروسيا حي  تسم  تروشوبا ) •

(Chelobityevoخارج موسكو )(1)،(2). 

 .)5(،(4)،(3)كما يوجد عدد كبير من سكان مدن الصفيح في بنجالدش والصين

 الدول املتقدمة ثانيا: 

دة في بعك الدول. و رغم أن مدن الصكككككفيح أقل اسكككككتفحاال في الدول املتقدمة، فإنها ما زالت موج

فإن التدفق املتزايد من املهاجرين قد غزا مدن الصكككككككفيح في مدن  ،ورغم قلة وجود مدن الصكككككككفيح في أوروبا

 . (6)تستخدم كنقاط دخول ألوروبا، بما في ذلك أثينا والباترا باليونان

                                                 
(1)  For Russia’s Migrants, Economic Despair Douses Flickers of Hope MICHAEL SCHWIRTZ, 

New York Times (February 9, 2009). 

(2)  Moscow's Muslim Slums Now Breeding Grounds for Despair Moscow Times (2010). 

(3) "ISUH home". 

(4)  Demolitions limit slum villages to city outskirts. 

(5)  "People's Daily Online -- "Slums" sting Chinese cities, hamper building of harmonious 

society". Retrieved 23 July 2015. 

(6)  Squires, Nick; Anast, Paul (September 7, 2009). "Greek immigration crisis spawns shanty 

towns and squats". The Daily Telegraph. London. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Township_(South_Africa)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kibera
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathare
https://en.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://en.wikipedia.org/wiki/Favela
https://en.wikipedia.org/wiki/Villas_miseria
https://www.nytimes.com/2009/02/10/world/europe/10migrants.html
http://www.themoscowtimes.com/columns/article/moscows-muslim-slums-now-breeding-grounds-for-despair/400345.html
http://www.isuh.org/download/dhaka.pdf
http://olympics.scmp.com/Article.aspx?id=1419&section=insight
http://english.peopledaily.com.cn/200509/09/eng20050909_207472.html
http://english.peopledaily.com.cn/200509/09/eng20050909_207472.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/6147072/Greek-immigration-crisis-spawns-shanty-towns-and-squats.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/6147072/Greek-immigration-crisis-spawns-shanty-towns-and-squats.html
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ال ككككككككككككككوفي مدريد بأسبانيا، توجد أكبر عشوائية في أوروبا، وهي بي من الطبقة الدنيا يسم  كايدا ري

(Cañada Real ويعتبر مدينة صكككككككفيح، ليس فيه نظام تعليم رسكككككككمي، أو مدارس أطفال مهنية، أو عيادات )

 . (1)صحية حديثة

 Bairros de( أو بيرروس دي التككا )Barracasوفي البرتغككال، توجككد مككدن صككككككككككككككفيح تعرف ببراكككاس )

lata )وغالبيئهم  ،سككككككككجها مهاجرون من مسكككككككتعمرات البرتغال السكككككككابقة في أفريقيا والغجر من شكككككككرق أوروباي

 يوجدون في منطقة مدينة لشبونة.

 وفي الواليات املتحدة شهدت بعك املدن مثل نيوورك وأوكالند إنشاء مدن الخيام. 

الكولونيككاس  ،والتي تضككككككككككككككككاهي مككدن صككككككككككككككفيح ،ومن املسككككككككككككككتوطككانككات التي توجككد في الككدول املتقككدمككة

(Colonias( على حدود املكسيك، والبدونفيل )Bidonville .في فرنسا التي توجد على أطراف املدن ) 

على البقاء في أماكن التجديد العمراني التي لم تطورها  وفي بعك الحاالت، تثابر مدن الصككككككككككككككفيح

 الحكومات املحلية بعد، أو في مناطق الخالف السياس ي. 

 التطور 

وتبدأ غالبية مدن الصفيح كمؤسسات غير مستقرة ألقيت عشوائيا معا دون خدمات اجتماعية 

ة يقوم سكككككككككككككككانها بأغلب وفي العاد ،أو مدنية أسككككككككككككككاسككككككككككككككية. وبمةكككككككككككككك ي الوقت تتلقى املنشككككككككككككككدت بعك التطوير

اإلصككككككككككككككالحككات. وفي بعك األحوال تقوم منظمككات املجتمع بككالعمككل مع املنظمككات غير الحكوميككة والشككككككككككككككركككات 

وبعك تلك وبناء مدارس محلية.  ،الخاصكككككككة والحكومة بمد خطوط توصكككككككيل مياه البلدية، ورصكككككككف الطرق 

( في ليما Los Olivosوس أوليفوس )للطبقة الوسككككطي. ومن األمثلة الفريدة بي ل األكواخ تحولت إلى ضككككواح  

إلى جانب  ،( الذي يعبر أكبر مووالت ليماMegaplaza Shopping Mallببيرو. ومركز التسككككككككككككككوق ميجابالزا )

وحت  عيادات جراحة البالسككككككككككككككتيك  ،ب، وكازينوهاتااملجتمعات التي تسكككككككككككككككن في تجمعات لها أسككككككككككككككوار وأبو 

)التجميل( تعتبر من بعك التحسكككككككككككينات الكثيرة التي تحولت إليها ما كان من أكواخ آيلة للسكككككككككككقوط. وعديد 

خيرة، حت  إنها تجتذب السككككككككككككككياح من أحياء الفقراء البرازيلية قد أدخلت عليها إصككككككككككككككالحات في السككككككككككككككنوات األ 

. هذا (2)الذين يتدافعون إللقاء نظرة على نمط الحياة الوردية على قمة املناطق املرتفعة في ريو دي جينيرو

الخدمات إلى حي  إن بعك املدن الجديدة ما زالت تفتقد  ،اإلعمار جرى على مدى حقبة طويلة من الزمن

                                                 
(1)  Fotheringham, Alasdair (November 27, 2011). "In Spain's heart, a slum to shame 

Europe". The Independent. London. 

(2)  Clarke, Felicity (May 16, 2011). "Favela Tourism Provides Entrepreneurial Opportunities in 

Rio". Forbes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ada_Real
https://en.wikipedia.org/wiki/Colonia_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Olivos_District
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/in-spains-heart-a-slum-to-shame-europe-6268652.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/in-spains-heart-a-slum-to-shame-europe-6268652.html
http://www.forbes.com/sites/megacities/2011/05/16/favela-tourism-provides-entrepreneurial-opportunuties-in-rio/
http://www.forbes.com/sites/megacities/2011/05/16/favela-tourism-provides-entrepreneurial-opportunuties-in-rio/
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ى تحسكككككين األكواخ تدريجيا بدال من إعادة توطيجها إلى أجزاء بعيدة إل ااألسكككككاسكككككية. ومع ذلك فإن هناك توجه  

. والعديد من مدن (1)على أن يحل محلها مجتمعات مغلقة عليها بوابات فوق حطامها ،عن املدينة الكبرى 

)التي تحول النفكايكات العضككككككككككككككويكة إلى سككككككككككككككمكاد بعمليكات  (2)الصككككككككككككككفيح بكدأت تسككككككككككككككتخكدم مراحيك التسككككككككككككككميكد

يكةن عديد من الناس الذين يعيشككون في العشككوائيات الو  .(3)كيميائية(، واأللواح الشككمسككية املولدة للطاقة

ومع كل ذلك فإن عدم املسكككككككاواة املقترنة بمدن الصكككككككفيح في  ،)4(في متناولهم الهواتف الخلوية وحت  اإلنترنت

 . (5)تصاعد

 يات أزقة وسط املدينةعشوائ •

عامرة باألزقة الجانبية، خاصكككككككة في قلب املدينة. وملا كانت األزقة  تكون  كثير من املدن حول العالم

عادة ما تربك خلف املباني الفاخرة على مشككككككككككككككارف الشككككككككككككككوارع والطرق الكبرى في املدينة، فمن السككككككككككككككهل أن 

بحي  تتحول إلى  ،ا ما تتواصككل تلك األزقة الضككيقةا إلى عشككوائيات نتيجة إهمالها. وكثير  ا رويد  تتحول رويد  

 خلية نحل تعيش في عزلة عن املجتمع حولها.  

 ،وملا كانت واشكككككككنطن دي سككككككك ي مدينة مشكككككككاة، احتاج العمال مسكككككككاكن على مقربة من مركز املدينة

اغرة وبهذا شيد مالك األراض ي من الطبقة املتوسطة مساكن للعمال غير الحرفيين في قطع أرض خلفية ش

. وفي تلك النوابي املندمجة كان البيك يسكككككنون في بيوت مطلة على (6)يمكن الوصككككول إليها عن طريق أزقة

بينما عاش السكككككود في أماكن غالبيئها أزقة جانبية. ومن يتصكككككور أزقة الحضكككككر، تخطر على مخيلته  ،الشكككككارع

القمامة الضككككككخمة ودرجات  سككككككالك ضككككككيقة يخترقها املارة الختصككككككار الطريق بين صككككككناديقملصككككككورة مباشككككككرة 

الهروب من الحرائق خلف املباني السكككككككككنية. إال أن األزقة في واشككككككككنطن دي سكككككككك ي زادت عن األزقة املعتادة في 

نها موصلة إلى طرق رئيسة أكما  ،أنها كانت موطن مجتمعات الطبقة العاملة التي عاشت في منشدت صغيرة

                                                 
(1)  "Informality: Re-Viewing Latin American Cities". Retrieved 23 July 2015. 

(2)  Thomson Reuters Foundation. "Thomson Reuters Foundation". Retrieved 23 July 2015. 

(3)  "Youth Bring Low-Cost Solar Panels to Kenyan Slum". Retrieved 23 July 2015. 

(4)  "IT for schools, Schools, Education, Technology, UK news, Online learning e-learning 

(Education)". The Guardian. London. May 8, 2001. 

(5)  "UN study says wealth gap in Latin America increases- A study by the United Nations suggests 

the gap between the rich and the poor in much of Latin America is widening.". BBC News. 

August 21, 2012. 

(6)  James Borchert, Alley Life in Washington: Family, Community, Religion, and Folklife in the 

City, 1850-1970 (Chicago: University of Illinois Press, 1980). 

http://www.crassh.cam.ac.uk/events/1324/87
http://www.trust.org/alertnet/news/bill-gates-foundation-puts-money-on-solar-powered-toilet
http://www.worldwatch.org/node/5172
https://www.theguardian.com/education/2000/oct/17/itforschools.schools5
https://www.theguardian.com/education/2000/oct/17/itforschools.schools5
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19339636
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19339636
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في  اءتحككككدة على نقيك الجتو التي يتركز فيهككككا الفقر في منككككاطق سكككككككككككككككنيككككة. واألزقككككة في عككككاصككككككككككككككمككككة الواليككككات امل

 . (1)ايومختلطة مع مساكن الطبقة العل ،مبع رة في سائر املدينةو الشمال، 

وبينما كان غياب وسكككككككككككائل املواصكككككككككككالت هو املسكككككككككككاهم األكبر في أسكككككككككككباب بناء مسكككككككككككاكن األزقة، فإن 

ا في التوزيع الجديد  ا كبير  للمساكن. وبينما كانت األزقة باألساس استجابة لقيود البح  عن الربح لعب دور 

مدينة املشككككككككككككككاة، فلقد شككككككككككككككيدت بناء  على العديد من القرارات الفردية ملالك األراضكككككككككككككك ي، والبناؤون وغيرهم، 

 استجابة للطلب الذي بدا ملحا ملساكن منخفضة التكاليف.

 
 .ة( زقاق في قلب العاصمة األمريكي4شكل )

ا على طبيعككة وخصكككككككككككككككائص مجتمعككات ا كبير  األربككاح املرجوة والجهود الالزمككة لتحقيقهككا، أثرت تككأثير  

ا، وبنيكككت بكككاسككككككككككككككتخكككدام مواد أرخص من املواد ضككككككككككككككيقكككة جكككد  و فغكككالبيكككة مسكككككككككككككككككاكن األزقكككة مزدحمكككة،  ،األزقكككة

نتيجة أزمة  املسككككككككتخدمة في األبنية املطلة على الشككككككككوارع. ورغم ذلك اسككككككككتطاع املالك أن يتقاضككككككككوا إيجارات

ن بجوار الحكومة الفدرالية  حي  املسككككككككككاكن بعد الحرب األهلية وفرار العبيد األفارقة إلى العاصككككككككككمة الئذي

 وغير خاضككككككككعة لسككككككككلطة أي من الواليات.( District of Columbia (DC)) ن العاصككككككككمة تتبع منطقة كولومبياإ

حي  كونوا مشككاعر خاصككة  ،األزقةوكانت النتيجة أن مجتمعات السككود أصككبحت مقصككورة على مجتمعات 

نتيجة طبيعة املدينة القائمة على السككككككككير على  ك،نحو املكان. وربما سكككككككككن الناس بمقربة بعضككككككككهم من بع

 . (2)في االنشطار بين سكان األزقة وسكان الشوارع ااألقدام  ولكن عدم املساواة كان ملموس  

                                                 
(1)  Charles F. Weller (1909). Neglected Neighbors. Philadelphia. 

(2)  Alley Dwellings in Downtown D.C. Whose Downtown?  Displacement, Resistance, and the 

Future of the Community for Creative Non-Violence (CCNV) Shelter in Washington, DC; 

2017. 



 

 

 تجارب عاملية في تطوير العشوائيات

28 

 عشوائيات األسطح •

ا،عشككوائيات األسككطح هي املسككاكن غير القانونية على أسككطح املباني السكككنية. وهي ظاهرة  ، عموم 

كمسكككاحة مسكككطحة ومحاطة  تصكككميم سكككقف املبن  نإ إذ ،الدول األسكككيوية واألفريقية منتشكككرة في عديد من

ويضكككاف تحت سكككطح  ،بسكككور يتيح اسكككتخدامه في أغراض حيوية، خاصكككة وأن أرضكككيته من األسكككمنت املسكككلح

للحماية من األمطار وحرارة الشككككككككككككككمس. ففي مصككككككككككككككر على سككككككككككككككبيل املثال، كان  أرضككككككككككككككيته طبقة من القطران

أصككككحاب املباني الذين يعيشككككون فيها يضككككيفون غرفة على السككككطح كمخزن إلى جانب عشككككش للدواجن، كما 

ا ما يلعب أطفال ا التساع رقعته لنشر املالبس بعد الغسيل لتجفيفها وتهويئها، وكثير  يستخدم السطح نظر  

األسككككككطح. وقد يتضككككككمن السككككككطح عدة غرف متناثرة كمأوى للخدم أو لسكككككككن  بواب العمارة. وقد  املبن  فوق 

تسككككككككككككككتأجر تلك الغرف في بعك األحياء الفقيرة كمسكككككككككككككككن بصككككككككككككككورة فردية ومؤقتة بإيجارات زهيدة. وكانت 

تشككككككير إلى ضككككككيق حاله وعدم  "عشككككككش الفراخ"ا سكككككككان ن السككككككطح أو مجاز  ااإلشككككككارة إلى فرد على أنه من سككككككك

 وجود أهل له. وعشوائيات األسطح منتشرة ومتالزمة مع عشوائيات املباني السكنية حول العالم. 

 أمثلة:

 هونج كونج 

ا من مثل هونج كونج، حي  إن عدد   ،متفشية في بعك الدول  )عشوائيات األسطح( هذه الظاهرة

اج إلى يحتاال الفقراء ال يسكككككككككككككتطيعون تأجير شكككككككككككككقق تقليدية نتيجة ارتفاع إيجارات املسكككككككككككككاكن، إلى جانب أن 

. وبهذا السكككككتالمه دور الاالنتظار لعدة سكككككنوات قبل أن يأتي  يسكككككتلزم مسككككككن في تجمعات املسكككككاكن الشكككككعبية

. ووفقا إلحصككائيات سكككان سككطح املبانيأعلى  "عشككش"مثل املعيشككة في  ،كانوا يضككطرون للبح  عن بدائل

ثم ازداد هذا العدد بعشكككككرات اآلالف  ،(1)( يسككككككنون فوق األسكككككطح 3,982هناك )كان ، (2006) هونج كونج

بعد مرور سككككككككككككككنوات قليلة. وقد بدأت تلك الظاهرة في التصككككككككككككككاعد في العقد الخامس والسككككككككككككككادس من القرن 

 ،ا من الحكم الشككككيو ي إلى هونج كونجرار  فعندما هاجر بعك الصككككينيين من األراضكككك ي الصككككينية  ،العشككككرين

 إلى زيادة الطلب على مساكن في متناول املهاجرين. ىمما أد

والتي توفر بيئة معيشككككككية متدنية أصككككككبحت  ،وعشككككككوائيات املعاقل واألسككككككطح، املنخفضككككككة اإليجار

السكككككككككابع والثامن انتعش  ينوفي الحقبة ما بين العقد .ا في هونج كونج في بدايات العقد السكككككككككابعأك ر شكككككككككيوع  

بما زاد في تكاليف املسكككككككككككاكن. وبغفلة الحكومة عن حاجة  ،االقتصكككككككككككاد في هونج كونج بصكككككككككككورة محسكككككككككككوسكككككككككككة

                                                 
(1)  "2006 Population By-Census Summary results" . Population By-Census Office & Census and 

Statistics Department. 2006. 

http://www.census2011.gov.hk/pdf/summary-results.pdf
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منخفك  اختيارات بديلة ملأوى  املواطنين إلى إسكككككان بأسككككعار معقولة، زاد الضككككغط على الناس للبح  عن

يجار وفترات االنتظار الطويلة للحصول . ومع غياب املأوى منخفك اإل (1)اإليجار، مثل عشوائيات األسطح

ا بهم ا خاصكك  على مأوى في املسككاكن الشككعبية اسككتمر الناس يعيشككون في عشككوائيات األسككطح، وكونوا مجتمع  

في دولة تسكككككككككتشكككككككككري فيها الطبقية التي توارثوها عن املسكككككككككتعمر. وكثير من سككككككككككان أسكككككككككطح املنازل عاشكككككككككوا في 

 ،أو باكستان ،مثل نبيال ،سيويةالجدد جاؤوا من دول آ ناوغالبية السك( سنة. 30أكواخهم ما يزيد على )

 أو من الصين األم.

أقبل الناس قد ف ،وبينما بلغ شككككككراء املسكككككككن القانوني أك ر من عشككككككرين مرة ثمن مسكككككككن السككككككطح

 ،على شكككراء مسكككاكن األسكككطح غير القانونية في السكككوق املشكككبوهة )الرمادية(. والفارق بين املسككككنين شكككاسكككع

 . (2)حي  كانت تتميز هونج كونج بأنها املدينة الفاخرة األعلى تكلفة في العالم

 
 .( إحدى عشوائيات األسطح، هونج كونج5شكل )

وكانت املنشدت املكعبة فوق املباني السكنية في العقدين الخامس والسادس تتراوح مساحئها على 

بن  من األسككككككككككككككمنككت املسككككككككككككككلح والحوائط الطوبيككة، بينمككا امربعكك   ا( متر  28)( إلى 9وجككه العموم مككا بين )
ا
، وقككد ت

بن  كأكواخ من الخشككككككب والقصككككككدير. ويفصككككككل األكواخ ممرات ضككككككيقة للغاية. وقد يتسككككككع السككككككطح  بعضككككككها يا

لنشر الغسيل. وقد توجد  "مشاع"وجد مساحة تلتخصيص شطر منه لزراعة النباتات والخضروات. كما 

(  ككككخص يعيشككككون على سككككطح أحد 100أجهزة لتكييف الهواء في املباني الصككككلبة. وعلى سككككبيل املثال، كان )

املباني الكبري قبل هدمه كجزء من مشككاريع إعادة اإلعمار خالل سككياسككة جديدة تسككمح ببناء مبان سكككنية 

ن أمكككككام أولئكككككك ومن هم في نفس ظروفهم ة ومراكز تسككككككككككككككوق على أنقكككككاض املبكككككاني القكككككديمكككككة. ولم يكدجكككككديككككك

                                                 
(1)  Aris Teon (4 May 2013). "Skyscrapers and skyslums-Hong Kong's rooftop houses". My new 

life in Asia - Blogspot. 

(2)  Saga MacFarland (23 September 2011). "World's most expensive luxury city is...". CNN. 

http://my-new-life-in-asia.blogspot.hk/2013/05/hong-kong-rooftop-slums-skyscrapers-skyslums.html
http://business.blogs.cnn.com/2011/09/23/worlds-most-expensive-luxury-city/?iref=allsearch
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حي  يعيشكككون في أقفاص أو  ،املعيشكككية بعد طردهم من األسكككطح سكككوى اللجوء إلى مباني املصكككانع املهجورة

 مهاجع. 

الذين يعيشكككككككون في عشكككككككوائيات األسكككككككطح تلفت أنظار  ،وربما عشكككككككرات اآلالف ،إن مأسكككككككاة اآلالف 

ملواطني هونج كونج. وبما أنه رات أخرى آمنة ومنخفضككة السككعر وجد اختياتا بعد يوم، ولكنه ال اإلعالم يوم  

. (1)اعملي   اوجد مصكككككككككادر أخرى إلسككككككككككان مالئم، فإن إخالء سككككككككككان األسكككككككككقف من مسكككككككككاكجهم ليس اختيار  ال ت

والحكومة تتغافل عن تلك العشكككككككككوائيات ألنها ال ترغب في أن تشكككككككككرد أولئك السككككككككككان، لعدم وجود مسكككككككككاكن 

( وحدة سكنية سنويا، بينما هناك 15,000ة )م في حالهم. فالحكومة تبني قرابونهفيترك ،شعبية تستوعبهم

نتظار. ثم إن املسككككككككككككككاكن املتاحة توجد على جزر متطرفة محيطة بهونج ( على قائمة اال 300,000أك ر من )

فإن  ،ولو أن الحكومة خصككصككت بعك الشككقق العادية على تلك الجزر لسكككان عشككوائيات األسككطح ،كونج

ا أو إرسككككككككككال أطفالهم إلى املدارس التي خصككككككككككصككككككككككئها الحكومة لتعليم األقلية االنتقال إلى العمل يوميًّ  تكاليف

ن ي عن الحيكاة في العشككككككككككككككوائيكات. كمكا أقكد يمنعهم من التخل "اللغكة الككانتونيكة"العرقيكة واملهكاجرين الجكدد 

لسكككككككهولة الوصكككككككول إلى الكثير من سككككككككان عشكككككككوائيات األسكككككككطح غير الشكككككككرعية يفضكككككككلون البقاء في مسكككككككاكجهم 

 .  (2)ولجمال املنظر من قمم املباني املرتفعة ،املدينة

 األسطح ىتداعيات سكن

o  الصحة والنظافة 

تدني مسككككتوى النظافة نتيجة تسككككرب املياه  فاملسككككاكن في  ،من بين تداعيات عشككككوائيات األسككككقف

ب لتصكككككككككككريف مياه املطر. يكما ال يوجد مزار  ،غالبيئها مصكككككككككككنعة من مواد غير مقاومة للمياه، مثل الخشكككككككككككب

 ،ومما يعقد مسكككألة النظافة وجود الفيران، والصكككراصكككير، والناموس، والذباب التي تنشكككر األوبئة واألمراض

 وتلوث األطعمة على أسطح املنازل القذرة واملزدحمة. 

أشكككككككككد عرضكككككككككة  يكونون  كما أن السككككككككككان ،وتحولت العشكككككككككوائيات إلى مفرخ للبكتيريا والفيروسكككككككككات

إن درجككككات الحرارة مرتفعككككة في العشككككككككككككككوائيككككات عن درجككككة الحرارة  إذل مراض الوبككككائيككككة وضككككككككككككككيق التنفس، 

التي تمتص الطكككاقكككة. مثكككال بي لتكككأثير  ضككككككككككككككمن مواد البنكككاء نتيجكككة فسككككككككككككككككاد الئهويكككة ووجود املعكككادن ،خكككارجهكككا

                                                 
(1)  Christopher DeWolf (27 September 2011). "Slums in the sky: Hong Kong rooftop squatters.". 

CNN. 

(2)  Peter Shadbolt (2 November 2011). "Slums with penthouse views highlight Hong Kong's 

wealth divide". CNN. 

http://travel.cnn.com/hong-kong/visit/rooftop-housing-740690
http://edition.cnn.com/2011/11/01/world/asia/hongkong-rooftop-slums/
http://edition.cnn.com/2011/11/01/world/asia/hongkong-rooftop-slums/
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العالي إلى أكواخ من صكككككفيح، ن رجروا من منازلهم أثناء إنشكككككاء السكككككد ما حدث لسككككككان النوبة الذي ،الحرارة

 شيوخ نتيجة ارتفاع الحرارة في األكواخ التي يعيشون فيها.الومات مجهم عدد كبير من األطفال و 

كما أن بعك عشككككوائيات األسككككطح ليس فيها مرافق صككككحية غير صككككنبور ملياه الشككككرب على أفضككككل 

غياب املصكككككككككاعد لعشكككككككككوائيات األسكككككككككطح  تقدير، هذا ألن تكلفة املرافق عالية بالنسكككككككككبة لتكلفة املباني. ثم إن

مما يشكل مخاطر على املسنين خاصة  ،تجبر السكان على استخدام الدرج إلى مساكجهم في املباني املرتفعة

 صحية في مفاصلهم.الشاكل ذوي املل

o األمان 

فإنها غير مصككككممة ملواجهة عواصككككف  ،ملا كانت مسككككاكن األسككككطح مصككككنعة من مواد خفيفة الوزن

مخرج واحد )ليس فيها  ى ا، خاصككة في املباني التي ليس فيها سككو . كما أن الحرائق تشكككل خطر  قوية وأعاصككير

درج للهروب من الحرائق(. والفرار من السككطح على لجلة يعوقه املمرات الضككيقة بين عشككوائيات األسككطح. 

ائيات على حمل عشكككككككككككو تنهيار املبني غير املصكككككككككككمم لاكما أن وزن شكككككككككككاغلي األسكككككككككككطح وممتلكاتهم قد يؤدي إلى 

سطحه. كذلك فإن املعادن املستخدمة في العشوائيات سهلة الصدأ تحت درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، 

 وهذا يؤثر كذلك على الجدران واملفروشات.

o الزدحام 

وجود أك ر من مائة  حتملي إذمكدسككة فوق األسككطح  ألناس عشككوائيات األسككطح عبارة عن مدوي 

ال يتسككككككككع ألك ر من عدة قطع من املفروشككككككككات واألدوات املنزلية.  ا، ربم ككككككككخص يعيشككككككككون على سككككككككقف واحد

 ذلك التكدس واالزدحام ومحدودية املرافق يجعل بيئة املعيشة مزرية.

o الصحة النفسية 

يحسكككككون بنظرة املجتمع و إن سككككككان عشكككككوائيات األسكككككطح يعانون من حياة وروح معنوية متدنية  

يحسكككككككككككون بالبؤس إذ ال خيار لهم إال املعيشكككككككككككة في بيوت قديمة كما  ،الدونية لهم نتيجة أحوالهم املعيشكككككككككككية

 ،فإن سكككككانها في خوف دائم من أن تهدم بيوتهم ،. وملا كانت عشككككوائيات األسككككطح غير مسككككموح بها(1)ومهدمة

 وبعضهم يفضل املوت على الحياة في مكان بديل.

                                                 
(1)  Sybil Wendler (27 February 2012), Public Broadcasting System (PBS) Once Upon a Rooftop, 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ioT6pdX6o18
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 عشوائيات املقابر -

مثل العديد من جيران الفليبين في آسككككككككيا، كانت الفلبين موقع نمو اقتصككككككككادي سككككككككريع عبر عقدين 

الفالحون  عنككدئككذمن الزمككان، بعككد حقبككة من الحكم العرفي والسككككككككككككككيطرة املتشكككككككككككككككددة على املنككاطق الريفيككة، 

ير أن أولئك ن عن حياة أفضكككككككل  غو والزراع ينتقلون إلى مانيال العاصكككككككمة في ثمانينيات القرن املاضككككككك ي باحث

بدأت العشكككككككككككوائيات تظهر فجأة.  ،الناس بقوا مهمشكككككككككككين من املجتمع واملدينة ذاتها. وبارتفاع عدد السككككككككككككان

مرأة وطفل أ( حي  يعيش سككككككككككككككتة آالف رجل و Navotas Cemeteryومن أبرز العشككككككككككككككوائيات مقابر نافوتاس )

 . (1)وسط املقابر املنبوشة وعظام املوتى

 
 .( عشوائيات في مدافن املوتى في مانيال بالفلبين6شكل )

تخاذها منطقة واخاصككككككككككككة في القاهرة إلى اللجوء إلى املقابر   يوفي مصككككككككككككر أدى التضككككككككككككخم السكككككككككككككان

ن ضكككككريح العائالت كان يحتوي على فناء لتلقي العزاء ويدخله النور واملاء والشكككككمس. حي  إسككككككنية دائمة  

مبنية من الطوب. وحسككككب اإلحصككككائية الصككككادرة عن الجهاز املركزى للمحاسككككبات كما أن املقابر واألحواش 

 ،والبسككاتين ،ومقابر النصككر ،يعيشككون في مقابر السككيدة نفيسككة مليون مصككري  (1.5( هناك )2008في عام )

واإلمام الليثي، وجبانات عين شككككككككككككككمس  ،واملجاورين ،والغفير ،وباب الوزير ،واإلمام الشككككككككككككككاف ي ،والتونسكككككككككككككك ي

 يمليون ألموات في املقابر وصككككل عددهم إلىومدينة نصككككر. وآخر اإلحصككككائيات املصككككرية تشككككير إلى أن شككككركاء ا

 .مصري 

                                                 
(1)  VICE Staff (Jul 21 2015).The Philippines' Cemetery Slums. VICE INTL. 

https://www.vice.com/en_us/contributor/vice-staff
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 .( عشوائيات املقابر في القاهرة7شكل )

 
 .القاهرة –( مسكن داخل مقبرة 8شكل )

 مساكن اإليواء  -

لهككا دورة ميككاه  من الغرف يواء عبككارة عن عمككارات ذات غرف منفردة، وكككل مجموعككةمسكككككككككككككككاكن اإل 

سكككككككبسكككككككت أو شكككككككقة مشكككككككتركة من لواح األ أ جرات مسكككككككتقلة بسكككككككقف من ربما يتكون املسككككككككن من  أو  واحدة

  جرتين أو ثالث، وبكل  جرة أسرة وحمام مشترك أو حمام واحد لكل دور.

حمله على املدى الطويل. هذا تا ل، نظر  تحتوي على كميات هائلة من األسككككككبسككككككت ومسككككككاكن اإليواء

مجموعة مكون من  األميانت خاصكككة في أماكن املعيشكككة والعمل. واألسكككبسكككت أو ،رغم خطورته على الصكككحة

لياف يتم اسككككككتخراجها من مناجم خاصككككككة، وهي مواد غير عضككككككوية أتتألف من  ت،التريمولي معادن من زمرة

تختلف عن  أنهكككا إال ت،أمالح السككككككككككككككيليككككا تحتوي على العكككديكككد من املعكككادن الطبيعيكككة التي يكككدخكككل في تركيبهكككا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 والكككحكككككككديكككككككد املكككغكككنسككككككككككككككككيكككوم ب الكككككككيكككمكككيكككككككائكككي والكككخكككواص الكككطكككبكككيكككعكككيكككككككة الخكككتكككالف ككككمكككيكككككككاتبكككعضككككككككككككككككهكككككككا فكككي الكككتكككرككككيككككككك

 فيها.  والهيدروجين واألكسجين والصوديوم

 
 .( مساكن اإليواء9شكل )

وقد صكككنفت الوكالة الدولية ألبحاث السكككرطان التابعة ملنظمة الصكككحة العاملية األسكككبسكككت كمادة 

وتعتمد تأثيراته الصكككككككككحية على  ،املعدنية املوجودة فيه مسكككككككككرطنة. وخطورة األسكككككككككبسكككككككككت تكمن في نوع املواد

عدد األلياف وطولها ومتانئها، وتبين وجود عالقة وثيقة بين املدة الزمنية للتعرض أللياف األسبست وشدة 

لياف األسكككبسكككت فمجها التعرض وبين التأثيرات السكككلبية على صكككحة اإلنسكككان. أما بالنسكككبة للتعرض الحاد أل

الصكككككككحة منظمة  على املعايير التي وضكككككككعئها شكككككككعاع، خاصكككككككة في أماكن املعيشكككككككة، وبناء  اإل التعرض عن طريق 

ن وإلى جانب اإلصابة بسرطا. ا( متر  17لياف األسبست في أماكن املعيشة عن بعد )أيجب أال توجد  العاملية

فإن داء األسككبسككت مرض رئوي مزمن يصككيب الرئتين نتيجة اسككتنشككاق ألياف األسككبسككت التي تتميز  ،الدماغ

يحدث اتصككككككككال  إذ ،ي بشكككككككككل عامبدقئها الشككككككككديدة، والتي تعمل على خفك كفاءة الرئتين والجهاز التنفسكككككككك 

ممكككا يؤدي إلى تحول خبيككك  لهكككذه الخاليكككا، وبكككالتكككالي ينتج عن ذلكككك  ،ليكككاف والخاليكككا في الرئكككةمبكككاشككككككككككككككر بين األ

 ( سنة. 20( إلى )15أعراضه بعد مرور ) ي ظهور سرطان الرئة، الذي تكمن خطورته ف

 الطريق املنزلق  -

( هو اصككككككككككككككطالح أمريكي ملنطقكككة فقيرة Skid Row( أو الصككككككككككككككف الزلق )Skid Roadالطريق املنزلق )

أصككككككحاب السككككككمعة السككككككيئة. هم ومن  ،وآخرون ممن لفظهم املجتمع أو نسككككككيهم ،يعيش فيها الفقير واملشككككككرد

والطريق املنزلق قد يكون أي شكككككككككككك يء من بي فقير في الحضككككككككككككر إلى بي أضككككككككككككواء حمراء إلى منطقة تجمع من ال 

ماكن يعيش فيها أو يتردد عليها أفراد مهمشككككككككككون بفقرهم أو إدمانهم ا فطريق االنزالق هي أمأوى لهم. وعموم  

صككككككككككككككفوف الزلق عندما يوجد فيها الحانات الرخيصككككككككككككككة،  من تعتبر مناطق الحضككككككككككككككر ،للمخدرات. وفي العادة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ا وإذا اسكككتخدمت مجازي    واملباني املتداعية، وأوكار املخدرات إلى جانب املالمح األخرى من اآلفات الحضكككرية

 إلى حياة  خص فقير.   قد تشيرف

ومصككككككككككككككطلح طريق االنزالق يشككككككككككككككير أصككككككككككككككال إلى الطريق الكذي ككان الحطكابون يزحلقون عليكه جكذوع 

ي بالشحم بعد قطعه من الغابة ويوضع على  ار وفروعها جاأل
 
غط الضخمة بعد قطعها، إذ كان الخشب يا

. ويبدو أن (1)تجهيز الخشكككككككب حي  ينتمي الطريق بمصكككككككنع ،فينزلق إلى أسكككككككفل ،طريق ترابي شكككككككديد االنحدار

. (2)( بالواليات املتحدةPacific Northwestاالصككككطالح ظهر أول ما ظهر في منطقة شككككمال غرب الباسككككفيك )

الككذي يفصكككككككككككككككل من عملككه أنككه "أرسكككككككككككككككل إلى طريق حيكك  كككان من التعبيرات الشكككككككككككككككائعككة اإلشكككككككككككككككارة إلى الحطككاب 

( في Pioneer Square. واألماكن التي يطلق عليها طريق االنزالق حاليا تتضكككككككككمن، ميدان  بايونير )(3)االنزالق"

( في مدينة بورتالند Old Town Chinatownواشككككككككنطن، واملدينة الصككككككككينية القديمة )مدينة سككككككككياتل بوالية 

( Tenderloin Districtطقة تندرلوين )منو بأوريجون، وصف االنزالق في مدينة لوس أنجليس بكاليفورنيا، 

الجانب  باإلضككككككافة إلى( في مانهاتان بنيويورك، Boweryفرانسككككككيسكككككككو بكاليفورنيا، والبويري ) بمدينة سككككككان

 ( في مدينة فانكوفر بمقاطعة بريتيش كولومبيا بكندا.Downtown Eastsideالشرقي من وسط البلد )

أن نموذج الطريق املنزلق يمكن أن يوجد في كثير من إال  ،ن االصكككككككككككطالح أمريكي باألسكككككككككككاسورغم أ

 الدول واألجواء والثقافات، خاصة وأن تعداد املشردين يتزايد حول العالم.

 سياتل  

عندما بدأت سكككككككاحة  ،بدأ اسكككككككتخدام طريق االنزالق في سكككككككياتل في منتصكككككككف القرن التاسكككككككع عشكككككككر

حي  كان الطريق ينحدر في منتصككككككككككككف املنطقة إلى مصككككككككككككنع هنري  ،ميدان بيونير تتوسككككككككككككع من قلبها التجاري 

 ،ي كان تدار بالبخار. وكان املصنع يعمل على مدار الساعةذ، وال(4)(illMs ’Henry Yeslerيسلر ل خشاب )

وككان العمكال والحطكابون يكأتون من جميع أنحكاء الواليكات املتحكدة. وقكد اجتكذبكت املنطقكة الواقعكة في نهكايكة 

غككالبيككة  تقرب من املصككككككككككككككنع بيوتككا لطمي الطعككام وفنككادق رخيصكككككككككككككككة لعمككال التراحيككل )حيكك  كككانككالطريق بككال

 العمال والحطابين عماال متجولين يأتون من كل مكان( إلى جانب العديد من حوانيت البيرة والخمور.

                                                 
(1)  Keniston-Longrie, Joy (2009). Seattle's Pioneer Square. Chicago, San Francisco, & 

Charleston, SC: Arcadia Publishing. p. 128. 

(2)  Turner, Wallace (December 2, 1986). "A Clash Over Aid Effort on the First 'Skid Row'". 

The New York Times. p. A20. 

(3)  Rochester, Junius; Crowley, Walt (October 17, 2002). "Yesler, Henry L. (1810-1892)". 

History Link. 

(4)  Morrison, Patt (1987-03-24). "Original 'Skid Road': Homeless Add a Sad Note to Gentrified 

Seattle Area". Los Angeles Times. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Northwest
https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_Square,_Seattle
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Town_Chinatown,_Portland,_Oregon
https://en.wikipedia.org/wiki/Tenderloin,_San_Francisco
https://en.wikipedia.org/wiki/Bowery
https://en.wikipedia.org/wiki/Downtown_Eastside
https://www.nytimes.com/1986/12/02/us/a-clash-over-aid-effort-on-the-first-skid-row.html
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
http://www.historylink.org/essays/output.cfm?file_id=286
http://articles.latimes.com/1987-03-24/news/mn-299_1_skid-row
http://articles.latimes.com/1987-03-24/news/mn-299_1_skid-row
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حيكككك  إنككككه يمثككككل الخط  ،( بكنيككككة طريق االنزالقYesler Wayن احتفظ طريق ييسككككككككككككككلر )وحت  اآل 

 .(1)الفاصل بين أثرياء سياتل والشطر الكادح الخشن من السكان

 
 .( ساحة ميدان بايونير )العريشة أو بيرجولة الساحة على اليمين(10شكل )

 
 .( طريق النزلق )مدخنة املصنع(، سياتل11شكل )

 لوس أنجلس

( نسكككمة. وفي 5,131) -( 2,668م )له ممن ال مأوى  ،أنجلسملحليين في لوس عدد املشكككردين ايقدر 

 . (2)(  خصا4,316( كان عدد املشردين في طريق االنزالق )2011)

                                                 
(1)  William C. Speidel (1997). Sons of the Profits: There's No Business Like Grow Business; The 

Seattle Story 1851 to 1901. Nettle Creek. 

(2)  “2011 Greater Los Angeles Homeless Count (page 38 -- Skid Row section)". Los Angeles 

Homeless Services Authority. 

http://www.theycountwillyou.org/Docs/HC11-Detailed-Geography-Report-FINAL.PDF
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يوجد في طريق االنزالق العديد من مراكز املشككككككككككككككردين وموفري الخدمات االجتماعية ملن ال مأوى 

مككتككطككو ككي أمككريكككككككككا و (، Weingart Center Associationنككجكككككككارت )مككثكككككككل جككمككعككيكككككككة مككركككز وايكك ،لككهككم بكككككككاملكككككككديككنكككككككة

(Volunteers of America ،) و( مؤسككككككككككككككسككككككككككككككككككة فرنتالينFrontline Foundation ،) منتصككككككككككككككف الليككككل بعثككككة و

(Midnight Mission ،) و( املركز النسككككككككككككككائي لوسككككككككككككككط البلدDowntown Women's Center وبعثة ،)اثة إغ

( العديد 2005-2007تهم قسككككككككككم شككككككككككرطة لوس أنجلس في فترة )(. وقد اUnion Rescue Mission)تحاد اال

ممن ال مأوى في رعايئهم  هم ن بنقل منت األمن في األحياء ومسككككئولين آخريمن املسككككتشككككفقات املحلية ووكاال 

 في منطقئهم إلى طريق االنزالق. مله

 سان فرانسيسكو

جوار تندرليون )قطعة طرية من لحم الخاصكككرة( هي بي صكككغير كثيف السككككان بالقرب من وسكككط 

من الفقر،  اكبير   افإن فيه قدر   ،باإلضككككككككككافة لتاريخ الحي ومجتمع الفنانين فيه ،مدينة سككككككككككان فرانسككككككككككيسكككككككككككو

مشهور بسكانه املهاجرين، وفنادق الغرف الفردية، واملطاعم االثنية، والنوادي  والحي والجريمة. ،والتشرد

وقربه من  ،والحانات، ومشكككككككككككاهد الفنون البديلة، والعدد الضكككككككككككخم ممن ال مأوى لهم، واملواصكككككككككككالت العامة

( نسكككككككككككمة مع كثافة سككككككككككككانية 28,991( كان تعداده )2000منطقة األموال واملركز املدني. وفي إحصكككككككككككائيات )

 .(1)( نسمة لكل كيلومتر مربع17,146وصلت إلى )

سكككتخدمت وكالة إعادة التعمير سكككلطة الحكومة في ا ،وخالل العقد السكككادس من القرن العشكككرين

(اال  وقامت بإزالة منطقة كبيرة يعيش فيها أصحاب  ،ستيالء على املمتلكات لصالح األمن )لقاء تعويك مجز 

تسككككككككككككككم  طريق االنزالق(. وتم بناء مركز مؤتمرات املدينة على املعاشككككككككككككككات في جنوب منطقة السككككككككككككككوق )كانت 

 . (3)،(2)أنقاض محل إقامة منخفة ي األجور الذي عاشوا فيه على مدى طويل

                                                 
(1)  American FactFinder, United States Census Bureau. "941 3-Digit ZCTA by 5-digit ZIP Code 

Tabulation Area – GCT-PH1. Population, Housing Units, Area, and Density: 2000". 

Factfinder.census.gov. 

(2)  Hartman, Chester. 1984. The Transformation of San Francisco. Totowa, NJ: Rowman & 

Allanheld. 

(3)  Averbach, Alvin. 1973. "San Francisco's South of Market District, 1858-1958: The 

Emergence of a Skid Row." California Historical Quarterly 52(3):196223. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Weingart_Center_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteers_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Frontline_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Midnight_Mission
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Downtown_Women%27s_Center&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Rescue_Mission
http://factfinder.census.gov/servlet/GCTTable?_bm=y&-context=gct&-ds_name=DEC_2000_SF1_U&-CONTEXT=gct&-mt_name=DEC_2000_SF1_U_GCTPH1_US25&-tree_id=4001&-redoLog=true&-_caller=geoselect&-geo_id=85000US941&-format=ZI-1&-_lang=en
http://factfinder.census.gov/servlet/GCTTable?_bm=y&-context=gct&-ds_name=DEC_2000_SF1_U&-CONTEXT=gct&-mt_name=DEC_2000_SF1_U_GCTPH1_US25&-tree_id=4001&-redoLog=true&-_caller=geoselect&-geo_id=85000US941&-format=ZI-1&-_lang=en
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 نيويورك

خالل معظم القرن ( Boweryفي مكككككككدينكككككككة نيويورك أطلق اسككككككككككككككم صككككككككككككككف االنزالق على البواري )

هكاجر إليهكا الهولنكديون وأطلقوا عليهكا  ،بنيويورك . والبواري منطقكة في جنوب جزيرة مكانهكاتكان(1)العشككككككككككككككرين

وإيطكككاليككا  ،(Chinatown، وهي تتضككككككككككككككمن املككدينكككة الصككككككككككككككينيكككة )(2)سككككككككككككككم الهولنكككدي الككذي يعني املزرعككةهككذا اال 

 ( البوهيمية. East Villageيليج" )وشرق القرية أو "إيست ف ،(Little Italy) الصغرى 

 شيكاغو 

مناطق صكككككككككككككف االنزالق التقليدية في شكككككككككككككيكاغو تتمركز بموازاة شكككككككككككككارع غرب ماديسكككككككككككككون غرب نهر 

. ومنذ ثمانينيات القرن العشكككرين (4)شكككارع نورث كالرك شكككمال نهر شكككيكاغو يكون  ، وبدرجة أقل(3)شكككيكاغو

 تم إصالح املنطقتين وتحويلهما إلى بي يالئم الطبقة الوسطى.

 فيالديلفيا

وصككككككككوله إلى جسككككككككر و  ،كان في فيالديلفيا صككككككككف انزالق واضككككككككح للغاية مركز حول شككككككككارع فاين غرب

 ات القرن يسككككككككككريع في سككككككككككبعينا بإنشككككككككككاء طريق معاملها تمام  بنجامين فرانكلين  غير أن املنطقة كلها طمسككككككككككت 

 .(5)املاض ي

 هيوستن 

( في مدينة هيوسككككتن  أو ما يعتبر الجانب الغربي لوسككككط املدينة Third Wardكان الجناح الثال  )

 ،هو بي النخبة أو بي الجوارب السكككككككككلكية والبيوت على الطراز الفيكتوري حت  نهاية القرن التاسكككككككككع عشكككككككككر

غير أن الحدود الشكككككككككرقية للجناح كانت فيها مجموعة من املسكككككككككاكن املتدنية اإليجار قرب جامعة تكسكككككككككاس 

 Union(. وملا أنشككككك ت محطة يونيون سكككككتيشكككككن )Sugar Hillوالتي كان يشكككككار إليها بشكككككوجار هيل ) ،الجنوبية

Station( للقطارات في )قية  بل إنها بدأت (، تدهورت املنطقة وفقدت مالمحها كمنطقة سكككككككككككككككنية را1910

                                                 
(1)  Jesse McKinley (2002-10-13). "Along the Bowery, Skid Row Is on the Skids". The New York 

Times. 

(2)  Jackson, Kenneth L. "Bowery" in Jackson, Kenneth T., ed. (2010), The Encyclopedia of New 

York City, New Haven: Yale University Press. 

(3)  David Witter (11-8-2010). Bummed Out: How Skid Row went from “The Land of the Living 

Dead” to cappuccinos and condos. New City. 

(4)  Charles W. Cushman Along Skid row - 505/7 North Clark Chgo. Photograph 

Collection Indiana University Archives / Digital Library Program Sep. 14, 1948. 

(5)  Stephen Metraux (1999). Waiting for the Wrecking Ball: Skid Row in Postindustrial 

Philadelphia. Journal of Urban History, Vol. 25 No. 5, July 1999 690-715. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bowery
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinatown,_Manhattan
https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Italy,_Manhattan
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Village,_Manhattan
https://www.nytimes.com/2002/10/13/style/along-the-bowery-skid-row-is-on-the-skids.html?pagewanted=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_T._Jackson
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Encyclopedia_of_New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Encyclopedia_of_New_York_City
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في التدهور بما تقدمه من خدمات للمسكككككككككافرين  وانحدرت بسكككككككككرعة إلى صكككككككككف انزالقي في تسكككككككككعينيات القرن 

إقامة متدنية. وتوقف قطار الركاب عن املرور باليونيون  تحولت الفنادق إلى مكان وسكككككككككككككرعان ما ،املاضككككككككككككك ي

 . (1)ستيشن

 فانكوفر، كندا

( في فانكوفر بريتيش كولومبيا، East Hastings Streetهيستينجس )البلوك املائة في شارع إيست 

ا من شككككككككككبكة من تلك هو قلب بي طريق االنزالق في املدينة. ولقد كان طريق االنزالق في فانكوفر جزء   ،كندا

( ومجاور ملسكككككككككتوطنة Hastings Millالطرق في الغابات الكثيفة املحيطة بمصكككككككككنع هيسكككككككككتينجز ل خشكككككككككاب )

( التكاريخية Gastownمنطقكة جكاسككككككككككككككتكاون ) –( Burrard Inlet(، على مضككككككككككككككيق بوراد )Granvilleجرانفيكل )

 والسياحية.

سكمها جرانفيل، في بدايات العقد السكابع من القرن اطنة نشكر أخشكاب لقد بدأت املدينة كمسكتو 

حي   ،العقد الخامس من القرن العشككككككككككككرين كان الجانب الشككككككككككككرقي من وسككككككككككككط املدينةفي التاسككككككككككككع عشككككككككككككر. و

بها  نفرادية وما يلحقالغرف اال نتشكككككككككككار فنادق ال   نتيجة (2)يوصكككككككككككف بطريق االنزالق ،املناطق األك ر تدهورا

عليها من قبال اإلو  ،وسكككوء سكككمعة املنطقة يعود إلى كثافة الصكككالونات )الخمارات( ،من مؤسكككسكككات للشكككرب

وكانوا ينفقون دخلهم على  ،االذين كان عملهم موسكككككككككككككميًّ  ،الحطابين والعاملين في املناجم والصكككككككككككككيادينقبل 

 أماكن اإلقامة الرخيصة واملنازل العامة.

فإن فانكوفر كانت  ،ا من فترة مضككككككككككككككتاسككككككككككككككتخدام األفيون والهوروين قد لقي إقباال كبير   ناوملا ك

لسكككككككككنوات عديدة ميناء دخول توزيع األفيون إلى أمريكا الشكككككككككمالية. وخالل الكسكككككككككاد األعظم كانت األراضككككككككك ي 

 الشككككككككككككككاغرة وملحقات السكككككككككككككككك الحديدية في املنطقة مكتظة بالعاطلين عن العمل والفقراء، وتمكن نمط

 .بها التدكل االجتما ي من إرساء قواعده

وفي سككبعينيات القرن العشككرين، تفاقمت مشككاكل اإلدمان على الكحول والفقر نتيجة التوسككع في 

وكذلك إعادة انتشككككككككككككار  ،تجارة املخدرات، حي  أصكككككككككككككبح الكراك كوكايين ملفتا في ثمانينيات القرن املاضككككككككككككك ي

 (.1986الدعارة في املنطقة نتيجة سياسة إعادة نقل أماكن تجول الباغيات خالل املعرض الدولي في )

هناك صكككككككككعوبة في  ه توجدولقد تم إعمار شكككككككككطر من صكككككككككف االنزالق في بانكوفر  جاسكككككككككتون، إال أن

دقع على طول شكككارع هيسكككتينجز. التعايش مع منطقة شكككرق وسكككط املدينة املتاخمة التي تعاني من الفقر امل

                                                 
(1)  Wood, Roger. Down in Houston: Bayou City Blues (Issue 8 of Jack and Doris Smothers series 

in Texas history, life, and culture). 2003, University of Texas Press. 

(2)  Demolish City's Skid Road, Murder Protest Demands. Vancouver Sun. April 6, 1962. p. 1. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings_Mill
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastown
https://books.google.com/books?id=gdY5aJMVKkcC&pg=PA72
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas_Press
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. وهذه املنطقة مقحمة في وسككككط أماكن )1)ويعتبر شككككرق وسككككط املدينة أحد أفقر املناطق الحضككككرية في كندا

شككككككككككككككارع إيسككككككككككككككت  يعتبر وجاسككككككككككككككتاون. بينما ،ومدينة الصككككككككككككككين ،مثل وسككككككككككككككط البلد ،عليها إقبال سككككككككككككككيابي كبير

ا بجالء كمثال في املدينة. تلك الطرق الكاشكككككفة تجعل شكككككرق املدينة ظاهر   رئيسكككككةهاسكككككتينجس من الطرق ال

 لصف انزالق. 

كما أن شككككككرق وسككككككط املدينة هو موقع "إنسككككككيت" املكان الوحيد في شككككككمال أمريكا لحقن املخدرات 

بطريقة آمنة وتحت إشككككككككككراف متخصككككككككككصككككككككككين، كوسككككككككككيلة لسككككككككككياسككككككككككة التخفيف من األذى ومسككككككككككاعدة مدمني 

 باملنطقة. املخدرات املقيمين

 الجيتو  -

أو املعزول( هو جزء من مدينة كبيرة، حي  تعيش مجموعة  -الجيتو )املجتمع املنعزل أو املنغلق 

من أقلية بعيجها  خاصككة نتيجة لضككغوط اجتماعية أو قانونية أو اقتصككادية. وقد ظهر التعبير في األصككل في 

 
 
حي  تم  ،فينيسككككككككيا لوصككككككككف جزء من املدينة في مدينة البندقية )فينيسككككككككيا(. وقد اسككككككككتخدم التعبير أصككككككككال

إن . ويقال )2)عزلهم وتقييدهم وفصككككككلهم عن سككككككائر املجتمع  غير أن التعبير مسككككككتخدم في مضككككككامين عديدة

( بالقرب من الجيتو الفينيسككية Cannaregio)جيتو( الفينيسككية تشككير إلى اسككم مسككبك في كاناريجيو ) كلمة

وهي مشككككككككككتقة من  ،يشككككككككككية كلمة جيت تعبر عن عملية العزل أو الفصككككككككككل. وفي اللغة اليد(3)( لليهود1516في )

( ليشككككمل أي منطقة مزدحمة 1899مقطع من إيجيتو أي إيجيبت )مصككككر(. ولقد توسككككع تعريف التعبير في )

 مجموعة من األقليات. ةفي الحضر ألي

 أيرلندا الشمالية

في أيرلنككدا الشككككككككككككككمككاليككة، هنككاك فصكككككككككككككككل بين سكككككككككككككككككان املككدن الصككككككككككككككغيرة والكبرى وفق اإلثنيككة والككدين 

هما مجتمع القوميين أو الجمهوريين الذين  ،اوالسككككككككككككككياسككككككككككككككة. وهناك مجتمعان رئيسككككككككككككككان منفصككككككككككككككالن تمام  

عتبرون أنفسكككككهم بريطانيين تحاديين أو املواليين الذين ياثوليك، ومجتمع االيعتبرون أنفسكككككهم أيرلنديين وك

ظاهرات التي صككاحبت الحرب األيرلندية لالسككتقالل  املوبروتسككتانت. وقد ظهرت الجيتو في بلفاسككت خالل 

ا وراء األمن إلى مناطق حي  كان مجتمعهم أغلبية. وعندئذ حصككنوا مناطق الجوار حي  هرب الناس سككعيًّ 

 باملتاريس ليبعدوا املقاتلين من الجانب اآلخر.

                                                 
(1)  Kalache, Stefan (January 12, 2007). "The Poorest Postal Code Vancouver's Downtown 

Eastside in Photos". The Dominion. 

(2)  Kelefa, Sanneh (July 18, 2016). "There Goes the Neighborhood". The New Yorker. 

(3)  Calimani, Riccardo (1987) The Ghetto of Venice. New York: M. Evans & Co. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannaregio
http://www.dominionpaper.ca/articles/909
http://www.dominionpaper.ca/articles/909
http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/11/is-gentrification-really-a-problem
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Yorker
https://en.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Calimani
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( وبداية االضككككككككككككككطرابات  وفي أغسككككككككككككككطس 1969أت عدة جيتوهات بعد أعمال الشككككككككككككككغب في )ونشكككككككككككككك

لحفظ النظككام وفصكككككككككككككككل الجككانبين. وقككامككت الحكومككة ببنككاء حواجز  ا( أرسكككككككككككككككل الجيش البريطككاني قواتكك  1969)

مثل جيش  ،وكثير من الجيتوهات وقعت تحت سككيطرة قوات شككبه عسكككرية ،أطلق عليها "خطوط السككالم"

وجمعيكككككة أولسككككككككككككككتر الكككككدفكككككاعيكككككة  ،(Provisional Irish Republican Armyيرلنكككككديكككككة املؤقكككككت )الجمهوريكككككة األ 

(Ulster Defence Association( املواليككككككة. وأشككككككككككككككهر جيتو تكونككككككت في تلككككككك الحقبككككككة هي فري ديري )Free 

Derry)(1). 

 ىبريطانيا العظم

 ،( غكككالبيتكككه من األسككككككككككككككيويينSouthall Broadwayسككككككككككككككككاو هكككال بروودواي )من أمثلكككة الجيتو مجتمع 

. وقد أظهرت (3)،(2)ة(، وإن كانت املنطقة مركز لعدة مجموعات إثنية وديني٪12والبيك يشككككلون أقل من )

يغلب عليهما و وكالهما في برمنجهام  ،حيين فقط في إنجلترا والويلز( أن هناك 2001إحصكككككائية السككككككان في )

يعتبر البيك  ا( حي  20ويشكككككككككككككالن ثلثي السكككككككككككككان املحليين، ولكن هناك ) ،املجموعات اإلثنية غير البيضككككككككككككاء

ان في لندن كان (، 2001. وفي عام )(4)حي  يشكككككككككككككككلون أقل من ثل  السكككككككككككككككان املحليين ،أقلية فيها هناك حي 

 بينما سائر املدينة متنوعة السكان.  ،أك ريةو فيهما أقلية يوجد  ،هام وبرنتهما نيو 

 فرنسا

( تشكككككككككككير إلى األحياء املتصكككككككككككلة بمدن كبيرة تقسكككككككككككم إلى وحدات إدارية Banlieueفي فرنسكككككككككككا، بونليي )

( من سكككككككككككككان منطقة باريس يعيشككككككككككككون خارج مدينة باريس. وعلى منوال وسككككككككككككط ٪80وبهذا فإن ) ،مسككككككككككككتقلة

-فإن الضكككككككوابي قد تكون غنية أو فقيرة أو من الطبقة املتوسكككككككطة  ففرسكككككككاي ولوفيسكككككككنيه وميزون ،املدينة

إيسونيه أقل -بواككككككككككككككك وبوندي، وكوربيل-سوو -ضوابي ثرية لباريس. بينما كليت ي ،ساين-سر-ونيولي ،الفييت

التي  ،ملتدنيمشكككككككاريع مسكككككككاكن ذوي الدخل ا قد كانت. غير أنه منذ العقد السكككككككابع من القرن املاضككككككك ي  فثراء  

نها مصككككككككككايد عادة ما ينظر إليها على أ ،أجنبية يشككككككككككغلها باألسككككككككككاس مهاجرون أجانب وفرنسككككككككككيون من أصككككككككككول 

 .(5)فقر

                                                 
(1)  "History Battle of the Bogside". The Museum of Free Derry. 2015-07-31. 

(2)  Browne, Anthony (May 5, 2004). "We can’t run away from it white flight is here too". The 

Times. London. 

(3)  Kerr, J., Gibson, A. and Seaborne, M. (2003) London from Punk to Blair. Reaktion Books. 

(4)  British Society for Population Studies, POR.2.01, London School of Economics. 

(5)  Lepoutre, David. Coeur de banlieue: codes, rites, et langages. Odile Jacob, 1997. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Provisional_Irish_Republican_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulster_Defence_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Derry
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Derry
https://en.wikipedia.org/wiki/Southall
https://web.archive.org/web/20150731031114/http:/www.museumoffreederry.org/history-battle01.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article851104.ece
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 الوليات املتحدة األمريكية

نشككأت الجيتوات في الواليات املتحدة ترتبط إلى حد كبير مع موجات املهاجرين والهجرة الداخلية 

األملان واأليرلنديين في القرن التاسككككع عشككككر أول مجموعات إثنية تكون جيوبا إلى الحضككككر. ولقد كانت رجرة 

وأتبع ذلككك أعككداد كبيرة من املهككاجرين من جنوب وشككككككككككككككرق أوروبككا  بمككا في   عرقيككة في مككدن الواليككات املتحككدة

يين (. األفواج األخيرة من أولئككككك املهككككاجرين األوروب1880-1920ذلككككك اإليطككككاليين والبولنككككديين في الحقبككككة )

. وغالبية أولئك ظلوا في مجتمعاتهم (1)عانت من التمييز أك ر مما عاناه السككككككككككود في بدايات القرن العشككككككككككرين

سكككتطاعوا أن ينتقلوا إلى مسكككاكن أفضكككل في أعقاب ااملهاجرة التي أنشكككؤوها، غير أن الجيل الثاني أو الثال  

 الحرب العاملية الثانية.

( من مانهاتان، Lower East Sideالجانب الشرقي األدنى ) كال منوتضمنت مناطق الجيتو اإلثنية 

ليهود، وشكككككككككككككرق هارلم التي تحولت إلى بيت مجتمع ضكككككككككككككخم من نيويورك، الذي أصكككككككككككككبح غالبيته من ا بمدينة

التي تكونككت حول الككدولككة  أمككا اإليطككاليككات الصككككككككككككككغرى   ن العشككككككككككككككرينالخككامس من القر  بورتو ريكو في العقككد

فكانت غالبياتها جيتوات إيطالية. واملهاجرون من بولندا انتقلوا إلى أجزاء مثل بلسككككككككككن في شككككككككككيكاغو، وجبل 

 مرتع الروس واألوكرانيين. تأما برايتون بيتش في بروكلين فأصبح ،البولنديين في بيتسبرج

لكساد األعظم، تجمع الناس في مرافيء السيارات املفتوحة الفسيحة وبنوا مال   من أي وخالل ا

د ى جيتو.
ا
 مواد يضعون عليها أيد هم في ذلك الوقت. تلك التجمعات في املال   كانت ت

 األفارقة األمريكيون 

ا. باإلضكككككككافة ا أو إثنيًّ ميز بأنه متجانس عنصكككككككريًّ تومن التعريفات الشكككككككائعة للجيتو هو أنه مجتمع ي

والتي ما زالت ترمز إلى التركيبة  ،فإن من الخصككككككككككككككائص التي تطورت خالل فترة ما بعد التصككككككككككككككنيع ،إلى ذلك

السكانية في الجيتو األمريكية هي تفت ي الفقر. والفقر يتضمن الفصل بين الجيتوهات بعضها عن بعك، 

ا صكككككككعوبة الهجرة خارج ر تبرر جزئيًّ كانت جوارات خاصكككككككة أو في الضكككككككوابي. والنسكككككككبة الكبرى من الفق سكككككككواء  

 .(2)ساواة في املجتمعاملالعشوائيات، التي تؤدي إلى قيود على الفرص االجتماعية وعدم 

                                                 
(1)  Ed Glaeser (March 3, 1997). Ghettos: The Changing Consequences of Ethnic Isolation. 

Regional Review, Volume 7; Spring 1997.  Federal Reserve Bank of Boston. 

(2)  Darity, William A., Jr., ed. "Ghetto." International Encyclopedia of the Social Sciences 

3.2 (2008): 311–14. Gale Virtual Reference Library. Web. 25 Oct. 2012. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_East_Side#Culture
https://www.bostonfed.org/publications/regional-review.aspx
https://www.bostonfed.org/publications-and-data.aspx#/search?vol=de6825385a1644f897cc0fe3816aad25
https://www.bostonfed.org/publications/regional-review/1997/spring.aspx
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 .(1908جيتو شيكاغو، ) (12شكل )

 واملناطق الحضكككرية في الواليات املتحدة عادة ما تقسكككم إلى أسكككود أو أبيك، مع انتماء السككككان إلى

. وبعد مرور قرابة نصكككككككف قرن من حراك الحقوق املدنية، بقيت (1)مجموعة متجانسكككككككة عرقيا باملقام األول 

حي  يعيش السككككود والبيك في جوارات مختلفة وتباين واضككككح  ،ا منفصككككالغالبية الواليات املتحدة مجتمع  

فككارقككة األمريكيون خالل نتقككل األ احيكك   ،وكثير من تلككك الجوارات توجككد في املككدن الشككككككككككككككمككاليككة .(2)في الجودة

نتقككككل مككككا يزيككككد عن مليون أفريقي أمريكي من ريف جنوب (، عنككككدمككككا ا1950-1914فترة "الهجرة الكبرى" )

ا الواليات املتحدة للهروب من العنصككرية املتوغلة في الجنوب، بحثا عن فرص عمل في بيئة الحضككر، وسككعي  

 وراء ما تصوروه من حياة أفضل في الشمال. 

ولقككد ظهر عكامالن آخران أديكا إلى مزيكد من الفصكككككككككككككككل بين العرقيككات والطبقككات، وفي الجهككايكة ظهور 

 الجيتو املعاصرة: 

 ت الصناعية.اإعادة استيطان املؤسس •

 توجه الطبقة املتوسطة وال رية إلى السكن في جوارات الضوابي.  •

 ،كي في أشككككككككغال التصككككككككنيع(، إلى تدن  دراماتي1967-1987وقد أدت إعادة تشكككككككككيل االقتصككككككككاد في )

مع انتقال  ،وبهذا فإن املدن الصكككككككككككككناعية الشكككككككككككككمالية التي كانت مزدهرة انتقلت من الصكككككككككككككناعة إلى الخدمات

وكان تأثير ذلك على  الطبقة املتوسككككككككككككككطة ومكاتب األعمال إلى الضككككككككككككككوابي، مما كانت نكبة على داخل املدن.

                                                 
(1)  Sethi, Rajiv; Somanathan, Rohini (2004). "Inequality and Segregation". Journal of Political 

Economy. 112 (6): 1296–1321. 

(2)  Massey, Douglas S. (2004) "Segregation and Stratification: A Biosocial Perspective".  Du 

Bois Review / Volume 1 / Issue 01 / March 2004, pp 7-25. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Political_Economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Political_Economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Massey
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=209703&fileId=S1742058X04040032
https://en.wikipedia.org/wiki/Du_Bois_Review
https://en.wikipedia.org/wiki/Du_Bois_Review
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ا فقككدوا أعمككالهم أو احتفظوا بككأعمككال تعود عليهم حيكك  إنهم إمكك ،غير منككاسككككككككككككككككب ااألفككارقككة األمريكيين تككأثير  

ى مثككل قككة األمركيين في قلككب املككدن الكبر بككدخككل ضكككككككككككككك يككل ومنككافع مخفضككككككككككككككككة. وبككذلككك ارتفعككت كثككافككة األفككار 

كما أن مقارنة أنماط الديمغرافية بين السكككود واملهاجرين األوروبيين وفق  .(1)نيويورك وشكككيكاغو وديترويت

األفارقة األمريكيين  إذ إن ،ضين لتصنيف عنصري في العمللفريقان معر سوق العمل أمر هام  حي  كان ا

 ا.  هيمنوا على أقسام سوق العمل األقل أمن  

وهناك من يشكككككبه الوضكككككع الراكد في جيتوهات األفارقة األمريكيين بنموذج املصكككككعد، حي  إن كل 

االجتمكككككا ي واالنتقكككككال إلى مجموعكككككة من املهكككككاجرين من الخكككككارج أو الكككككداخكككككل يكككككأخكككككذ دوره في عمليكككككة الحراك 

ن البعك لم يدخل املصكككككعد من الدور األرضككككك ي بل من أدوار عليا. وكان عدم قدرة السكككككود ، غير أالضكككككوابي

الحركة من الدور األرضككككككككككككك ي يعتمد على التعصكككككككككككككب وأنماط التمييز العنصكككككككككككككري التي خبروها في الجنوب قبل 

الكبرى إلى الشكككمال، كان نطاق الوظائف املتاحة في  الحرب العاملية األولي. وعقب رجرة األفارقة األمريكيين

الشككككككككككككككمال قد تغير باسككككككككككككككتيطان املهاجرين األوروبيين  وبهذا فإن األفارقة األمريكيين لم يجدوا غير األعمال 

مما أضاف  ،املتدنية. ومعدل تقدم مجتمع السود البطئ ناجم عن تلجر سوق العمل، واملنافسة، والنزاع

 . (2)قر وعدم االستقرار في جيتوهات األفارقة األمريكيينا آخر لتفت ي الفبعد  

ريكيين البيك من وسككككككككككككككط خرج العديد من األم ،وفي السككككككككككككككنوات التي تلت الحرب العاملية الثانية

نتقككال يككة سككككككككككككككميككت "هروب البيك"، كرد فعككل ال إلى مجتمعككات الضككككككككككككككوابي الجككديككدة، في عمل املككدن الكبرى 

ن ملمارسكككككات التمييز العنصكككككري  خاصكككككة تلك التي حرصكككككت على الحفاظ . وكا(4)،(3)السكككككود إلى أحياء الحضكككككر

على الضكككككككككككككوابي البيضكككككككككككككاء الناشكككككككككككككئة، قيدت قدرة السكككككككككككككود على ترك قلب املدن إلى الضكككككككككككككوابي، حت  أولئك 

في الضكككككككوابي  اضكككككككخم   االقادرين اقتصكككككككاديا على ذلك. وباملقابل فإن نفس الحقبة التاريخية شكككككككهدت توسكككككككع  

األثرياء أو الطبقة العاملة، خاصكككة مع بناء شكككبكات الطرق السكككريعة ودعم  سكككواء   ،باألسكككاس للبيك اميسكككر  

ا من دفع حي  كان أفضل ماليًّ  ،شراء املنازل. ولقد مكن ذلك العائالت من شراء بيوت جديدة في الضوابي

 إيجار الشقق في املدينة.

                                                 
(1)  Sethi, Rajiv; Somanathan, Rohini (2004). "Inequality and Segregation". Journal of Political 

Economy. 112 (6): 1296–1321. 

(2)  Ward, David. "The Ethnic Ghetto in the United States: Past and Present."  Transactions of 

the Institute of British Geographers ns 7.3 (1982): 257–75. 

(3)  Keating, William Dennis. The Suburban Racial Dilemma: Housing and Neighborhoods. 

Temple University Press. 1994. 

(4)  Frey, William H. "Central City White Flight: Racial and Nonracial Causes".  American 

Sociological Review, Vol. 44, No. 3 (Jun., 1979), pp. 425–448. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Political_Economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Political_Economy
https://books.google.com/books?id=O0bnHQAACAAJ
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ب العكامليكة الثكانيكة، ولقكد شككككككككككككككرعكت الواليكات املتحكدة في إعكادة هيكلكة اقتصكككككككككككككككادهكا في أعقكاب الحر 

مكككدفوعكككة بعمليكككات العوملكككة الجكككديكككدة، ومهيئكككة من خالل التقكككدمكككات التقنيكككة وتحسككككككككككككككين الكفكككاءة. والنقلكككة 

ا للجيتو ا كبير  (، خالل فترة سكككككككككككككيطرة اإلنتاج واالسكككككككككككككئهالك أصكككككككككككككبحت مكون  1973اإلنشكككككككككككككائية التي جرت في )

ريكيين في القوة العككاملككة لم تكن ترقى حت  العرقي وعالقتككه بسككككككككككككككوق العمككل. والطبقككة املحككددة ل فككارقككة األم

ن أعمال الحضككككككككككككككر التي ال تتطلب مهارة أعطيت للمهاجرين القادمين من املكسككككككككككككككيك إللطبقة العاملة  إذ 

بككل إن العقوبككات ووسكككككككككككككككائككل  ،والبحر الكككاريبي. ولم تتقلص الخككدمككات االجتمككاعيككة بككدرجككة خطيرة فحسكككككككككككككككب

. ولقككد (1)ت في ازديككاد  مثككل بسككككككككككككككطككة يككد القككانون والسككككككككككككككجنالتحكم االجتمككا ي األخرى على الفقراء أصككككككككككككككبحكك

التركيز على و شاهدت فترة االنتقال ما يسمي بكارثة الحضر في العقدين السابع والثامن من القرن املاض ي، 

. ولم (2)كعكة بيضكككككاء وفي وسكككككطها ثقب أسكككككود –تقسكككككيمات املناطق وفق الفروق في خطوط الدخل والعرق 

إن الفصكككككككل املنتظم وقع خالل فترة قوانين الحقوق املدنية وأعمال الشكككككككغب في ف ،يكن ذلك وليد الصكككككككدفة

ن كارثة وما يسكككككككككمي بالقوة السكككككككككوداء. باإلضكككككككككافة إلى ذلك فإن العديد من التحديات التي نتجت ع ،الحضكككككككككر

 احضكككري   اغير مالئم ليسكككتوعب تعداد   اة ضكككعيفة متدنية الخدمات، وإسككككان  : بنيات تحتيتالحضكككر، تضكككمن

ومنافسككككككة على أعمال ومسككككككاحة محدودة، وعدم قدرة العديد من املقيمين على  ،، ونزاعات جماعيةامتزايد  

ترك وراءه تكوين  ،التنككافس على أعمككال قككائمككة على التقنيككة، وتوترات بين القطككاع الخككاص والقطككاع العككام

 ونمو جيتو الواليات املتحدة. 

و انهككككارت أمككككام العزلككككة وعككككدم املسكككككككككككككككككاواة االقتصكككككككككككككككككاديككككة واالجتمككككاعيككككة املتراكمككككة في الجيت والقوى 

االجتمككاعيككة والسككككككككككككككيككاسككككككككككككككيككة واالقتصكككككككككككككككاديككة، بينمككا تقوم بتحككديككد الفصكككككككككككككككل بين منزلككة املجموعككات الرفيعككة 

 والوضيعة.

ستجابة لتدفق السود من الجنوب، بدأت البنوك وشركات التأمين واألعمال رفك خدمئهم أو او 

ي والحصككككككككككككككول على تككأمين، وإتككاحككة فرص عمككل والرعككايككة زيككادة تكككاليف الخككدمككات عليهم. فككالتعككامككل املصككككككككككككككرف

، تختلف بالنسكككبة للمقيمين في مناطق معينة، عادة (3)الصكككحية أو حت  التعامل مع محالت السكككوبر ماركت

                                                 
(1)  Fischer, Claude S., Gretchen Stockmayer, Jon Stiles, and Michael Hout. "Distinguishing the 

Geographical Levels and Social Dimensions of U.S. Metropolitan Segregation, 1960–

2000." Demography 41.7 (2004): 37–59. 

(2)  Zukin, Sharon. "How 'Bad' Is It?: Institutions and Intentions in the Study of the American 

Ghetto." International Journal of Urban and Regional Research 22.3 (2002): 511–20. 

(3)  In poor health: Supermarket redlining and urban nutrition, Elizabeth 

Eisenhauer,  GeoJournal Volume 53, Number 2 / February, 2001. 

http://www.springerlink.com/content/ptc5hvexthe7wrye/
https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJournal
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)ممارسككككككككككككة الحرمان أو زيادة التكلفة في  . ولعل أبشككككككككككككع صككككككككككككورة يتجلي فيها الخط األحمر(1)ما يحددها العرق 

والحصككككككككككككول على الرعاية الصككككككككككككحية، وحت  التسككككككككككككوق للمقيمين في مناطق بها  الخدمات كالتأمين والتوظيف

هي التمييز في توفير القروض لشراء مسكن. وقد دلت البيانات عن أسعار البيوت  (2)محددة عرقية غالبية

ن التمييز في منتصكككككككككف القرن العشكككككككككرين نجم عن عمل جما ي طبقات املجتمع أواقف تجاه توحيد وعن امل

 .)3(من غير السود إلقصاء السود من األحياء التي يسكنون فيها

 Racial" Provisions")ولقد عبرت األحكام العنصرية في دليل االكتتاب في هيئة اإلسكان الفدرالية 

of the FHA Underwriting Manual) ( بكككاملبكككاد  التوجيهيكككة التكككاليكككة1936في سككككككككككككككنكككة )،  التي أدت إلى تفكككاقم و

ا يقتةكككككك ي منع إشككككككغال ملكية بعرقية قضككككككية الفصككككككل العنصككككككري: القيود املومكككككك   بها يجب أن تتضككككككمن بند  

 ،مخالفة للغرض الذي بنيت على أسكككككككككككككاسكككككككككككككه .... ويجب أن تكون املدارس مناسكككككككككككككبة لحاجة املجتمع الجديد

 .(4)ويجب أال يلتحق بها عدد كبير من مجموعات عرقية غير متناغمة

 ،هذا يعني أن األقليات العرقية يمكن أن تحصل على قروض شراء منازل فقط في بعك املناطق

. ومع إنشكككاء (5)وإلى تهر  الحضكككر في الواليات املتحدة ،مما أدى إلى زيادة ضكككخمة في الفصكككل السككككاني العرقي

في كثير من وتم عزل الجوارات السكككككوداء في بعك الحاالت عن الخدمات والبضكككككائع،  ،ةطرق سكككككريعة جديد

والذي يمر  ،األحيان داخل املمرات الصككككككككككككككناعية. على سككككككككككككككبيل املثال، الطريق السككككككككككككككريع الذي يربط الواليات

( 1929) ببرمنجهام بوالية أالباما حاول أن يحافظ على الحدود العرقية التي أسكككس لها قانون املدينة لسكككنة

لتقسكككيم املناطق وفق العرقية. وتشكككييد الطرق السكككريعة بين الواليات خالل جوارات السكككود في املدينة أدى 

سككنة  . وبحلول (6)مما زاد من الفصككل العرقي بين األحياء ،إلى فقدان عدد كبير من السكككان في تلك الجوارات

حي  يلزم  ،تعصككككككككككككككب عرقي غير مركزي ، حل محل الحواجز القانونية التي تطبق الفصككككككككككككككل العرقي (1990)

                                                 
(1)  Thabit, Walter, How East New York Became a Ghetto.  Page 42. New York University Press 

(April 1, 2005). 

 .نورث وسترن صاغ المصطلح في أواخر ستينيات القرن الماضي جون ماكنايت، عالم وناشط اجتماعي من جامعة   (2)

(3)  Cutler, David M., Edward L. Glaeser, and Jacob L. Vigdor, "The Rise and Decline of the 

American Ghetto". The Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 3 (Jun., 1999), pp. 455–

506. 

(4)  Federal Housing Administration, Underwriting Manual: Underwriting and Valuation 

Procedure Under Title II of the National Housing Act with Revisions to February, 

1938 (Washington, D.C.), Part II, Section 9, Rating of Location. 

(5)  Jackson, Kenneth T. (1985), Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States, 

New York: Oxford University Press. 

(6)  Connerly, Charles E., "From Racial Zoning to Community Empowerment: The Interstate 

Highway System and the African American Community in Birmingham, Alabama". Journal 

of Planning Education and Research, Vol. 22, No. 2, 99–114 (2002). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://books.google.com/books?id=TWo8OFJpFtAC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Housing_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Housing_Act_of_1934
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_T._Jackson
https://en.wikipedia.org/wiki/Crabgrass_Frontier:_The_Suburbanization_of_the_United_States
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البيك بدفع أسعار أعلى عن السود ليعيشوا في مناطق غالبيئها من البيك. ويفسر بعك علماء االجتماع 

متيازات أدت إلى أنماط اركزية واللجوء ل حياء هي لحظات يمنح فيها البيك املأن العمليات التاريخية غير 

  .(1)عصرية من التمييز العنصري البيئي

وفي أعقاب تبني السكككككككككياسكككككككككات املناهضكككككككككة للتمييز العنصكككككككككري في اإلسككككككككككان والعمل التي نجمت عن 

حراك الحقوق املدنية، تركت الطبقة الوسكككككككككطي من السكككككككككود الجيتو. وصكككككككككدر قانون اإلسككككككككككان املنصكككككككككف في 

على العرق أو اللون أو األصكككككككككككككككل أو  (، كككأول قككانون فككدرالي جرم التمييز في بيع وإيجككار املسكككككككككككككككاكن بنككاء  1968)

الدين أو الجنس، أو مكانة العائلة أو اإلعاقة. وكلف مكتب اإلسكان العادل وتساوي الفرص بإدارة وتنفيذ 

وبككذلككك ترك  ،القككانون. وملككا أصككككككككككككككبح التمييز غير قككانوني، فتحككت فرص إلسكككككككككككككككككان جككديككد للمجتمع األسككككككككككككككود

 ،ي ذلك الحدث التاريخي "نزوح الطبقة الوسكطى السكوداء"الكثيرون الجيتو. ولقب علماء املجتمع الحضكر 

ا ا بالهروب األسككككككككككود. وبدأ أعضككككككككككاء الطبقة املتوسككككككككككطة من السككككككككككود النأي بأنفسككككككككككهم اجتماعيًّ املعروف أيضكككككككككك  

نتقال ا عن سكككككككككان الجيتو خالل النصككككككككف األخير من القرن العشككككككككرين، وعبروا عن تلك املباعدة باال وثقافيًّ 

وتال ذلك خروج عائالت الطبقة العاملة من السككككككود. وكان نتيجة ذلك أن الجيتو امت ت في املقام   )2(ابعيد  

ن في العقدين الثامن والتاسككككككع. وفق وصككككككف علماء االجتماع والصككككككحفيي ،األول بمن يسككككككمون الطبقة الدنيا

 ،ا عن البيكبدني  ا و جتماعي  اهذا الخروج أسككككككككككاء إلى عزل الطبقة الدنيا من السككككككككككود  ليس فقط بإبعادهم 

 .(3)من السود ىا عن الطبقة الوسطبل أيض  

وقككد ظهرت نظريتككان مهيمنتككان تتصككككككككككككككالن بتكوين وتنميككة الجيتوهككات في الواليككات املتحككدة. األولى 

قائمة على العرقية التي تركز على أهمية العامل العرقي في الجيتو  حي  يركز منظرو التفسككككككير العرقي على 

ساكسون البروتستانت، يستخدمون تكتيكات عرقية -العرقية املهيمنة  أي البيك، األنجلوأن املجموعة 

وملواصكككككلة حقبة االنفصكككككال املكاني. واملروجون لهذه النظرية يدحرون القول  ،لتمكين هيمنئهم على السكككككود

إلى  س العرق بتأثير االقتصاد على عملية التمييز العنصري. وقد أدت البحوث املعاصرة للمنظرين على أسا

نتهجها البيك األمريكيون "للحفاظ على عدم املسككككككككككككاواة السكككككككككككككنية على أسككككككككككككاس وضككككككككككككع إطار لعدة سككككككككككككبل ا

ييز في تضكككككمن التنمية غير املنصكككككفة، والتمالعرق" نتيجة هيمنة البيك على إدارة حكومة الواليات. وهذا ي"

                                                 
(1)  Pulido, Laura, "Rethinking Environmental Racism: White Privilege and Urban Development 

in Southern California". Annals of the Association of American Geographers, Vol. 90, No. 1 

(Mar., 2000), pp. 12–40. 

(2)  Anderson, Elijah (1990). Streetwise: Race, Class, and Change in an Urban Community. The 

University of Chicago Press. p. 2. 

(3)  Wilson, William Julius (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and 

Public Policy. The University of Chicago Press. 
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جيتو في الواليات املتحدة قائم على قروض السكككككن واألعمال وإعادة االسككككتثمار. وبهذا فإن املحافظة على ال

 أسس عرقية محضة.

رون املؤمنون بككالعوامككل الطبقيككة. هي التي يروج لهككا املنظو وفي الجككانككب اآلخر النظرة األك ر بروزا 

الواليكات املتحكدة. ورغم ن العرقيكة في هيكلكة الجيتو في مة أك ر أهميكة يكلكك النظريكات تؤككد على أن الطبقت

هو الغككالككب على الجيتو، فككإن منظري األسكككككككككككككككاس الطبقي للجيتو يؤكككدون على دور وتككأثير ن التركيز العرقي أ

 الهياكل املجتمعية األوسع نطاقا في خلق جيتوهات األفارقة األمريكيين. 

ودينككاميكيككة األجور املتككدنيككة للخككدمككات والبطككالككة النككاجمككة عن إزالككة التصككككككككككككككنيع إلى جككانككب تراجع 

سككككككككككتقطاب االقتصككككككككككادي االجتما ي بين الطبقات ت واألحياء  تؤكد أن زيادة اال املكانة بين األجيال في العائال 

فإن نظرية ثقافة الفقر  ،. باإلضكككككافة إلى ذلك(1)املتسكككككببة في خلق الجيتو األمريكي، وليس العامل العرقي وه

 ( تشكككككككككير إلى أOscar Lewisالتي أسكككككككككس لها أوسككككككككككار لويس )
 
ن يكون في حد من الفقر يمكن أ اممتد   ان تاريخ

ن أن يسكككككككككككككككاعككد على مواصككككككككككككككلككة نمط من ذاتككه ثقككافككة عككائقككة للنجككاح االجتمككا ي االقتصكككككككككككككككادي، وبككالتككالي يمك

ختصككككككككككككككار تغرس في النفوس ثقافة تبني عدم املسككككككككككككككاواة االجتما ي االقتصككككككككككككككادي. فالجيتو با سككككككككككككككتقطاباال 

إن  ،. بمعن  آخر(2)االجتمككاعيككة والطبقيككة، ممككا ينقص من قككدرات أجيككال املسككككككككككككككتقبككل على الحراك والرحيككل

 ثقافة الجيتو. مااإلحباط وعدم التطلع إلى مستقبل أفضل ه

تتسككككككككككككككم بتمثيككل مفرط إلثنيككة أو عرق معين، والتعرض  وجيتوهككات األفككارقككة األمريكيين الحككديثككة

واالعتماد الكلي على الحكومة، وعدم التمكين السكككككككككككككياسككككككككككككك ي. وخالل هذه  للجريمة، واملشكككككككككككككاكل االجتماعية،

فإن املجتمع يعلل إطالق اسكككككم "الجوارات السكككككيئة" على جيتوهات السكككككود، ثم إن هذه الظروف  ،األسكككككباب

تتعلق باألسكككككاس مع التركيز العرقي، والتخلي عن السككككككن، وتفكيك وإعادة تشككككككيل املؤسكككككسكككككات املجتمعية. 

هد التطرف". وعديد من املفكرين يشخصون تلك النظرة الضيقة واملتشرذمة إلى الواليات املتحدة بأنها "ع

ن نمو إ ،  على سبيل املثالكما أن عدم املساواة في ال روة والسلطة هي التي تقوي من شأفة الفصل املكاني

 .(3)تاملجتمعات املحصنة باألسوار واألبواب يمكن ربطها باستمرارية حصار الفقير في الجيتوا

                                                 
(1)  Shelton, Jason E. "Ghetto." Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society. 2008. SAGE 

Knowledge. Web. 25 Oct. 2012. 

(2)  Fischer, Claude S., Gretchen Stockmayer, Jon Stiles, and Michael Hout. "Distinguishing the 

Geographical Levels and Social Dimensions of U.S. Metropolitan Segregation, 1960–

2000." Demography 41.7 (2004): 37–59. 

(3)  Zukin, Sharon. "How 'Bad' Is It?: Institutions and Intentions in the Study of the American 

Ghetto." International Journal of Urban and Regional Research 22.3 (2002): 511–20. Wiley 

Online Library. Web. 28 Oct. 2012. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Lewis
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ي بين األعراق هو االعتماد ومن السككككككككككككككمات األخرى لجيتوهات األفارقة األمريكيين والفصككككككككككككككل املكان

الكلي على الحكومة وغياب االسككككككككككككككتقالل الذاتي الطائفي  مثل ما عليه الحال في براونزفيل، ببروكلين. هذه 

العالقة بين الجيتوهات العرقية والحكومة ظهرت بوضككككككوح خالل سككككككمات الشككككككد والجذب، وتم تفعيلها من 

 شك ساعدت في انتقال األمريكيين البيك إلى الضوابي خالل االستثمارات التي دعمئها الحكومة، والتي بال

عقب الحرب العاملية الثانية. ومنذ العقد السككككككككككككككادس من القرن املاضكككككككككككككك ي، بعد تفكيك قلب املدن، حاولت 

نها أصكككككبحت مجتمعات إ  وفي الواقع جيتوهات األفارقة األمريكيين أن تسكككككتعيد تنظيمها أو إعادة تشككككككيلها

شعبية ومنظمات مكافحة  ومة. فبراونسفيل  على سبيل املثال، بادرت بتكوين مبان  ا على الحكأك ر اعتماد  

 غير أن ،تعتمكككد على موارد حكوميكككة - ككككل على طريقتكككه -وكلهكككا ،الفقر وتسككككككككككككككهيالت الخكككدمكككات االجتمكككاعيكككة

  اعتماد  ا
 
 بعينه يتضكككككككككارب مع رغبات املجتمع في أن يكون مشكككككككككارك

 
كلما سكككككككككوق. وواقع األمر أنه  في الا مسكككككككككتقال

وعلى مختلف برامج  ،خالل اعتماده على املدارس العامة، واإلسككككككككان العام –سكككككككتقاللية املجتمع نقصكككككككت ا

وكلمكا تكدنكت رغبكة املقيمين في الجيتو لتنظيم أنفسككككككككككككككهم.  ،كلمكا كبرت الهوة بين منظمكاتكه والكدولكة –الكدعم 

لتي تسككككككككككككككاعد تلك ات االجتماعية اوإن كان هذا ال يقلل من أهمية منظمات التنمية املحلية ووكاالت الخدم

يظل و خاصككككككككة في ظل االقتصككككككككاد الليبرالي الجديد،  ،سككككككككتقاللية ونمو االعتماد على الدولةاألحياء. وغياب اال 

نتاج واسكتشكراء جيتوهات األفارقة األمريكيين، خاصكة في ظل فرص التنافس في السكوق املؤشكر األسكاسك ي إل 

 العاملية.

ا ج لكلمة جيتو يشككككككككككككير إلى منطقة حضككككككككككككرية فقيرة متجانسككككككككككككة ثقافي  األمريكي الدار  ورغم أن املعن 

ن الجيتو ا. حيككك  إون في الكلمكككة شككككككككككككككيئكككا إيجكككابيكككًّ ا مكككا ير ا، فكككإن الكككذين يعيشككككككككككككككون في تلكككك املنطقكككة كثير  وعرقيككك  

على بيوت مهدمة ومشاريع )مبان  شعبية تدعمها الدولة( مئهالكة  وليس بالضرورة  االسوداء لم تحتو  دوم  

كككل املقيمين فيهككا فقراء، فبككالنسككككككككككككككبككة للعككديككد من األفككارقككة األمريكيين، الجيتو تمثككل لهم "الوطن":  أن يكون 

إلى جانب املشكككاعر والعواطف والشكككغف الناجم عن القدرة على  ،مكان يمثل السكككواد الحقيقي على أصكككوله

، وكتاب (2)هذا املعن  شككعراء. وقد عبر عن (1)في أمريكا ااالرتفاع فوق املعاناة والنضككال الطويل لكونهم سككود  

                                                 
(1)  Smitherman, Geneva. Black Talk: Words and Phrases from the Hood to the Amen Corner. 

New York: Houghton Mifflin Company, 2000. 

(2)  Langston Hughes (1995). The Collected Poems of Langston Hughes. Vintage Classics 

(Includes  "Negro Ghetto" (1931) and "The Heart of Harlem" (1945). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Langston_Hughes
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مثل هارلم وهيل ديستريكت  ،، وقصص يعبرون فيها عن خبرتهم في املعيشة في جيتو السود(2)،(1)مسرحيات

(Hill Districtببتسبرج )(3). 

حي   ،نتقاداتابقة الدنيا في وصكككككف تلك التجمعات السكككككوداء سكككككتخدام الجيتو والطاولقد القى 

 
 
. والسككككككككككككككبب في تلك الفروق في (6)،(5)،(4)كبيرة في موارد القاطنين في أحياء عبر املدينة وعبر الوقت اتورد فروق

 . (8)،)7(أحياء مماثلة يتأتى من الديناميكيات خارج الحي

مجموعة أخرى في حضكككككر أمريكا،  ةإن درجة التمييز في إسككككككان املجتمع األسكككككود أكبر بكثير من أي 

ومع ذلك فليس للسككككود من القوة السككككياسككككية الضككككرورية ملمارسككككة أي نوع من التحكم في تحسككككين الخدمات 

 .(10)،(9)ورفاهئهم ،تعليمهمو الرئيسة الضرورية لصحئهم، 

 العشوائيات املتنقلة -

 املتنقلة منتشرة خاصة في دول أوروبا الشرقية والواليات املتحدة والدول العربية. العشوائيات

 مساكن عمال التراحيل

 ،عمال التراحيل هم العمال الذين يعملون بصكككككككورة مؤقتة عند الحاجة لقاء أجور متدنية للغاية

هم، وعادة ما يقوم مقاولو وبهذا فإن قوانين األجور ال تنطبق علي ،وغالبيئهم من املهاجرين غير الشككككككككككككككرعيين

األنفكككار بتوريكككدهم ملن يحتكككاج إلى خكككدمكككاتهم لقكككاء إتكككاوة مجهم كنسككككككككككككككبكككة من األجور إلى جكككانكككب الرسككككككككككككككوم التي 

يعملون في الريف في موسككككككككككككككم الحصككككككككككككككاد، وفي املدن عند  عمال التراحيليتقاضككككككككككككككاها من أصككككككككككككككحاب العمل. و 

                                                 
(1)  August Wilson (1984). Ma Rainey's Black Bottom: A Play. Plume. 

(2)  August Wilson (1987). Fences .Plume. 

(3)  Ed Glaeser (March 3, 1997). Ghettos: The Changing Consequences of Ethnic Isolation. 

Regional Review, Volume 7; Spring 1997.  Federal Reserve Bank of Boston. 

(4)  2008. City & Community. 7(4): 305-407. 

(5)  Small, Mario. L., & McDermott, Monica. (2006). The presence of organizational resources in 

poor urban neighborhoods: An analysis of average and contextual effects. Social Forces, 

84(3), 1697-1724. 

(6)  Thibodeaux, Jarrett, 2016. A Historical Era of Food Deserts Changes in the Correlates of 

Urban Supermarket Location, 1970–1990. Social Currents, 3(2), pp.186-203. 

(7)  Logan, John, and Harvey Molotch. 1987. "Urban fortunes." The Political Economy of Place. 

Berkeley, University of California. 

(8)  Thibodeaux, Jarrett. 2016. City racial composition as a predictor of African American food 

deserts. Urban Studies. 53(11): 2238-2252. 

(9)  Geographical Review 107. 

(10)  "Geographical Record." Geographical Review 63.1 (1973): 106–17. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hill_District
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Wilson
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Wilson
https://www.bostonfed.org/publications/regional-review.aspx
https://www.bostonfed.org/publications-and-data.aspx#/search?vol=de6825385a1644f897cc0fe3816aad25
https://www.bostonfed.org/publications/regional-review/1997/spring.aspx
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لتا الحالتين تخصككككككككككككص لهم قطعة من األرض وفي ك ،الحاجة لعمال غير حرفيين في أعمال البناء الضككككككككككككخمة

 وتتطلب دقائق لتقويضها. ،مالصقة ملوقع العمل، ليقيموا عليها مساكجهم التي ال تستغرق طويال في إقامئها

 مساكن الغجر 

ا من املطككاردة والتعقككب من قبككل إمككا بحثككا عن الرزق أو فرار   ،الغجر يتنقلون على شكككككككككككككككككل كرفككان

ا من مجتمع أو سككككككككككككككلطكككات، فكككالككككل لهم وجود   هنكككاك من يريكككد أن يرى ليس السككككككككككككككلطكككات املحليكككة، حيككك  إنكككه 

يعاملهم كوباء مسكككككككككتعص  على العالج يريد التخلص منه بإبعاده إلى مكان آخر. وهذه العشكككككككككوائيات تختلف 

عن مخيمات البدو الرحل في الصككحراء، حي  إن البدو لهم نمط حياة متسككق تتحكم فيه أعراف وتقاليد، 

( مليون، وغكككالبيكككة الغجر 10على عمران الحضككككككككككككككر. ويبلغ تعكككدادهم حول العكككالم أك ر من ) اوال يؤثر سككككككككككككككلبككك  

يعيشككككككككككككككون في أوروبككا )الغككالبيككة في البلقككان ورومككانيككا وأسككككككككككككككبككانيككا(، واألمريكتين، وبعضككككككككككككككهم يعيش في الشككككككككككككككرق 

مكانا وإيران. وهم يقيمون مخيماتهم أو عشككشككهم أينما وجدوا  ،وتركيا ،واألردن ،خاصككة في مصككر ،األوسككط

 يحطون رحالهم فيه. 

 
 .( لوحة ملخيم الغجر في مدينة أرلس، فرنسا )فان جوخ(13شكل )

 األحياء القديمة -

النوع اآلخر من عشككككككككككككككوائيكككات املكككدن الكبرى هو األحيكككاء القكككديمكككة التي تكككدكلكككت مبكككانيهكككا من الخكككارج، 

ا من الجريمة في قلب القديمة رجرها أصككحابها إلى الضككوابي فرار  ولكجها بقيت صككلبة متينة البنيان. واملباني 

نهيار الصككناعات اهو  والسككبب الغالب  يسككمي بدفة العمراناملدن، نتيجة للتدكل العمراني في الحضككر أو ما 
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وارتفكاع معكدل البطكالكة، وتفككك األسككككككككككككككر، والجريمكة التي تحول قلكب املكدن إلى منكاطق مقفرة غير  ،في املكدن

 املعيشة.الئقة ب

واملدن الكبرى في حالة انهيار في شمال أمريكا  ،السابع والثامن من القرن العشرين ينومنذ العقد

 ،والنقككككل ،وبككككاألخص بريطككككانيككككا وفرنسكككككككككككككككككا، حيكككك  جرت تغيرات كبيرة في االقتصكككككككككككككككككاديككككات العككككامليككككة ،وأوروبككككا

 .(1)اقتصادية واجتماعية أدت إلى التدكل العمراني وسياسات الحكومات، مما خلق أجواء  

 
 .( املباني القديمة املهجورة في مدينة كامدن، ولية نيوجيرس ي14شكل )

نعكست تأثيرات التدكل العمراني على تنمية املدن في أوروبا وأمريكا الشمالية  بينما تجلى التدكل ا

األخرى على صككككككككككككككورة العشككككككككككككككوائيككككات التي انتشككككككككككككككرت على أطراف املككككدن الكبرى، بينمككككا العمراني في القككككارات 

وباملقابل فإن املدن في أمريكا الشكككككككككككككمالية وبريطانيا   احتفظت وسكككككككككككككط املدن وقلبها بقيمئها العقارية العالية

العمل في  إلى احي  يتنقل السكان يوميًّ  ،عانت من الهروب إلى الضوابي ومدن صغيرة خارج املدينة الكبيرة

الخراب الذي لحق باملدن من  ،. ومن السكككمات األخرى النهيار الحضكككر(2)بهروب البيك فيما يسكككم  ،املدينة

لك التأثيرات البصككككككككككككككرية والنفسككككككككككككككية والعينية للعيش وسككككككككككككككط مبان وأراض خاوية وبيوت آيلة للسككككككككككككككقوط. ت

إذ إنها تجتذب املجرمين وعصابات الشوارع، مما يرفع  ،ا للمجتمعجتماعيًّ ا اامللكيات املهجورة تشكل خطر  

 من معدل الجرائم في املدن الكبرى.

                                                 
(1)  Hans Skifter Andersen (2003).Urban Sores: On the Interaction Between Segregation, Urban 

Decay, and Deprived Neighbourhoods. Ashgate Pub. 

(2) Jackson, Kenneth T. (1985), Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States, 

New York: Oxford University Press. 

https://books.google.com/books?id=uf0vS1A-0dkC
https://books.google.com/books?id=uf0vS1A-0dkC
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_T._Jackson
https://en.wikipedia.org/wiki/Crabgrass_Frontier:_The_Suburbanization_of_the_United_States
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 أسباب التدهور العمراني

ليس هنككككككاك سككككككككككككككبككككككب واحككككككد للتككككككدكككككككل العمراني، فهو نككككككاجم عن مجموعككككككة متككككككداخلككككككة من األجواء 

 االقتصادية االجتماعية بما في ذلك: 

 قرارات التخطيط العمراني.  •

 قرارات التحكم في اإليجار.  •

 فقر السكان املحليين.  •

 . (1)تفت ي إنشاءات الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية التي تمر باملنطقة •

 انخفاض عدد السكان مع نمو الضوابي على أطراف أراض ي املدن. •

مارسة الحرمان أو زيادة التكلفة في )م (2)تعرض عقارات الحي ملمارسات الخط األحمر •

  معينة(. عرقية دمات للمقيمين في مناطق فيها غالبيةالخ

 . (3)التضييق على الهجرة •

 تحديد اإليجارات

قرارات التحكم في اإليجارات تصكككككككككدر نتيجة ضكككككككككغوط شكككككككككعبية وك رة الشككككككككككوى من ارتفاع تكاليف 

التحكم في اإليجار يروجون إلى أن ذلك يسكككككككككككككاعد في مكافحة التضكككككككككككككخم ويؤدي إلى اسكككككككككككككتقرار  الحياة. ودعاة

. (4)الجوانب االقتصادية ألهل املدينة، ويمنع الغلو في رفع اإليجار، كما يساعد على تحسين جودة املساكن

يؤدي إلى تدهور مما  ،ولقد ثبت أن التحكم في اإليجار يشوه العالقة بين العرض والطلب في سوق اإلسكان

. وفي (5)وال يوفر املزايكككا املتوقعكككة التي يعكككد بهكككا املنكككاصككككككككككككككرون لتحكككديكككد اإليجكككار ،املجتمع وإلى خراب الحضككككككككككككككر

إن التحكم في اإليجار سكككككككككككككاهم في تخريب املدن بخفك معدل املنشكككككككككككككئات الجديدة واالسكككككككككككككتثمار في  ،الواقع

                                                 
(1)  Robert Caro (1974). The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York, Knopf. 

(2)  Walter Thabit (2003). How East New York Became a Ghetto. New York University Press. 

(3)  Paul S. Grogan, Tony Proscio (2002). Comeback Cities: A Blueprint for Urban Neighborhood 

Revival .  Basic Books. 

(4)  Friedman, Milton; Block, Walter; Hayek, Friedrich A. (1981). "3". Rent Control: Myths and 

Realities—International Evidence of the Effects of Rent Control in Six Countries. Vancouver: 

The Fraser Institute. pp. 55–65. 

(5)  Peirce, Neal. "On Rent Control". Cato Institute. Regulation, May/June 1978 AEI Journal On 

Government And Society pp.45-46. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Caro
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Power_Broker:_Robert_Moses_and_the_Fall_of_New_York
https://books.google.com/books?id=TWo8OFJpFtAC
https://books.google.com/books?vid=ISBN0813339529
https://books.google.com/books?vid=ISBN0813339529
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Presumed_Advantages_and_Real_Disadvantages_of_Rent_Control&action=edit&redlink=1
http://www.walterblock.com/wp-content/uploads/publications/RentControlMythsRealities.pdf
http://www.walterblock.com/wp-content/uploads/publications/RentControlMythsRealities.pdf
http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/1978/5/v2n3-8.pdf
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يف الصيانة بنسبة كبيرة يجبر صاحب العقار رتفاع تكالحوافز لصيانة املمتلكات  حي  إن ااإلسكان، وال

ولقككد تجلككت تلككك الحقيقككة في واقع مككدينكة   على أن يخفك من أعمككال الصككككككككككككككيككانككة أو التغككاضكككككككككككككك ي عجهككا نهككائيككا

( من العقارات الخاضعة للتحكم في اإليجارات تدهورت أو تهالكت مقارنة بنسبة ٪29حي  إن ) ،نيويورك

 .(1)بقوانين التحكم في اإليجارات ( من املباني السكنية غير املقيدة8٪)

 عشوائيات اإلثنيات •

كثير من العشوائيات في أوروبا والواليات املتحدة قامت نتيجة االنتقال الجما ي إلثنية معينة إلى 

بعك املدن الكبرى في الدول التي تفتح بابها لهم لظروف سكككككككككياسكككككككككية. على سكككككككككبيل املثال، قام الرئيس جيمي 

الذين يريدون الفرار من نظام فيديل كاسككككككككككككككترو إلى اللجوء إلى الواليات املتحدة، هذا  كارتر بدعوة الكوبيين

بدافع تكوين جبهة على دراية بكوبا تعين في التخلص من النظام الشككككككككككككككيو ي القائم فيها. فأرسككككككككككككككل كاسككككككككككككككترو 

مي. ولم يكن أفواجا كبيرة من املسككاجين السككياسككيين واملجرمين واملرضكك ي العقليين على بواخر إلى مدينة ميا

هناك مسككككككاكن تكفي األعداد الضككككككخمة التي تدفقت على الشككككككواطئ األمريكية ناهيك عن توفير فرص عمل 

لهم. وبهذا تحولت بعك أحياء ميامي، وخاصكككة قلبها إلى عشكككوائيات منفصكككلة عن بقية املجتمع، وانتشكككرت 

نة ميامي في ذلك الحين كانت مالذا فيها العصكككككككككككككابات الكوبية اإلجرامية التي تتاجر في تهريب املخدرات. ومدي

لكبار السككككن واملتقاعدين األمريكيين الذين لجؤوا إليها في فصككككل الشككككتاء تفاديا لبرودة الجو في األماكن التي 

 يعيشون فيها.

ا ممن كانوا يعاونون  وقبل ذلك اسككككككككككككككتحضككككككككككككككرت الواليات املتحدة عند خروجها من فيتنام أفواج 

تهم، خوفككا على حيككاتهم، واسككككككككككككككتقبلئهم الكنككائس الكككاثوليكيككة في بعك املككدن قواتهككا أثنككاء الحرب هم وعككائال

ا من املال حت  تشكككتري مسككككنا يؤو ها. وتكدسكككت العائالت في 
 
وآوتهم مؤقتا. ومنحت الحكومة كل عائلة مبلغ

مسككككاكن عشككككوائية في أحياء خاصككككة بهم، في عزلة عن سككككائر املجتمع للحفاظ على هويئهم وثقافئهم، بالقرب 

البحيرات والبحكار واملسككككككككككككككتنقعكات والبرك، حيك  عملكت غكالبيئهم في صككككككككككككككيكد ثمكار البحر واملنكافسكككككككككككككككة مع  من

الصككككككككككككككيككككككادين من أهككككككل املنطقككككككة. وقككككككد أدى ذلككككككك إلى نزاعككككككات داميككككككة بين الطرفين. وتكككككككاد تكون تجمعككككككات 

 الفيتناميين مغلقة على بقية املجتمع األمريكي.

كوريين بعكد انئهكاء الحرب الكوريكة بكإعالن الهكدنكة. ومكا حكدث مع الفيتنكاميين حكدث من قبكل مع ال

ومن قبل نشكككككأت عشكككككوائيات صكككككينية كونها الصكككككينيون الذي اسكككككتقدمئهم الواليات املتحدة في املاضككككك ي لبناء 

                                                 
(1)  DeSalvo, Joseph (July 1971). "Reforming Rent Control in New York City: Analysis of Housing 

Expenditures and Market Rentals". RAND Corp. 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2009/P4683.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2009/P4683.pdf
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السككككككككككك الحديدية. والوضكككككككككع تكرر مع الروس الذين لم يكتفوا ببناء عشكككككككككوائيات يعيشكككككككككون فيها، بل كونوا 

 تحدة جرائمها.أخطر مافيا شهدت الواليات امل

وعشوائيات األفارقة واآلسيوين الذين فروا من بالدهم عقب ذهاب املستعمر واستقالل بالدهم 

من املشكككككككككككككاكل التي تعاني مجها فرنسكككككككككككككا وبريطانيا. حي  أن تلك العشكككككككككككككوائيات عبارة عن أحياء تقتصكككككككككككككر على 

 عشوائيات تكون في قلب املدينة.إثنيات معينة تعيش في عزلة عن املدن التي يوجدون فيها، وغالبية تلك ال

وقد قامت الكنيسككة الكاثوليكية في تورنتو بكندا بكفالة مجموعة كبيرة من الصككوماليين الفقراء 

حماية لهم من االضكككككككككطرابات الجارية في بالدهم، ووفرت لهم السككككككككككن في منطقة قديمة من املدينة حولوها 

 إلى عشوائية في عزلة عن سائر املدينة. 

 العشوائيات العنصرية •

العشكككوائيات العنصكككرية، مثل عشكككوائيات السكككود في جنوب أفريقيا، واألفارقة األمريكيين تختلف 

عن العشككككككككككككوائيات اإلثنية األخرى بأن سكككككككككككككان العشككككككككككككوائيات اإلثنية هم الذين يختارون العزلة عن املجتمع 

رقككة األمريكيين مفروضككككككككككككككككة عليهم، بككل إن والحفككاظ على تركيبككاتهم التقليككديككة في أحيككا هم. بينمككا عزلككة األفككا

العشككوائيات غالبيئها مسككاكن قامت الحكومة بإنشككا ها لهم ثم تحولت إلى عشككوائيات نتيجة إهمال الجهات 

املكلفكة بكالصككككككككككككككيكانكة وتقكديم الخكدمكات األسكككككككككككككككاسككككككككككككككيكة. ومعظم العشككككككككككككككوائيكات توجكد في قلكب املكدينكة. وعمليكة 

ين في اإلسكككككككككككككككككان وفي كثير من التعككامالت االجتمككاعيككة، رغم التعصكككككككككككككككب العرقي الككذي يعزل األفككارقككة األمريكي

القوانين الداعية للمسككككككاواة في فرص العمل والسكككككككن، راجعة إلى اعتقاد ديني را ككككككخ بأن السككككككود من نسككككككل 

حام بن نوح، عليه السكككككككالم، وأن حام هو اإلبن الكافر الذي عصككككككك   والده ورفك أن يركب السكككككككفينة وآوى 

 نه السود.إلى ربوة فنجا ليتناسل ع

ا على السكككككود، بل هي مفروضكككككة بصكككككور  وفرض العزلة على بعك السكككككالالت العرقية ليسكككككت حصكككككر 

مختلفة على عرقيات أخرى، خاصكككككككة سككككككككان األرض األصكككككككلييين، الذين يعيشكككككككون في شكككككككبه عشكككككككوائيات على 

ون في ( وهم السككككككككككككككككككان األصككككككككككككككليAinuأطراف املكككدن أو في أمكككاكن منعزلكككة  ففي إليكككابكككان مثال يعيش اإلينو )
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، حيككك  ككككان قكككانون البالد يمنح الرجكككل مجهم حق نصككككككككككككككف مواطن (2)، في عزلكككة مفروضكككككككككككككككككة عليهم(1)اليكككابكككان

 . (4)(2008( يونيو )6. ولم يعترف بهم القانون كمواطنين حت  )(3)ياباني

أما السككككككككككككان األصكككككككككككليون في الدول األخرى مثل أسكككككككككككتراليا وكندا والواليات املتحدة فإن الحكومات 

ا عن املدن في عزلة تامة واملجتمع  يتغاضكككون عن العشكككوائيات التي يعيشكككون فيها، حي  إنهم يعيشكككون بعيد 

ا من الحكم الذاتي،  عن سكككككككائر املجتمع، بعد أن حوصكككككككروا في مسكككككككتوطانئهم لفترة طويلة، ولقاء منحهم نوع 

  فإن الدولة ال تجد نفسها مجبرة على تقديم أية خدمات خاصة لهم.

 املنعزلةالغجر واملجتمعات  •

مليون نسككككككككككككككمكككة، مجهم مكككا يزيكككد على مليون في األمريكتين، وهم  10تعكككداد الغجر في العكككالم ينكككاهز 

يعيشكككككككككككككون في عشكككككككككككككوائيات متنقلة، ويوجدون في شكككككككككككككرق ووسكككككككككككككط أوروبا وجنوب أوروبا والشكككككككككككككرق األوسكككككككككككككط 

أن ينصككككككبوا  واألمريكتين. وهم يتعرضككككككون إلى اضككككككطهاد يصككككككل إلى حد اإلبادة في أوروبا، حي  إنهم يفضككككككلون 

عشككككككككككككوائياتهم في أي مكان باملدينة أو على أطرافها. وهم تجمعات مغلقة يلتقطون بقايا الطعام ويعملون في 

التنجيم والسككككككككككككككحر والعالج بكاألعشكككككككككككككككاب. ولهم عكادات وتقكاليكد تتعكارض مع أسككككككككككككككلوب الحيكاة الحكديثكة. ومن 

يه السكككالم، والذي يشكككاع أنه بعد أسكككباب اضكككطهادهم أن من الشكككائع عجهم أنهم من نسكككل قابيل بن آدم، عل

تنقسم أن قتل أخاه هابيل هام على وجهه وخالط الشياطين ولم يستقر به الحال هو ونسله في أي مكان. و 

والكاولية والشكككوايا والصكككلب والدومر  والنوار أوروبا بشككككل أسكككاسككك ي إلى الرومن أو الروما في الغجر شكككعوب

، بعضككككككككككككككهم يتكلم لغة مشككككككككككككككتركة وغالبيئهم مسككككككككككككككيحيون ومسككككككككككككككلمون، ولهم تقاليدهم الشككككككككككككككرق األوسككككككككككككككط في

 وطقوسهم الخاصة.

من أصككككككككككول أوروبية تعيش في عشككككككككككوائيات بطون الجبال،  وفي الواليات املتحدة سككككككككككالالت بيضككككككككككاء

خاصكككة في األبالشكككيا، وفي أكواخ تطفو على مياه املسكككتنقعات. ومجتمعاتهم مغلقة ال تتقبل أي غريب عجهم، 

ويتزاوجون بعضككككككهم من بعك، وتتزوج بناتهم في أعمار صككككككغيرة مخالفة بذلك القوانين، بل إن بعضككككككهم قد 

ا عن املككدن  يتزوج من أختككه. وفي جبككال  األلككب توجككد تجمعككات ممككاثلككة تعيش في عشككككككككككككككوائيككات معزولككة تمككامكك 

وعادة ما تتغاضكككككك   السككككككلطات عجهم، وهم ال يتوقعون من الحكومة تقديم أية خدمات لهم، ويعيشككككككون على 

 الصيد في البر والبحر وتبادل الخدمات والسلع. 

                                                 
(1)  Poisson, B. 2002, The Ainu of Japan, Lerner Publications, Minneapolis. 

(2)  Weiner, M. (eds) 1997, Japan’s Minorities: The Illusion of Homogeneity, Routledge, London. 

(3)  Brett L. Walker, The conquest of Ainu Lands:Ecology and Culture in Japanese Expansion 

1590–1800, University of California Press, 2001. 

(4) Fogarty, Philippa (June 6, 2008). "Recognition at last for Japan's Ainu". BBC News. BBC. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_(%D8%BA%D8%AC%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7437244.stm
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 د العشوائياتو مناطق وج

 انتشار العشوائيات

بحيك  إنهكا أصككككككككككككككبحكت ظكاهرة  ،وتنتشككككككككككككككر حول العكالم ،العشككككككككككككككوائيكات في العكديكد من الكدول  توجكد

( يوجككد قرابككة مليككار نسككككككككككككككمككة مسككككككككككككككتقرة في 2006. ووفق تقرير هككابيتككات التككابعككة ل مم املتحككدة في )(1)عككامليككة

ريكا مسكككككككككككككتوطنات عشكككككككككككككوائية في مدن في أمريكا الالتينية وآسكككككككككككككيا وأفريقيا، وعدد أقل من ذلك في أوروبا وأم

 .(2)الشمالية

( مليون نسككككككككككمة يعيشككككككككككون في العشككككككككككوائيات في دول 863(، وفق هابيتات حوالي )2012) سككككككككككنة وفي

( مليون في جنوب صكككككككحراء 213وصكككككككل سككككككككان عشكككككككوائيات املدن في منتصكككككككف السكككككككنة إلى )و العالم النامية  

( مليون في أمريكا 113)و( مليون في جنوب آسكككككككككككيا، 201)و( مليون في شكككككككككككرق آسكككككككككككيا، 207)وأفريقيا الكبري، 

( مليون 13)و( مليون في غرب آسككككككيا، 36)و( مليون في جنوب شككككككرق آسككككككيا، 80)والالتينية والبحر الكاريبي، 

( كان 2009في شكككككككككمال أفريقيا. ومن بين الدول، فإن نسكككككككككبة سككككككككككان املدن املقيمين في مناطق عشكككككككككوائية في )

 .(3)(٪80.5(، وموزامبيق )٪81.7النيجر )و (، ٪89.3)تشاد و (، ٪95.9ى )األعلى في جمهورية أفريقيا الوسط

في غالبية الدول املتقدمة، يسهل التمييز بين ف ،توزيع العشوائيات في املدن حول العالميختلف 

سككككان العشكككوائيات في أحياء املدن الكبرى، يوجد املناطق العشكككوائية وغيرها. ففي الواليات املتحدة  مثال، 

ي بعك الضكككككككككككوابي. هذا ألن املدن الكبرى في الواليات املتحدة ليس فيها قلب املدينة وفي املناطق الداخلية ف

النابك باملعن  املتعارف عليه في سككككككككككككككائر دول العالم. بينما الحال مختلف في أوروبا، حي  يعيش سكككككككككككككككان 

 العشوائيات في مبان عالية متعددة الطبقات على أطراف املدن. 

تتفتكككك   العشككككوائيات في جيوب مبع رة حول املدينة، أو في مدارات وفي العديد من الدول النامية، 

 خاصكككككة في دول جنوب آسكككككيا وجنوب الصكككككحراء - من االسكككككتيطانات غير الرسكككككمية الكثيفة. وفي بعك املدن

وهي  ،العشكككككوائيات جوارات مهمشكككككة تحتوي على قدر بسكككككيط من السككككككان بل إنها منتشكككككرةليسكككككت  - الكبرى 

 .(4)ولهذا يطلق على املدينة كلها كنية مدينة العشوائيات ،الحضر مأوى شطر  كبير  من سكان

                                                 
(1)  Arimah, Ben C. (2010). "The face of urban poverty: Explaining the prevalence of slums in 

developing countries, Working paper". World Institute for Development Economics 

Research. 30. 

(2)  UN-HABITAT (2006b) (2006). State of the World’s Cities 2006/2007: The Millennium 

Development Goals and Urban Sustainability. London: Earthscan. 

(3)  "State of the World's Cities Report 2012/2013: Prosperity of Cities" . UNHABITAT. 

(4)  Slum Cities and Cities with Slums" States of the World’s Cities 2008/2009. UN-Habitat. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf
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ولقد انخفضكككككت نسكككككبة سككككككان الحضكككككر الذين يعيشكككككون في العشكككككوائيات في الدول النامية، نتيجة 

(، كانت نسككبة سكككان املدن 1990)سككنة التنمية االقتصككادية، بينما ازداد العدد الكلي لسكككان الحضككر. وفي 

(، واسكككككككككككتمر في ٪39نخفك بعد عقد من الزمان إلى )ا(. هذا العدد ٪46العشكككككككككككوائيات )الذين يعيشكككككككككككون في 

 . (1)(٪32االنخفاض في القرن الذي تاله إلى )

اقع العشوائيات  مو

تكوين العشككككككككككككككوائيككككات يبككككدأ في العككككادة على أطراف املكككدينككككة  وبمرور الوقكككت تتمككككدد املكككدينككككة حول  

وتحتو ها داخل محيطها. وتبدأ براعم العشككككككككككككككوائيات  العشككككككككككككككوائيات األصككككككككككككككلية، حي  تحيط بالعشككككككككككككككوائيات

ملكية عامة   لهاعلى أراض   تقام عادةو نمو على الحدود الجديدة للمدينة التي تتوسككككككككككككككع بإطراد، الالجديدة 

مشكككككككككاع، وبهذا يتكون مزيج من الزحف العمراني ملسكككككككككتوطنات رسكككككككككمية، وشكككككككككركات أعمال، ومناطق  أو أرض  

مما يجعل ملواقع العشكككككككوائيات األصكككككككلية ملكيات قيمة، كثيفة السككككككككان فيها العديد  ،تجارية، وعشكككككككوائيات

 .(2)من التسهيالت التي تجذب الفقراء

وعادة ال توجد رغبة فيها قرب مدينة صكككككككككككغيرة أو  ،بوار وتقع العشكككككككككككوائيات عند تكويجها على أراض  

وقد ال يكون لها  ككككككككككجل  ،ة منظمة دينيةأو تكون وقفا لجمعية خيرية أو ملكي ،كبيرة تتبع ملكيات الحكومة

 
 
 . ملكية أصال

جبليككة، تبككدأ العشككككككككككككككوائيككات في أمككاكن يصككككككككككككككعككب الوصككككككككككككككول إليهككا من  في املككدن التي تقع فوق أراض  

 ،أو تبدأ في أسككككككككككككفل سككككككككككككهول معرضككككككككككككة للسككككككككككككيول، وعادة ما تكون مختفية عن مرأى قلب املدينة ،منحدرات

 ولكجها قريبة من مورد للمياه الطبيعية. 

مسككككككككككككككتنقعككككات وبرك وأنهككككار، تبككككدأ العشككككككككككككككوائيككككات على و في املككككدن الواقعككككة بككككالقرب من بحيرات، و

 جسورها أو على ركائز فوق املياه أو على قاع نهر جاف.

وفي األرض املسطحة تبدأ العشوائيات على أرض ال تصلح للزراعة بالقرب من مقالب القمامة في 

 واقع األخرى التي يتالفاها الناس وال يرغب فيها أحد.، وامل(3)املدينة، وإلى جانب السكك الحديدية

                                                 
(1)  "State of the World's Cities Report 2012/2013: Prosperity of Cities". UNHABITAT.  p. 127. 

(2)  Rosa Flores Fernandez (2011), Physical and Spatial Characteristics of Slum Territories 

Vulnerable to Natural Disasters, Les Cahiers d’Afrique de l’Est, n° 44, French Institute for 

Research in Africa. 

(3)  Lloyd, P. (1979), Slums of Hope: shanty towns of the Third World, Manchester University 

Press. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/75/16/70/PDF/1._Rosa_Flores_Fernandez_-_VULNERABLE_SLUM_CHARACTERISTICS.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/75/16/70/PDF/1._Rosa_Flores_Fernandez_-_VULNERABLE_SLUM_CHARACTERISTICS.pdf
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سككككككتراتيجيات تقي العشككككككوائيات من مخاطر مالحظة وجودها والسكككككك ي إلزالئها عندما تكون هذه اال 

وتكون أك ر عرضكككككككككككة للتدخل من مسكككككككككككؤولي الحكومة املحلية. وفي البداية تكون  ،صكككككككككككغيرة في مرحلة التكوين

سككككككتقرت فإن الوافدين الجدد فإذا نمت العشككككككوائية وا ،على لجالة املسككككككاكن في خيام وأكواخ يمكن نصككككككبها

الذين يفرضككككككون أنفسككككككهم على من فيها كأي تجمع بشككككككري  ،عليها يدفعون إتاوة للمسككككككؤولين عن العشككككككوائية

فتقوم  ،تتطور مواد اإلنشكككككككككككككككاءاتو لقكاء حق اإلقكامكة في حيكازة العشككككككككككككككوائيكة. عنكدئكذ تسككككككككككككككتخكدم عشككككككككككككككوائي، 

 . (2)،(1)العشوائيات باستخدام مواد أك ر تحمال مثل الطوب والخرسانة املناسبة لطبوغرافية العشوائية

وبمرور الوقت، تتأسككككس العشككككوائيات األصككككلية إلى جوار مراكز النشككككاط االقتصككككادي، واملدارس، 

املسككتشككفقات، ومصككادر العمل، التي يعتمد عليها الفقير. والعشككوائيات القديمة املسككتقرة املحاطة بالبنية و 

ا بتكديس غرف لتسككككتوعب نمو عائلة ا، فتنمو رأسككككي  الرسككككمية للمدينة ال تتمكن من التوسككككع أفقي   التحتية

ت تطلق على نفسكككككها أسكككككماء . وبعك العشكككككوائيا(3)أو كمصكككككدر لليجار من القادمين الجدد على العشكككككوائية

سم مشاهير السياسيين أو اسم زوجة صية تاريخية لها تقدير محلي، أو امؤسس ي أحزاب سياسية أو  خ

. كما أن بعك السكككككياسكككككيين قد يقدمون لهم (4)لدعم سكككككياسككككك ي ضكككككد اإلخالء اوهذا سكككككعي   ،أحد السكككككياسكككككيين

هبات البسككككككككككيطة التي قد ال طاءات والالعالوعود البراقة ليكسككككككككككبوا والءهم املطلق، أو يوزعون عليهم بعك 

 تزيد عن وجبة طعام مجانية، حت  ال ينحازوا لغريم سياس ي.

 الحيازة غير اآلمنة

. فالعشككككوائيات تقوم على (5)حيازة األرض بصككككورة غير رسككككمية هي من سككككمات عشككككوائيات الحضككككر

وليس ألحد مطمع فيها، سكككواء كانت تابعة  ،ملكية واضكككحة، في أماكن ال يكترث أحد بملكيئهالها ليس  أراض  

ال صكككككككككككككككاحكب لهكا. وبعك  امشكككككككككككككككاعك   اهيئكة خيريكة أو دينيكة، فمي تعتبر في نظر النكاس أرضككككككككككككككك   ةللكدولكة أو إلى أيك

. وفي بعك (6)وبهذا فإن لهم حق االسكككككككككككتفادة مجها ،ا بال صكككككككككككاحباملهاجرين يعتبرون األرض الشكككككككككككاغرة أرضككككككككككك  

                                                 
(1)  Banerji, M. (2009), Provision of basic services in the slums and resettlement colonies of Delhi, 

Institute of Social Studies Trust. 

(2)  McAuslan, Patrick. (1986). Les mal logés du Tiers-Monde. Paris: Éditions L’Harmattan. 

(3)  Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains (CNUEH). (1981).  Amélioration 

physique des taudis et des bidonvilles, Nairobi. 

(4)  Gilbert, Daniel (1990), Barriada Haute-Espérance : Récit d’une coopération au Pérou. Paris: 

Éditions Karthala. 

(5)  What are slums and why do they exist? UN-Habitat, Kenya (April 2007). 

(6)  Agbola, Tunde; Elijah M. Agunbiade (2009). "Urbanization, Slum Development and Security 

of Tenure- The Challenges of Meeting Millennium Development Goal 7 in Metropolitan 

Lagos, Nigeria.". Urban Population–Development–Environment Dynamics in the Developing 

World- Case Studies and Lessons Learned: 77–106. 

http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/21075/1/Provision%20of%20Basic%20Services%20in%20the%20Slums%20and%20Resettlement%20Colonies%20of%20Delhi.pdf?1
http://www.worldcat.org/title/amelioration-physique-des-taudis-et-des-bidonvilles-rapport-dune-reunion/oclc/799133434
http://www.worldcat.org/title/amelioration-physique-des-taudis-et-des-bidonvilles-rapport-dune-reunion/oclc/799133434
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4625_51419_GC%2021%20What%20are%20slums.pdf
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حكومة املحلية األراضككككككككك ي ألناس معوزين أو مهاجرين أو طارئين على الحاالت يخصكككككككككص املجتمع املحلي أو ال

حقوق ملكية. والحيازة  ةاملنطقة، ثم تتحول تلك األراضكككككككك ي إلى عشككككككككوائيات تجذب إليها مقيمين ليس لهم أي

  الرسكككككككمية تتضكككككككمن كذلك احتالل أرض  
 
أو يصكككككككعب  ،(2)،)1(لشكككككككخص آخر غافل عجها أو غير مهتم بحقه املك

( من ٪51، )(3)حقه بالطرق القانونية، كما هو الحال في مصككر، مثال. وفي بعك اإلحصككائياتسككترداد ا عليه

( في شككككمال أفريقيا ٪39)وبأفريقيا،  أراض خاصككككة في جنوب الصككككحراء الكبرى العشككككوائيات قائمة على غزو 

البحر ( في أمريكا الالتينية ودول ٪40)و( في شككككككككككككرق آسككككككككككككيا، ٪40)و( في جنوب آسككككككككككككيا، ٪10)ووغرب آسككككككككككككيا، 

 الكاريبي.  

وفي بعك الحككككككاالت، عنككككككدمككككككا تتكككككككاثر أعككككككداد املقيمين في العشككككككككككككككوائيككككككات يكون املقيمون األوائككككككل 

أو زمرة من البلطجية تتحكم في  ،أو عصككككككككككابة ،مجموعات اجتماعية أو جمعيات غير منظمة وغير رسككككككككككمية

 
 
. (4)اإلقامة في العشككككككككوائيةا لقاء حق ا عن مأوى، فيتقاضككككككككون رسككككككككوم  إسكككككككككان الهابطين على العشككككككككوائية بحث

وائح تنظيمية للمباني، كما ل ةدون بح  عن حقوق ملكية األرض أو اتباع أياؤها أنش عادة يتمالعشوائية و 

 . (6)،)5(وعادة ال تعترف بها املدينة أو الوالية أو الحكومة املركزية ،ال تسجل في املدينة أنها

عتراف الرسكككمي فهذا يعني اال  ،في العشكككوائياتيمين وقضكككية تأمين حيازة األرض قضكككية مهمة للمق

مما يعطيهم حماية  ،منازلهمبفق ار املوهذا يشككككككككككجعهم على رفع مسككككككككككتوى   بواقع إقامئهم في منطقة عمرانية

أوراق ملكية رسكككمية ل رض التي يحتلونها يحرمهم  ةمن األضكككرار الطبيعية وغير الطبيعية. كما أن غياب أي

ا. هذا بناء وصككيانة املباني أو تطويرها، مما قد يزيد من وضككعهم املالي سككوء  من حقوق االقتراض الخاص بال

باإلضككككككافة إلى أن غياب التسككككككجيل مللكية األرض، يصككككككعب على الحكومة تحسككككككين املرافق الرسككككككمية وإصككككككالح 

ن الحيازة في العشكككككوائية إلى جانب غياب بدائل اجتماعية أو سكككككياسكككككية يأمتحال الظروف املعيشكككككية. وعدم 

                                                 
(1)  Brueckner, Jan K.; Harris Selod (2009). "A theory of urban squatting and land-tenure 

formalization in developing countries".  American Economic Journal: Economic Policy: 28–

51. 

(2)  Davy, Ben; Sony Pellissery (2013). "The citizenship promise (un) fulfilled: The right to 

housing in informal settings.". International Journal of Social Welfare. 22 (S1): 68–84. 

(3)  Flood, Joe (2006). "Secure Tenure Survey Final Report". Urban Growth Management 

Initiative. 

(4)  Taschner, Suzana (2001), Desenhando os espaços da pobreza. Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Université de Sao Paulo. 

(5)  Field, E (2005). "Property rights and investment in urban slums". Journal of the European 

Economic Association. 3 (2–3): 279–290. 

(6)  Davis, M (2006). "Planet of slums". New Perspectives Quarterly. 23 (2): 6–11. 
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للمدينة بأسرها، مثل املواصالت الجماعية السريعة،  التحتيةوائيات يؤدي إلى صعوبة تطوير البنية للعش

 .(1)ق مد الطرق السريعة، وشق الطر و خطوط توصيل الكهرباء، و 

 مشاكل العشوائيات

 مخاطر إسكان العشوائيات

االنهيكككككارات العشككككككككككككككوائيكككككات من األمكككككاكن األك ر عرضككككككككككككككككككة ملخكككككاطر الكوارث الطبيعيكككككة، مثكككككل تعتبر 

والزالزل والحرائق والرياح العاتية وغيرها من األحوال الجوية  ،(4)،)3(، والسككككككككككككككيول والفيضككككككككككككككانات(2)األرضككككككككككككككية

والتي قد  ،  بطبيعة مواقعها وعدم إعداد أراضككككككككككككككيها ومنشككككككككككككككئاتها لتحمل تلك الكوارث املفاجئة(5)القاسككككككككككككككية

تكون نادرة الوقوع. تلك الكوارث تؤدي إلى أضكككككرار واسكككككعة النطاق ووفيات بشكككككرية في العشكككككوائيات أك ر من 

 ا لهشاشة البنيان وكثافة السكان.أي أماكن سكنية أخرى، نظر  

 
 .(2010( حطام عشوائية في هيتي بعد زلزال )15شكل )

الجبلية، تبدأ بنايات العشوائيات على سفوح يصعب الوصول إليها، أو في املدن ذات التضاريس 

ا عن عيون من يعيشككككككككككون في قلب ا ملجوب  تبدأ في قاع الواحات املعرضككككككككككة للسككككككككككيول، وفي العادة تختار مكان  

                                                 
(1)  Ravetz, A. (2013). The government of space: town planning in modern society. Routledge. 

(2)  Rio slum landslide leaves hundreds dead The Guardian (8 April 2010). 

(3)  Dilley, M. (2005). Natural disaster hotspots: a global risk analysis (Vol. 5). World Bank 

Publications. 

(4)  Smith, Keith (2013). Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster, Routledge. 

(5)  Pelling, M., & Wisner, B. (Eds.). (2009), Disaster risk reduction: Cases from urban Africa, 

Earthscan Publishers (UK). 

https://www.theguardian.com/world/2010/apr/08/rio-landslide-brazil
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على مقربة من مصادر مياه طبيعية. وفي املدن املشرفة على البحيرات واملستنقعات يكونون ولكجهم  ،املدينة

األراضكككككككككك ي  في حالةألنهار، تبدأ منشكككككككككككئات العشكككككككككككوائيات على أعمدة تعلو فوق املاء أو على قاع نهر جاف. ووا

تبكككدأ العشككككككككككككككوائيكككات على أراض غير صككككككككككككككككالحكككة للزراعكككة بكككالقرب من منطقكككة مقكككالكككب القمكككامكككة  ،املسككككككككككككككطحكككة

مرغوب فيها. ، ومواقع أخرى يأنف مجها الناس وغير (1)والنفايات، وعلى مقربة من خطوط السككككك الحيدية

وهي صكككغيرة ومعرضكككة لقرارات مسكككؤولي الحكومة  ،هذا يجعل العشكككوائيات بمنجاة عن األنظار وعن اإلزالة

 . (2)املحلية باإلخالء

 
مرات ( 4( إلى )3( مساكن عشوائية في فيتنام مقامة على أعمدة في منطقة تغمرها الفيضانات روتينيا بين )16شكل )

 سنويا. 

                                                 
(1)  Banerji, M. (2009), Provision of basic services in the slums and resettlement colonies of Delhi, 

Institute of Social Studies Trust. 

(2)  Rosa Flores Fernandez (2011), Physical and Spatial Characteristics of Slum Territories 

Vulnerable to Natural Disasters, Les Cahiers d’Afrique de l’Est, n° 44, French Institute for 

Research in Africa. 

http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/21075/1/Provision%20of%20Basic%20Services%20in%20the%20Slums%20and%20Resettlement%20Colonies%20of%20Delhi.pdf?1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/75/16/70/PDF/1._Rosa_Flores_Fernandez_-_VULNERABLE_SLUM_CHARACTERISTICS.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/75/16/70/PDF/1._Rosa_Flores_Fernandez_-_VULNERABLE_SLUM_CHARACTERISTICS.pdf
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 .( مساكن عشوائية بجوار السكة الحديدية في جاكارتا، أندونيسيا17شكل )

غير أن اإلنشككككككككككككككككككككاءات العفويكككككككة، وغيكككككككاب التحكم في جودة مواد البنكككككككاء املسككككككككككككككتعمكككككككل في مبكككككككاني 

واسكككعة النطاق العشكككوائيات، إلى جانب الصكككيانة الرديئة والتصكككميم غير املتناسكككق يجعلها معرضكككة ألضكككرار 

 .(2)،)1(مع التدهور السريع

مثل التلوث البيئي السكككككككككككام من  ،ائيات معرضكككككككككككة ملخاطر من صكككككككككككنع البشكككككككككككركما أن بعك العشكككككككككككو 

خاطر الحرائق من أكبر املتعتبر  .(3)من كباري وجسككككككور  التحتيةوانهيار البنية  ،الصككككككناعات، وازدحام املرور

العشوائيات ضيقة ال تسمح بالتدخل السريع ملعدات إطفاء ن الشوارع في للعشوائيات وسكانها، خاصة وأ

 .(4)الحريق

 البطالة والقتصاد العشوائي

 التعليم

وتحصككككيل  ،كثير من سكككككان العشككككوائيات ينقصككككهم التعليم، فغالبيئهم لم يكملوا التعليم الثانوي 

ضككككككككككككككرائب الالتعليم على  يعتمد اإلنفاق علىحي   ،خاصككككككككككككككة في الواليات املتحدة ،ةالكثير مجهم متدن  للغاي

                                                 
(1)  Wisner, B. (Ed.). (2004). At risk: natural hazards, people's vulnerability and disasters. 

Psychology Press. 

(2)  Sanderson, D. (2000), Cities, disasters and livelihoods, Environment and Urbanization, 12(2), pages 

93–102 

(3)  Davis, Mike (2006). Planet of Slums. Verso. 

(4)  Hamza, M., & Zetter, R. (1998). Structural adjustment, urban systems, and disaster 

vulnerability in developing countries. Cities, 15(4), pages 291–299. 
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يؤثر كككل هككذا  ،مجهم إلى عككدم إتقككان أي حرف ممككا يؤدي، في العشككككككككككككككوائيككات العقككارات التي تكون متالشككككككككككككككيككة

. وحت  (2)واجه معدالت مرتفعة من البطالةتوبهذا فإن العشككككككككككككككوائيات   (1)في سككككككككككككككوق عمل تنافسكككككككككككككك يبالطبع 

فإن فرص عملهم ضكككككككك يلة نتيجة تخوف أصككككككككحاب العمل مجهم.  ،الذين ينجحون في إكمال تعليمهم الثانوي 

أما التعليم الجام ي فهو فوق الطاقة املادية ملن يعيشككككككككككككككون في العشككككككككككككككوائيات، إلى جانب روح اإلحباط التي 

ن مجهم وأصككككحاب و وحت  املوهوب  تخيم على العشككككوائيات التي تحول بيجهم وبين تحسككككين أحوالهم املعيشككككية

إن و  ،فكثيرا ما يتقاعسككككككككككككككون عن إكمال التعليم ،لون على دعم للتعليم الجام يالطموح الذين قد يحصكككككككككككككك

  ، تكون عككادة متبككادلككةمشكككككككككككككككاعر غير حميككدة لهم يكن أكملوه فقككد يصكككككككككككككككدمون بككالتعككامككل مع املجتمع الككذي

على التغلب على العقبات املتتالية في التعليم والحصككككككككككككككول على العمل. ومن يحالفه  ما يمكن افنادر   ،وبهذا

 حظ في تخطي تلك العقبات سيفر من العشوائية، مع صعوبة التخلي عن ثقافة العشوائيات.ال

 فرص العمل

إن محكككككدوديكككككة فرص العمكككككل تكككككدفع الكثير من سككككككككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيكككككات إلى توظيف أنفسككككككككككككككهم في 

أو في املناطق العمرانية املتقدمة بجوار  ،سكككككككككككككواء في العشكككككككككككككوائية ،اقتصكككككككككككككاديات عشكككككككككككككوائية أو غير رسكككككككككككككمية

العشكككككككككككككوائية. هذه الوظائف قد تكون اقتصكككككككككككككاديات غير رسكككككككككككككمية مباحة أو اقتصكككككككككككككاديات غير رسكككككككككككككمية غير 

 ،عن عمل سكككككككككككان العشككككككككككوائيات بعك. يبح  مشككككككككككروعة دون عقود عمل أو أي نوع من التأمين االجتما ي

بعد اكتسككككككككككككاب بعك  ، وذلكقتصككككككككككككاديات رسككككككككككككميةااملطاف إلى الحصككككككككككككول على عمل في   وقد يوفق في منتم

 .(3)املهارات املهنية في القطاعات غير الرسمية

، العمل في املشككككككككككككككاريع املنزليةو الباعة املتجولين،  :ومن أمثلة االقتصككككككككككككككاد غير الرسككككككككككككككمي املشككككككككككككككروع

تلميع األحكككذيكككة أو العمكككل و الخكككدمكككة في البيوت، و صككككككككككككككنع األككككاليكككل واملطرزات، و بهكككا، تجميع املنتجكككات وتعليو 

ا، الخككدمكات اللوجسككككككككككككككتيككة املكدفوعكة يكدويكك  و عمككال بنككاء، و قيككادة "توك توك" أو ريكشكككككككككككككككا يكدويكة، و ككإسكككككككككككككككككافي، 

وي ها  لكسككككككككككب لقمة العيش بالفرز اليد. وفي بعك العشككككككككككوائيات، يقوم أهل(5)،(4)ليدويةاومنتجات الحرف 

ة منازل أهل الحضكككر إلى نفايا اإللكترونيات بهدف إعادة اسكككتخدام مختلف مصكككنفاتها  من قمام ،للقمامة

األجهزة الفاسككدة واملسككتعملة، وبيع ما قد يمكن اسككتعماله من بضككائع أو تفكيك ما ال يصككلح اسككتعماله إلى 

                                                 
(1)  Kabiru, C. W.; et al. (2012). ""Making It": understanding adolescent resilience in two informal 

settlements (Slums) in Nairobi, Kenya". Child & Youth Services.  33 (1): 12–32. 

(2)  Slum residence World Heath Organization (2010). 

(3)  Gupta, Indrani; Arup Mitra (2002). "Rural migrants and labour segmentation: Micro-level 

evidence from Delhi slums.". Economic and Political Weekly: 163–168. 

(4)  Taj Ganj Slum Housing, Cities Alliance (2012). 

(5)  The hidden role of informal economy Ulla Heinonen, Helsinki University of Technology, Finland 

(2008). 

http://www.who.int/gho/urban_health/determinants/slum_residence_text/en/
http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/CAFiles/Projects/Final_Annexure_20.pdf
http://water.tkk.fi/English/wr/research/global/myth/10_Heinonen_Informal_Myths-of-Mekong.pdf
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قطع أو خامات. وعادة ما تتطلب ممارسككككة هذا االقتصككككاد املشككككروع غير الرسككككمي من الفقير أن يدفع رشككككوة 

 .(1)سؤولي الحكومةبصورة رتيبة للشرطة املحلية وم

تجككار في املمنوعككات واألسككككككككككككككلحككة، اال ،ات غير الرسككككككككككككككميككة وغير املشككككككككككككككروعككةومن أمثلككة االقتصكككككككككككككككاديكك

الغالل و خاصكككككة املصكككككنعة من الخبز )البوظة املصكككككرية(  ،واملخدرات أو إنتاج الخمور )املوونشكككككاين األمريكي(

فيها خطورة على األفراد وعائالتهم وعلى الدعارة والقمار. وكل تلك املهن و مثل الذرة )التشككككككككككككككانجا الكينية(، 

ا عن االقتصككككككككاديات غير الرسككككككككمية وغير . وضككككككككمن ما عكسككككككككته بعك التقارير مؤخر  (4)،(3)،(2)املجتمع بأسككككككككره

( البرازيل، وإنتاج البضائع الزائفة في عشوائيات Favelasتجارة وتوزيع املخدرات في عشوائيات ) ،املشروعة

(Colonías ،في طيوانا ) والئهريب في كاتتككك ي أباديس وعشكككوائيات كراتتككك ي، أو تصكككنيع املخدرات الكيماوية في

 . (5)( في جوهانسبرجownshipsTعشوائيات )

إلى  ،وأهل العشكككككككوائيات العاملون في االقتصكككككككاديات غير الرسكككككككمية معرضكككككككون للعديد من املخاطر

ت األرض( بطبيعته يعني عدم جانب ما يجنونه من سككككككككككمعة سككككككككككيئة. فالقطاع غير الرسككككككككككمي )الذي يعمل تح

وعكدم القككدرة على الحراك االجتمككا ي. ككذلكك ليس هنككاك عقود قكانونيككة، حمككايكة لحقوق  ،ضككككككككككككككمككان للككدخكل

 .(6)لوائح أو قدرة على التفاوض في الوظائف غير الرسميةأو العمال، 

 العنف

ن   حت  إ(7)إن الجريمة تعتبر الشغل الشاغل والرئيس للمسؤولين بالنسبة ملشاكل العشوائيات 

حكومات املدن في الواليات املتحدة قامت بنشككككككككككككككر معلقات دعائية وحملة إعالمية تربط بين العشككككككككككككككوائيات 

 . (8)لتكسب دعم املواطنين في القيام بإزالة العشوائيات وبناء مساكن شعبية ،والعنف املستشري في املدن

                                                 
(1)  The case of Karachi, Pakistan Urban Slum Reports, A series on Slums of the World (2011); see 

page 13. 

(2)  Uganda: slum areas, posh pubs biggest drug hubs. All Africa News (January 7, 2013). 

(3)  "African Moonshine: Kill Me Quickly". The Economist. 2010-04-29. 

(4)  Larry Whiteaker (1997), Seduction, Prostitution, and Moral Reform in New York, 1830–

1860, Routledge, page 29. 

(5)  Vanda Felbab-Brown, Bringing the State to the Slum: Confronting Organized Crime and 

Urban Violence in Latin America – Lessons for Law Enforcement and 

Policymakers Brookings Institution (December 2011). 

(6)  Breman, J. (2003). The labouring poor in India: Patterns of exploitation, subordination, and 

exclusion. New Delhi: Oxford University Press. 

(7)  In the Violent Favelas of Brazil S Mehta, The New York Review of Books (August 2013). 

(8)  How New York City Sold Public Housing Mark Byrnes, The Atlantic (November 2, 2011). 

http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/Global_Report/pdfs/Karachi.pdf
http://allafrica.com/stories/201301071790.html
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=348945&story_id=16018262
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Economist_(magazine)
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/12/05%20latin%20america%20slums%20felbabbrown/1205_latin_america_slums_felbabbrown
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/12/05%20latin%20america%20slums%20felbabbrown/1205_latin_america_slums_felbabbrown
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/12/05%20latin%20america%20slums%20felbabbrown/1205_latin_america_slums_felbabbrown
http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/aug/15/violent-favelas-brazil/?pagination=false
http://www.theatlanticcities.com/design/2011/11/public-housing-posters-new-york-city/407/#slide1
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في بعك العشككككككككككككككوائيككات تفوق وهنككاك بعك البيككانككات التجريبيككة تشككككككككككككككير إلى أن معككدالت الجريمككة 

معدالت الجرائم خارج العشككوائيات، وأن جرائم القتل وحدها مسككؤولة عن خفك متوسككط العمر املتوقع 

 .  (1)ملقيم في عشوائية بالبرازيل بسبعة أعوام عن  خص يعيش بالقرب من العشوائية

 

 
وزعتها  ،والعنف( معلقة بروباجندا عن العشوائيات 18شكل )

الهيئة العامة لإلسكان بالوليات املتحدة في أربعينيات القرن 

 .املاض ي

 
 .( العنف في عشوائية بريو دي جنيرو بالبرازيل19شكل )

وفي بعك الدول مثل فنزويال، أرسكككككككككل املسكككككككككؤولون قوات عسككككككككككرية للسكككككككككيطرة على عنف مجرمي 

. وتعتبر عمليات االغتصكككككككككككككاب من القضكككككككككككككايا الخطيرة األخرى (2)رات واألسكككككككككككككلحةعشكككككككككككككوائية متورطة في املخد

املتعلقة بالجرائم في العشكككككوائيات، ففي عشكككككوائيات نيروبي على سكككككبيل املثال، يتم اغتصكككككاب ربع املراهقات 

 .(3)سنويا

هككذا بينمككا تشككككككككككككككير تقككارير هككابيتككات التككابعككة ل مم املتحككدة أن بعك العشككككككككككككككوائيككات أك ر عرضكككككككككككككككة 

ففي وجود معدالت مرتفعة للجريمة  على سككككككككككككبيل املثال في العشككككككككككككوائيات التقليدية التي توجد في  ،للجرائم

                                                 
(1)  Venezuela’s military enters high crime slums Karl Ritter, Associated Press (May 17, 2013). 

(2)  Newar, Rachel (14 June 2013). "In Kenya, Where One in Four Women has Been Raped, Self 

Defense Training Makes a Difference". Smithsonian Magazine. 

(3)  Newar, Rachel (14 June 2013). "In Kenya, Where One in Four Women has Been Raped, Self 

Defense Training Makes a Difference". Smithsonian Magazine. 

https://news.yahoo.com/venezuelas-military-enters-high-crime-slums-155220352.html
http://blogs.smithsonianmag.com/smartnews/2013/06/in-kenya-where-one-in-four-women-has-been-raped-self-defense-training-makes-a-difference/
http://blogs.smithsonianmag.com/smartnews/2013/06/in-kenya-where-one-in-four-women-has-been-raped-self-defense-training-makes-a-difference/
http://blogs.smithsonianmag.com/smartnews/2013/06/in-kenya-where-one-in-four-women-has-been-raped-self-defense-training-makes-a-difference/
http://blogs.smithsonianmag.com/smartnews/2013/06/in-kenya-where-one-in-four-women-has-been-raped-self-defense-training-makes-a-difference/
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قلب املدينة، ليسكككككككككت الجريمة نتيجة بنية بعك العشكككككككككوائيات، بل إن الجريمة هي من أعراض املعيشكككككككككة في 

ن العشكككككككككككوائيات ككل العشكككككككككككوائيات، وبهذا فالعشكككككككككككوائيات تتكون من ضكككككككككككحايا أك ر من مجرمين. وبالتالي فإ

سككككككككككككككتمرار  ولكن العشككككككككككككككوائيككات فيهككا أسككككككككككككككوأ معككدالت الجريمككة في اليسكككككككككككككككت معككدالت الجريمككة فيهككا مرتفعككة بكك

تخمير الخمور، و القطاعات التي تحتفظ بنفوذ في االقتصككككككككككككككاديات غير املشككككككككككككككروعة  مثل تجارة املخدرات، 

 .  (2)،(1)على السيطرة في اإليراداتالدعارة والقمار. ففي مثل تلك الحاالت تتصارع العصابات املتعددة و 

املدن الكبرى  فيف ،ومعدل الجريمة في العشكككككككككوائية يتأثر بعدم كفاية فرض القانون واألمن العام

وقد تعجز ليات فرض القانون متخلفة بالنسكككككككككككبة لنمو الحضكككككككككككر وتوسكككككككككككع العشكككككككككككوائيات. في الدول النامية آ

ة تخطيط املككدينككة وإدارتهككا، كمككا أن نظككام مكككافحككة الحككد من الجرائم نتيجككة عككدم كفككاء فيالشككككككككككككككرطككة كثيرا 

الجريمة في العشككككككوائيات ليس فعاال. وهذه اإلشكككككككاليات ليسككككككت باألسككككككاس ناجمة عن عدم اكتراث املجتمع. 

ا ما يتسني للشرطة جمع املعلومات، والشوارع ضيقة وتعتبر فخ موت لدوريات ففي حالة وقوع جريمة نادر  

على الخوف من  أهل العشككككككككككككوائيات لد هم عدم ثقة غريزية بالسككككككككككككلطات بناء  الشككككككككككككرطة، كما أن العديد من 

اهكل الحكومات . ونتيجكة تجك(3)بكاإلضكككككككككككككككافكة إلى النظكام والقكانون  ،اإلخالء إلى جمع رسككككككككككككككوم الخكدمكات البلكديكة

عتراف بها كحي في املدينة يؤدي إلى قصككور في قوات الشككرطة الرسككمية وفي مؤسككسككات للعشككوائيات وعدم اال 

 . (4)العامة في العشوائيات العدالة

سكككككككككككواء من العشكككككككككككوائيات أو من  ،ثم إن الشكككككككككككباب عرضكككككككككككة لالسكككككككككككتغالل من جهة عناصكككككككككككر شكككككككككككريرة

والرغبة من التحرر من ربق الفقر. ومما يسكككككككككهل  ،ا ملجتمع العشكككككككككوائية املغلقاملجاورين للعشكككككككككوائيات، نظر  

نشكككككغال األب واألم بالجري وراء وقوع الشكككككباب في شكككككراك العناصكككككر الفاسكككككدة والعصكككككابات، تفكك األسكككككرة وا

قتدى بها.  الرزق، وغياب النماذج الطيبة التي يمكن أن يا

الغالب على عشوائيات األفارقة هو العنف املسلح، و  ،ومن أنواع العنف املنتشرة في العشوائيات

العصكككككككككككككابات  واألمريكيين الالتينيين والكوريين والفيتناميين. والبنادق واألسكككككككككككككلحة تؤدي إلى القتل وانتشكككككككككككككار

                                                 
(1) Global: Urban conflict – fighting for resources in the slums IRIN, United Nations News Service 

(October 8, 2007). 

(2) Josephine Slater (2009), Naked C. 

(3)  Bringing the State to the Slum: Confronting Organized Crime and Urban Violence in Latin 

America Vanda Felbab-Brown (2011), Brookings Institution. 

(4)  The challenge of slums – Global report on Human Settlements, United Nations Habitat (2003). 

http://www.irinnews.org/report/74687/global-urban-conflict-fighting-for-resources-in-the-slums
http://www.brookings.edu/research/papers/2011/12/05-latin-america-slums-felbabbrown
http://www.brookings.edu/research/papers/2011/12/05-latin-america-slums-felbabbrown
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/grhs.2003.key.pdf
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. والعنف عادة ما يقود إلى (3)،(2)ن في العشككككككككككككككوائية هم الضككككككككككككككحاياي. وعادة ما يكون الرجال املقيم(1)اإلجرامية

والتي تشكككب  ،. وحروب العصكككابات واملخدرات مرض مزمن في العشكككوائية(4)نتقام داخل العشكككوائيةواال  الثأر

العنف القائم على الجنس ضد الرجال فتتحفظ . والشرطة قد تشارك في (5)في الغالب يين ذكور العشوائية

عليهم، وتضككربهم وتقودهم إلى السككجون. ثم إن ثقافة الكوريين والفيتناميين والكوبيين تقوم على التعصككب 

ا بين عصابة ناحية وعصابة ناحية أخرى في العشوائية نفسها، أو بين العصابات مما يسبب حروب   ،للجوار

 من عشوائيات متجاورة.

العنف في العشككككوائية ال تعني بالضككككرورة أن العشككككوائيات إجرامية، بل إن العنف في بعك وحلقة 

األحوال ناجم عن اإلحباط والنقمة على الحياة في العشوائية، وما يترتب على تلك الحياة من حرمان سكان 

 .(8)،(7)،(6)العشوائيات من فرص لترك العشوائية

أعلى مسكتوى يعد في عالم العشكوائيات، و إجرامي على مسكتوى أليس  العصكابات ن معدل جرائمإ

شكككككروعة  مثل تجارة املخدرات، وصكككككناعة الخمور والدعارة املد في االقتصكككككاديات القوية غير و وجمللجريمة 

 .(10)،(9)والقمار، حي  تتصارع العصابات على التحكم في السوق واإليراد

                                                 
(1)  Palus, Nancy (15 May 2013). "Humanitarian intervention in violence-hit slums – from 

whether to how". IRIN. 

(2)  More Slums Equals More Violence Robert Muggah and Anna Alvazzi del Frate, Geneva 

Declaration on Armed Violence and Development & UNDP (October 2007). 

(3)  Outwater, A.; et al. (2005). "Homicide Death in Sub-Saharan Africa: A Review 1970–

2004". African Safety Promotion. 8. 

(4)  LeBas, A. (2013), Violence and urban order in Nairobi, Kenya and Lagos, Nigeria, Studies in 

Comparative International Development, 48(3), pp 240-262. 

(5)  Rashid, S.F. (2005). "Worried lives, poverty and reproductive health needs of married 

adolescent women in urban slums of Dhaka city, Bangladesh". Doctoral Dissertation, The 

Australian National University. 

(6)  R Merton (1938), Social Structure and anomie, American Sociological Review, 3, pages 672-

682. 

(7)  S Cohen (1971), Images of deviance, Harmondsworth, UK, Penguin. 

(8)  Criminological Theory: Context and Consequences, J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, 

Richard A. Ball (2010), SAGE, pages 41-69. 

(9)  Global: Urban conflict - fighting for resources in the slums IRIN, United Nations News Service 

(October 8, 2007). 

(10)  Josephine Slater (2009), Naked Cities - Struggle in the Global Slums, Mute, Volume 2, Issue 

3. 

http://www.irinnews.org/report/98038/humanitarian-intervention-in-violence-hit-slums-from-whether-to-how
http://www.irinnews.org/report/98038/humanitarian-intervention-in-violence-hit-slums-from-whether-to-how
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/regional-publications/Armed-Violence-and-Urbanization-in-Africa.pdf
http://www.irinnews.org/report/74687/global-urban-conflict-fighting-for-resources-in-the-slums
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 العالقة األسرية

. وعوامل مثل البطالة تؤدي (1)ا للعنف البدني والجنسكك يك ر تعرضكك  النسككاء في العشككوائيات أتعتبر 

وبككالتككالي إلى تفككاقم  ،ممككا يسككككككككككككككبككب في زيككادة التوتر الزو ي والخالفككات الزوجيككة ،إلى موارد غير كككافيككة للبيككت

 . (2)العنف املنزلي

 ،لخطورة العنف الجنسكككككككك ي مما يجعل النسككككككككاء معرضككككككككات ،غير آمنة ا ما تكون العشككككككككوائياتوكثير  

عندما يكن بمفردهن في العشكككككوائيات خالل الليل. والعنف ضكككككد النسكككككاء وأمجهن يعتبر من املشكككككاكل الكثيرة 

 . (3)الحدوث

وجد في العشكككككككككككوائيات، بما في ذلك التجاوزات اللفظية وحت  يكما أن العنف املنزلي ضكككككككككككد الرجال 

 .(4)العنف البدني في البيوت

 األحوال الصحية

 املرض

  .(6)،(5)من األمراض ل  عادة ما يعانون من معدل عاسكان العشوائيات 

فيروس نقص املناعة البشككككككككككككككرية   و ، (8)،(7)واألمراض الشككككككككككككككائعة في العشككككككككككككككوائيات تشككككككككككككككمل: الكوليرا

                                                 
(1)  Go, Vivian F.; et al. (2003). "When HIV-prevention messages and gender norms clash: the 

impact of domestic violence on women's HIV risk in slums of Chennai, India". AIDS and 

Behavior. 7 (3): 263–272. 

(2)  Magar, Veronica (November–December 2003). "Empowerment approaches to gender-based 

violence: women's courts in Delhi slums". Women's Studies International 

Forum. Elsevier. 26 (6): 509–523. 

(3)  Women, Slums and Urbanisation:Examining the Causes and Consequences. Geneva: Centre 

on Housing Rights and Evictions (COHRE). 2008. 

(4)  Ochako, Rhoune Adhiambo; et al. (2011). "Gender-Based Violence in the Context of Urban 

Poverty: Experiences of Men from the Slums of Nairobi, Kenya". Population Association of 

America 2011 Annual Meeting Program. 

(5)  Lilford, R.J., Oyebode, O., Satterthwaite, D., Melendez-Torres, G.J., Chen, Y., Mberu, B., et 

al. (2017), Improving the health and welfare of people who live in slums The Lancet, 

389(10068): 559-70. 

(6)  Ezeh, A., Oyebode, O., Satterthwaite, D., Chen, Y., Ndugwa, R., Sartori, J., et al. (2017), The 

history, geography, and sociology of slums and the health problems of people who live in 

slums The Lancet, 389(10068): 547-558. 

(7)  Nossiter, Adam. "Cholera Epidemic Envelops Coastal Slums in West Africa". New York 

Times. 

(8)  Cholera epidemic envelops coastal slums in West Africa, Africa Health, page 10 (September 

2012). 

http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2003.09.006
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https://www.nytimes.com/2012/08/23/world/africa/cholera-epidemic-envelops-coastal-slums-in-west-africa.html?_r=1&
http://www.africa-health.com/articles/september_2012/Newsdesk.pdf


 

 

 تجارب عاملية في تطوير العشوائيات

70 

 ة، وأي(8)السكككككلو ، (7)مقاومة العقاقيرو ، (6)التيفودو ، (5)حم  الضكككككنكو ، (4)املالرياو ، (3)الحصكككككبةو ، (2)،(1)اإليدز

 .(12)،(11)والكوليرا واإلسهال شائعة باألخص بين األطفال الصغار. (10)،(9)أوبئة أخرى 

نتشكككككككككككككرت الكوليرا خالل كككل الككدولككة، عقككب زلزال اوفي هيتي حيكك  يعيش غككالبيككة السككككككككككككككككان في فقر، 

فإن الالفت للنظر هو أنه فيما  ،( نسمة. وبجانب حساسية األطفال ل مراض8,322(، فقضت على )2010)

يبدو أن عدم املساواة بين الجنسين في العشوائيات يزيد من خطورة األصابة بفيروس نقص املناعة البشرية 

سككككلوكاتهن . ربما يعود هذا إلى أن بعك النسككككاء ال يسككككتطعن تغيير (14)،)13(اإليدز على النسككككاء مقارنة بالرجال  

                                                 
(1)  Madise, NJ; Ziraba, AK; Inungu, J; Khamadi, SA; Ezeh, A; Zulu, EM; Kebaso, J; Okoth, V; 

Mwau, M. "Are slum dwellers at heightened risk of HIV infection than other urban residents? 

Evidence from population-based HIV prevalence surveys in Kenya". Health Place. 18: 1144–
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(2)  Burns, P. A., & Snow, R. C. (2012). The built environment & the impact of neighborhood 
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(7)  India: Battling TB in India’s slums The World bank (May 9, 2013). 
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(11) Deen, Jacqueline L.; et al. (2008). "The high burden of cholera in children: comparison of incidence 
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. كمككا أن األمراض قككد تؤدي إلى ارتفككاع (1)سكككككككككككككلطككة الككذكورة أو عنف الرجككالاطككات الالزمككة نتيجككة بككأخككذ االحتيكك

معدل الوفيات في العشكككككككوائيات وفق دراسكككككككة في عشكككككككوائيات نيروبي، حي  كان نقص املناعة البشكككككككرية اإليدز 

 .  (2)( من الوفيات٪50والسل السبب في )

نخفضكككككككككككة، وعدم توفر إن الكثافات السككككككككككككانية، وسكككككككككككوء حاالت املعيشكككككككككككة، ومعدالت التطعيم امل 

البيكككانكككات الصككككككككككككككحيكككة الككككافيكككة، والخكككدمكككات الصككككككككككككككحيكككة املتكككدنيكككة يولكككد معكككدالت مرتفعكككة في نقكككل األمراض في 

العشوائيات مقارنة بغيرها من املناطق السكانية. كما أن سوء األحوال املعيشية يجعل سكان العشوائيات 

السكككككاني ال محالة يؤدي إلى انتشككككار أوسككككع ا للصككككابة بأمراض معينة. وال شككككك أن االكتظاظ أك ر اسككككتعداد  

وأسكككككككرع ل مراض نتيجة محدودية األماكن وضكككككككيقها في اإلسككككككككان العشكككككككوائي. وانحطاط جودة املياه يسكككككككبب 

مثل  ،. ومجرد تحسككككككككككككين األحوال املعيشككككككككككككية)3(بما في ذلك املالريا واإلسككككككككككككهال والتراكوما ،العديد من األمراض

 يخفف من تأثيرات األمراض. ،ستخدام املرافق األساسيةوالقدرة على اإدخال الصرف الصحي 

فإن انخفاض معدل التطعيم يتسككككككككككككبب في ازدياد حاالت  ،الحالة املعيشككككككككككككية باإلضككككككككككككافة إلى سككككككككككككوء

حي  إن بعك سكككككان العشككككوائيات  ،. وفرص تطعيم أطفال العشككككوائيات ضكككك يلة(4)املرض في العشككككوائيات

تطعيم، أو لشكوكهم املتوارثة في كل ما تقوم به السلطات، يرفضون تطعيم أطفالهم دون إدراك ألهمية ال

تواجككدهم في  ككككككككككككككجالت حكوميككة فتتعقبهم األجهزة اإلداريككة بهككدف وأمككاكن أو لتخوفهم في إدراج أسككككككككككككككمككا هم 

ا على عقب، أو أنه ال يوجد في البيت من يأخذ الطفل للقطاعات الصككككككككككككحية النيل مجهم وقلب حياتهم رأسكككككككككككك  

ا تأثير سلبي على صحة سكان العشوائية. فعدد غير يسير من بيانات موثوق بها له أيض  . وغياب (5)مللتطعي

للحصكككول على رعاية صكككحية مهنية، مما يؤدي لندرة  ىسككككان العشكككوائيات ال يسكككجل حاالت املرض أو يسككك 

ة قد يمنع تخصككيص موارد الرعاية الصككحية املالئمة ملنطقو البيانات الصككحية الشككخصككية لتتبع حاله. هذا 

على بيككانككات من العيككادات حيكك  إن العككديككد من الككدول تؤسككككككككككككككس خطط الرعككايككة الصككككككككككككككحيككة  ،العشككككككككككككككوائيككة

                                                 
(1)  Kyobutungi, Catherine; et al. (2008). "The burden of disease profile of residents of Nairobi's 

slums: Results from a Demographic Surveillance System". Population Health Metrics. 6 (1). 

(2)  World Health Organization (2004). Water, Sanitation and Hygiene Links to Health: Facts and 

Figures. 

(3)  Desai, V.K.; el al. (2003). "Study of measles incidence and vaccination coverage in slums of 

Surat city". Indian Journal of Community Medicine. 28 (1). 

(4)  Sharma, Rashmi; et al. (2009). "Assessment of immunization status in the slums of surat by 

15 clusters multi indicators cluster survey technique". Indian Journal of Community 

Medicine. 34 (2): 152. 

(5)  Riley, Lee W.; et al. (2007). "Slum health: diseases of neglected populations". BMC 

International Health and Human Rights. 7 (1). 
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ات أو  ككجل الوفيات الوطني. باإلضككافة إلى ذلك ال توجد خدمات صككحية في غالبية عشككوائيات واملسككتشككفي

 .(1)العالم

. كمكا أن (2)خكدمكات وإسككككككككككككككعكافكات الطوار  والعنكايكة العكاجلكة غير متوفرة في العكادة للعشككككككككككككككوائيكات

 ر من نصككككككككككككككف سكككككككككككككككان موفري الخدمات الصككككككككككككككحية يتفادون تقديم خدماتهم في العشككككككككككككككوائيات. غير أن أك

. (3)أو يلجؤون للعالج الذاتي مع وجود أدوية منزلية ،بزيارة املمارسككككككين الخصككككككوصككككككيين العشككككككوائيات يقومون 

 ،وتلقوا تدريبات ضكككككككعيفة ،طب ين أو خريجيواملمارسكككككككون الخصكككككككوصكككككككيون في العشكككككككوائيات ليسكككككككوا مرخصككككككك

ويشكككككغلون عيادة وصكككككيدلية بأهداف مالية فحسكككككب. غير أن بعك الدراسكككككات تشكككككير إلى تحسكككككن ملموس في 

 .(4)و ي سكان العشوائيات في بومباي  مثال، عن نقص املناعة البشرية اإليدز وأمراض السكري 

 سوء تغذية األطفال

( من أطفال ٪47. ففي بمباي )(5)السككككككككككككككوء التغذية أمر شككككككككككككككائع في العشككككككككككككككوائيات  خاصككككككككككككككة ل طف

( في نيودلمي وزنهم ٪36)و( في بمباي، ٪35بينما ) ،( في نيودلمي توقفوا عن النمو٪51العشككككككوائيات مقابل )

أقل من متوسط األطفال األصحاء. أولئك األطفال يعانون من الدرجة الثالثة في سوء التغذية وفق معايير 

( من األطفال املشككاركين ٪25.4سككة ميدانية في عشككوائيات بنكوك، فإن ). وفي درا(6)منظمة الصككحة العاملية

. ومعدالت (7)فيهم سككككككوء التغذية ( من أطفال تايالند يتفتكككككك  ٪8نسككككككبة )يعانون من سككككككوء التغذية، مقارنة ب

 .  (8)(٪40سوء تغذية األطفال في عشوائيات الحضر في النيجر وأثيوبيا وصلت إلى )

نقص و نقص فيامين أ، و سكككوء تغذية طاقة البروتين،  هي العشكككوائياتغالبية مشكككاكل التغذية في 

                                                 
(1)  Adult mortality in slums of Karachi, Pakistan David Marsh, JPMA (2010) 

(2)  Zaidi, S.S.; et al. (2006). "Health care utilization for diarrhea and fever in 4 urban slums in 

Karachi". Journal of the College of Physicians and Surgeons—Pakistan: JCPSP. 16 (4). 

(3)  Mehta, Varshil; Mehta, Sonali (2016). "Assessment of HIV knowledge and awareness in 

adults of a slum area of Mumbai, India: a cross-sectional study". International Journal of 

Community Medicine and Public Health: 314–318.  

(4)  Alzahrani, A.G. et al. (2013). Geographical distribution and spatio-temporal patterns of 

dengue cases in Jeddah Governorate from 2006–2008. Transactions of The Royal Society of 

Tropical Medicine and Hygiene, 107(1), 23–29 

(5)  Ghosh, S.; Shah D. (2004). "Nutritional problems in urban slum children". Indian 

Pediatr. 41 (7): 682–96. 

(6)  Dasra. "Nourishing our Future: Tackling Child Malnutrition in Urban Slums". 

(7)  Tada, Yuko; et al. (2002). "Nutritional status of the preschool children of the Klong Toey 

slum, Bangkok". Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 33 (3): 

628–637. 

(8)  United Nations Human Settlements Programme (2006). State of the world's cities 2006/7. 

London: Earthscan Publications. 

http://www.jpma.org.pk/PdfDownload/3087.pdf
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االضككككككككككككككطرابككككات النككككاجمككككة عن نقص اليود. وهنككككاك خطورة على األطفككككال من نقص و في الحككككديككككد )أنيميككككا(، 

، ففي عشكككككككككككككوائيات الحضكككككككككككككر في الهند يبلغ عدد ضكككككككككككككحايا سكككككككككككككوء (1)حي  إنها قد تفةككككككككككككك ي إلى املوت ،التغذية

 . (2)ل سنويا( ألف طف56التغذية حوالي )

 إن انتشار سوء تغذية الطفل في العشوائيات يعتمد إلى حد كبير على: 

 دخل العائلة. •

 .ممارسات األمهات في إطعام أطفالهن   •

 مستوى تعليم األم. •

 عمل األم أو تفرغها لرعاية الطفل. •

مما  ،الغذائيةفالفقر يؤدي إلى مأكل غير مالئم عندما ال يسككككككككككككككتطيع الناس شككككككككككككككراء واختزان املواد 

بما في ذلك  ،. والسككككككككككككككبب الشككككككككككككككائع اآلخر هو املمارسككككككككككككككات الخاطئة في إطعام الطفل(3)يؤدي لسككككككككككككككوء التغذية

( من ٪64والخطكككأ في إعكككداد الطعكككام ل طفكككال. ففي عشككككككككككككككوائيكككات بنكوك حوالي ) ،الرضككككككككككككككككاعكككة غير الككككافيكككة

( من األمهات ال يقدرن على ٪70حوالي )و  ،األمهات يطعمن أطفالهن أطعمة سريعة بدال من وجبات معتادة

ا ألطفالهن. كما أن نقص تعليم األم يؤدي إلى عادات إطعام خاطئة، فالعديد من تقديم ثالث وجبات يومي  

دراية بتغذية األطفال. كذلك فإن عمل األم يؤثر على وضع التغذية. فاألمهات اللواتي  ةاألمهات ليس لهن  أي

أو ال يجدون  ،لسوء التغذية. أولئك األطفال عادة ما تهملهم أمهاتهميعملن خارج البيت، يتعرض أطفالهن 

 . (4)رعاية ممن يكلف برعايئهم في غياب أمهاتهم

                                                 
(1)  Karim, Md Rezaul (11 Jan 2012). "Children suffering malnutrition in a slum". Wikinut-guides-

activism. 

(2)  Punwani, Jyoti (Jan 10, 2011). "Malnutrition kills 56,000 children annually in urban 

slums". The Times of India. 

(3)  Gomber, Sunil; et al. (2003). "Prevalence & etiology of nutritional anaemia among school 

children of urban slums". Indian J Med Res. 118: 167–171. 

(4)  Mehta, Varshil; Bhat, Anusha (2015). "Health awareness and behavior among adolescent students in 

a rural school: a cross sectional observational study". International Journal of Research in Medical 

Sciences: 3499–3502. 

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-01-10/interviews/28373285_1_malnutrition-integrated-child-development-scheme-healthcare-system
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-01-10/interviews/28373285_1_malnutrition-integrated-child-development-scheme-healthcare-system
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 األوبئة

(1)ا لها روابط مع األوبئةالعشوائيات تاريخيًّ 
 

رتباط متواصل حت  العصر الحدي .   وهذا اال (3)،(2)،

ا كما سككككككككككككككاهمت في نشككككككككككككككر وباء أعيقت تمام   ،مثل ليبريا ،عشككككككككككككككوائيات دول غرب أفريقيا ،على سككككككككككككككبيل املثال

 ،التي تثير مخاوف الصككككحة العامة رئيسككككة. فالعشككككوائيات تعتبر من األماكن ال(5)،(4)(2014)سككككنة اإليبوال في 

 .(7)،(6)لدولة وكذلك للمجتمع العامليلإذ تعتبر حاضنات ألمراض مقاومة ل دوية للمدينة كلها، و 

 يالعشوائتداعيات اإلسكان 

ن تنوع العشكككوائيات وسكككماتها يجعل وصكككفها والتكهن بما يدور فيها وتأثيره على املجتمع في الواقع إ

 قد تكون عشوائية أخرى بريئة منه.  ما محل جدال محتدم، فما ينطبق على عشوائية

 يسلبيات اإلسكان العشوائ

 ،على كككافككة جوانككب الحيككاة الصككككككككككككككحيككة اإن مشكككككككككككككككلككة انتشككككككككككككككككار العشككككككككككككككوائيككات تؤثر سككككككككككككككلبكك   ،اعمومكك  

والعمرانية، حي  يمكن رصد بعك السلبيات الناتجة عن اإلسكان  ،واالجتماعية ،واألمنية ،واالقتصادية

 :هي ،في عدة نقاطالشائعة العشوائي 

 األساسية. ةمشوه إلى الكتلة العمراني يإضافة نسيج عمران •

وبخاصكككككككككككككة الصكككككككككككككرف الصكككككككككككككحي يؤدي إلى إضكككككككككككككافة كتلة  ،النقص الشكككككككككككككديد في املرافق العامة •

نتيجككة الصككككككككككككككرف الجوفي عن طريق البيككارات أو الترنشكككككككككككككككات في بككاطن  ةعمرانيككة ملوثككة للبيئكك

 األرض.

                                                 
(1)  Reiter, P., & Goh, K. T. (1998), Dengue control in Singapore, Institute of Environmental 

Epidemiology pp. 213-242. 

(2)  Swaminathan, M. (1995). Aspects of urban poverty in Bombay. Environment and 

Urbanization, 7(1), pp 133-144. 

(3)  Sclar ED, Garau P, Carolini G (2005), The 21st century health challenge of slums and cities, 

Lancet, 365(9462):901-903. 

(4)  In a Liberian slum swarming with Ebola, a race against time to save two little girls The 

Washington Post. 

(5)  Liberian Slum Takes Ebola Treatment Into Its Own Hands The Wall Street Journal 

(6)  Quinn and John Bartlett, (2010), Global infectious diseases and urbanization, Urban Health: 

Global Perspectives, 18, 105. 

(7)  Alirol E. et al. (2011). Urbanisation and infectious diseases in a globalised world, The Lancet 

infectious diseases, 11(2), 131–141. 

http://www.washingtonpost.com/world/africa/in-a-liberian-slum-swarming-with-ebola-a-race-against-time-to-save-two-little-girls/2014/10/27/7f14e5ac-1b77-4d48-adef-de19e07e7651_story.html
https://online.wsj.com/articles/liberian-slum-takes-ebola-treatment-into-its-own-hands-1414080932
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عدم وجود كهرباء أدى إلى فرض حياة بدائية على السككككككككككككان واسكككككككككككتخدامهم للكيروسكككككككككككين في  •

 اإلضاءة ومواقد الطبخ.

وزيادة درجة  ةوعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصككككككككككككككوصككككككككككككككي يالتزاحم الشككككككككككككككديد للمبان •

مما يسككككككككككككككاعد ذلك على زيادة األمراض البدنية واالجتماعية  ،التلوث السككككككككككككككم ى والبصككككككككككككككري 

 بين السكان. اوالنفسية أيض  

سواء كان ذلك في التخطيط العام أو  ة،التخطيط العشوائى القائم على اجئهادات  خصي •

للوحدة  ية للوحدة السككككككككككككنية أو التصكككككككككككميم الداخلمسكككككككككككاحات قطع األراضككككككككككك ي املخصكككككككككككصككككككككككك

يصككككككككككككككعب معها اإلصككككككككككككككالح ومحاوالت  اومعماري   االسكككككككككككككككنية نتج عنه مناطق مشككككككككككككككوهة عمراني  

 االرتقاء بها.

الزراعية  يأسككفرت املناطق العشككوائية في بعك الحاالت عن ضككياع أجزاء كبيرة من األراضكك  •

 للدولة. يالناتج القوم مما يؤثر على ،التي تم تحويلها إلى أراض  للبناء

 سكككيصكككبح خارج   •
 
 عشكككوائية

 
لن يتحول إلى  اعن القانون، وقطع   االشكككخص الذي ينشكككأ تنشكككئة

 كككككككككككككخص يحترم القانون بمجرد نقله من مكان آلخر، فمن نشكككككككككككككأ على شككككككككككككك يء ال يمكن تغييره 

ألنه سكككككككوف يحول مناطق سككككككككنية إلى  ،ابسكككككككهولة، واملشككككككككلة لن يتم حلها بل سكككككككتزداد تعقيد  

، فاملشكككككككلة سككككككتظل قائمة مع فارق وجود مسككككككاكن آدمية، وسككككككينتج عن هذه عشككككككوائيةبيئة 

 ،ليمارسككككوا كل أعمال العنف والبلطجة ،البيئة أ ككككخاص جهالء دون و ي أو فكر أو أخالق

 .خرىنوانئهاك حرية اآل  ،والخروج عن القانون 

تجريم البناء على األراضكككك    ةوبخاصكككك ي،ار اإلسكككككان العشككككوائوبالرغم من محاوالت الحد من انتشكككك

للغاية إذا ما قورنت بسككككككرعة انتشككككككار ونمو  ةوتعتبر ضككككككعيف ،ن تلك املحاوالت باءت بالفشككككككلأإال  ،الزراعية

ن بعك املحاوالت الدولية أهذا القطاع االجتما ي املتفتككككك ي في ظل قوانين وتشكككككريعات ورقابه ضكككككعيفة. إال 

للنسكككككككككيج  انظر   ،اشكككككككككديدة جد   ةلالرتقاء بالبيئة السككككككككككنية للعشكككككككككوائيات تواجه صكككككككككعوب ةرديوالف ةوالحكومي

العمراني املعقد وزيادة الكثافة السكككككككككككانية والبنائية لتلك التجمعات البشككككككككككرية، وعلى ذلك فقد اقتصككككككككككرت 

محككاوالت االرتقككاء بككالعشككككككككككككككوائيككات عن طريق إمككداد تلككك املنككاطق بككاملرافق العككامككة )امليككاه النقيككة الصكككككككككككككككالحككة 

لى النوابي التخطيطية والفراغات الصككككرف الصككككحي الكهرباء، على سككككيبيل املثال( دون أن تمتد إ –للشككككرب 

 في املجتمع.  الناشزة االجتماعية يالعمرانية والنواب
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 العشوائيات وثقافة الفقر

ا بالهوة الطبقية الواسكككككعة التي تفصكككككلهم عن طبقة سككككككان العشكككككوائيات من أك ر الناس إحسكككككاسككككك  

مثكككل  ،ن بهكككا داخكككل املكككدينكككةأثريكككاء املكككدينكككة الكككذين يتعكككاملون معهم من خالل األعمكككال الخكككدميكككة التي يقومو 

واملقارنة بين حياة ال راء الفاحش والحياة في  ،والبيع املتجول  ،والورش ،وأعمال البناء ،الخدمات الخاصككككككة

مناطق غير آدمية منسككككككككككككككية من الدولة يعانون فيها من املياه الجوفية والقمامة والظالم ومن تسككككككككككككككرب مياه 

فالعشككوائيات ثقافة  ،ميهم، مما يولد عندهم الحقد واملرارةن اسككتطاعوا بناء سككقف يحإفي حالة  ،األمطار

 متكاملة قبل كل ش يء، ولها سلوكياتها وقيمها ونظرتها الخاصة للحياة وللمجتمع وللعالم ككل.

وعلى ذلك فإن القضككاء عليها لن يتيسككر دون إجراء تغييرات جذرية شككاملة في الثقافة التي تتدخل 

ن وباملجتمع املحيط الهم وعالقاتهم ببعضكككككككهم البعك وباآلخريهم وأفعفي تشككككككككيل حياة السككككككككان وتصكككككككرفات

، إذ لن يلب  ءا بهذه املناطق املتردية املوبوءة لن يغير من األمر شكككك يا وتقدم  بهم، واسككككتبدال مناطق أك ر رقي  

الحضككككرية السكككككان بعد فترة أن يعودوا إلى أسككككاليب حياتهم القديمة أو األصككككيلة، وبذلك تتحول التجمعات 

 .وهكذا ،التي تم نقلهم إليها إلى عشوائيات جديدة

وثمة نظرية تسكككم  نظرية ثقافة الفقر التي تذهب في إحدى مقوالتها إلى أن الفقر أسكككلوب للحياة 

نئهاء الفقر، فهو حالة تنتمي اب يتنتم فثقافة الفقر ال ،ه الفقراء، ويرضكككون به ويتمسككككون بأهدابهءيسكككتمر

يسكككتطيع الشكككخص التخلص منه، ومحو الفقر أهون  ينما الثقافة طريقة تفكير قد العند التخلص منه، ب

فإن القضكككككككككككاء على العشكككككككككككوائيات يحتاج إلى عملية إعادة تنشكككككككككككئة وإعادة  ،من محو ثقافة الفقر. وعلى ذلك

 .الجديدةكي يتقبل السكان أنماط وأساليب الحياة  ،تطويع وتطبيع اجتما ي

 اإليجابيات

وبالرغم من السككككككككككلبيات فقد  ككككككككككجل نمط العشككككككككككوائيات بعك اإليجابيات يمكن االسككككككككككتفادة مجها 

السكككككككككلبيات التي  ىوتتالف ،للمدن يتتناسكككككككككب مع النسكككككككككيج العمران ةلتوجيه هذا النمط نحو أسكككككككككاليب عمراني

 جها:وم ،نتجت عجها

حي  يعتمد  ،قد يكون متميزا في بعك الحاالت من الناحية اإلنشككككائية ياإلسكككككان العشككككوائ •

 ةفي الكتلككة العمرانيكك ةأو الحوائط الحككاملككة كمثيلكك يالبنككاء على أسككككككككككككككلوب الهيكككل الخرسكككككككككككككككان

 .ااملخطط لها رسمي  

http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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وانتظككككام  يبككككاملنككككاري البنككككائيككككة من حيكككك  التخطيط وأبعككككاد قطع األراضكككككككككككككك  يلتزام الجمككككا اال •

ويعتبر بكككككديال أو مكمال للقوانين  ،ا مع العرف السككككككككككككككككككائكككككد في املنطقكككككةشككككككككككككككيككككك  ااالرتفكككككاعكككككات تمككككك

 واالشتراطات التشريعية الخاصة بالبناء.

اجككات األسككككككككككككككرة اآلنيككة يككحيكك  يتوافق املسكككككككككككككككن مع احت ،النمو التككدريجي للمسكككككككككككككككن بككاملرونككة •

 واملستقبلية. 

 ن الوحدات السكنية.مراعاة اإلمكانيات االقتصادية للمستفيدين م •

عتماد سكككككككككككككان العشككككككككككككوائيات على الجهود الذاتية من حي  التمويل والحصككككككككككككول على مواد ا •

 البناء دون الحاجة إلى اللجوء إلى دعم أو معونة من الجهات الرسمية.

 مغالطات شائعة عن العشوائيات

 .(1)ومن األخطاء الشائعة والرائجة عن العشوائيات سبع مغالطات

: من السكككككككهل تصكككككككديق أن عشكككككككوائيات الحضكككككككر إنما هي من األولي: تضكككككككخم عدد السككككككككاناملغالطة 

ن الكثير من الفقراء  هاجرون من املناطق الريفية إلى لناس الذين يعيشككككككككككككككون في املدن، أو أتداعيات ك رة ا

الحضكككككككر حت  تتعامل الحكومات مع الضكككككككغط على املسكككككككاكن. ولكن اإلشككككككككالية الحقيقية تتجذر في بنيانات 

ؤسكككككككككسكككككككككاتية بالية، ونظم قانونية غير مالئمة، وحكم وطني ومحلي غير كفؤ، وسكككككككككياسكككككككككات تنمية حضكككككككككرية م

إن إعادة ظهور أيدولوجية عدم التدخل في العقود األخيرة أضكككعفت من  ،قصكككيرة النظر. ومن منظور أوسكككع

وبكونها مثقلة   ندور الحكومات الوطنية، وقللت من أهمية الدولة في التخطيط لتوزيع عادل في موارد املد

مثل الرعاية الصكككككحية،  ،رئيسكككككةفقد اضكككككطرت لجعل أولوية دفع الديون أهمية فوق الخدمات ال ،بالديون 

نسككككحاب الحكومة من كل الدوائر الذي طالب با ،سككككياسككككات إجماع واشككككنطنوتمسكككككت بتسككككلط ما يسككككم  ب

ولكة أو الوككاالت الكدوليكة التي تختص بكالحيكاة العكامكة، وبهكذا أصككككككككككككككبح من املسككككككككككككككتحيكل عمكل مبكادرات من الكد

تكوين العشككككككوائيات منذ ثمانينيات القرن املاضكككككك ي. وبأبسككككككط التعبيرات، وجود العشككككككوائيات  لملواكبة معد

سكككككككواء كانت  ،اتعلى كل املسكككككككتوي ولكنه نتاج فشكككككككل السكككككككياسكككككككة ،تعداد السككككككككان ةليس نتيجة حتمية لزياد

ز عن وضككع الحاجيات الضككرورية للفقير على رأس عاملية أو وطنية أو محلية  وتبني نموذج تنمية دولي عاج

 األولويات.

                                                 
(1)  Adam Parsons (2010), The Seven Myths of Slums: Challenging popular prejudices about the 

world’s urban poor. London: Share the World’s Resources. 

http://www.stwr.org/downloads/pdfs/7_myths_report.pdf
http://www.stwr.org/downloads/pdfs/7_myths_report.pdf
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: كثير من الناس يواصكككككككككلون لومهم للفقراء على ما هم عليه املغالطة الثانية: الفقير هو الذي يالم

، ئياتفإن الناس الذين يعيشون في العشوا ،على هذه املغالطة املتوغلة في النفوس من أحوال الفقر. وبناء  

وإال ما استساغوا العيش في مثل تلك  ،للمجتمع وغير متعلمين وتعوزهم الرغبة للعملهم قوم مناهضون 

اإلنسكان )علماء األن روبولوجيا(  ءاألحوال البائسكة. وعلى نقيك مثل هذه العصكبيات الشكائعة شكاهد علما

ا يكون مصدر  ما  اولكنه كثير   ،وممارسو التنمية على املدي الطويل أن الفقير ليس عالة على مدينة حضرية

املسكككاعدة الذاتية في اإلسككككان على أسكككاس فردي، فإن و أك ر ديناميكية. وبينما يحقق مدثر كبيرة في االبتكار 

وتحسين إسكان  ،القوة املتوحدة ملجموعات فقراء الحضر أفرخت عن نتائج فريدة في بناء مساكن جديدة

أفضل ممارسة في أسلوب ممارسة التدخل كما انعكس في وثائق تنمية رسمية أوصت بأن  –عشوائي قائم 

اإلسككككككاني في الدول النامية هو "التشكككككاركية في تحسكككككين العشكككككوائية". ومع ذلك فإن لكل مثال ملخطط ناجح 

 أهممن  ايتصككككككككككككككدره املجتمع هناك أمثلة كثيرة لعمليات إزالة عشككككككككككككككوائيات وإخالء بالقوة. وهذا يطرح واحد  

هل يمكن للحكومات أن تتكاتف في االعتراف والدعم لقدرات سكككككككككئلة عن الحرب ضكككككككككد الفقر الحضكككككككككري  األ 

نها سكككككتواصكككككل النظر إلى سككككككان العشكككككوائيات على أو أ ،يم والدعم إلنشكككككاء مدينة خاصكككككةالفقراء على التنظ

 وعلى أنهم  هددون املؤسسات القائمة؟  ،أنهم ضد التقدم

: من التعصكككككككككككككب الذي االجتما ينهيار شكككككككككككككوائيات معقل الجريمة والعنف واالاملغالطة الثالثة: الع

موطن تدهور املجتمع  الشكككككككائعة عن العشكككككككوائيات على أنهاطال عليه األمد ضكككككككد فقراء الحضكككككككر هو النظرة 

ات عالية من أن مسككككتويواليأس، والنظرة إلى سكككككان العشككككوائيات على أنهم ناشككككرو العنف والجريمة. ورغم 

سكككككككككككككمية في الدول النامية، فإن التصكككككككككككككوير الشكككككككككككككائع ر الالجريمة قد ترتكب في العديد من املسكككككككككككككتوطنات غير 

في ذلك بما  ،عتراف باألسككككككككككككككباب املتجذرة لغياب األمن والعنفي العشككككككككككككككوائيات عادة ما تخفق في اال للحياة ف

ات الجريمة وحاالت الفقر، وعدم املسككككككككككككككاواة، واالقصككككككككككككككاء االجتما ي، وبطالة االرتباط الوثيق بين مسككككككككككككككتوي

 ور)واألهم، مسكككككككككؤوليات مؤسكككككككككسكككككككككات الدولة وإخفاقاتها( عادة ما تمر مر  الشكككككككككباب. هذه العوامل السكككككككككببية

ليد في جنوب ية. والعديد من املسكككككككككككتوطنات بوضكككككككككككع االكرام دون مالحظاتها في تقارير اإلعالم عن العشكككككككككككوائ

ا النمط السككككككككككككككلبي املتعكككارف عليكككه، إلى جكككانكككب أمثلكككة العكككالم هي األخرى تبكككدي تالحمكككا تجمعيكككا ينكككاقك تمكككامككك  

والتي هي بمثككابككة مثككال جككدير بككالثنككاء  ،وخككدمككة املجتمع ،من التضككككككككككككككحيككة الككذاتيككة، واإليثككار يصككككككككككككككعككب عككدهككا

بالنسكككككككككككككبة للمجتمع السكككككككككككككائد خارج العشكككككككككككككوائيات. وهذا ليس لتمجيد أو العاطفية تجاه الفقراء في املناطق 

فيها من  الحضرية ومساكجهم التي أنش ت باملساعدة الذاتية، فهناك عشوائيات يمكن وصفها بالنقيك ملا

ا تمام   ةئيات مخالفالنمطية الغالبة لقاطني العشكككككوا ةسكككككتغالل الحقير. ولكن النظر ومن اال  ،فردية ال ترحم

مصكككككككككككككككابون بككأمراض و بغككايككا، و مغتصككككككككككككككبون، و طفيليككات، و خككاملون، و بككأنهم مجرمون،  إذ يوصككككككككككككككفون  ،قعاللو 

 لحضر.وهذا هو االستجابة الشائعة لفقراء ا –سكارى أو مدمنو مخدرات و خبيثة، 
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: هناك افتراضكككككككككككيات خلفية للحوار املغالطة الرابعة: العشكككككككككككوائيات مرحلة ال مفر مجها من التنمية

الشككائع في نهاية األمر، إذا ما  يإلى املسككتوى املعيتكك  ىحول العشككوائيات وفقر الحضككر: وهي أن الفقير سككيرتق

للتنمية. ومع ذلك فإن السككياسككات الخاصككة بتنمية األعمال االقتصككادية املتبعة  ةسككاير طريق السككوق الحر 

م تدخل الدولة، في الدول الناهضكككة لم تكن قائمة على أيديولوجية الحرية االقتصكككادية للتجارة الحرة وعد

ما من التنمية، م في املراحل األولى رئيسكككككككككةعمال السكككككككككتراتيجيات حماية األ ولكن على النقيك اسكككككككككتخدمت ا

يثير التسكككاؤالت حول تزكيات السكككياسكككة الليبرالية الجديدة التي أعطيت للدول النامية منذ السكككبعينيات في 

القرن املاضكك ي. وعلوم االقتصككاديات الشككائعة هي األخرى قائمة على افتراضككية أن النمو التلقائي هو أسككاس 

  ،التقدم
 
 ية واالجتماعية الجانبية للرأسككككككمالية ا حول التأثيرات البيحت  لو أثارت التجارب الشككككككائعة شكككككككوك

يمكن التسكككاؤل عما إذا كان قبول الظروف املروعة واإلسكككاءة البشكككرية التي  ،غير املقيدة. باإلضكككافة إلى ذلك

فتعتبر حت  لو كانت غير مقبولة،  ؟عرفت بها املدن في أوروبا خالل القرن التاسكككككككككع عشكككككككككر كمسكككككككككألة حتمية

ختيار ناعية الحديثة في دكا وتشككنجهاي. إذا لم يكن الوضككع كذلك، فإن اال من التقدم في املدينة الصكك اجزء  

والتي تولي أولوية األهداف االجتماعية على  ،الوحيد هو تبني غايات بديلة ونماذج أك ر شككككككككككككككمولية للتنمية

 
 
  للموارد على املستوى الوطني والعاملي.حتمية الربح وإجمالي الناتج املحلي، مع توزيع أك ر عدال

: عكككدد من املروجين للعوملكككة ملغكككالطكككة الخكككامسككككككككككككككككة: السككككككككككككككوق الحرة يمكن أن تنمي العشككككككككككككككوائيكككاتا

االقتصككككككككككككككادية يحافظون على عقيدة صككككككككككككككلبة غير قابلة للجدال في قوة السككككككككككككككوق وقدرتها على وضككككككككككككككع نهاية 

عتماد على عن الطريق، واال  ةأن إقصاء الحكومة العديمة الفاعليا با قاطع  للعشوائيات  فهم يؤمنون إيمان  

منافع قوة آلية السككككككوق ورأس املال الخاص يشكككككككل عوامل النمو االقتصككككككادي والوفرة الواسككككككعة االنتشككككككار. 

ولكن بعد عقود عديدة من االعتماد على السككككككككككككككوق كعالج لكل داء في القرن الواحد والعشككككككككككككككرين، فإن زيادة 

التنمية  تيجية "النمو أوال" فيسككترافي العشككوائيات خير شككاهد على أن ا عدد سكككان الحضككر الذين يعيشككون 

ولكنه ال يؤدي  ،السوق كوسيط لتوزيع املوارد أمر اجتما ي حصري  فاشلة وال طائل مجها. واستخدام قوى 

مثكككل توفير املكككأوى للفقير أو تقكككديم  ،دوره عنكككد الحكككاجكككة إلنتكككاج أنواع معينكككة من البضكككككككككككككككككائع أو الخكككدمكككات

غككاء اللوائح املنظمككة وخصككككككككككككككخصكككككككككككككككة الخككدمككات العككامككة خككدمككات لرعككايككة املجموعككات محككدودة الككدخككل. إن إل

درة الوككككاالت العكككامكككة ملواجهككة ا عن قكككوتتنكككازل أيضكككككككككككككككك   ،تقوض بشككككككككككككككككككل مبكككاشككككككككككككككر توفير الرعكككايكككة االجتمكككاعيكككة

لصكككحي اجات أولئك الذين ال يطيقون أسكككعار السكككوق للسككككان والرعاية الصكككحية والتعليم والصكككرف ااحتي

والتي يقودها التنمية والتنافسكككككككية  ،ت التي تركز على الفعاليةسكككككككتراتيجيااال  ،والنظافة. وبصكككككككورة مقتضكككككككبة

على األرجح تزيد فقر الحضكككر بل إنها  ،واجهة قضككككية العشككككوائياتالدولية ملؤسككككسككككة املدينة قد فشككككلت في م

 تفاقم  
 
 ا بدال

 
 في املستقبل.  من أن تقدم له حال
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إلصككككككالح األحوال املعيشككككككية  : ربما توجد مشككككككاريعاملغالطة السككككككادسككككككة: املسككككككاعدة الدولية هي الحل

لفقراء الحضككر في هذه الحقبة عن أي حقبة سككبقت، غير أن النظام الحالي من مسككاعدات املتبرعين فشككل 

هي ببسكاطة قضكية  جم  فخفك فقر الحضكر  ىا في الحد من نمو العشكوائيات. اإلشككالية األولفشكال جليًّ 

التي تقككدمهككا غككالبيككة الوكككاالت املتعككددة األطراف واحككد من أدنى األولويككات على قككائمككة تبرعككات املسكككككككككككككككاعككدات 

والدول ال رية. واإلشكككككككككالية األكبر تكمن في االختالف بين نوع املسككككككككاعدة الضككككككككرورية لتحسككككككككين العشككككككككوائيات 

ا من مؤسككككككككسككككككككات املسككككككككاعدة الدولية. وعلى وجه الخصككككككككوص، فشككككككككلت غالبية وأشكككككككككال العمل املقدمة حاليًّ 

إنشككككككككككككككاء عالقات مع املقيمين في العشككككككككككككككوائيات واملنظمات التي تمثلهم،  وكاالت معونة التنمية الرسككككككككككككككمية في

ا ما تكلف مجموعات فقراء الحضر بأي دور في تصميم وتنفيذ برامج املساعدة. كما أنه من املستبعد ونادر  

أن أولويات وكالة املعونة وبنوك التنمية تسكككككككككككككمح بسكككككككككككككياسكككككككككككككات إعادة التوزيع التي هي عصكككككككككككككب منح الفقراء 

املحليين السكككلطة في عملية اإلسككككان. ورغم أن الحاجة ملحة ملزيد من املوارد املالية لتحسكككين العشكككوائيات 

ن افإن من األمور الخاضككككككككككككككعة للشكككككككككككككككوك أن املعونة سككككككككككككككتعالي بنجاح الكارثة في اإلسكككككككككككككك ،في الدول النامية

 قتصاد العاملي.الحضري دون تحول في غايات وأوليات القوى العظمي واملؤسسات التي تحكم اال

: إلى جانب شكككعارات "مدينة بال عشكككوائيات" كتب املغالطة السكككابعة: وجود العشكككوائيات أمر دائم

بعك املهتمين بقضككككككككككككككايا تنمية الحضككككككككككككككر عن تخيل "عالم دون عشككككككككككككككوائيات" في املسككككككككككككككتقبل. وفي الحوارات 

" ونقيضها "عشوائيات واملناقشات املستقطبة حول فقر الحضر، كل من وجتمي النظر: "عشوائيات األمل

من الصعب  هنإا استمرارية وجود العشوائيات. وشطر من املشكلة هو الدالالت، إذ اليأس" يقبلون ضمني  

املسككككتخدمة في وصككككفهم محدودة ومعممة. وفي وثيقة غايات الداللة تصككككور نهاية للعشككككوائيات عندما تكون 

حدة تنص على أن الغاية هي أن التحسككككككككككين الكبير التنمية األلفية عن العشككككككككككوائيات التي وضككككككككككعئها األمم املت

ا إلى وجود العشوائيات كواقع فيه يشير ضمني   –( 2020لحياة مائة مليون من سكان العشوائيات بحلول )

ن نمط تؤدي إلى مدن دون عشككككككوائيات. ولو أديمومة، وكأنما إنجاز هذه الغاية  على قلئها غير املقبولة، لن 

، يجككب التعككديككل الكلي وإعككادة تصككككككككككككككور النموذج اا ومسككككككككككككككتككدامكك  اجتمككاعيكك   الالتحضككككككككككككككر واملككدن أصككككككككككككككبح شكككككككككككككككام

تكمن في إدراك احتمال إنجاز رؤية جديدة للتقدم  يحافظ على هذا النمط. وخطوة أولى االقتصادي الذي

اجككات   بككدايككة من التككأمين الفوري لالحتيككرئيسككككككككككككككككةالبشككككككككككككككري القككائم على إعككادة ترتيككب األولويككات العككامليككة ال

 اترجمي( أن 1996ين التوأمين املكرسكككككككين في أجندة هابيتات في )هدف. عندئذ فقط يمكن للرئيسكككككككةالالعاملية 

 في برنامج عمل هو "مأوى مالئم للجميع" إلى جانب "إيجاد مستوطنات بشرية مستدامة في عالم حضري". 
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 سكان العشوائيات

 ماهية سكان العشوائيات

إن املسككككككككتوى املعيتكككككككك ي واالقتصككككككككادي واالجتما ي وأنماط املعيشككككككككة في العشككككككككوائيات يختلف وفق  

 ،وعنصككككككرية ،واقتصككككككادية ،واجتماعية ،تركيبة العناصككككككر املكونة للعشككككككوائية وظروف تكويجها من سككككككياسككككككية

 وإثنية. كما يعتمد على عالقئها باملجتمع الحضري املحيط بها. 

 األيدي العاملة وعمال السخرة

كثير من الدول تستورد العمالة الرخيصة في مواسم معينة أو ألغراض معينة، مثل أعمال البناء 

حتمال جسككككككككككككككديا ل عمال املرهقة في ظروف جوية من الحرفيين ممن لهم قدرة على اال وقليل  ،غير الحرفية

مأوى في  (ين يستوردونهمالذ)متقلبة، إلنجاز مشاريع بناء وإنشاء وتعمير. وتوفر لهم الحكومة أو املقاولون 

تجمعات سكككنية مؤقتة، عشككوائية منعزلة إما مجانية أو لقاء إيجارات مخفضككة، حت  يسككهل التحكم فيهم 

 مهم. اوتكريس وقئهم للعمل، وعدم الخروج عن سيطرة من استقد

مثال لذلك اسككككتخدام أهل الصككككعيد األشككككداء من مصككككر في مشككككاريع اإلنشككككاء في الكويت، واسككككتيراد 

ا من من أهل املغرب العربي إلى فرنسا كرعايا فرنسيين )حي  كانت فرنسا تعتبر املغرب العربي جزء   أفواج

فرنسككككككككككككككا( إلعمارها في أعقاب الحرب العاملية األولى والثانية، وفتح فرص العمل ل فارقة والهنود من رعايا 

مال الدنيا التي ال صككبر ألهل البالد على الكومونول  البريطاني في املدن الكبرى باململكة املتحدة للقيام باألع

ت وأعمال الصككككككككرف الصككككككككحي. واسككككككككتقدام أهل دالقيام بها خالل الحرب وبعدها، مثل نظافة الطرق واملنشكككككككك

اليمن إلى كثير من املوانئ في أوروبا والواليات املتحدة للعمل في حمل البضكككككككككككككائع وتفريغ  كككككككككككككحنات السكككككككككككككفن. 

 وائيات املعدة لهم بنفس النمط الذي عاشوه في مجتمعاتهم.كثير من تلك العماالت تعيش في العشو 

( في وسككككككككككط القاذورات في أيفوري سككككككككككير سككككككككككان 1913من األمثلة الحية لسكككككككككككان العشككككككككككوائيات في )

(Seine-sur-Ivry تجمع فرنسككككككككك ي يبعد حوالي ،)(كيلومترات من قلب باريس. وتبع رت العشكككككككككوائيات حول 5 )

( في يوليو Loi Vivien. وعقب صككككككككككككككدور قانون فيفيان )(2)،(1)باريس في الخمسككككككككككككككينيات من القرن العشككككككككككككككرين

                                                 
(1)  Rosemary Wakeman, The Heroic City: Paris, 1945–1958, University of Chicago Press; see 

pages 45–61. 

(2)  Courgey (1908), Recherche et classement des anormaux: enquête sur les enfants des Écoles 

de la ville d’Ivry-sur-Seine, International Magazine of School Hygiene, Ed: Sir Lauder 

Brunton, 395–418. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivry-sur-Seine
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البرتغاليين وأعادت اسكككككتيطان سككككككانها من الجزائريين و  بعك العشكككككوائيات الكبرى  (، هدمت فرنسكككككا1970)

 .(2)،(1)منتصف السبعينياتن في وعمال التهجير اآلخري

 
 .( عشوائيات عمال السخرة في باريس20شكل )

ا لتوفير حاجاتهم من تعليم ألوالدهم أو لتفات  عر الدول املسككككككتضككككككيفة عمال السككككككخرة ابالطبع لم ت

الجديدة، التي ال رعاية صكككككككحية لهم ولعائالتهم. ومع عزلئهم عن املجتمع ضكككككككاقت فرص العمل أمام األجيال 

ا أو سككككككككككواء كان طوع   ،سككككككككككتقدم أجدادهموا فيه، فأصككككككككككبحوا شككككككككككوكة في حلق من اتعرف وطنا غير الذي ولد

ا. وتحولت مسكككككككاكجهم املؤقتة التي بنيت على لجالة إلى عشكككككككوائيات مكتظة، في باريس ولندن وديترويت كره  

الخ. ومع تكاثر املستقدمين ألعمال السخرة ازدادت عزلئهم عن املجتمع، وقلت فرص  ... وبافلوا بنيويورك،

العمككل أمككامهم، وتفككاقمككت املشكككككككككككككككاكككل بيجهم وبين املجتمع الككذي اعتمككد عليهم في بنككاء البالد أو في الخككدمككات 

الذوا إلى  ن من أبناء جنسككككككككيئهم األصككككككككلية الذينعشككككككككوائيات املهاجرون غير الشككككككككرعييزدحام امما زاد  ،الدنيا

 تلك التجمعات.

 

                                                 
(1)  "Cités de transit": the urban treatment of poverty during decolonisation Muriel Cohen & 

Cédric David, Metro Politiques (March 28, 2012). 

(2)  Le dernier bidonville de Nice Pierre Espagne, Reperes Mediterraneens (1976). 

http://www.metropolitiques.eu/Cites-de-transit-the-urban.html
http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00407/le-dernier-bidonville-de-nice.html
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افز تكوين العشوائيات  حو

افية واقتصككككككادية العشككككككوائيات تنبت وتنمو وتواصككككككل وجودها ألسككككككباب ديمغرافية واجتماعية وثق

الركود و طيط، سكككككككككككككوء التخو وسكككككككككككككياسكككككككككككككية. ومن األسكككككككككككككباب العامة لنشكككككككككككككأتها الهجرة من القرى إلى الحضكككككككككككككر، 

سككتشككراء الفقر، وارتفاع معدل البطالة، وتفتكك ي االقتصككاد غير الرسككمي أو الذي وا ،والكسككاد ،االقتصككادي

طبيعية، ات، والكوارث اليعمل في الخفاء )تحت األرض(، واالسككككككككككككككتعمار والتمييز العنصككككككككككككككري، والسككككككككككككككياسكككككككككككككك

هذا إلى جانب جشككككككع املسككككككتثمرين وأصككككككحاب األراضكككككك ي   سككككككتجالب عمال السككككككخرةوالنزاعات االجتماعية، وا

 والعقارات.

 الهجرة من األرياف إلى الحضر

إن نزوح أهل الريف إلى الحضكككككككككككر واحد من األسكككككككككككباب املؤدية إلى تكوين العشكككككككككككوائيات والتوسكككككككككككع  

تعداد سككككان العالم بمعدل أكبر بكثير مما تسكككتوعبهم األراضككك ي الخصكككبة، كما أن (، زاد 1950. ففي ))1(فيها

ة كادت تقةكك ي على على األراضكك ي الزراعية بطريق ية وتوسككع الشككركات الزراعية الكبرى ميكنة اآلالت الزراع

اد كما أن امتد  فضكككككال عن أن القطاع الزرا ي يسكككككاهم بنسكككككبة يسكككككيرة في االقتصكككككاد الكلي ،املزارع الصكككككغيرة

التصكككحر و كككح مياه الري قةككك   على بعك األراضككك ي الزراعية. على سكككبيل املثال  سكككاهم القطاع الزرا ي في 

( فقظ في ٪19( ولكن ذلككككك انخفك إلى )1953( في مجمككككل النككككاتج املحلي في سككككككككككككككنككككة )٪52الهنككككد بنسككككككككككككككبككككة )

( 2005لى الخمس في )نخفضت مساهمة القطاع الزرا ي في مجمل الناتج املحلي في البرازيل إ(. كما ا2004)

. هذا بينما أصكككككككككككبحت الزراعة أغزر إنتاجا، وأقل عرضكككككككككككة ل وبئة الزراعية، وأقل (2)(1951مقارنة بسكككككككككككنة )

نخفضت حول العالم بحوالي اصعوبة على البدن مع املعدات الزراعية الحديثة. وبهذا فإن نسبة العاملين 

 (.٪25عبر نصف قرن، بينما زاد عدد السكان بنسبة ) 30٪

 ،إلى املككدن ى وعلى شكككككككككككككككككل موجككات بشككككككككككككككريككة من القر  ،وفي أفواج ىوكثير من النككاس ينتقلون فراد

كما أن  ،حي  إن األمل كبير باألسكككككاس في الحصكككككول على عمل، وحي  هناك فرصكككككة تعليم أفضكككككل ل طفال

من الفرص املختلفككككة في الحصككككككككككككككول على دخككككل أفضكككككككككككككككككل من العمككككل في الزراعككككة في املنككككاطق  اهنككككاك عككككديككككد  

( كان دافعهم 1995( من املهاجرين إلى سكككككورابايا، بإندونيسكككككيا سكككككنة )٪95.8) ،. على سكككككبيل املثال(3)الريفية

                                                 
(1)  What are slums and why do they exist?UN-Habitat, Kenya (April 2007). 

(2)  Brazil: The Challenges in Becoming an Agricultural Superpower Geraldo Barros, Brookings 

Institution (2008). 

(3)  Urban Poverty – An Overview Judy Baker, The World Bank (2008). 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4625_51419_GC%2021%20What%20are%20slums.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2008/5/brazil%20agriculture%20barros/05_brazil_agriculture_barros.pdf
http://go.worldbank.org/KT759KE9S0
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ين قد . غير أن أولئك املهاجر (1)الرئيس في نزوحهم من الريف هو البح  عن عمل لضككيق الفرص في الريف

 
 
  بالسرعة املتوقعة نظر  ال يجدون عمال

 
مطلوبة في سوق العمل، مما يؤدي إلى مصاعب  اا لعدم اتقانهم حرف

. وباملقابل فإن العديد من املدن ال توفر إسكانا قليل التكلفة للعدد الكبير من العمال )2(مالية غير متوقعة

 ،األريكككككاف ال يطيقون أجرة املسكككككككككككككككككككاكن في املكككككدناملهكككككاجرين من األريكككككاف. وكثير من العمكككككال املهكككككاجرين من 

فإن مهاجري األرياف  ،. باإلضككككككككككككافة إلى ذلك(3)فيسككككككككككككتقرون في نهاية املطاف في عشككككككككككككوائيات ال تكلفهم الكثير

 وبهذا تتوسع العشوائيات في املناطق الحضرية.  ،ا في دخل أكبريتدفقون إلى املدن طمع  

واالسكككككككككتيطان في نهاية األمر في عشكككككككككوائيات الحضكككككككككر هو ومن العوامل املؤدية للهجرة إلى الحضكككككككككر 

فإن  ،صالبة الشبكات االجتماعية في األرياف والروابط األسرية. فإلى جانب الهجرة إلى املدن بحثا عن عمل

بعك أهل القرى  هاجرون إلى املدن ألن لد هم عزوة من أقارب أو عائالت ترعاهم في بداية أيامهم في خضم 

للهجرة إلى املدينة والعيش  وبمجرد وجود عائلة تدعمهم في العشكككوائيات فهذا سكككبب كاف   ،املدن الصكككاخبة

 . )4(مع أقاربهم في العشوائيات

ا عن أسكككككككككككككلوب الحياة في الحضكككككككككككككر، ففي ن أسكككككككككككككلوب املعيشكككككككككككككة في القرية يختلف تمام  وفي الواقع إ

فيجري خارج البيت، بما في  وأما النشككككككككككككككاط اليومي ،غالبية القري املسكككككككككككككككن هو مكان للمبيت العائلي فقط

ما في الحقل أو في فناء الدار. كما أن بل وتناول الوجبات كذلك  إ ،الغسككككككككككككككيلذلك إعداد الطعام والخبيز و 

وهناك فسككحة لتربية الدواجن والبهائم   هناك من الخالء الواسككع ما يتيح ل طفال اللعب واللهو دون عائق

 ،، وشككبكات توصككيل مياه الشككرب والصككرف الصككحي ال وجود لهادون أن تزاحم على األحياء أماكن معيشككئهم

وإن وجكككدت فمي  ،في القريكككة برمئهكككا ن القرى عكككادة مكككا تعتمكككد على امليكككاه الجوفيكككة. وقكككد ال توجكككد الكهربكككاءأل 

نتقال إلى إلضككككككككككككككاءة محدودة. كما أن منازل الريف تبن  وفق حاجة سكككككككككككككككانها دون تخطيط عمراني. وعند اال 

فإن الريفي ينقل معه ثقافة  ،شككككككر كل األنشككككككطة الريفية في شككككككقة على شكككككككل علبة. ولهذااملدينة ال يمكن ح

متدادا شكككككككككارع افي ال ت بالعائلة واألقارب، كما أنه يرى زدحام البياوال يبالي ب ،الريف عندما  هاجر إلى املدينة

                                                 
(1)  Tjiptoherijanto, Prinjono, and Eddy Hasmi. "Urbanization and Urban Growth in Indonesia." 

Asian Urbanization in the New Millennium. Ed. Gayl D. Ness and Prem P. Talwar. Singapore: 

Marshall Cavendish Academic, 2005., page 162. 

(2)  Todaro, Michael P. (1969). "A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less 

Developed Countries". The American Economic Review. 59 (1): 138–148. 

(3)  Craster, Charles V (1944). "American Journal of Public Health and the Nations Health". Slum 

Clearance. The Newark Plan. 34 (9): 935–940.  

(4)  Ali, Mohammed Akhter; Kavita Toran (2004). "Migration, Slums and Urban Squalor – A case 

study of Gandhinagar Slum". Proceedings of the Third International Conference on 

Environment and Health: 1–10. 
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يات في املدن ويعيش للنشككاط اليومي، وال  هتم بقذارة الشككارع أو برصككفه من عدمه. ومن هنا تنشككأ العشككوائ

 فيها الفقير والغني من أهل الريف على حد سواء.

 التحضر

( من ٪50( عاش قرابة )2008، ففي )(1)بالتحضككككككككككر اإن إنشككككككككككاء العشككككككككككوائيات يرتبط ارتباطا وثيق   

سكان العالم في املناطق الحضرية، ففي الصين، على سبيل املثال، تقدر زيادة عدد الناس الذين يعيشون 

. وتقدر هابيتات األمم املتحدة (2)( في خالل عقد واحد، وفقا ملعدل التحضككككككر الجاري ٪10املدن بنسككككككبة )في 

ا ( من سككككككككككككان الحضكككككككككككر في الدول األقل نمو  ٪78( من سككككككككككككان الحضكككككككككككر في الدول النامية ونسكككككككككككبة )٪43أن )

 .(3)يعيشون في عشوائيات سكنية

ن الحكومات املحلية إحي   ،التحضككككككككككر وهناك من يؤمن بأن العشككككككككككوائيات نتيجة حتمية لعملية

سكككككككواء من الريف أو من خارج البالد  هبطون  ،غير قادرة على إدارة عملية التحضكككككككر، وإن العمال املهاجرين

. (4)فينتمي بهم األمر إلى املعيشككككة في العشككككوائيات ،على املدن دون وجود مكان للمعيشككككة يتماشكككك   مع دخلهم

. (6)،(5)مما يجذب الناس للعمل ولالستثمار في املناطق الحضرية ،االقتصاديوسرعة التحضر تدفع النمو 

كمككككا هو ظككككاهر من البنيككككة  ،غير أن الحكومككككات املحليككككة ال تتمكن من إدارة هككككذا التحول في بعك األحيككككان

. (8)،)7(اتهم املاديةسككككككككككتيعاب أهل املدينة بمختلف مسككككككككككتويوعدم وفرة املسككككككككككاكن الكافية ال  ،الرديئة التحتية

ناهيك  ،لعمليات اإلعمار تيجة عدم كفاية األموال التي رصكككككككككككدتومحدودية سكككككككككككعة املدينة يمكن أن يكون ن

عن عدم الخبرة في مواجهة القضايا الناجمة عن الهجرة والتحضر. وفي بعك األحوال، تتجاهل الحكومات 

الدول األفريقية، ففي  تدفق املهاجرين إلى الحضككككككككككككر خالل عملية التحضككككككككككككر. أمثلة كثيرة على ذلك توجد في

                                                 
(1)  Davis, Mike (2006). Planet of Slums. Verso. 

(2)  State of the world population 2007: unleashing the potential of urban growth. New York: 

United Nations Population Fund. 2007. 

(3)  The challenge of slums – Global report on Human Settlements, United Nations Habitat (2003). 

(4)  Hammel, Eugene A. (1964). "Some characteristics of rural village and urban slum populations 

on the coast of Peru". Southwestern Journal of Anthropology: 346–358. 

(5)  Patel, Ronak B.; Thomas F. Burke (2009). "Urbanization—an emerging humanitarian disaster". New 

England Journal of Medicine. 361 (8): 741–743. 

(6)  Bolay, Jean-Claude (2006). "Slums and urban development: questions on society and 

globalisation". The European Journal of Development Research. 18 (2): 284–298. 

(7)  Firdaus, Ghuncha (2012). "Urbanization, emerging slums and increasing health problems: a 

challenge before the nation: an empirical study with reference to state of uttar pradesh in 

India". Journal of Environmental Research and Management. 3 (9): 146–152. 

(8)  Clonts, Howard A. (1970). "Influence of urbanization on land values at the urban 

periphery". Land Economics. 46 (4): 489–497. 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/grhs.2003.key.pdf
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من الحكومات األفريقية آمنت أن العشكككوائيات سكككتختفي في نهاية األمر مع  اخمسكككينيات القرن املاضككك ي كثير  

النمو االقتصككككادي في املناطق الحضككككرية. وكلهم تجاهلوا سككككرعة تمدد العشككككوائيات نتيجة الزيادة في الهجرة 

الحكومات من تعاملت مع العشوائيات على الخريطة وكأنها أراض . ومن (1)التي تسببت فيها عملية التحضر

. بل إن بعك خطط التعمير تركز على املباني التجارية الفخمة واملباني السكككككنية الخاصكككة (2)لم تصككككلح بعد

باألغنياء، دون االلتفات ألهمية إيواء الطبقة العاملة في تلك املباني الفاخرة. فتضطر عند التنفيذ إلى بناء 

 اجهة جميلة للمدينة تخفي وراءها عشوائيات يعيش فيها متدنو الدخل. و 

 
حيث يوفر املوقع فرص  ،( عشوائية روسينها بالبرازيل إلى جانب ناطحات السحاب وأغنى أحياء املدينة21شكل )

 .أعمال وسهولة مواصالت ملن يعيشون في العشوائية

مع الركود االقتصكككككادي،  ائ  يبط ا، بل نمو  اقتصكككككادي  ا اال يتضكككككمن نمو   وهناك نوع آخر من التحضكككككر

ا إلى نمو العشككوائيات في جنوب الصككحراء الكبرى في أفريقيا وأجزاء من آسككيا. هذا النوع من مما أدى أسككاسكك  

 
 
وسكككككككككككككياسكككككككككككككة تخطيط عمراني غير  ،من البطالة، وموارد مالية غير كافية امرتفع   التحضكككككككككككككر يتضكككككككككككككمن معدال

                                                 
(1)  UN-HABITAT (2003) The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements. Earthscan, 

London: UN-Habitat. 2003. 

(2)  Wekwete, K. H (2001). "Urban management: The recent experience, in Rakodi, C.". The 

Urban Challenge in Africa. 
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( زيادة في ٪1.84( في تعداد سكككان الحضككر ينجم عنه )٪1. في تلك املناطق، مجرد زيادة بنسككبة )(1)متناسككقة

 .(2)انتشار العشوائيات

وقد يجبر التحضكككككككككككر بعك الناس على العيش في العشكككككككككككوائيات عندما تؤثر عملية التحضكككككككككككر على 

يزيد من قيمة األراضككككككككككك ي. اسكككككككككككتخدام األرض عن طريق تحويل األراضككككككككككك ي الزراعية إلى مناطق حضكككككككككككرية، مما 

وخالل عمليككة التحضككككككككككككككر تسككككككككككككككتخككدم بعك األراضكككككككككككككك ي الزراعيككة في أنشككككككككككككككطككة حضككككككككككككككريككة إضكككككككككككككككافيككة. وتتككدفق 

. وقبل تحضر بعك األراض ي على الوجه األكمل، (3)االستثمارات على تلك املناطق مما يزيد في قيمة أراضيها

مما  ىالزراعة. واإليراد من األرض يتدنهناك فترات ال تسككتخدم فيها تلك األراضكك ي في األنشككطة الحضككرية أو 

يخفك دخل الناس في تلك املنطقة. والفجوة بين الدخل املتدني للناس وسككككككككككككعر األرض املرتفع يجبر بعك 

الناس على التحول إلى إقامة اسكككككككككككككتيطانات غير رسكككككككككككككمية ومنشكككككككككككككئات رخيصكككككككككككككة، تعرف بعشكككككككككككككوائيات املدن. 

ا من ا ا مزيككد  لعمككالككة، حيكك  يبحكك  الفالحون عن أعمككال في املنككاطق والتحول من أرض زراعيككة يوفر أيضككككككككككككككك 

 الحضرية كعمال مهاجرين من الريف إلى الحضر.

 
 .( الفارق الواضح بين املنطقة الغنية والعشوائيات الفقيرة في لباز، بوليفيا22شكل )

                                                 
(1)  Cheru, F (2005). Globalization and uneven development in Africa: The limits to effective 

urban governance in the provision of basic services. UCLA Globalization Research Center-

Africa. 

(2)  Slums as Expressions of Social Exclusion: Explaining the Prevalence of Slums in African 

Countries Ben Arimah, United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya. 

(3)  Alonso-Villar, Olga (2001). "Large Metropolises in the Third World: An 

Explanation.". Urban Studies. 38 (8): 1368. 

http://www.oecd.org/dev/pgd/46837274.pdf
http://www.oecd.org/dev/pgd/46837274.pdf
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هنكككككاك بزوغ يوجكككككد حيككككك   ،ا من اقتصكككككككككككككككككككاديكككككات التكتكككككلالعكككككديكككككد من العشككككككككككككككوائيكككككات جزء  تعتبر 

وتنقل قوة العمل الصككككككناعية. وزيادة العائد  ،القتصككككككاديات الحجم على مسككككككتوى الشككككككركة، وتكاليف النقل

يتم في مكككان واحككد. ورغم أن اقتصكككككككككككككككاديككة التكتككل تفيككد تلككك املككدن  مككا من الحجم يعني أن إنتككاج بضكككككككككككككككاعككة

تواصكككككككككل تخلفها بإحضكككككككككار تخصكككككككككصكككككككككات والعديد من املوردين التنافسكككككككككيين، فإن ظروف العشكككككككككوائيات سككككككككك

التي  ون تكاليف النقل تعني أن أفضككككككككككككل املواقع لشككككككككككككركة هياقة اإلسكككككككككككككان. وفي الواقع إبالنسككككككككككككبة للجودة ول

وأفضكككككل موقع للعمال هو سكككككهولة الحصكككككول على البضكككككائع. ونمو الحضكككككر  ،يسكككككهل فيه الدخول إلى السكككككوق 

ن املدن الكبرى بدأ في الظهور، مما م اا كبير  ا، حي  إن عدد  محتد بصككككككككككككككورة دراماتيكية في الدول األقل نمو  

 .(1)زدحام أكبرايعني معدل فقر وجريمة وتلوث و 

 تدني التخطيط اإلسكاني

إن غياب سكككككككككككككككن زهيد اإليجار في متناول الفقراء ومحدودي الدخل وسككككككككككككككوء التخطيط يشككككككككككككككجع  

وم الدول األعضككاء . ولقد كانت أهداف التنمية ل لفية الثانية تتضككمن أن تق(2)الجانب املورد للعشككوائيات

. ولو )3((2020في األمم املتحدة بتحسين حياة مائة ميلون من سكان العشوائيات بصورة ملموسة بحلول )

( من مجموع سككككككككككككككان العشكككككككككككككوائيات سكككككككككككككيبقون في ٪90نجحت الدول األعضكككككككككككككاء في تحقيق تلك الغاية فإن )

وهذا دليل جلي على أن العدد الضككككككخم . (4)( على حالهم في االسككككككتيطانات املتدنية التي يعيشككككككون فيها2020)

من سككككككككككككككان العشكككككككككككككوائيات يعانون من خلل في سكككككككككككككياسكككككككككككككة اإلسككككككككككككككان على أرض الواقع. وقد لخصكككككككككككككت مجلة 

بينما  ،في عشككككككوائية أن اإلسكككككككان الجيد أفضككككككل من السكككككككن  اإليكونوميسككككككت هذه األحوال بأن من الواضككككككح

 .(5)املعيشة في عشوائية أفضل من التشرد

د املالية وغياب التنسككككككككككككيق في بيروقراطية الحكومة هما السككككككككككككببان الرئيسككككككككككككان في عدم كفاية املوار 

سكككوء تخطيط عملية اإلسككككان. فالعجز املالي في بعك الحكومات قد يفسكككر غياب مسكككاكن عامة في مقدور 

ا حي  إن تحسككككككين أحوال سكككككككان العشككككككوائيات والتوسككككككع في برامج املسككككككاكن الشككككككعبية يحتاج حتم   ،الفقراء

عزى (6)إنفاقات الحكومة لزيادة في
ا
إلى فشكككككل في التنسكككككيق بين مختلف فروع الحكومة  . كما أن املشككككككلة قد ت

                                                 
(1)  Rancich, Michael T. (1970). "Land value changes in an area undergoing urbanization". Land 

Economics. 46 (1): 32–40. 

(2)  Istanbul's Gecekondus Orhan Esen, London School of Economics and Political Science (2009) 

(3)  United Nations (2000). "United Nations Millennium Declaration" (PDF). United nations 

millennium summit. 

(4)  Choguill, Charles L. (2007). "The search for policies to support sustainable housing". Habitat 

International. 31 (1): 143–149. 

(5)  Scourge of slums The Economist (July 14, 2012). 

(6)  Walther, James V. (1965). "Cause or Effect of Slums?". Challenge. 13 (14): 24–25. 

http://lsecities.net/media/objects/articles/istanbuls-gecekondus
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
http://www.economist.com/node/21558572
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املسككككككككككؤولة عن النمو االقتصككككككككككادي، والتخطيط املعماري، وتخصككككككككككيص األراضكككككككككك ي. ففي بعك املدن تفترض 

 الحكومات أن سكككككوق اإلسككككككان سكككككيضكككككبط من عرض املسكككككاكن مع التغيرات في الطلب. غير أنه بدون حوافز

اقتصككككادية فإن سككككوق اإلسكككككان سككككيفضككككل توفير مسككككاكن ألصككككحاب الدخل املتوسككككط عن أن يوفر مسككككاكن 

ألصكككحاب الدخل املتدني. وبهذا فإن الفقير في الحاضكككر سكككيعاني من الئهميش في ظل بناء قليل من املسكككاكن 

 .(1)الخاصة به

 الستعمار والتمييز

جككككككة التعمير العمراني الككككككذي قككككككام بككككككه بعك العشككككككككككككككوائيككككككات القككككككائمككككككة اليوم في العككككككالم كككككككانككككككت نتي

وكذلك عمال السككككككككخرة الذين  ،املسككككككككتعمرون في املسككككككككتعمرات للفصككككككككل بين أهالي البالد وأهالي املسككككككككتعمرين

يعملون في قواعد املسككككككتعمر العسكككككككرية. وتكونت العديد من العشككككككوائيات نتيجة عملية عزل املسككككككتعمرين 

 للمواطنين وطرد بعك الحرفيين من الحضر.

 
 .( عشوائية كيبيرا في نيروبي بكينيا23) شكل

 ،وصككككككل األوروبيون إلى كينيا في القرن التاسككككككع عشككككككر وأنشككككككؤوا مراكز حضككككككرية ،على سككككككبيل املثال

 وال ،مثل نيروبي لتخدم مصككككككككالحهم املالية. وكانوا ينظرون إلى األفريقيين من أهل البالد على أنهم مهاجرون

 ،توفير العمالة لخدمة األوروبيين. وسككككككككياسككككككككة اإلسكككككككككان إليواء أولئك العمال لم يعمل بها حاجة لهم سككككككككوى 

ا. ونتيجة التكاليف من وقت ا واحد  وقامت الحكومة ببناء اسككككككككككككككتيطانات على شكككككككككككككككل أماكن تسككككككككككككككتوعب فرد  

                                                 
(1)  Ooi, Giok Ling; Kai Hong Phua (2007). "Urbanization and slum formation".  Journal of 

Urban Health (1): 27–34. 
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م يكن في ومال في حركة العمال بين الريف والحضكككككككككككككر، بدأت عائالتهم في الهجرة إلى املركز الحضكككككككككككككري. وملا ل

. وعشوائية كيبيرا في نيروبي بكينيا تعتبر ثاني أكبر عشوائية (1)كونوا العشوائياتفمقدورهم شراء مساكن 

 وثال  أكبر عشوائية في العالم.، (2) في أفريقيا

كانت قرية تسككككم   ،وعشكككوائية ضكككهارافي في مومباي بالهند التي تعتبر اليوم أكبر عشكككوائية في الهند

( قامت حكومة االحتالل البريطاني بطرد كل 1887وكانت مومباي تسكككككككككككم  بومباي. وفي سكككككككككككنة ) ،كوليواداس

والفقراء الهنود من أهل البلدة الذين يعملون  ،الدباغين والصككككككككككناعات األخرى التي تنبع  مجها روائح كر هة

ك األطراف الشمالية ومناطق مساكن املستعمرين إلى ما كان يعتبر آنذا ،في نوابي شبه الجزيرة من املدينة

 بأي إشككككككككككككراف اسككككككككككككتعماري أو  –للمدينة 
 
والتي تحولت إلى مسككككككككككككتوطنة ضككككككككككككهارافي. تلك املسككككككككككككتوطنة لم تحظ

للطرق، أو الصرف الصحي، أو الخدمات العامة أو اإلسكان. وانتقل الفقراء إلى  التحتيةاستثمار في البنية 

 
 
في املدابغ واملصكككككككككككانع امللوثة للبيئة التي يملكها و ، كخدم في مكاتب ومنازل املسكككككككككككتعمرينحي  وجدوا أعماال

م الوصككككككككككككككول إلى أماكن يسككككككككككككككهل عليهلكي األجانب بالقرب من ضككككككككككككككهارافي. وقام الفقراء ببناء مدن صككككككككككككككفيحية 

قتصككككاديات سككككتعمار البريطاني. وقد تطورت ااال لتزام بسككككياسككككات العزل والتصككككنيع خالل فترة العمل، مع اال

قتصككككككككككككككككاديكككات أخرى حول ضككككككككككككككهكككارافي خالل الحكم البريطكككاني وا والفخكككارإسككككككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيكككات واملكككدابغ، 

 ،الهند على اسككككككككككتقاللها وأصككككككككككبحت إحدى دول الكومنول  ( عندما حصككككككككككلت1947) عام . وفي(5)،(4)،(3)للهند

وتبوأت ضكككككككككككهارافي مركز أكبر  ،نتعشكككككككككككت العشكككككككككككوائية كنظام اقتصكككككككككككادي للسككككككككككككان والتجارة غير الرسكككككككككككميةا

 عشوائية في الهند.

                                                 
(1)  Obudho, R. A.; G. O. Aduwo (1989). "Slum and squatter settlements in urban centres of 

Kenya: Towards a planning strategy".  Journal of Housing and the Built Environment. 4 (1): 

17–30. 

(2)  Zahra Moloo (February 28, 2008). Machetes, Ethnic Conflict and Reductionism: Racist 

assumptions mar western media coverage of Kenya. The Dominion. 

(3)  Jan Nijman, A Study Of Space In Mumbai's Slums, Tijdschrift voor economische en sociale 

geografie Volume 101, Issue 1, pages 4–17, February 2010. 

(4)  Sharma, K. (2000). Rediscovering Dharavi: stories from Asia's largest slum. Penguin,  pages 

3–11 

(5)  Pacione, Michael (2006), Mumbai, Cities, 23(3), pages 229–238. 

http://www.dominionpaper.ca/author/zahra_moloo
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dominion_(Canada)
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 ( عشوائية ضهارافي بالهند.24شكل )

سككككككككككككندرية عروس البحر املتوسكككككككككككط، من جراء ويصكككككككككككف الدكتور عبد الفتاح عبد هللا ما لحق باأل 

االحتالل البريطاني، وتحول األحياء الفقيرة واملتواضككككككككككككككعة التي تميزت بطابع جمالي فريد إلى عشككككككككككككككوائيات لم 

 : (1)هايكن من السهل السيطرة علي

سكككككككككككككككنكككدريكككة بعكككد انئهكككاء الحرب العكككامليكككة الثكككانيكككة، حيككك  اسككككككككككككككتمر "وفجكككأة بكككدأت األمور تتغير في األ 

سكككككككككككككككنكككدريكككة للعمكككل في معسكككككككككككككككرات اإلنجليز ثم اإلقكككامكككة فيهكككا، وبكككاألخص أهككل املهكككاجرون في الزحف نحو األ 

ناء الحرب، فك ر الزحام والذين كانوا ينامون في الشوارع والحواري أث ،الصعيد القادمون من الوجه القبلي

  ال باألخص في األحياء الفقيرة، فكانو  ،سكككككككككككندريةفي األ 
 
 من النوم على بد من مسككككككككككاكن جديدة إلقامئهم بدال

الحصككير في الشككوارع والحواري، فبدأت تظهر أكشككاك الصككفيح التي انتشككرت كالنار في الهشككيم فوق أسككطح 

األكشكككككاك من الصكككككفيح تبن  من صكككككاج الصكككككفائح التي كانت املنازل، وفوق كل أرض فضكككككاء، وقد كانت هذه 

وملا ك رت هذه املخلفات بشكككككككككككككككل كبير بدأ االتجاه ليعمل مجها  ،تعبأ فيها املواد التموينية للجيش اإلنجليزي 

هذه األكشكككككككاك كانت تصكككككككنع  ا وأنمسكككككككاكن رخيصكككككككة التكلفة، وعرضكككككككها لليجار بأسكككككككعار عالية، خصكككككككوصككككككك  

سكككندرية، وقد انتشككرت هذه األكشككاك بشكككل كبير داخل أل على امطار الغزيرة بطريقة تحمي سكككانها من األ 

ا من ترعة الحواري، ومن أشككككككككككككككهرها حارة القرود، وهي حارة بنيت في أطراف بي غربال ناحية الشككككككككككككككرق قريب  

املحمودية، ويقطن في هذه الحارة معظم الغجر الذين يربون القرود الستعراض تصرفاتهم املضحكة أمام 

سككككندرية، كما انتشكككرت ور من املشكككاهدين، ويقطجها كذلك كثير من الصكككعايدة الذين اسكككتمروا في األ الجمه

سكككندرية. مثل منطقة هذه األكشككاك كذلك في كرموز وكوم الشككفافة وفوق الكثبان الرملية املنتشككرة في األ 

                                                 
 الزعفران. دار المعارف.سكندرية بين عبقها التاريخي وترابها (. اال2017الدكتور عبد الفتاح عبد هللا ) (1)
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شككككر واملندرة لبناء العرضكككك   في محرم بك، كما نزح البعك إلى خارج األسكككككندرية في منطقة الرمل وسككككيدي ب

ن أكشككككككككككاك الصككككككككككفيح إوحقيقة  حي  كانت هذه املناطق كلها مناطق خالية من السكككككككككككان. ،هذه األكشككككككككككاك

حي  حلت هذه األكشككككككككككككككاك محل تكعيبات  ،سكككككككككككككككندرية الفقيرةانتشككككككككككككككرت وغيرت الطابع املزا ي ألحياء األ 

  .العنب التي كانت تظلل بيوتا كثيرة.. "

 
 .سكندرية الفقيرةأحياء األ في أكشاك الصفيح ( 25شكل )

حتالل أن مقاولي توريد العمال ومما أسككككككككككككككرع في توغل العشككككككككككككككوائيات ومدن الصككككككككككككككفيح في حقبة اال 

الصككككككككككككعيد وإغراء األهالي باملال، ويشككككككككككككحنوهم في  ية كانوا يرسككككككككككككلون مندوبيهم إلى قرى للمعسكككككككككككككرات البريطان

دون تدبير أماكن إقامة لهم.  ،وغيرها من مناطق معسكككككككككرات القوى املحتلةسكككككككككندرية عربات القطار إلى األ 

ووجكككدت قوات االحتالل نفسككككككككككككككهكككا في حكككل من توفير املسكككككككككككككككككاكن للعمكككال. أمكككا الحكومكككات الوطنيكككة فلم تكن 

 لتتدخل في شؤون املحتل والعاملين في معسكراته من املصريين.

 
 
وعلى املقكاول تولي دفع أجور العمكال. وبينمكا ا على ككل رأس يوردهكا، وككان املقكاول يتقكاضكككككككككككككك   مبلغك

تحول موردو  رئيسككككككككككككككةا كلما ازداد املورد البشككككككككككككككري غن . وعقب جالء اإلنجليز عن املدن الازداد العمال فقر  

  ،البشكككر إلى مقاولين للمنشكككئات واملباني
 
 ملن جاؤوا بهم من أعماق الصكككعيد ومن تناسكككل عجهم ووفروا أعماال

 يدفعون  أنهم ويكفي ،ونهمبشكككككككؤ  االهتمام بعدم القديمة لسكككككككياسكككككككةا نفس متبعين ،ءللعمل في مشكككككككاريع البنا

. وتوسكككعت أنشكككطة توريد األنفار فعمل املقاولون في تصكككدير العمال إلى الدول العربية، باليومية اأجور   لهم

 وظلت عشوائياتهم على ما هي عليه باستتناء التوسع فيها الستيعاب األجيال الجديدة.
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نبثقت نتيجة اإلهمال والسككككككياسككككككات في فترة ك العشككككككوائيات في الجوس بنيجيريا افإن بعوباملثل، 

. ولقد كانت عشوائية ماكوكو أقدم العشوائيات في نيجيريا، قرية للصيد بنيت على بحيرة غزيرة (1)االحتالل

أقدمت الحكومة (، 2012)عام ب روتها السمكية. تحولت إلى عشوائية تأوي قرابة مائة ألف في الجوس. وفي 

لتستوعب النمو السكاني  التحتيةجتثا ها من جذورها لتوفر املساحة الكافية لتطوير البنية املحلية على ا

 .(2)في املدينة

وخالل حقبكة التمييز العنصككككككككككككككري في جنوب أفريقيكا، وتحكت غطكاء مزاعم التنظيف ومنع القكذارة 

ثني والتمييز العنصككري، فتم نقل امللونين إلى أطراف تم اتباع سككياسككة العزل اإل ،والوقاية من وباء الطاعون 

املدينة، وفقا للسككككككككككككككياسككككككككككككككات التي أدت لتكويم عشككككككككككككككوائية سككككككككككككككويتو وعشككككككككككككككوائيات أخرى سككككككككككككككميت بلدات أو 

 .(3)تاونشيب

 
 .( عشوائية ماكوكو، لجوس بنيجيريا26شكل )

                                                 
(1)  Liora Bigon, Between Local and Colonial Perceptions: The History of Slum Clearances in 

Lagos (Nigeria), 1924–1960, African and Asian Studies, Volume 7, Number 1, 2008, pages 

49–76 (28). 

(2)  Destroying Makoko The Economist (August 18, 2012). 

(3)  Beinart, W., & Dubow, S. (Eds.), (2013), Segregation and apartheid in twentieth century 

South Africa, Routledge, pages 25–35. 

http://www.economist.com/node/21560615
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حتالل على قناعة بعزل املواطنين مدن ا لكبرى بدأت على أطراف مراكزوكثير من العشككككككككككككوائيات ا

 . كما أ(1)والتمييز العنصككككككككككككككري في أمريكا الالتينية
ا
لقت ن الجيتوهات في الواليات املتحدة وفي بلدان أخرى خ

 .(3)،(2)على سياسات التمييز العنصري وتسلط املجموعات اإلقليمية وفظ عليها بناء  وحا 

 ة رديئة، والعزلة الجتماعية ة تحتيبني

ة مترديكة تجبر الفقير على التكيف ألحوال خكارجكة إلضكككككككككككككككافكة إلى بنيككة تحتيككإن العزل االجتمككا ي بكا 

عن إرادته. والعائالت الفقيرة التي ال تطيق تكاليف املواصككككككككككككالت العامة أو أولئك الذين يفتقدون ببسككككككككككككاطة 

قعود على( استيطانات على ليد )أو العامة، ينتمي بهم املطاف إلى وضع اوسيلة من وسائل املواصالت ال ةأي

ن العزل إ ،. وفي الواقع(4)بحي  يسيرون إليه على األقدام ،مقربة من أماكن عملهم الرسمي أو غير الرسمي

. ورداءة (5)هي أسككككككككككباب تكوين العديد من العشككككككككككوائيات في املدن األفريقية التحتيةاالجتما ي ورداءة البنية 

العشككككككككوائيات وتوسككككككككعها، فبمجرد زيادة الطرق املرصككككككككوفة والصككككككككالحة الطرق وعدم رصككككككككفها يشككككككككجع تكوين 

(. كما 50.35بنسككبة ) ( قد تؤدي إلى خفك معدل حدوث العشككوائيات٪1للسككير في جميع املواسككم بنسككبة )

كن الفقراء من االنتقال إلى أماكن قتصادية يم  اة عامة منخفضة التكاليف وبنية تحتي ن وجود مواصالتأ

 .(7)،(6)والبح  عن اختيارات بديلة للمعيشة في العشوائيات ،ن مكان العملا عبعيدة نسبيًّ 

 الكساد القتصادي

كاني، يوفر للناس النمو االقتصادي الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل بمعدل أسرع من النمو الس

االقتصكككككادي ا. باملقابل فإن الكسكككككاد نتقال من العشكككككوائية الفقيرة إلى جوارات أك ر تطور  ا وحوافز لال فرصككككك  

 
 
للفقير، مما يشككككككجعه على مواصككككككلة الحياة في العشككككككوائية. والكسككككككاد االقتصككككككادي في  ايشكككككككل مخاطر وتخوف

                                                 
(1)  Griffin, E., and Ford, L. (1980), A model of Latin American city structure, Geographical 

Review, pages 397–422. 

(2)  Marcuse, Peter (2001), Enclaves yes, ghettoes, no: Segregation and the state, Lincoln Institute 

of Land Policy Conference Paper, Columbia University. 

(3)  Bauman, John F (1987), Public Housing, Race, and Renewal: Urban Planning in 

Philadelphia, 1920–1974, Philadelphia, Temple University Press. 

(4)  Istanbul's Gecekondus Orhan Esen, London School of Economics and Political Science 

(2009). 

(5)  Slums as Expressions of Social Exclusion: Explaining the Prevalence of Slums in African 

Countries Ben Arimah, United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya. 

(6)  Africa: Improved infrastructure key to slum upgrading – UN Official IRIN, United Nations 

News Service (11 June 2009). 

(7)  Latin American Slum Upgrading Efforts Elisa Silva, Arthur Wheelwright Traveling 

Fellowship 2011, Harvard University. 

http://www.urbancentre.utoronto.ca/pdfs/curp/Marcuse_Segregationandthe.pdf
http://lsecities.net/media/objects/articles/istanbuls-gecekondus
http://www.oecd.org/dev/pgd/46837274.pdf
http://www.oecd.org/dev/pgd/46837274.pdf
http://www.irinnews.org/report/84803/africa-improved-infrastructure-key-to-slum-upgrading-un-official
http://www.gsd.harvard.edu/academic/fellowships/wheelwright/images/Slum%20Upgrading_Elisa%20Silva.pdf
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ا بنمو سكككككككككككككاني يخفك من مسككككككككككككتوى الدخل الذي ينفقه الفرد في املناطق الحضككككككككككككرية والريفية، دولة مقترن  

لى الهجرة إلى املدن. يف يدفع الناس إزدياد الفقر في الر ا ألن اويؤدي إلى تنامي الفقر في الريف والحضر. هذ

وبكككالتكككالي إلى الهجرة من الريف إلى املكككدن الكبري،  ،ن االقتصكككككككككككككككككاد املتع ر يزيكككد من حكككدة الفقرآخر إ  بمعن

 .(2)،(1)توبالتالي يزيد من العشوائيا

 القتصاد غير الرسمي

يرفع الطلب على العديد من العشككككككككككككككوائيات تنمو وتتمدد مع نمو االقتصككككككككككككككاد غير الرسككككككككككككككمي الذي 

وال  ،وال يدفع ضكككككككرائب ،العمالة. واالقتصكككككككاد غير الرسكككككككمي جزء من االقتصكككككككاد غير املرخص وغير املسكككككككجل

 . (3)يخضع لرقابة الحكومة املحلية أو املركزية

 : (4)االقتصاد غير الرسمي ينمو بمعدل أسرع من االقتصاد الرسمي عندما تكون 

 .واضحة أو مفرطةالقوانين واللوائح الحكومية غير  •

 البيروقراطية الحكومية فاسدة ومسيئة لرواد األعمال. •

 قوانين العمال غير مرنة. •

 ضعف تطبيق القانون.  •

كما أن االقتصكككاد غير الرسكككمي مسكككتشكككر  في العديد من الدول التي قد ال تعاني من هذه الظروف، 

  ينتشككككككككككككككر التعكامكل النقكدي فقط، حيك ،ولكنكه ينتعش في العكادة في الجيوب السككككككككككككككككانيكة البعيكدة عن املكدن

 ئتمان. التعامل خالل البنوك وبطاقات اال  وتفادي

( من مجمل الناتج املحلي في ٪60( إلى )٪20والقطاع الحضككككككككككككككري غير الرسككككككككككككككمي عادة ما يكون من )

( من الوظككائف غير الزراعيككة تقع تحككت غطككاء القطككاع غير ٪78االقتصكككككككككككككككاديككات النككاميككة. وفي كينيككا  مثال )

                                                 
(1)  The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements (2003), United Nations Human 

Settlements Programme. 

(2)  Growing out of poverty: Urban job Creation and the Millennium Development Goals Marja 

Kuiper and Kees van der Ree, Global Urban Development Magazine, Vol 2, Issue 1, March 

2006. 

(3) "The Informal Economy: Fact Finding Study". Department for Infrastructure and Economic 

Cooperation. 

(4) Towards a better understanding of informal economyDan Andrews, Aida Caldera Sánchez, 

and Åsa Johansson, OECD France (30 May 2011). 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1156
http://www.globalurban.org/GUDMag06Vol2Iss1/Kuiper%20&%20van%20der%20Ree.htm
http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/Sida.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/towards-a-better-understanding-of-the-informal-economy_5kgb1mf88x28-en
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. وفي العديد من املدن يشككككككككككككل القطاع غير (1)( من مجمل الناتج املحلي٪42مما يشككككككككككككل نسكككككككككككبة ) ،رسكككككككككككميال

( من ٪75( من وظائف سكككان الحضككر  على سككبيل املثال في بنين يشكككل سكككان العشككوائيات )٪60الرسككمي )

فاسككككككككككككو، ( من القوة العاملة غير الرسككككككككككككمية في بوركينا ٪90بينما يشكككككككككككككلون ) ،القطاع غير الرسككككككككككككمي للعمال

ا كبديل غير ا اقتصككادي  ا بي ي  . وبهذا فإن العشككوائيات تخلق نظام  (2)وجمهورية وسككط أفريقيا وتشككاد وأثيوبيا

 
 
 مرنين بأجور متدنية، يمكن لسكككككككككككان العشككككككككككوائيات املعدمين أن يسككككككككككتجيبوا للطلب. رسككككككككككمي، يتطلب عماال

تشككككككككككككككجع األعمكال غير الرسككككككككككككككمية بمعن  آخر  فكإن الكدول التي يصككككككككككككككعكب فيهكا بكدء عمكل وتسككككككككككككككجيلكه وإدارتكه، 

قتصككككاد رسككككمي مسككككتدام يرفع من الدخل ويوفر . وبدون ا(5)،(4)،(3)عن عمد أو غير عمد والعشككككوائيات سككككواء  

 .(6)فإن العشوائيات القبيحة ستستمر ،افرص  

فإنه في غياب إصككككالح اقتصككككادي كبير فإن  ،ووفقا لتوقعات البنك الدولي وهابيتات األمم املتحدة

( من األعمال في الحضككككر في الدول النامية سككككتكون متردية األجر في القطاع غير الرسككككمي. ومع ٪80أك ر من )

 ا إلى نمو سريع للعشوائيات.فإن النمو الهائل في القطاع الخاص سيؤدي حتم   ،بقاء كل ش يء على حاله

 الفقر

. ومع االنتقال السكككريع من حياة (7)العشكككوائيات ويزيد من الطلب عليهافقر الحضكككر يشكككجع تكوين 

ا الريف إلى حياة الحضكككككر  هاجر الفقراء إلى املناطق الحضكككككرية. فالفقير من الريف يصكككككل إلى الحضكككككر مفعم  

درايككة بمككا قككد يجككد من  وعككدمبككاألمككل مع قليككل من أي شكككككككككككككك يء آخر. وعككادة يصكككككككككككككككل دون ترتيككب مسككككككككككككككبق ملككأوى 

ما تكون العشكككككككوائيات هي االختيار  ااسكككككككية في الحضكككككككر أو وسكككككككائل الراحة االجتماعية.  وغالب  الخدمات األسككككككك

 .(8)الوحيد أمام فقير الحضر

                                                 
(1)  What are slums and why do they exist?UN-Habitat, Kenya (April 2007). 

(2)  The state of world’s cities UN Habitat (2007). 

(3)  The Urban Informal Sector in Nigeria Geoffrey Nwaka, Global Urban Development 

Magazine, Vol 1, No 1 (May 2005) 

(4)  In nairobi’s slums, problems and potential as big as Africa itself Sam Sturgis, Rockefeller 

Foundation, (January 3, 2013) 

(5)  In one slum, misery, work, politics and hope Jim Yardley, New York Times (December 28, 

2011) 

(6)  Minnery et al., Slum upgrading and urban governance: Case studies in three South East Asian 

cities, Habitat International, Volume 39, July 2013, Pages 162–169 

(7)  UN-HABITAT 2007 Press Release on its report, "The Challenge of Slums: Global Report on 

Human Settlements 2003". 

(8)  Slums Of The World: The Face Of Urban Poverty In The New Millennium?,  UN-Habitat 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4625_51419_GC%2021%20What%20are%20slums.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/3974_95355_A%20Fact%20Sheet%20on%20UN-HABITAT%20and%20Youth%20sr%20Oct%2026.doc
http://www.globalurban.org/Issue1PIMag05/NWAKA%20article.htm
http://nextcity.org/informalcity/entry/in-nairobis-slums-potential-and-problems-as-big-as-africa-itself
https://www.nytimes.com/2011/12/29/world/asia/in-indian-slum-misery-work-politics-and-hope.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4625_51419_GC%2021%20What%20are%20slums.pdf
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 السياسات

  ملصككككالح سككككياسككككية، ألي جهود إلزالة ىالعديد من الحكومات املحلية واملركزية تناهك أو تتصككككد

. وخالل النصككككككككف (1)ضككككككككل إلسكككككككككان الفقيرختيار أفحد من توسككككككككعها أو تحسككككككككين أحوالها كاعشككككككككوائيات أو ال

األخير من القرن التاسككككككع عشككككككر، على سككككككبيل املثال، اعتمدت األحزاب السككككككياسككككككية الفرنسككككككية على أصككككككوات 

ن لد هم مصككككالح مكتسككككبة في الحفاظ على تلك الكتلة من األصككككوات. االناخبين من سكككككان العشككككوائيات، وك

 ةتضككككككارب في املصككككككالح، وبهذا وقفت السككككككياسككككككة حائال أمام أي من وبهذا فإن إزالة أو إحالل عشككككككوائية شكككككككل

تحسككككين أوضككككاع العشككككوائيات وتحويلها إلى مشككككاريع إسكككككان أفضككككل من لعادة اسككككتيطان أو إل زالة أو إل جهود 

، ومدن الصككفيح في (4)،)3(، وعشككوائيات الهند(2)العشككوائيات. وهناك ديناميكيات مماثلة في فيفالس البرازيل

 . (5)كينيا

. (6)وما يعقب ذلك من أنماط االسككككتيطان ،أن السككككياسككككة تدفع الهجرة من الريف إلى الحضككككر كما

وفي بعك األحوال توجد شكككككككككككبكات رعاية موجودة مسكككككككككككبقا، على شككككككككككككل عصكككككككككككابات أو في بعك األحيان على 

شكككككككككككككاكلة أحزاب سكككككككككككككياسكككككككككككككية أو ناشكككككككككككككطين اجتماعيين داخل العشكككككككككككككوائيات يسكككككككككككككعون للحفاظ على قدراتهم 

االجتماعية والسككككككياسككككككية. تلك املجموعات االجتماعية والسككككككياسككككككية لها مصككككككالح مكتسككككككبة في االقتصككككككادية و 

اختيكارات  ةتشككككككككككككككجيع رجرة املجموعكات اإلثنيكة التي تسكككككككككككككككاعكد على الحفكاظ على العشككككككككككككككوائيكات، وترفك أيك

 .(7)حت  لو كان البديل أفضل من كل النوابي عن العشوائيات التي يسعون الستبدالها ،إسكان بديلة

                                                 
(1)  Assessing Slums in the Development ContextUnited Nations Habitat Group (2011) 

(2)  The case of São Paulo, Brazil – Slums Mariana Fix, Pedro Arantes and Giselle Tanaka, 

Laboratorio de Assentamentos Humanos de FAU-USP, Sao Paolo, pages 15–20. 

(3)  Bid to develop Indian slum draws opposition Philip Reeves, National Public Radio 

(Washington DC), May 9, 2007. 

(4)  Slum banged Joshi and Unnithan, India Today (March 7, 2005). 

(5)  An Inventory of the Slums in Nairobi Irene Wangari Karanja and Jack Makau, IRIN, United 

Nations News Service (2010); page 10-14. 

(6)  Gerald Suttles (1970),The Social Order of the Slum: Ethnicity and Territory in the Inner 

City, ISBN 978-0226781921, University of Chicago Press, see Chapter 1. 

(7)  Bright City Lights and Slums of Dhaka city Ahsan Ullah, City University of Hong Kong 

(2002) 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS.2003.2.pdf
http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/Global_Report/pdfs/SaoPaulo.pdf
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=10089935
http://indiatoday.intoday.in/story/vote-bank-politics-cm-vilasrao-deshmukh-halts-mumbai-slum-demolition-drive/1/194322.html
http://www.irinnews.org/pdf/nairobi_inventory.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780226781921
http://iussp2005.princeton.edu/papers/50712
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 زاعات الجتماعيةالن

. وبككاملثككل (2)،(1)(1990( إلى )1975ماليين اللبنككانيين كونوا عشككككككككككككككوائيككات خالل الحرب األهليككة من )

 . (3)ا في كابل لتستوعب الهاربين من العنف في أفغانستانتكونت عدة عشوائيات مؤخر  

 الكوارث الطبيعية 

العادة إلى رجرة العائالت التي تأثرت بالكارثة الكوارث الطبيعية الكبرى في الدول الفقيرة تؤدي في 

من مناطق شككلئها الكارثة إلى مناطق لم تتأثر بها، مما يؤدي إلى إنشككاء عشككوائيات أو مدن صككفيح مؤقتة، أو 

تلك العشوائيات تميل إلى االستدامة ألن املقيمين فيها ال يرغبون في تركها، كما . (4)التوسع في عشوائيات قائمة

، والعشككككككككككككككوائيات بالقرب من دكا عقب إعصككككككككككككككار  (6)،(5)(2010في بورت أوو برينس في هيتي في زلزال )هو الحال 

( على واليككة لويزيككانككا تكونككت 2005)عككام . وخالل إعصكككككككككككككككار كككاترينككا وريتككا في (7)(2007سككككككككككككككيككدر في بنجالدش )

كبيرة من مهاجري أمريكا عشككككوائية مؤقتة بإشككككراف وكالة إدارة الطوار  الفدرالية )فيما( إليواء مجموعات 

 واملساعدة في اإلصالحات الضرورية في املنازل. ،الالتينية غير الشرعيين للمساعدة في إزالة أثار اإلعصار

افع املادية  الدو

 لوردات العشوائيات

لوردات العشككككككككككككككوائيكككات كنيكككة تطلق على مالك العقكككارات الغكككائبين الكككذين يملكون أك ر من عقكككار 

ا بمككا يحككدث في ملكيككاتهم(، والكذين يحككاولون الحصككككككككككككككول على أكبر ربح ممكن عن كثير   )حيكك  إنهم ال  هتمون 

طريق تخفيك تكككاليف اإلصككككككككككككككالح والترميم، خككاصكككككككككككككككة وأن تلككك املبككاني تكون في أحيككاء متككدهورة ومتككداعيككة 

 البنيات.

 ،بل هم منتشككرون حول العالم ،ولوردات العشككوائيات ال يقتصككر وجودهم على الواليات املتحدة

يجارات إصككة في االقتصككاديات الكبرى والدول املتقدمة اقتصككاديا. ويقوم لوردات العشككوائيات بتقاضكك ي خا

                                                 
(1)  Slums: The case of Beirut, Lebanon, Mona Fawaz and Isabelle Peillen, Massachusetts Institute 

of Technology (2003). 

(2)  Slums – Summary of City Case Studies UN Habitat, page 203. 

(3)  Fleeing war, finding misery The plight of the internally displaced in Afghanistan Amnesty 

International (February 2012); page 9-12. 

(4) Slum upgrading – Why do slums develop Cities Alliance (2011). 

(5) Three years after Haiti earthquake, loss of hope, desperation Jacqueline Charles, Miami 

Herald (January 8, 2013). 

(6) Slum eviction plans in Haiti spark protests The Telegraph (United Kingdom), July 25, 2012. 

(7)  Bangladesh cyclone: Rebuilding after Cyclone SidrHabitat for Humanity International (May 6, 2009). 

http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/Global_Report/pdfs/Beirut.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS.2003.4.pdf
https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/001/2012/en/16509ae3-8407-4f1a-95e8-029f1e08397d/asa110012012en.pdf
http://www.citiesalliance.org/About-slum-upgrading
http://www.miamiherald.com/2013/01/08/3173715/three-years-after-haiti-earthquake.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/haiti/9425214/Slum-eviction-plans-in-Haiti-spark-protests.html
http://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-cyclone-rebuilding-after-cyclone-sidr
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يجار إذا أمكجهم اإلفالت من عقوبات ال تتعدى اكن، وعادة ما يخالفون قوانين اإل عالية خالل أزمات املسككككككككككك

 . (2(،)1)أن تكون غرامة مالية

 سلوكات

السككككككككككككككتثمارات البعيدة املدى لغالبية املسككككككككككككككتثمرين في شككككككككككككككراء تقليديا، تعتبر تجارة العقارات من ا

العقارات وبيعها  خاصككككة في الدول املتقدمة، حي  يقوم أصككككحاب امللكيات بصككككيانة ممتلكاتهم حت  لو كان 

حت   ،فيهم، ممن يحافظون على مساكجهم اا على املدى القصير، فهذا يجتذب مستأجرين مرغوب  ذلك مكلف  

نهكككا أو اسككككككككككككككتكككأجروهكككا لفترة وجيزة، أولئكككك املسككككككككككككككتكككأجرون عكككادة مكككا ال يلجمون عن دفع لو لم يكونوا يتملكو 

رعاية دائبة من مالكها في جوار راق من املباني التي لم تفقد رونقها حت   ىإيجارات عالية في مسككككككككككككككاكن تتلق

صككككككككككيانة  يتلقىشككككككككككتري يتوقع أن البنيان الذي لو كانت قديمة. كما أنه في حالة العزم على بيع العقار فإن امل

 ورعاية دائبة سيكون مرتفع السعر.

هتمام وال يكترثون بأي ما ال يعيرون مسككألة الصككيانة أي ا باملقابل فإن لوردات العشككوائيات عادة

 
 
ؤ  في بنيان ممتلكاتهم. وعادة ما يقومون بالقدر األدنى الذي يضكككككككككككمن أن العقار قابال للسككككككككككككن    عطل أو تهرُّ

 وعموم   التي تختلف من مكان إلى آخر وفقا للمواصفات املحلية 
 
   إذا ما:للسكن  ا يعتبر املسكن قابال

 وفر مأوى يمكن إغالقه. •

 وفر مياه الشرب. •

 دافئا في مناطق الشتاء القارص. اوفر مكان   •

 بالحشرات والهوام والصراصير أو النمل األبيك أو العطب.  الم يكن موبوء   •

امللك أن يوقف أي مصكككدر للضكككوضكككاء في سكككاعات الليل، وفي بعك األحياء قد يطلب من صكككاحب 

أو تزويد املسككككككككككن بمجسكككككككككات الدخان، أو وضكككككككككع وقاية حديدية على النوافذ، أو مصكككككككككاعد كافية للسككككككككككان، 

 إلخ. ... ا للمبن ،وربما مرآة للمصعد، أو حارس  

حي بككاملقككابككل فككإن صككككككككككككككككاحككب العقككار يطرح املسككككككككككككككككاكن لليجككار بمعككدل أقككل من نظيراتهككا في نفس ال

اتهم وتصككككككككككرفاتهم في ودون التحري عن خلفي ،ليسككككككككككتدرج املسككككككككككتأجرين غير القادرين على دفع إيجارات أعلى

                                                 
(1) Dylan Welch (18 Jul 2014). "Slumlords cramming 14 people into two-bedroom flats in illegal 

accommodation network". Australian Broadcasting Corporation. 

(2)  Miles Godfrey (5 July 2014). "Sydney's slum dodge landlords: Inside our city's worst 

accommodation rentals". Daily Telegraph. 

http://www.abc.net.au/news/2014-07-17/illegal-accommodation-network-targets-backpackers-and-students/5605572
http://www.abc.net.au/news/2014-07-17/illegal-accommodation-network-targets-backpackers-and-students/5605572
http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/sydneys-slum-dodge-landlords-inside-our-citys-worst-accommodation-rentals/story-fni0cx12-1226978318360
http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/sydneys-slum-dodge-landlords-inside-our-citys-worst-accommodation-rentals/story-fni0cx12-1226978318360
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سكككككككككتأجروها من قبل. ومجهم من يؤجر املسكككككككككاكن بال عقود إيجار، وإذا كان هناك عقد يكون املسكككككككككاكن التي ا

العشككككككككككككككوائيات بالعديد من  من شككككككككككككككروطه اإلخالء إذا ما لم يدفع اإليجار في موعده. وعادة ما يقوم لوردات

 أعمال اإلخالء. 

ومن الشكككككككككككككائع أن لوردات العشكككككككككككككوائيات يشكككككككككككككترون العقارات بمقدم ضككككككككككككك يل أو دون مقدم أو من 

مزادات العقارات التي لجز أصككككككككككحابها عن دفع أقسككككككككككاط القرض لشككككككككككرا ها. كما أن غالبيئهم يقبك اإليجار 

  ،نقديا حت  يتفادى الضككككككككككككرائب
 
ا في فترات وجيزة. ومجهم من يتوسككككككككككككع فيشككككككككككككتري عدة  كبير  مما يوفر لهم دخال

بحي  يتمكن من تحصككككككككيل اإليجارات دون مشككككككككقة. وسككككككككرعان ما  ،عقارات في شككككككككارع واحد أو في جوار واحد

 
 
  طائلة.يتحول الشارع أو الجوار إلى عشوائية تدر على صاحبها أمواال

ا من الحكومكة، إال إذا قكاموا بعك هؤالء قكد ال يسككككككككككككككمح لهم بكالتكأجير للفقراء الكذين يتلقون دعمك  

بتنفيذ متطلبات الصككككككيانة السككككككنوية، كما أنهم يتقاضككككككون اإليجار من الحكومة فال يسككككككتطيعون الئهرب من 

 همرتفع املسككككككككككتوى ويؤدي إهمالالضككككككككككرائب. وفي نفس الوقت، لورد العشككككككككككوائيات قد يشككككككككككتري العقار في بي 

ة بمبلغ أكبر مما يسكككككتحقه كجزء من التجديد العمراني إلى تردي املبني  على أمل أن تشكككككتريه الحكوم لمبن ل

للمدينة. كما يمكن ملسكككككتثمرين في الحي اإلقدام على شكككككراء املبني املئهر  لترميمه وتجديده خشكككككية أن تتدنى 

 أثمان العقارات في الحي كله. 

ادة ما ع على سككككككككبيل املثال، املناطق التي تعاني من تدهور عمراني في جوهانسككككككككبرج بجنوب أفريقيا

في شككككككككقق ال تتبع مواصككككككككفات  يجبرونهم على السكككككككككن و ن املسككككككككتأجرين يكون فيها أصككككككككحاب عقارات يسككككككككتغلو 

 . (1)تفادي الحرائق، وفق تحريات الحكومة

مما يؤدي  ،وفي بريطانيا تتعامل املجالس املحلية مع أصكحاب العقارات الخاصكة دون رقابة كافية

 . (2)إيجاراتهم، دون استيفاء لوائح صالحية السكنإلى ملء ممتلكاتهم بسكان تدعم املجالس 

                                                 
(1)  Strategies to stop slumlords. Official Website Of The City Of Johannesburg.  Joburg.org.za 20 April 2011. 

(2)  Dispatches, Landlords from Hell, Channel 4, 5 December 2011. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dispatches_(TV_series)


 

 

 الباب الثاني: أسباب نشأة العشوائيات

103 

 
 .( مبنى مسكون بطريقة غير قانونية في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا27شكل )

وبعك لوردات العشككككككككككككككوائيككككات  همهم املكسكككككككككككككككككب من خالل تقليككككب امللكيككككات، والتقليككككب نوع من 

 
 
األعمال املتبع في هذه الحالة هو أن لورد العشككككككككككككككوائية ال  هتم  من دخل اإليجارات. نموذج املضككككككككككككككاربة، بدال

بصككككككككيانة العقارات التي يملكها على اإلطالق، وقد ال يدفع ضككككككككرائب امللكية للبلدية وال الغرامات الهائلة التي 

ا ألنه على يقين أن البلدية سككككككككككككككتسككككككككككككككتغرق سككككككككككككككنوات طويلة قبل أن تقرر أن امللكيات غير قد يتكبدها  نظر  

للسكن  أو تستولي عليها أو تهدمها  وبهذا فإن لورد العشوائيات يعقد األمل على بيع ممتلكاته قبل صالحة 

تلككككك اإلجراءات الجريئككككة. بككككل إن بعك أولئككككك اللوردات قككككد يتقككككاعس عن دفع أقسككككككككككككككككككاط قروض شككككككككككككككراء 

نكه بيع امللكيكات أو إذا أحس بكأن بكإمككا ،اولكنكه مفلس مكاليك   ،املمتلككات إذا ككان غنيكا بكاألصككككككككككككككول التي يملكهكا

قبل قيام الجهة املدين لها باالسككككككتيالء على املمتلكات  حي  إن إجراءات االسككككككتيالء تتم بعد فترة قد تصككككككل 

 إلى ثمانية أشهر من وجوب تسديد القرض.

 السوق السوداء لإليجار

في املنككككاطق التي يحككككدد فيهككككا اإليجككككار أو يكون فيهككككا حمككككايككككة قككككانونيككككة للمسككككككككككككككتككككأجرين، بعك مالك 

على سكككبيل املثال في اململكة املتحدة هناك عمليات تأجير  ،عقارات يؤجرون امللكيات بصكككورة غير قانونيةال

غير قانونية من الباطن لوحدات املسكككككككاكن الشكككككككعبية حي  يقوم املسكككككككتأجر األصكككككككلي بتأجير مسككككككككنه بأجرة 

سككككككككوق السككككككككوداء، إما من . وفي السككككككككويد يمكن شككككككككراء عقود اإليجار املنظمة من قبل الحكومة في ال(1)باهظة

                                                 
(1)  Tracking down England's council house sublet cheats, Panorama, BBC, 4 May 2011. 

http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_9474000/9474045.stm
https://en.wikipedia.org/wiki/Panorama_(TV_series)
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املسكككككككككككتأجر أو مباشكككككككككككرة من صكككككككككككاحب العقارات. وهناك وكالء تجاريون )سكككككككككككماسكككككككككككرة( في السكككككككككككوق السكككككككككككوداء 

. وفي مصكككر هناك فكرة خلو الرجل السكككارية رغم مخالفئها (1)يسكككاعدون أصكككحاب امللكيات في تلك املعامالت

 للقانون.

 العشوائياتدور لوردات العشوائيات في تفاقم أوضاع سكان 

عادة ال يقتصككككككككر دور لوردات العشككككككككوائيات على التمهيد لتكوين عشككككككككوائيات جديدة  بل إن مجهم 

ا ينتكككككك ئ املتشككككككردون ومن ال مأوى لهم ما سككككككواء كانت أرضكككككك   ،من له ملكيات ضككككككخمة في العشككككككوائيات القائمة

مئهالكة غير صكككككالحة  أو مالك ملبان ،يسكككككتأجرونها لقاء إتاوة زهيدةأو  ،يأو هم من عشكككككش وأكشكككككاك صكككككفيح

مباشككرة أو يشككاطر بعضككهم البعك ليوفي بالتزامات  ا لصككاحب املبن ا شككهري  اغلوها إيجار  يدفع شكك ،للسكككان

ثم يتركونه للمسككككككككتأجرين األصككككككككليين. وصككككككككاحب  ،إيجار مكان مكتظ بالناس الذين يبيتون في املسكككككككككن فقط

ا طاملا حصل اإليجار في وقته. وعادة ما يوكل العقار ال يضيره عدد الذين يحتلون املبني ومرافقه ليال أو نهار  

لورد العشككككككوائية من يجبي له املسككككككتحقات املالية لقاء إشككككككغال املباني التي يمتلكها، وقد يتوسككككككع في ملكياته 

ليد. وحت  األفراد أو العائالت التي تضككع يدها على أرض وتبني بوضككع اى جانب ممتلكاته بضككم أرض مشككاع إل

 
 
 عليها كوخ

 
 ا فلن يسلموا من دفع إتاوة لصبيان لورد العشوائية، نظير عدم إخال هم بالقوة.ا أو كشك

يد ن الدخل الصكككككافي لصكككككاحب ملكية في العشكككككوائية من اإليجارات واإلتاوت قد يز وفي واقع األمر إ

عن دخل صككككككككككككككاحب برج مكاف  له في الحجم في بي راق باملدينة، حي  يكون إيجار املسككككككككككككككاكن فيه من أعلى 

 اإليجارات.

 تدوير العشوائيات

تتضككككككمن السكككككك ي  ،تدوير العشككككككوائيات هي حيلة يتبعها تجار العقارات ومسككككككتثمرو التعمير والبناء

ة أو بي فيه ملكيات متوسكككككككككطي الدخل بسكككككككككعر لشكككككككككراء أرض شكككككككككاغرة أو حيازة بيت في بي من األحياء الراقي

من عدة  ي بهدم املنزل القائم وتشكككككييد مبن يسكككككتحيل على صكككككاحب األرض أو البيت رفضكككككه. ثم يقوم املشكككككتر 

وحدات سكنية صغيرة، ويكون رديئا نشازا بالنسبة ملستوى جودة البيوت املجاورة، على أساس أنه مسكن 

ختار له مسكككككتأجرين من سككككككان العشكككككوائيات، مع السكككككماح بإيجار شكككككعبي يؤجره بإيجارات زهيدة للغاية، وي

  اليلي   ية ألك ر من عائلة، ويلحق به ملم كل وحدة سكككن
 
 ،تصككدر مجها أصككوات مزلجة وروائح كر هة اأو ورشكك

بحي  يدخل على الحي مشككروع عشككوائية مصككغرة. هذا يؤدي في آخر املطاف إلى انخفاض أثمان البيوت في 

تجارة العقارات بشكككراء ما يعرض للبيع بأسكككعار مخفضكككة. وقد تقوم الشكككركة نفسكككها أو  فتقوم شكككركة ،الحي

                                                 
(1)  'Egalitarian' Stockholm rents feed black market, The Local, 30 Aug 2010. 

http://www.thelocal.se/20100830/28666
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Local
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ن الحي بشكككككككراء بيوت في بي راق أنتككككككك ئ حديثا بأسكككككككعار أعلى بكثير من امللكية اشكككككككركة مرتبطة بها إلغراء سكككككككك

التي يبيعونهككككا. ومككككا إن تتم الصككككككككككككككفقككككات حت  يقوم بترميم وتجميككككل البيوت التي اشككككككككككككككتراهككككا بسككككككككككككككعر بخس، 

ويسككككتصككككدر أمرا من مجلس البلدية بهدم املسكككككن الشككككعبي على أنه آيل للسككككقوط وال يصككككلح للسكككككن . وبهذا 

يربح مبالغ طائلة في بيع املسككككككككككككككاكن في الحي الذي اسككككككككككككككتولى عليه. هذه املمارسككككككككككككككات توجد في كثير من الدول 

 وكانت شائعة في الواليات املتحدة.

( التي كانت تمارسها شركات blockbustingلتكتالت )عملية تدوير األحياء تضاهي عملية تحطيم ا

العقارات في الوالية املتحدة  حي  يقوم وكالء الشككركات وشككركات البناء والتعمير بإقناع أصككحاب امللكيات 

البيك ببيع منازلهم لقاء مبالغ زهيدة، عن طريق الترويج إلشكككككككككككككاعات يطلقونها بين مالك املنازل أولئك بأن 

سكككككتنتقل إلى الحي عن قريب. وبعد شكككككراء البيوت ممن يختككككك   انحطاط مسكككككتوى املعيشكككككة في أقليات عرقية 

الحي وغزو السكككود والصكككفر والالتينيين ملنطقة الجوار، يقوم نفس الوكالء ببيع نفس البيوت بأسكككعار أعلى 

من  بكثير ممكككا اشككككككككككككككتروهكككا بكككه إلى عكككائالت سككككككككككككككود ممن يتطلعون إلى مجكككاورة البيك واملتطلعين إلى الهروب

. وقككد تمكن تجككار العقككارات من النجككاح في تلككك الخككديعككة عنككدمككا صكككككككككككككككدرت (1)جيتوهككات السككككككككككككككود املزدحمككة

تشككككككككككريعات للقضككككككككككاء على املمارسككككككككككات القانونية التي سككككككككككبقت الحرب العاملية بالتمييز العنصككككككككككري في سككككككككككوق 

. (2)ن سككوق العقاراتفي ثمانينيات القرن املاضكك ي، عقب تغيير قواني قارات. وبدأت تلك املمارسككة تتالشكك  الع

ولكجها معكوسكككة في والية نيويورك ونيوجرسككك ي  ،وبحلول القرن الواحد والعشكككرين ظهرت ممارسكككات مشكككابهة

 ليهود ، فتم الضككككككككككغط على غير ا(4)،(3)لصككككككككككالح إليهود األرثوذكس
 
ليهود في ا من أن يتحكم البيع ملكياتهم خوف

الغ التي اشتروا لكيات لليهود بأسعار أكبر بكثير من املبحيهم، وبالتالي قامت شركات العقارات بإعادة بيع امل

 ليهود.بها ملكيات غير ا

ولقككد بككدأت ممككارسكككككككككككككككات تحطيم التكتالت في مككدينككة شككككككككككككككيكككاغو بواليككة الينوي )حيكك  كككان التمييز 

وبي  ،وبي لالتينيين ،هناك أحياء مقتصككرة على السككود تكان إذالعنصككري في املناطق السكككنية على أشككده، 

إلى جانب األحياء البيضككاء املنتشككرة في أرجاء املدينة. وبهذا قامت شككركات بيع العقارات  ،وبي لليهود ،للعرب

ا لخداع سكان وشركات البناء والتعمير باستخدام وكالء محرضين، من غير البيك، استأجروهم خصيص  

ي أصككككككككبحت خالية من بي من أحياء البيك وتحذيرهم من الزحف األسككككككككود على الحي. وبهذا فإن البيوت الت

                                                 
(1)  James M Rubenstein (2014). [The Cultural Landscape: An Introduction to Human 

Geography, Tenth Edition, James M. Rubenstein, Pearson Prentice Hall. 

(2)  Dmitri Mehlhorn (December 1998). "A Requiem for Blockbusting: Law, Economics, and Race-

Based Real Estate Speculation". Fordham Law Review. 67: 1145–1161. 

(3)  "New Jersey town claims Orthodox Jews are trying to bully them to sell". Mail Online. 

(4)  "Them and Them". NYMag.com. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3491782/It-s-invasion-Mayor-New-Jersey-town-claims-Orthodox-Jews-trying-residents-claim-aggressive-realtors-trying-bully-homes.html
http://nymag.com/news/features/east-ramapo-hasidim-2013-4/
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جراء تلك الشكككككائعات سكككككاعدت رجرة السككككككان من األقليات العرقية الناجحين اقتصكككككاديا إلى جوارات بعيد 

عن الجتوات. وبهذا أمكن تشكككجيع السككككان البيك إلى البيع السكككريع، بخسكككارة هائلة للهجرة إلى ضكككواح  فيها 

لجانب الغربي والجانب الجنوبي من شكككككككيكاغو، نوع من التوازن العرقي. وكانت تلك املمارسكككككككات منتشكككككككرة في ا

 ستويفسانت وبروكلين ومدينة نيويورك. -وكذلك وظفت العملية بكثافة في بدفورد

 ومن التكتيكات التي تتبع في هذا املجال:

اسكككككككككتئجار نسكككككككككاء سكككككككككود يدفعن عربات أطفال سكككككككككود في جولة في الجوار األبيك، مما يشكككككككككيع  •

 تدهور قيمة امللكيات في الحي، أمام الغزو األسود.الرعب في أهل الحي البيك من 

اسككككككككككتئجار شككككككككككباب سككككككككككود والتظاهر بقيام شككككككككككباك بيجهم في الشككككككككككارع أمام بيوت للبيك لخلق  •

 مشاعر بعدم أمان البيئة.

بيع بيت لعائلة سكككككككوداء في بي للطبقة املتوسكككككككطة البيضكككككككاء السكككككككتفزاز الجوار األبيك ودفعه  •

 ي إلى حد يشكل خسارة مادية لهم.للفرار قبل أن تتردى ملكيات الح

بيع بيوت في الجوار األبيك إلى عككائالت سككككككككككككككوداء ثم توزيع بطككاقككة عمككل وكالء شككككككككككككككركككات بيع  •

 العقارات على املنازل وإغراق الحي األبيك بنشرات تقدم نقد سريع لشراء البيوت.

ا شككاغرة حت  قيام شككركات التعمير والبناء بشككراء منازل ومبان  سكككنية في الحي األبيك وتركه •

يشككككككككككككككعر أهل الحي بالخوف من أن يصككككككككككككككبح جوارهم مهجورا مثل جيتو أو عشككككككككككككككوائية. بل قد 

ا في الحي يسككككككككككتأجروا بعك أوالد الشككككككككككوارع للتردد على تلك املباني املهجورة ليشككككككككككيعوا انطباع  

 أنهم يتاجرون في املخدرات.

السككككان البيك ويرغمهم تلك املمارسكككات يمكن وصكككفها بأنها تالعب نفسككك ي يدخل الرعب في بقية 

 على البيع بخسارة كبيرة.

 ولقد أصكككبحت تلك املمارسكككات شكككائعة للغاية ومصكككدر أرباح ضكككخمة لشكككركات بيع العقارات  ففي

ا من بدء ممارسككككككككات تحطيم التكتالت كان هناك أك ر من ، بعد مرور قرابة خمسككككككككة عشككككككككرة عام  1962 عام
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ثة من البيوت في األسكككككككككككبوع لعدة سكككككككككككنوات. واسكككككككككككتمرت مائة شكككككككككككركة عقارات تقوم بتغيير إثنية صكككككككككككف أو ثال

 .(1)عترافات أحد املشاركين في تلك العملياتاملمارسات حت  افتضح األمر بنشر ا

 لنمو العشوائيات األسباب الشائعة

وكذلك حماية  ،ا إلى عدم تنفيذ القوانين الخاصككة باملبانييرجح أن نمو العشككوائيات يرجع أسككاسكك  

في مقكككابكككل تقكككاعس األجهزة الحكوميكككة املعنيكككة عن التنفيكككذ، وككككذلكككك ضككككككككككككككعف  ،األراضكككككككككككككك ي اململوككككة للكككدولكككة

والتي تهدف إلى إعادة توزيع سكككككككككككككككان البالد والخروج من الوادي الضككككككككككككككيق إلى  ،االهتمام بالتنمية اإلقليمية

سكككككان وانخفاض املعروض من مجتمعات جديدة تسككككتقطب تيارات الهجرة. واألهم من ذلك خلل سككككوق اإل 

حي  انخفضككككت نسككككبة اإلسكككككان االقتصككككادي  ،مة العرض مع نوعية الطلبءالوحدات السكككككنية وعدم مال

 من أجمالي الوحدات السكنية.

كما أن بعك العوامل القوية التي سكككاعدت على نمو وانتشكككار اإلسككككان العشكككوائى يمكن حصكككرها 

 :بإيجاز فيما يلي

 .كانيزيادة معدالت النمو الس •

سكككتعداد املدن السكككتقبال جميع األعداد الوافدة اتدفق الهجرة من الريف إلى الحضكككر وعدم  •

 من الريف.

النقص في عدد الوحدات السكككككككككككنية وزيادة الطلب عليها نتيجة الهجرة السككككككككككريعة من الريف  •

 إلى املدينة.

مرهقة  ةيفينتيجه تمركز الخدمات، وفي املقابل أصكككككككككككبحت املدن الر  رئيسكككككككككككةجاذبية املدن ال •

 .مكانيات بهاندرة الخدمات واإل  ةنتيج السكانه

ارتفاع أسككككككعار األراضكككككك   والشككككككقق السكككككككنية في املناطق الرسككككككمية والتي تتمتع باملرافق العامة  •

شكوارع معبدة صكالحة للسكير على األقدام والسكيارات  –كهرباء  –صكرف صكحي  –)مياه نقية 

 والحافالت(.

 والقطاع الخاص في مجال اإلسكان املنخفك التكاليف.ستثمارات الحكومية ضعف اال  •

                                                 
(1)  Norris Vitchek as told to Alfred Balk (1962). Confessions of a Block-Buster: A Chicago real-

estate agent who moves Negro families into all-white blocks reveals how he reaps enormous 

profits from racial prejudice. The Saturday Evening Post. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Saturday_Evening_Post
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الئهاون مع منئهكي القوانين ومغتصككبي األراضكك ي من قبل الجهات الرسككمية نتيجه لعدم توافر  •

وشككككككككلت جماعات ضكككككككغط  اواقع   ااملناطق تفرض أمر   ه. فأصكككككككبحت هذةبدائل أخرى مناسكككككككب

 أجبرت الحكومات على مد املرافق إليها.

 .يجارية للمعروض من اإلسكانزيادة القيمة اإل  •

 رغبة األهالي في سكن أبنا هم وأقاربهم بجوارهم. •

 .محدودية املساكن الشعبية •

 األسباب املحلية

هناك أسكباب محلية خصكوصكية في املناطق الحضكرية تعجل من إنشكاء العشكوائيات واسكتدامئها، 

 مجها:

ام بالخدمات وقلة فرص العمل الهجرة املنتظمة من املناطق الريفية إلى املدن لعدم االهتم •

التي تتمركز في املدن مع الزيادة السكككككككانية الهائلة )أفادت دراسككككككة أجرتها وزارة التخطيط إلى 

مع الزيادة السكنية  ا( تماشي  2017( مليون وحدة بحلول عام )3) بناء ما يقرب منلالحاجة 

( حت  التكككاريخ 2017)اململككككة السككككككككككككككعوديكككة من هكككذا العكككام تحتكككاج املتوقعكككة في مصككككككككككككككر  بينمكككا 

وفقا لحسكككككككككككاب الحاجة  –( مليون وحدة سككككككككككككنية 2.8إلى ) (ه1446املسكككككككككككئهدف بحلول عام )

 ( ألف وحدة سكنية.200) كالسنوية التي تقدر ب

إلى المدن ذات الطابع المعقد بالمقارنة مع أو البدوية الناس من المناطق الريفية ل نتقاا •

تعلق كخاصة فيما ي ،من صعوبة في االنسجام ءهؤال، فيعاني الطبيعة الريفية البسيطة

لى السكن خارج إفقد يدفع ذلك الكثير من الريفيين  ،بالعادات والتقاليد االجتماعية

 نطاق التجمعات الحضرية الكبيرة.

ارتفاع قيمة األرض في املدن والعواصكككككككككككككم، أدى إلى نزوح بعك األسكككككككككككككر الفقيرة ألطراف املدن  •

وخلق أحياء عشكككككككككوائية تسكككككككككتوعب  ،اصكككككككككة بامللكية والتنظيملبعدها عن تطبيق القوانين الخ

 مقدرتهم املالية املتدنية. 

ملدينة في األعمال اإلنشككككككككككككككائية أو الخدمية إلى السكككككككككككككككن في باحاجة بعك الفئات التي تعمل  •

 املناطق العشوائية التي يتوفر بها األسعار املناسبة لليجار الذي يناسب الدخل.
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ليد على أراضككك ي الدولة وتقسكككيمها وبيعها ولو العقارات وواضككك ي اسكككتيالء السكككماسكككرة وتجار ا •

بالتقسككككككككككككككيط ولرغبة بعك الفئات في تملك منزل يمكجها تشككككككككككككككييده بالجهود الذاتية مع توافر 

طاملا كانت مخالفة للقانون الغائب عن التنفيذ حت   ،االسكككككعار املناسكككككبة ل رض والتقسكككككيط

 ة. يصعب التخلص منه بسهول اواقع   اتصبح أمر  

 متكامل وقادر على عالج مشكالت اإلسكان االقتصادى الوطن . غياب نظام تخطيطي •

بكثير مما يحتاجه  كبرأ السكني للتطوير مساحات تقترح ما اًية غالبكات الهيكلكلمخططا •

أفقي واسع  لوبالتالي يؤدي ذلك إلى انتشار المدينة بشك ،نمو المدينة المستقبلي

مما  ،يف البنية التحتيةكقيمة األرض بسبب ارتفاع تكالعلى رفع ل وهذا يعم، ومشتت

ة موزعة على أطراف المدن كبيرعشوائي على مساحات ل ء بشكالبناءيؤدي إلى انتشار 

 مما يسبب في ظهور مناطق عشوائية جديدة.  ،التي تخلو عادة من مخططات تفصيلية

الوزارات واملحليات  عدم وجود سكككياسكككة محددة للسككككان بأنواعه وتشكككابك املسكككؤوليات بين •

 وعدم توافر التمويل الالزم.

للتشككككككككككككككييككد والبنككاء وعككدم تشككككككككككككككجيعهككا ل فراد والجمعيككات في  بككالككدور التنفيككذي نفراد الككدولككةا •

 املساهمة في الحلول ملشكلة اإلسكان. 

ومجهكككا قصككككككككككككككور التشككككككككككككككريعكككات والقوانين املنظمكككة لتقسككككككككككككككيم  ،عكككدم فعكككاليكككة القوانين املطبقكككة •

ومجها  ،آلية لرقابة تنفيذ القوانين والبيروقراطية واملركزية الشكككككككككديدة األراضككككككككك ي، وعدم وجود

عدم التنسكيق بين الجهات املسكؤولة، وعدم توافر قاعدة بيانات لحصكر املناطق العشكوائية 

 .اجات ساكنيها من املرافقحتيوحصر ا

عدم قدرة الدولة على تخصككككيص اسككككتثمارات كافية إلنشككككاء وحدات سكككككنية كافية ملحدودي  •

 .الدخل املهاجرين من املناطق الريفية

وهناك جانب إيجابي محفز للدولة على االهتمام بإدخال املرافق والخدمات األسككككككككاسككككككككية لتطوير  

( من سكككككككككككككاكنيها في القطاع غير الرسكككككككككككككمي. هذا القطاع ٪25القابلة لذلك  حي  يعمل حوالي ) العشكككككككككككككوائيات

 وبالتالي هذا القطاع املوازي القائم ،نصكككر البشكككري قوامه الرئيس ومصكككدر قوته وضكككمان اسكككتمراره هو )الع

بفضكككككل ما يزيد عن ربع سكككككاكني العشكككككوائيات لن يسكككككتمر مع تدهور أحوالهم الصكككككحية وإصكككككابئهم باألمراض 

 .نتيجة عدم إمدادهم باملرافق العامة والخدمات( –واألوبئة 
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 دور الحكومات

 الدور املباشر في إنشاء العشوائيات

ا في إنشككككككككككككاء وانتشككككككككككككار واسككككككككككككتمرارية العشككككككككككككوائيات في بعك ا وخطير  ا مباشككككككككككككر  الحكومات تلعب دور  

بصكككككككككورة  لدول النامية. فبعك الحكومات تسككككككككك ىا  وفي بعك اوخاصكككككككككة الدول املتقدمة اقتصكككككككككاديًّ  ،الدول 

قانونية إلى عزل اإلثنيات املختلفة في مستوطنات خاصة بهم إما عن طريق بناء مساكن عامة لهم أو توفير 

الي لبناء مبان  سكككككككككككككنية خاصككككككككككككة بهم. تلك املباني عادة ال تكون بالجودة املتبعة في املناطق األخرى، الدعم امل

سكككككككككككككواء قامت مصكككككككككككككلحة حكومية بالبناء أو كلفت مقاولين مختصكككككككككككككين باإلنشكككككككككككككاء. هذا مع إهمال الصكككككككككككككيانة 

يات اإلثنية في باريس والخدمات العامة التي تعين على الحفاظ على تلك املباني. وهذا هو الحال في العشكوائ

 ولندن والواليات املتحدة وجنوب أفريقيا.

والتي  ،وسككككككككبب اإلهمال في اإلنشككككككككاء والصككككككككيانة هو النظرة الدونية أو الدارونية للثنيات املختلفة

زرعت في العقل الباطن للمسكككؤولين عن تكوين تلك العشكككوائيات. فداروين يري أن القرد الذي تناسكككل منه 

 وأذكي من القرد الذي تناسل منه سائر البشر.  األوروبيون أجمل

 الدور غير املباشر في استمرارية العشوائيات

وتعتبر وجودها جزءا من  ،كثير من الحكومات تتغاضكككككككك   عن وجود العشككككككككوائيات في املدن الكبرى 

عديد التركيبة العمرانية للحضككككككككككككككر. وقد تكتفي بفرض غرامات على مخالفة قوانين املباني  إذا وجدت. وال

 من الحكومات تهتم بالجانب األمني فقط.

وإذا تأذى املجتمع الحضكككككككككككككري من مشكككككككككككككاهد العشكككككككككككككوائيات كلفت الحكومة جهة بإعادة التخطيط 

العمراني بحي  تقوم املنشكككككككئات الجديدة بالتغطية على مشكككككككهد العشكككككككوائيات، وإعاقة التواصكككككككل بيجها وبين 

 املناطق الجديدة املحيطة بها. 

 مكافحة العشوائياتدور الدولة في 

الدول الجادة في مكافحة العشككككككككوائيات والحد من انتشككككككككارها والوقاية من إنشككككككككا ها باملقام األول، 

 وذلك عن طريق: ،تلجأ إلى معالجة األسباب الجذرية لظاهرة تكوين العشوائيات

 توفير العمل ألهالي العشوائيات. •

اية الصحية والتعليم للعشوائيات هتمام بتقديم الخدمات االجتماعية والبلدية والرعاال  •

 القائمة.
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 وضع لوائح تنظيمية للمباني وتقسيم املناطق إلى سكنية وتجارية وصناعية. •

 الس ي إلى إزالة الحاجز النفس ي بين أهالي العشوائيات واملجتمع الحضري. •

 عالج مسسببات إنشاء العشوائيات واستمرارها. •

 أراض ي العشوائيات

 ليداوضع 

 يان مبن يكون في غالب األح  حتالل مسككاحة من األرض مهجورة أو شككاغرة أو مبنهو ا ليدوضككع ا

سكككككككككتخدام. وفي اللغة اإلنجليزية تسكككككككككتخدم كلمة ية أو إيجار أو تصكككككككككريح قانوني باال ، دون حق ملك(1)إسككككككككككان

حي  تعني جلسككككككككككة القرفصككككككككككاء على اإلصككككككككككرار على  ،ليدرفصككككككككككاء على األرض لتشككككككككككير إلى واضككككككككككع االجالس الق

 التشب  وعدم الزحزحة عن موضع القعود.

، وسيتضاعف 2004ن هناك مليار واضع يد على مستوى العالم في سنة إ ،وفي بعك التقديرات

فإن عملية وضكككككككككككع  ،. ومع ذلك)2((2050( مليار بحلول )3(، ثم يصكككككككككككل إلى )2030ذلك العدد بحلول سكككككككككككنة )

نها تشكككككير إلى م تطرح بعد كمشككككككلة، أو عارضكككككة أو أكون مغفولة الذكر في حوارات السكككككياسكككككة، ولليد تكاد تا

 . (3)جتما ي أو سكانياحراك 

وقعود القرفصكككككككككككككككككككاء قككككككد يتعلق بحراك سككككككككككككككيككككككاسكككككككككككككك ي، مثككككككل حركككككككات الفوضككككككككككككككويين واالشككككككككككككككتراكيين 

 ليد الحفاظ على مبني أو توفير مسكن.. ويمكن أن يعني وضع ا(4)والوجوديين

ديد من دول العالم الفقيرة، هناك عدد ضخم من العشوائيات ومدن العشش الصفيح مبنية وفي الع

وتتكون جلها من مسككاكن بناها سككاكنوها بأنفسككهم دون إذن من صككاحب األرض.  ،على أطراف املدن الكبرى 

وبينمككا تلككك املسككككككككككككككتوطنككات قككد تنمو مع مرور الوقككت لتصككككككككككككككبح قككانونيككة وال يمكن التفرقككة بيجهككا وبين األحيككاء 

ويلزم  ،ال يوجد صككرف صككحي ليد. وبهذاكمنطقة عليها منشككئات قليلة بوضككع االسكككانية العادية، فإنها تبدأ 

                                                 
(1)  Roberts, Chris (2006), Heavy Words Lightly Thrown: The Reason Behind Rhyme, Thorndike 

Press. 

(2)  Neuwirth, R. (2004), Shadow Cities: A Billion Squatters, A New Urban World, Routledge. 

(3)  Reeve, Kesia, "Squatting Since 1945: The enduring relevance of material need", in 

Somerville, Peter; Sprigings, Nigel, Housing and Social Policy, London: Routledge, pp. 197–

216. 

(4)  Barnett, Helen (April 2, 2015). "Squatters occupy building near Buckingham Palace to 'stick 

two fingers up to Queen'". express.co.uk. 

http://www.express.co.uk/news/uk/568015/Admiralty-Arch-squatters-anarchists-occupy-Buckingham-Palace-Russell-Brand
http://www.express.co.uk/news/uk/568015/Admiralty-Arch-squatters-anarchists-occupy-Buckingham-Palace-Russell-Brand


 

 

 تجارب عاملية في تطوير العشوائيات

112 

املياه أن يوردوا مياه شككرب من صككنبور قريب، وإذا وجدت كهرباء فسككتكون مسككروقة من كابل  على موصككلي

 يمر باملنطقة.

فقد تسككككككتضككككككيف األراضكككككك ي محالت  ،ليد في إنشككككككاء املسككككككاكنوإلى جانب اسككككككتخدام أراضكككككك ي وضككككككع ا

الدول التي تتكلم  ليد لهم كنيات مختلفة فيراديو قراصكككككككنة أو مقاهي. وواضكككككككعو ا محطاتو تجارية للهبات، 

األسبانية  حي  يدعون باملحتلين في أسبانيا وتشيلي واألرجنتين، وبارشوتر في املكسيك حي   هبطون على 

 األراض ي الخالية من الخلق.

 ووضكع ا
 
للنظم السكياسكية التي تتسكبب  اليد يمثل قضكية سكياسكية بطبيعته، كما أن هناك أوصكاف

لقرن ادة أحكداث الحجر على املسكككككككككككككككاكن في نهككايكة العقككد األول من افيككه. فخالل حقبككة الكسكككككككككككككككاد العككاملي وزيكك

. وفي بعك )1(افي الدول الغربية املتقدمة اقتصككككككككككككادي   امنتشككككككككككككر   اليد أمر  الواحد والعشككككككككككككرين، أصككككككككككككبح وضككككككككككككع ا

. وفي ظروف السكككن السككلبية، ومحدودية فرص فع السككياسكك ي وحافز الحاجة إلى مأوى األحوال، اجتمع الدا

ليككككد املككككألوف من اللجوء إلى القنوات التقليككككديككككة، وخككككالفوا ت املحبطككككة تبرأ واضككككككككككككككعو ا، والتوقعككككاالسكككككككككككككككن

 العالقات مع السلطات، وتخطوا قواعد البح  عن رعاية من الدولة. 

 :(2)ليد ويوجد خمسة أنواع من وضع ا

 أي أن املشردين يضعون أيد هم على ملكية لحاجئهم إلى مأوى. –قائم على الحرمان  .1

على سبيل املثال  أناس على غير استعداد االنتظار وفق قائمة  -بديلة للسكان ستراتيجية ا .2

 البلدية إليجاد مسكن بعمل مباشر.

على سبيل املثال  القيام بالدخول عنية على مبان  لخدمة حاجة للمجتمع لحانة  -ريادة أعمال  .3

،  الخ. ... خمر رخيصة أو ناد 

 هملته السلطات.صيانة نصب تذكاري أ – املحافظة على ش يء .4

حتجاج أو كإنشاء مراكز على مباني كا ليديل املثال  قيام ثوار بوضع اعلى سب –سياسية  .5

 اجتماعية.  

ليد في حد ذاته يعتبر جريمة، بينما يعتبر في بعك الدول كمجرد نزاع في كثير من الدول، وضكككككككككككع ا

ب امللكية ومحتل األرض أو املبن . ولكن قانون امللكية غالبا ما يحابي صكككككككاحب امللكية. غير حمدني بين صكككككككا

ليد قد يملك امللكية وفق األمر الواقع، وبهذا تعدلت القوانين لتجعل أنه في العديد من األحوال، واضككككككككككككككع ا

                                                 
(1)  Peñalver, Eduardo M. (March 25, 2009). "Homesteaders in the Hood". Slate Magazine. 

(2)  Pruijt, Hans (2011). "'Squatting in Europe'". International Journal of Urban and Regional 

Research. 

http://www.slate.com/id/2214544/
http://repub.eur.nl/pub/25656
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، كبديل مللكية. وبهذا فإن حتلهاحقوقه في ملكية أماكن ا ليدا يعلن واضككككع ا. ومرار  اوضككككع قانوني  مثل ذلك ال

ليد يشكككابه الحيازة غير املرغوب فيها، والتي ربما اسكككتطاع الذي يفرض حيازته على ملكية دون وثيقة وضكككع ا

 .(1)ملكية أن يحصل في نهاية األمر على وثيقة ملكية قانونية

ألرض هي ملن اولقد كان السككككككككان األصكككككككليون في األمريكتين وأفريقيا وأسكككككككتراليا والبدو يعتبرون أن 

سككتطاع األوروبيون االسككتيالء على أراضككيهم بتسككجيل ملكية كل ما يضككعون عليه أيد هم، ينتفع مجها، ولهذا ا

ليكد يرتبط بسككككككككككككككلوككات منكاوئكة ور. ومن وجهكة أمنيكة فكإن البعك يرى أن وضككككككككككككككع اويحوطون األراضكككككككككككككك ي بسكككككككككككككك

حليين. وفي بعك األحوال قككد ا من اإلزعككاج والضككككككككككككككيق للسكككككككككككككككككان املا كبير  ويمكن أن تسككككككككككككككبككب قككدر   ،للمجتمع

 .)2(يختلجها أنشطة إجرامية

ليكككد، فكككاألراء تتبكككاين وفق النوابي القكككانونيكككة والظروف النسككككككككككككككبكككة إلى املوقف العكككام من وضككككككككككككككع اوبككك

ليد على مباني . وبينما يعتبر وضكككككككككع اليدوعية املسكككككككككاكن الني يحتلها واضكككككككككعو ااالجتماعية واالقتصكككككككككادية، ون

ليد على ملكية خاصككككككة يجد معارضككككككة شككككككديدة من عامة الناس ن فيه، فإن وضككككككع اا يمكن الئهاو أمر  البلدية 

 .(3)واملسئولين

ليد بأسكلوب إيجابي وتقدمي، يمكن مراعاته على أنه وسكيلة للحد من الجريمة وضكع ا وعندما يتم

سككككككككككككككتعكككداده للتمكككاهي مع الطبقكككة االجتمكككاعيكككة وا ليكككدلكيكككات شكككككككككككككككككاغرة، وفقكككا لقكككدرات واضككككككككككككككع اوالتخريكككب مل

ليد يمكن أن يساهموا في يش فيه. باإلضافة إلى ذلك واضعو ااالقتصادية في املجتمع الذي حوله والذي يع

بما يؤدي إلى جوارات مهجورة، متدهورة ومتحللة  ،صككككككيانة أو الرقي باملواقع التي قد تترك دون رعاية وتهمل

مثال لذلك منطقة مانهاتان ا. في وسككككككككككككط أقسككككككككككككام معينة من مدن أو محافظات متوسككككككككككككطة أو عالية عمراني  

 . )4(األدنى من العقد السابع من القرن العشرين

 الستيالء املناوئ 

سكتيالء املناو  هو أسكلوب لحيازة وثيقة ملكية من خالل امللكية لفترة من الوقت تحت ظروف اال 

ى القككانون العككام عل معينككة. والككدول التي توجككد فيهككا هككذه القواعككد تتضككككككككككككككمن إنجلترا والواليككات املتحككدة، بنككاء  

                                                 
(1)  Ed. Wates and Wolmar (1980) Squatting: The Real Story (Bay Leaf Books). 

(2)  "Statement from Detective Chief Superintendent Sue Williams, Borough Commander and 

Chair of the Community Safety Partnership" (Press release). London Borough of Redbridge. 

2012-01-20. 
(3)  Elms, Robert (November 22, 2011). "Squatting: The need for shelter versus property rights". 

BBC. 

(4)  Srinivas, Hari. "Squatting: Defining Squatter Settlements". gdrc.org. 

http://www2.redbridge.gov.uk/cms/council_tax_benefits_housing/housing/strategy_and_development/empty_properties/police_statement_on_squatting.aspx
http://www2.redbridge.gov.uk/cms/council_tax_benefits_housing/housing/strategy_and_development/empty_properties/police_statement_on_squatting.aspx
http://www.bbc.com/news/uk-15776450
http://www.gdrc.org/uem/define-squatter.html
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)قكككانون البالد وهو يختلف عن القكككانون املكككدني املعمول بكككه في فرنسكككككككككككككككككا( غير أن بعك دوائر القوانين غير 

العامة لد ها قوانين مماثلة لالسككككككككككككككتيالء املناو   على سككككككككككككككبيل املثال والية لويزيانا التي لد ها قاعدة قانونية 

 .اسمها دعوة الحيازة املشتقة من القانون الفرنس ي

 التوطين العمراني

عادة ما يكون  - عندما يقوم سكككككككاكن في مبني ،التوطين العمراني هو نوع من اإلسككككككككان الشكككككككخصككككككك ي

 بحيازة ملكيات خاصة مهجورة في منطقة حضرية. -ا فقير  

ليد في بعك األحيان، والذي قد يكون غير قانوني في بعك وقد يأخذ ذلك العمل صكككككككككورة وضكككككككككع ا

 ،عمله الشكككككككخصككككككك ييقوم فيه السكككككككاكن بإصكككككككالح الشكككككككقة من خالل  –ين العمراني الدوائر القضكككككككائية. التوط

 ليد من الناحية النظرية.وبهذا يختلف عن وضع ا

على  عتماد، مع اال قومان بالعمل بنفسككككككككككككككهما دون ترخيص في البدايةتوبينما كال املجموعتين قد 

وقكد يقوم السككككككككككككككككان بكالعمكل التعكاوني مع منظمكة ال ربحيكة أو حكومكة املكدينكة لجعكل  ،النفس في إدارة املبن 

 .(1)ملكية املبن  قانونية

وفي بعك األحوال، تقوم بعك املدن باسككككككككككككككتخدام التوطين العمراني كحل عملي لخلق مسككككككككككككككاكن 

 .(2)يمكن للسكان املقدرة على دفع إيجاراتها

 

                                                 
(1)  Bearak, Barry (May–June 1994), "Turf Wars", National Housing Institute, pp. Issue 75. 

(2)  Penalver, Eduardo (March 25, 2009), "Homesteaders in the Hood: Squatters are multiplying 

in the recession – what should cities do?", Slate.com. 

http://www.nhi.org/online/issues/75/turfwars.html
http://www.slate.com/id/2214544/
http://www.slate.com/id/2214544/
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 فع مستوى العشوائياتر  

 لتدريجياإلحالل ا 

 الستطباقا 
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 لتجديد العمرانيا 

 ياحة العشوائياتس 
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 إزالة العشوائيات

هل والسككككككككككككككريع هو إخالء العشككككككككككككككوائية بعك حكومات وبلديات املدن أن الحل الناجع واألسكككككككككككككك ترى 

ستراتيجية أن . ويشجع على مثل هذه اال (2)،(1)كما يصر املسؤولون فيها على ذلك ،ستئصالها من جذورهاوا

العشكككوائيات التي يتعاملون معها بدأت بطريقة غير مشكككروعة وأنشككك ت على ملكية أرض الغير، وأن البلدية 

ن، خريآا على ملكية ي العشككككككككككككككوائية تعدي  ال تعترف بمبانيها، كمبان  مصككككككككككككككرح بإنشككككككككككككككا ها. وملا كانت تلك املبان

 .(4)،(3)فسكانها ليس لهم أي حق قانوني ل رض املقامة عليها

ها أو إزالئها عادة ما تكون ضككككككككككككمن ا فإن إخالء املسككككككككككككاكن العشككككككككككككوائية أو إفراغها من سكككككككككككككانوعموم  

فيه تحويل العشككككككككككككككوائيات ومسككككككككككككككتوطنات أصككككككككككككككحاب الدخل  تميو لتجديد عمران الحضككككككككككككككر،  سككككككككككككككتراتيجيةا

البسكككككيط  بما لهم من سكككككمعة سكككككيئة، إلى نوع آخر من اإلعمار أو اإلسككككككان. فإزالة العشكككككوائية يحطم منازل 

حتالل ممتلكات بأسككككككككككلوب غير قانوني، وبهذا يمكن أن يتبع اإلزالة توزيع سكككككككككككان امحدودي الدخل ومواقع 

 وقف تمدد وتواصل مناطق الفقر.  هدفمختلفة بالعشوائيات على مناطق إسكان 

سكككككككتراتيجية املتبعة إلعادة تطوير املجتمعات الحضكككككككارية  على سكككككككبيل سكككككككتراتيجية كانت اال هذه اال 

 Greenwood( )املعروف بتشكككريع جرينوود )1930املثال  ألزم تشكككريع اإلسككككان وإزالة العشكككوائيات لسكككنة )

Actتحدة بوضع خطط إزالة حتمية لحل مشكلة املباني العشوائية وسط ((  املجالس البلدية في اململكة امل

املدن، والتي وجدت حت  في العديد من املدن األصككككككككككغر. هذا بينما كانت مجالس البلدية تبني مسككككككككككاكن لحل 

 .  (5)املشكلة. وقد قامت املجالس بالتقدم في تطبيق القانون إلى حد ما قبل نشوب الحرب العاملية الثانية

                                                 
(1)  Anon (2013) Slum dwellers refuse to vacate railway land, The Dawn, Rawalpindi, Pakistan 

(August 24, 2013). 

(2)  Anon (2013). Homeless laborers protest razing of slums The Hindustan Times, Gurgaon, India 

(April 21, 2013). 

(3)  Gardiner, B. (1997), Squatters' Rights and Adverse Possession: A Search for Equitable 

Application of Property Laws. Ind. Int'l & Comp. L. Rev., 8:119. 

(4)  Kross, E. (1992). Spontaneous settlements in Lima: urbanization processes in a Latin 

American metropolis. Ferdinand Schoningh. 

(5)  Parkinson-Bailey, John J. (2000). Manchester: an Architectural History. Manchester: Manchester 

University Press. 

http://dawn.com/news/1038145/slum-dwellers-refuse-to-vacate-railway-land
http://www.hindustantimes.com/India-news/Gurgaon/Homeless-labourers-protest-razing-of-slums/Article1-1047924.aspx
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( في الواليات املتحدة األمريكية )قانون واجنر 1937ل  كككجع صكككدور تشكككريع اإلسككككان لسكككنة )وباملث

ا لوكاالت ا حكوميًّ . وقد وفر القانون دعم  (1)ستراتيجية مماثلةا(( على تبني Steagall Act-Wagnerستيجال )

ورغم أن برامج اإلزالة املسككككككككاكن العامة املحلية لتحسككككككككين األحوال املعيشككككككككية للعائالت ذات الدخل املتدني. 

إال أن ذلك  ،أو ببرامج مسككاعدة أخرى للمجتمعات املشككردة في كثير من األحيان ةاقترنت ببرامج إسكككان عام

 لم يكن بالضرورة املمارسة الشائعة في جميع األحوال.

ن خطط إزالة العشكككككككككككوائيات في العديد من الدول غير الغربية ثبت عدم فعاليئها إذا إ ،وفي الواقع

لم تقترن بتوفير مسككككككككككككككاكن كافية أو دعم آخر للمجتمعات املشككككككككككككككردة  على سككككككككككككككبيل املثال، ممارسككككككككككككككات تلك 

سكككتراتيجية في نيجيريا أدت إلى املزيد من الضكككغوط على الحكومة واملجتمع في آن واحد نتيجة وجود لجز اال 

حي   ،رى من املجتمعفي املسكككككككككاكن املتوفرة. وفي كثير من األحيان، نشكككككككككأت عشكككككككككوائيات جديدة في أجزاء أخ

ستراتيجية رفع مستوى املباني العشوائية كحل ا. ولهذا تبنت بعك املجتمعات (2)وجد النازحون موئال لهم

 التي تالئم سكان العشوائية. التحتيةبديل عن طريق تحسين الخدمات والبنية 

افع اإلزالة  دو

خاصكككككككككككككة خالل الفعاليات  ،املختلفةلعشكككككككككككككوائيات في عدد من البلدان اسكككككككككككككتراتيجية إزالة اتمارس 

الدولية في تلك البالد، مثل عقد مؤتمر دولي أو استضافة مبارات رياضية متنافسة  حي  تلجأ الحكومات 

فتقوم بإزالة مناطق  ،املركزية واملحلية إلى حلول سككككريعة وناجعة، لتحسككككين صككككورة املدينة في عيون الغرباء

 ،والحظوة بإلجابهم ،املسككككككككككككتضككككككككككككيفة، بهدف اجتذاب الوافدينمسككككككككككككاكن محدودي الدخل بالقوة في املدن 

 . (3)وطمس مظاهر فقر املدينة املستضيفة التي قد تبدي مساو ها وتنبئ عن واقعها

حي   ،وترى بعك البلديات والحكومات أن مظاهر الفقر بأشكككككككككككككككالها املختلفة تعوق السككككككككككككككياحة

 ،ومن مظاهر الفقر املختلفة ،يتأذي السكككككككككياح األجانب )امليسكككككككككورون في العادة( من رؤية املباني العشكككككككككوائية

والتي قكككد تنبئ عن قصككككككككككككككور في الرعكككايكككة الصككككككككككككككحيكككة واالجتمكككاعيكككة لطبقكككات املجتمع املختلفكككة. ولهكككذا يتفكككادى 

 ،ور بتلك املناطق العشككككككككككككوائيةاملر باملشككككككككككككرفون على السككككككككككككياحة تنظيم جوالت السككككككككككككياح لرؤية معالم املدينة 

وتعمل الحكومات على عزلها عن عيون الزائرين. وملا كانت بعك العشكككككككككككوائيات تتوسكككككككككككط املدينة ويصكككككككككككعب 

                                                 
(1)  Collins, William J.; Shester, Katharine L. (September 2011). "Slum Clearance and Urban 

Renewal in the United States". NBER Working Paper Series. 

(2) Sule, R. A. Olu (1990). "Recent slum clearance exercise in Lagos (Nigeria): victims or 

beneficiaries?". GeoJournal. 22 (1): 81–91. 

(3)  J., Greene, Solomon (2014-01-01). "Staged Cities: Mega-events, Slum Clearance, and Global 

Capital". Yale Human Rights and Development Journal. 6 (1). 

http://www.nber.org/papers/w17458.pdf
http://www.nber.org/papers/w17458.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007/BF02428541
http://link.springer.com/article/10.1007/BF02428541
http://digitalcommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol6/iss1/6/
http://digitalcommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol6/iss1/6/
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  ،تالفي املرور بها
 
 سككككككككككككككوى إلى جانب أن بعضككككككككككككككها يجاور أو يختلط باملناطق الراقية، فال تجد الحكومات حال

ا عن أعين أن تعيد اسكككككككتيطان سككككككككان تلك املناطق بعيد  على أمل  ،إزالئها على وجه السكككككككرعة، بأقل النفقات

ا مكا تعجز امليزانيكة عن توفير البكدائل الزائرين األجكانكب. ومع العجلكة في إصككككككككككككككالح مظهر وسككككككككككككككط املكدينكة كثير  

إليواء سكان العشوائيات على املدى املنظور. ويرى البعك أن زيادة الدخل القومي بزيادة السياح سييسر 

 ا.تقبلي  عملية اإليواء مس

ما  ،ا وراء اجتذاب املزيد من السككياحومن األمثلة على التعجل في القضككاء على مظاهر الفقر سككعي  

(  هو مواجهة 1985( إلى مكارس )1964حكدث خالل الحكم العسكككككككككككككككري للبرازيكل الكذي اسككككككككككككككتمر من إبريكل )

ال مأوى لهم والذين انتشككككككككككككار املتسككككككككككككولين في شككككككككككككوارع ريو دي جينيرو ومالحقئهم للسككككككككككككياح، وكذلك زيادة من 

مالذا لهم. ولم تنجح الشكرطة في التخفيف من تلك الظاهرة باملطاردة  رئيسكةاتخذوا من أرصكفة الشكوارع ال

أو مواجهة تلك اإلشككالية، ولم تجد السكلطات العسككرية حال سكوى التصكفية الجسكدية ألولئك املتسكولين 

ولم يعد في ريو دي جينيرو من متسككككككككككككككول واحد  ومن ال مأوى لهم، وتم ذلك بسككككككككككككككرعة فائقة في ليلة واحدة،

 وتطهرت الشوارع من مظاهر الفقر.

وجرت بعك عمليات إزالة العشككوائيات بدوافع أخرى  مثل القضككاء على املعارضككة السككياسككية أو 

محاولة فرض الرقابة على بعك املجتمعات. على سككككككككككككككبيل املثال عملية إزاحة القمامة "مورامباتسككككككككككككككفينا" 

(Operation Murambatsvina بزيمبامو )،والتي القت  ككككككككجبا واسككككككككع النطاق في محافل املجتمع الدولي،  ي

بمككا في ذلككك تقرير األمم املتحككدة الالذع الككذي  ككككككككككككككجككل التعككدي على الحقوق البشككككككككككككككريككة للبرنككامج إلى جككانككب 

 . (1)( ألف من سكان العشوائية700إلى تشريد ما يزيد على ) التصميم الس يء للبرنامج، الذي أدىالتنديد ب

 قمامة، زيمبابوا عملية إزاحة ال

هي  ،ا بعملية إعادة النظامواملعروفة رسككككككككككككككميًّ  ،عملية إزاحة القمامة أو عملية "مورامباتسككككككككككككككفينا"

( إلزالة العشككككوائيات عبر البالد بالقوة. واسككككم 2005) عام في ي عملية واسككككعة النطاق بدأتها حكومة زيمبابو 

ون في محميات، كلهم موظفون يعملون في الحملة )القمامة( يشككككككير في األصككككككل إلى عمال قرى شككككككعبية يعيشكككككك

الخ. ... وزارة الصحة لتحسين مستوى الصرف الصحي واملجاري في مناطقهم، ولنشر املعلومات الصحية، 

نها حملة ضكككد السككككن غير املرخص واألنشكككطة التجارية غير القانونية، إلى عن العملية هو أوالهدف املعلن 

األوبئة املعدية في تلك املناطق. وقد أدت الحملة إلى التأثير املباشر جانب أنه جهد للحد من مخاطر انتشار 

                                                 
(1) "Zimbabwe slum evictions 'a crime'". BBC. 2007-05-23. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Murambatsvina
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6683619.stm
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( 2.4على مئات اآلالف الذين فقدوا مسككككككككككاكجهم وسككككككككككبل عيشككككككككككهم إلى جانب التأثير غير املباشككككككككككر على قرابة )

 مليون نسمة. 

 
 
من أحزاب املعارضكككككة، ومجموعات الكنيسكككككة، واملنظمات غير  اعارم   اولقد واجهت الحملة  كككككخط

حكوميكة، ومن املجتمع الكدولي األوسككككككككككككككع. وقكد وصككككككككككككككفكت األمم املتحكدة هكذه الحملكة بكأنهكا جهكد لطرد بعك ال

قطاعات املجتمع الكبيرة من فقراء الريف والحضككككككككككر وإجبارهم على العيش بال مأوى  حي  إنهم يشكككككككككككلون 

 الشطر األكبر من املعارضة الداخلية لحكومة موجابي.

 
 .( مشهد من تشتانجويزا عقب عملية إزاحة القمامة28شكل )

ويشككككككككككككككير الزمبككابويون إلى عمليككة إزاحككة القمككامككة على إنهككا "تسككككككككككككككونككامي زيمبككابوي" حيكك  أن الحملككة 

بينما أسككفرت الحكومة على نيئها لتوسككعة رقعة العملية إلى الريف. وتختلف  ،جرفت املدن الكبرى في البالد

 ،لحقوق اإلنسان ي فإلى جانب تقديرات األمم املتحدة فإن منتدى زيمبابو  ،إحصائيات املتكككككككككككككككأثرين بالحملة

( 323,385عائلة تمثل تقريبا ) 64,667يقدر عدد العائالت التي شككردت بحوالي  ،وهو منظمة غير حكومية

فقط  وأمككا الشككككككككككككككرطككة فيقككدرون عككدد من تككأثروا  ا( موقعكك  45هككذه التقككديرات قككائمككة على تعككداد )و نسككككككككككككككمككة. 

. أيكككا ككككان عكككدد املتكككأثرين بعمليكككات اإلزالكككة  وهم عكككدد كبير بكككأيكككة حكككال، فكككإنهم في ا( ألفككك  120بكككالحملكككة بحوالي )

 حاجة إلى إغاثة عاجلة بعدما فقدوا مأواهم وضاقت بهم سبل العيش. 

 Annaوفي تقرير حررته أنا تيباجوكي )ا وعلى املسككككككككككككككتوى الدولي. ولقد أدينت عملية اإلزالة داخلي  

Tibaijuka( املكككديرة التنفيكككذيكككة لبرنكككامج املسككككككككككككككتوطنكككات البشككككككككككككككريكككة التكككابع ل مم املتحكككدة )United Nations 

Human Settlements Programme (، ناشدت الحكومة 2005( يوليو )21في ) ي ( وسلمته لحكومة زيمبابو

ولي وتؤدي إلى ا، ووصككككككككككككككفت العملية بأنها مغامرة مفجعة تخالف القانون الدأن توقف عمليات الهدم فور  

وأجريت دون أدنى  ،لتمييز وغير مسببةلنها فقد طيرة. ووصفت تصرفات الحكومة على أفجيعة إنسانية خ

https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Tibaijuka
https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Tibaijuka
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Settlements_Programme
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Settlements_Programme
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(، كيف أن الرجال 2008( فبراير )7حساب للمعاناة اإلنسانية. ووصفت جريدة واشنطن بوسط في عدد )

( سكككاعات 5قدام في رحلة تسكككتغرق )( كيلومترا مشكككيا على األ28والنسكككاء الذين أخرجوا من هارير يقطعون )

( 10ألن تكلفككة رحلككة واحككدة بككالحككافلككة تكلف الفرد ) ،ا ذهككابككا إلى العمككل وإيككابككا دون تنككاول وجبككة طعككاميوميككًّ 

 أجر أسبوع. لمليون دوالر زيمبابوي وهو ما يعاد

لجبهة ا –وتقع مسككككككككككككككؤولية اإلزالة على عاتق الحزب الحاكم  االتحاد الزيمبابوي األفريقي القومي 

( الكككككككذي يككحكككككم الككبككالد مككنكككككككذ Patriotic Front –Zimbabwe African National Union  Theالككوطككنككيكككككككة )

 ،(. وقد صكككككككككككرح موجابي بأن عملية اإلزالة ضكككككككككككرورية كحملة تطهير إلعادة الرشكككككككككككد1980اسكككككككككككتقاللها سكككككككككككنة )

ووصككككككككككككككفها بأنها حملة تجديد للمناطق الحضككككككككككككككرية. أما وزير الحكومة املحلية واألشككككككككككككككغال العامة والتنمية 

ووصككككككف الذين تم تشككككككريدهم على أنهم  ،الحضككككككرية فوصككككككف عملية اإلزالة بأنها تسككككككئهدف اسككككككتعادة النظام

فيرى أن  ي طة زيمبابو يحاولون جعل البالد غير قابلة للحكم بأعمالهم اإلجرامية. وأما الرئيس األعلى لشككككككككككككككر 

عمليكككة إزالكككة القمكككامكككة تهكككدف إلى تنظيف الكككدولكككة من الحشككككككككككككككرات الزاحفكككة التي تصككككككككككككككر على تحطيم الحكككالكككة 

 االقتصادية.

غككالبيككة عمليككات الهككدم بككدعم من قوات الجيش وخككدمككات الشككككككككككككككبككاب القومي في وتقوم الشككككككككككككككرطككة 

(National Youth Serviceوكثير من السكان أرغموا على هدم بيوتهم بأيد هم .)،   ا ما يكون ذلك تحت وكثير

تهديد إطالق النار عليهم من األسكككككككككككلحة املصكككككككككككوبة إلى رؤوسكككككككككككهم. وبعد هدم منازلهم تقوم شكككككككككككرطة جمهورية 

نظمككة االسككككككككككككككتخبككارات املركزيككة التي تككدخككل الرعككب في قلوب املواطنين بنصككككككككككككككحهم أن يعودوا إلى زيمبككابوا وم

 القري وإال واجهوا الويل والثبور.

ورغم ادعاءات الحكومة بأن إزاحة العشكككككككككككوائيات هي في صكككككككككككالح األمن واالسكككككككككككتقرار، فإن املحللين 

 املختلفة للزالة هي: خلصوا مما جري أثناء عمليات اإلزالة إلى أن األسباب الحقيقية

 االنتقام السياس ي. ▪

 إضعاف املعارضة السياسية ▪

 التحكم في االحتجاجات السياسية. ▪

 إدارة املخاطر كجزء من اإلصالحات املستقبلية للحكومة. ▪

 استعادة التحكم في معامالت العملة األجنبية. ▪

 دعم سياسة "وجه قبلتك إلى الشرق" )الصين(. ▪

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Youth_Service_(Zimbabwe)
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 الوليات املتحدة األمريكية  إزالة عشوائيات عاصمة 

 اإلخالء

في العقد السككككككككككككككابع من القرن العشككككككككككككككرين تحول جوار األفريقيين األمريكيين في مرتفعات كولومبيا 

(Columbia Heights الذي كان يضككككككككككككي بالحياة والحيوية إلى صككككككككككككفوف من املباني الشككككككككككككاغرة املئهالكة. هذا )

ا الحضككككككككككككرية. وخطة إنعاش الحي تأثرت كثير   (14)التخريب الجلي كان نتاج ما سككككككككككككمي بإحياء منطقة شككككككككككككارع 

نطقة في رتفاع أسككعار امللكيات في تلك املاألراضكك ي الذين كانوا يطمعون في ا بتنبؤات شككركات التعمير ومالك

حي   ،معدل خمس عائالت في األسكككككككككبوعاملسكككككككككتقبل. وفي منتصكككككككككف العقد السكككككككككابع قاموا بإخالء املسكككككككككاكن ب

ختزنوا املباني في انتظار إعادة التعمير التي توقعوها. وأشارت التوقعات إلى أن الحي سيسلك مسلك أحياء ا

ن سككككككككككككككيبكككدؤون في ترميم و غكككائبمورجكككان وككككابيتول هيكككل وجورج تكككاون. مالك األراضكككككككككككككك ي ال-مثكككل آدمز ،أخرى 

املسكككككككككككاكن بعد إخال ها، وترتفع أسكككككككككككعار البيع واإليجارت إلى عنان السكككككككككككماء، بينما يطرد السككككككككككككان من املأوى 

 .)1(البسيط الذي يسكنون فيه

 التشرد واملالجئ

السككككككابع من القرن العشككككككرين صككككككحوة لحراك مناهضككككككة التشككككككرد في واشككككككنطن دي  العقدكما شككككككهد 

ا شككككككككككككككاغرة في نواح  عديدة من املدينة، مرغمة سكككككككككككككك ي  فلقد خلف االسككككككككككككككتطباق وتغير سككككككككككككككوق العقارات بيوت  

سككاكنيها القدامى على الحياة في الشككارع. وتحت تأثير تلك الفاجعة كونت مجموعة من طالب جامعة جورج 

 Communityعنف املبتكر ) ( مجتمع الال Guinan EdwardFatherس إدوارد جينكككان )واشككككككككككككككنطن مع الق

Violence-for Creative Non( في )(2)(1970( وعقب انضكككككككمام ميتش شكككككككنيدر .Snyder Mitch إلى مجتمع )

حي  قلق هو وآخرون على ازدياد عدد  ،( سككرعان ما شككارك في أنشككطة املجتمع1973عنف املبتكر في ) الال

. وملواجهكة تلكك (3)الكذين تم إخالؤهم من منكازلهم في مرتفعكات كولومبيكا، وهي بي في شككككككككككككككمكال غرب دي سكككككككككككككك ي

عنف املبتكر مبادرة إلنشكاء ملجأ في بيت مهجور في شكارع فيرمونت بشكمال  الكارثة قاد سكنيدر ومجتمع الال

 غرب دي س ي.

                                                 
(1)  Colman McCarthy. “Empty Houses and the Homeless Poor.” The Washington Post  (1976, 

Dec 8) A27. 

(2)  Community for Creative Non-Violence. “History of the CCNV.” (2009). 

(3)  Eviction and the Struggle over Fairmont House in Columbia Heights. Whose Downtown?  

Displacement, Resistance, and the Future of the Community for Creative Non-Violence 

(CCNV) Shelter in Washington, DC; 2017. 
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( نسكككمة إلى الشكككوارع، 10,000عملية اإلخالء في واشكككنطن دي سككك ي بإلقاء )نئهت ( ا1975) عام وفي

ملواجهة درجات حرارة منخفضككككككة في فصككككككل الشككككككتاء. ولم يجد أولئك الذين ال مأوى لهم سككككككوى التخيم فوق 

. وبدأت املدينة ترى حوادث (1)متنفسكات البخار على األرصكفة أو في أحضكان نيران يشكعلونها في مواقع خربة

( في 8(، وعلى األقل )1976)عام ممن ليس لهم مأوى في  9حي  توفي  ،ن التعرض للصقيع الشكديداملوت م

. ولقد أثارت أحداث املوت ضكككككككككككمير ميتش شكككككككككككنيدر وأعضكككككككككككاء نشكككككككككككطين في (2)( ماتوا في الشكككككككككككوارع1977)عام 

 عنف املبتكر فدفعهم إلى تظاهرات احتجاجية واتخاذ خطوات مباشككككككككككككككرة للتصككككككككككككككدي للموقف مجتمع الال

 البشع. 

تخاذ خطوات اومن املفارقات أن تفاقم أزمة املشككككككككردين في واشككككككككنطن دي سكككككككك ي ولجز املدينة على 

لعالج املشكلة التي كانت متوقعة كمعقبات لعمليات إخالء املساكن العشوائية، قامت إدارة الرئيس جيمي 

إيواء املشككككككككككككككردين لى كارتر بالتعاقد املباشككككككككككككككر مع سككككككككككككككلسككككككككككككككلة من الفنادق الفاخرة خارج حدود العاصككككككككككككككمة ع

ن من بيجهم مجندين سكككككككككككككابقين ممن عادوا من فيتنام مصكككككككككككككابين بعاهات وصكككككككككككككدمات وإطعامهم  خاصكككككككككككككة وأ

ا من الحكومة نفسكككككككية. وبالطبع رحبت تلك الفنادق بالفكرة وتسكككككككابقت عليها  حي  إنها ضكككككككمنت دخال كبير  

ق. وبالطبع لم توفر تلك الفنادق الفدرالية، وإن ضككككككككككحت ببعك الزبائن الذين عزفوا عن ريادة تلك الفناد

 لنزال ها من املشردين ما توفره لضيوفها من أصحاب األعمال. 

ومع لجز حكومة دي سكككككككككككككك ي عن مواجهة كارثة إيواء من طردوا من بيوتهم في العراء أخذ شككككككككككككككنيدر 

قلب بي فقاموا بتعمير بيت شككاغر في شككارع فيرمونت شككمال غرب في  ،عنف املبتكر زمام األمر ومجتمع الال

 مرتفعات كولومبيا. وقد ظل ذلك البيت شككككاغرا أك ر من سككككبع سككككنوات قبل أن يشككككغله نشككككطاء مجتمع الال

ضككطرت ا. وفي الجهاية (3)سككتخدامه كملجككككككككككككككككأ طار  ملن ليس له مأوى مطالبين حكومة املدينة با عنف املبتكر

(، فرضككككوا سككككيطرتهم 1978)عام ن في وعة بتجديد املبني، ولكن املسككككؤوليحكومة دي سكككك ي بالتصككككريح للمجم

 .  (4)( وهدموه ألسباب أنه ال يصلح للسكن Fairmont Houseعلى بيت فيرمونت )

حي   ،ولقد أعد النزاع حول بيت فيرمونت املنصة للمعركة التالية حول مبني كلية فيدرال سيتي

( على ترميم 1986في )موافقة إدارة الرئيس ريجان إلى قام ميتش شككككككنيدر بعدة إضككككككرابات عن الطعام أدت 

                                                 
(1)  Juan Williams. “Street People Sleep on Steam-Heated Beds: Steam Vents Are Beds For the 

Street People.” The Washington Post (1977, Feb 3) C1. 

(2)  Paul W. Valentine. “Officials Back Visitor Center Use as Shelter: Visitor Center Use as 

Shelter Is Planned.” The Washington Post (1978, Nov 30) B1. 

(3)  Juan Williams. “D.C. Rejects Plan To Shelter Evictees.” The Washington Post (1976, Aug 5); 

(4)  Juan Williams. “3 Are Arrested In New Effort to Occupy House.” The Washington Post (1976, 

Aug 17). 



 

 

 تجارب عاملية في تطوير العشوائيات

124 

سككككككككتخدامه كملجأ. وقد في ا عنف املبتكر مع حق مجتمع الال ،املبن  ونقله مللكية مدينة واشككككككككنطن دي سكككككككك ي

حاولت املدينكة التنصككككككككككككككل من الصككككككككككككككفقكة وأعلنوا أنهم يحتفظون بحق بيع األرض ملن يشككككككككككككككتر هكا في أي وقت. 

نها تحبذ مال   وضحت حكومة املدينة أت االستماع أوعرضت القضية على الكونجرس األمريكي وفي جلسا

. بينما أصككككككر الناشككككككطون من مجتمع (1)صككككككغيرة موزعة على أماكن متفرقة عن ملجأ كبير يقع وسككككككط املدينة

وتمكنه من سكككككككككككهولة الحصكككككككككككول  ،الالعنف املبتكر أن امللجأ املركزي الكبير يتيح ملن ليس له مأوى مالذا آمنا

وركز  ،ل الصككككككككككككككراع من جوار شككككككككككككككمال غرب املدينة إلى قلب املدينةعلى خدمات اجتماعية. هذا بينما انتق

 
 
 من الحكومة املحلية، ولم تكن صككككككككككدفة أن الصككككككككككراع النشككككككككككطاء على التصككككككككككعيد مع الحكومة الفدرالية بدال

القكككديم ككككان على بيكككت فيرمونكككت يكككدور في مرتفعكككات كولومبيكككا. إن التحول الراديككككالي للحي ومكككا تبع ذلكككك من 

وجعككل املسكككككككككككككككاكن في املككدينككة فوق طككاقككة الطبقككة  ،ا في إخالء النككاس من منككازلهما كبير  اسككككككككككككككتطبككاق لعككب دور  

 الفقيرة. 

 ي، الوليات املتحدة األمريكية استينجر 

ا من أحيككاء بمككدينككة سككككككككككككككككان دييجو بواليككة كككاليفورنيككا، الواليككات ( كككان حيكك  Stingrayي )اسككككككككككككككتينجر 

في الفترة ما بين فترة االزدهار الكبير في العقد الثامن من القرن التاسع عشر حت  حقبة  ،املتحدة األمريكية

وهي من  ،(. واسككككككككككككم الحي مسككككككككككككتعار من االسككككككككككككم الالتيني لسككككككككككككمكة الرقيطة أو اللخمة1916) عام التطهير في

 في وتك ر ،واملحيطات البحار في تعيش والتي ،بخطورتها الغضككككككككروفية املعروفة األسككككككككماك فصككككككككيل يسككككككككم 

 وخاصكككككة، املياه الضكككككحلة وتفضكككككل املعتدلة، املناطق في توجد كما ،االسكككككتوائية وشكككككبه املناطق االسكككككتوائية

 في يصل قد يلطو  ذيل ولها قرص مستدير شكل مفلطح على جسمها الرملي. وهي أسماك القاع ذا الخليج

 أك ر سكككامة أو مسكككننة شكككوكة يحمل،السكككوط يشكككبه وهو ،الجسكككم طول  أضكككعاف إلى خمسكككة بعك األنواع

 في الخطورة وتكمن السككككككامة من الخاليا عدد على يحتوي  مخاطي بغشككككككاء املسككككككننة األشككككككواك هذه وتغطي

 سم. من يهتحتو  مافي الشوكة هذه

                                                 
(1)  U.S. House, Committee on Government Operations, Transfer Jurisdiction of Property for 

Homeless Shelter (H. Rpt. 99-616).  Washington Government Printing Office, 1986. 
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 .ياستينجر ( ال 29شكل )

والقوادين، وسككككككككككككككبب شككككككككككككككهرة ذلك الحي هو دوره كبيت لغير املرغوب فيهم  بما في ذلك العاهرات 

. باإلضافة (1)ومتعهدي املخدرات والقمار. وألسباب متشابهة من النبذ االجتما ي كانت موقعا ملدينة الصين

ا ملنطقة سككككككككنية وكانت مركز   ،فقد كانت بيتا للكثير من املواطنين من الطبقات السكككككككفلى املختلفة ،إلى ذلك

م ستينجراي كان يستخدم في الحقبة التي سبقت . ورغم أن اس(2)واسعة للعمال )أصحاب الياقة الزرقاء(

(  إال أن الحي احتفظ بطبيعته كمنطقة للرذيلة حت  إعادة اإلعمار في العقد الثامن من القرن 1916)عام 

 العشرين. 

(  وبهذا تحولت صككككككككككككككورة املدينة 1916-1912( منشككككككككككككككأة في الفترة )120وقد تم هدم ما يزيد على )

السكككككككككككككككان املشككككككككككككككردين. وطردت البغايا من املدينة، كما هدم شككككككككككككككطر كبير من مدينة ا من ا كبير  وخلقت عدد  

(، وكذلك 1938فإن عدة مداهمات ملواطن دعارة جرت حت  سكككككككككنة ) ،. ورغم اختفاء اسكككككككككم الحي(3)الصكككككككككين

. وأمكن القضككككككككككككككاء على الطبيعة الجامحة للحي عن (4)(1973مداهمات صككككككككككككككالونات التدليك التي جرت في )

واسككككككككككككككتخدامات الضككككككككككككككوء األحمر الحديثة  -إلعمار الحديثة. وتم إخالء كثير من سكككككككككككككككان الحي طريق إعادة ا

متالك والتمويل بالرفع الطفيف للضككككككككككككككريبة. وأسككككككككككككككفرت جهود إعادة مثل حق اال  ،بأسككككككككككككككاليب الذراع القوية

 .  التعمير عن تحويل الحي إلى منطقة سوق راق 

                                                 
(1)  Elizabeth Perl (Spring, 1977). San Diego's Chinese Mission, The Journal of San Diego 

History: Spring 1977, 23:2. 

(2)  Mike Davis, Kelly Mayhew, Jim Miller. Under the Perfect Sun. The New Press: New York, 

2005. 

(3)  Elizabeth C. MacPhail (Spring, 1974). WHEN THE RED LIGHTS WENT OUT IN SAN 

DIEGO, The Little Known Story of San Diego's 'Restricted' District, The Journal of San Diego 

History: Spring 1974, 20:2. 

(4)  Clare V. McKanna, Jr. Prostitutes, Progressives, and Police: The Viability of Vice in San 

Diego 1900-1930. The Journal of San Diego History, Winter 1989, 35:1. 
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ولي على ملكية خاصككككككككة لالسككككككككتخدام العام، وحق االمتالك هو حق الحكومة أو الدولة في أن تسككككككككت

وهي اآللية التي يمكن بها للحكومة االسكككككككككككتيالء على املمتلكات في املناطق العشكككككككككككوائية لهدمها. وحق االمتالك 

(Eminent domain:يناظره )( في الواليات املتحدة األمريكية )واملعمول به في الفلبين 

 ة املتحدة وأيرلندا ونيوزيالنده.(: اململكcompulsory purchaseشراء إلزامي ) ▪

 (: هونج كونج.resumptionاستعادة ) ▪

 (: أستراليا.compulsory acquisitionاستعادة استحواذ إلزامي ) ▪

البرازيل، و كندا، و جنوب أفريقيا، و املكسيك، و (: فرنسا، expropriationاملصادرة ) ▪

 أسبانيا.و البرتغال، و 

امللكية الخاصة، لكن كل نوع يختلف عن اآلخر في تداعيات كل تلك صور الستيالء الحكومة على 

وتتطلب بعك التشكككككككككككريعات أن يقوم املسكككككككككككتولي على امللكية بتقديم عرض سكككككككككككخي على  ،االسكككككككككككتيالء وذرائعه

 صاحب امللكية قبل اللجوء إلى قانون حق امللكية اإلجباري.

أو  ،أو بلدية ،إقليم :ثلن تنتقل من خالل التشككككككريعات إلى طرف ثال  مة الحكومة يمكن أوسككككككلط

أو حت  فرد، عندما يخولهم املشكككككككروع القيام بدور الشكككككككخصكككككككية العامة.  ،أو شكككككككركة خاصكككككككة ،حكومة محلية

عنكدئكذ يصككككككككككككككبح لكدى الطرف الثكالك  السككككككككككككككلطكة لالسككككككككككككككتفكادة من امللكيكة الخكاصكككككككككككككككة في املصككككككككككككككلحكة العكامكة أو 

ومن بين تلك  ،شككككككككككككككاء املرافق العامةأو إن ،وبناء مبان  للحكومة ،االسككككككككككككككتخدامات العامة، مثل شككككككككككككككق الطرق 

 االستخدامات التنمية االقتصادية، أو إزالة العشوائيات. 

ن االسككككككتيالء على مباني العشككككككوائيات لهدمها مع تعويك مالكها من البداية سككككككياسكككككة إ ،وبال شككككككك

ن لهم على حسككككككككككاب الدولة. هذا على أفضككككككككككل من دعم أصككككككككككحاب امللكيات إليجاد مأوى بديل أو بناء مسككككككككككاك

 فتراض أن سكان املباني العشوائية يملكون األرض التي أنش ت عليها املباني.ا

 هوفرفيل

( هي مدينة من مدن صكككككككككفيح أنشكككككككككأها مواطنون بال مأوى Hoovervilleمدينة هوفر أو هوفرفيل )

خالل الكسككككككككككككككاد الكبير الذي ألم باالقتصككككككككككككككاد األمريكي، والذي بدأ في والية الرئيس هربرت هوفر الذي يالم 

على ذلك الكسكككككاد. وقد أنشككككك ت مئات الهوفرفيالت عبر الواليات املتحدة األمريكية خالل العقد الثال  من 

 القرن املاض ي، حي  عاش مئات اآلالف من األمريكيين في تلك العشوائيات.
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 .(1935( هوفرفيل في مانهاتان، )30شكل )

 
 .هوفرفيل بالقرب من بورتالند بولية أوريجون  (31شكل )
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 ( عائلة أمريكية معدمة تعيش في كوخ صفيح خالل الكساد األكبر 32شكل )

 .(1936)تصوير دورثي لنج؛ 

قبل الكسككككككككككككككاد األكبر  وكان من  اد  و كان التشككككككككككككككرد والعيش واملبيت في الطرق العامة بال مأوى موج

ن الكسكككاد (. ولهذا أنشكككأت املدن الكبرى منازل إليواء من ال مأوى له  غير أ1929) عام املشكككاهد الشكككائعة في

. وتجمع املشكككككككككردون في مدن من الصكككككككككفيح قريبة من مطابخ الشكككككككككوربة املجانية رفع من  جم الطلب للمأوى 

(free soup kitchensتلك املستوطنات كانت .) ولكن املواطنين كانوا متسامحين  ،تتعدى على أرض خاصة

ا للظروف امللمة بالبالد. وجاءت تشككككريعات "الصككككفقة الجديدة" أو تجاهلوا تلك التعديات والتجاوزات نظر  

التي أعلجها الرئيس فرانكلين روزفلت ببرامج إغاثة خاصكككككككككككككة ملن ال مأوي لهم تحت مرسكككككككككككككوم خدمة الفدرالية 

 . (1)(1933-1935( الذي استمر طوال حقبة )Transient Service Federalالعابرة )

وملا كان بعك الرجال الذين أجبروا على الحياة في تلك الظروف لد هم مهارات إنشككككككككاء املباني كان 

اء مكككأواهم من خشككككككككككككككككب الصككككككككككككككنكككاديق ولكن غكككالبيكككة النكككاس لجؤوا إلى بنككك بمقكككدورهم بنكككاء بيوتهم من الحجر.

، وبعك أوعيكككة املعكككدنيكككة أو من أي مواد متوفرة لهم. وفي العكككادة مكككا يجكككدون موقكككد  والككككارتون، والنفكككايكككات ا

 . (2)الطبخ، وفراش

                                                 
(1)  Gwendolyn Mink and Alice O'Connor (2004). Poverty in the United States: A – K. ABC-

CLIO. p. 371. 

(2)  Andrew T. Carswell (2012). The Encyclopedia of Housing, Second Edition. SAGE. p. 302. 

https://books.google.com/books?id=40Zv8DC4g38C&pg=PA371
https://books.google.com/books?id=Y7uF7eIjwmQC&pg=PA302
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وغالبية سكككككككككككككككان هوفرفيل العاطلين عن العمل اعتمدوا على الصككككككككككككككدقات العامة أو تسككككككككككككككولوا ما 

لجمهوري يأكلون ممن كان له بيت في تلك الفترة. وإلى جانب تسمية مستوطاناتهم على اسم الرئيس هوفر ا

فقككد قككام الككديمقراطيون بككإطالق تسككككككككككككككميككات أخرى مبتكرة تنسكككككككككككككككب  ،الككذين الموه على مككا هم فيككه من بؤس

 ، مجها:(1)إليه

 غطاء هوفر: ورق جريدة قديمة تستخدم كلحاف أو بطانية. ▪

 علم هوفر: جيب فارغ يقلب من الداخل إلى الخارج. ▪

 جلدة هوفر: قطعة كارتون يرقع بها الحذاء البالي.  ▪

عربة هوفر: سيارة يجرها حصان داللة على أن صاحبها ال يستطيع شراء الوقود )سميت في  ▪

 كندا بعربات بنيت نسبة إلى رئيس وزراء كندا في ذلك الوقت(.

(، وانخفاض معدل البطالة، شككككككككككرعت برامج اسككككككككككتئصككككككككككال 1940) عام وعقب تعافي االقتصككككككككككاد في

 .   (2)مدن الصفيح في إزالة كل آثار هوفرفيل

 اململكة املتحدة -شوائيات املدن ع

، في نهايات فترة الكسككككككككككككككاد االقتصككككككككككككككادي، 1930أقر برملان اململكة املتحدة قانون اإلسكككككككككككككككان لعام 

. والقكككككانون  ككككككككككككككجع اإلزالكككككة (3)العمكككككال( في حكومكككككة حزب Arthur Greenwoodبكككككدفعكككككة من أرثر جرينوود )

مجالس املحليات إلى هدم املسككككككككككككككاكن ذات النوعية الرديئة وإحاللها  تالشككككككككككككككاملة للمباني العشككككككككككككككوائية ودع

بمبان  جديدة. وذلك مع دعم للمسكككككاكن العامة ملن جرى إخالؤهم من املباني العشكككككوائية. والدعم خصكككككص 

بديل لهم، ولم يحسككب الدعم وفق عدد امللكيات التي  وفق عدد السكككان الذين تم إخالؤهم وتوفير مسكككن

 تم هدمها.

ومناطق املسكككككككاكن العشكككككككوائية وجدت في قلب غالبية املدن، وكانت في عمومها متداعية، ومهملة، 

وغير صككككككحية للمعيشككككككة. وكثير من املسككككككاكن التي أنشكككككك ت خالل فترة التنمية الصككككككناعية السككككككريعة مزدحمة 

لتزويد املالئم للمياه والئهوية وضككككوء الشككككمس. وبما خوله القانون من السككككلطة مثل ا ،يعوزها بعك املنافع

                                                 
(1)  John Morton Blum (1981) The National Experience: A History of the United States Since 

1865. Harcourt Brace Jovanovich. 

(2)  Steven L. Danver, Revolts, protests, riots, demonstrations, and rebellions in American 

History (2010) p. 839. ABC-CLIO (December 17, 2010). 

(3)  Burnett, John (1986). A social history of housing, 1815-1985. London: Methuen. p. 243. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Greenwood
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Morton+Blum%22
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سككككككككككتحواذ على امللكيات الخاصككككككككككة وهدمها، وجرى تفعيل إزالة فقد أصككككككككككبح بمقدورها اال  ،س البلدياتملجال

 العشوائيات في أنحاء اململكة.

بمدينة السككككككككككككككوق، تحولت في ( في إنجلترا واملعروفة Wednesburyوكمثال محدد، بلدية ودنزبري )  

منتصككف القرن التاسككع عشككر إلى مكان خرب نتيجة عمليات اسككتخراج الفحم املكثفة في املنطقة. وقد زود 

( وبرمينجهككام وأدى إلى حفر قنككاة محليككة. Black Countryمخزون الفحم الهككائككل مصكككككككككككككككانع في بالك كنتري )

 ل مركز املدينة، بنيت في مناطق لم تتأثروقد عاش سككككككككان ودنزبري في منازل صكككككككغيرة مكدسكككككككة بالبشكككككككر حو 

ونما  ،بعمليات التعدين. وبعدما تمت سككيطرة الصككناعة على املنطقة، هرع الناس إلى املدينة بحثا عن عمل

السكككككان بسككككرعة مذهلة. وقد أدى ذلك إلى ازدحام خانق وأحوال غير صككككحية للمعيشككككة. وفي مسككككئهل القرن 

بح لزاما السكككككككك ي إلى معالجة التكدس السكككككككككاني الذي صككككككككاحبه وأصكككككككك ،العشككككككككرين تفاقمت املشكككككككككلة بسككككككككرعة

 .(1)تدهور في أحوال املعيشة، مع فشل القطاع الخاص في توفير املساكن املالئمة للعمال

 
 .في ودنزبري، إنجلترا رئيسة( سكن عشوائي خلف أحد الشوارع ال33شكل )

تم وضككككع برنامج خمس سككككنوات إلزالة العشككككوائيات مع تحديد مناطق  ،وبناء على قانون اإلسكككككان

وسككككككككمح لهم  ،للصككككككككالح. وكان لزاما على املسككككككككؤولين املحليين توفير مسككككككككاكن ملن فقدوا منازلهم خالل اإلزالة

 تقديم املساعدة املادية ملن احتاجوا مساعدة خاصة.ب

                                                 
(1) Bev Parker. Municipal Housing Schemes. Wednesbury. 
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(، تم هدم البيوت 1933(، تم شكككككككغل ألف مسككككككككن من مسكككككككاكن البلدية، وفي )1931) عام بحلول 

ا (، ليضكع حد  1933في املدينة، وفي نفس السكنة صكدر قانون اإلسككان لسكنة ) رئيسكةالقديمة في الشكوارع ال

 لكل أشكال الدعم للسكان العام ومطالبة السلطات بالتركيز على جهود إزالة العشوائيات.

 إلى  هدف(، السككككككككككلطات املحلية بتقديم برنامج بناء وهدم 1935اإلسكككككككككككان لسككككككككككنة ) وطالب قانون 

 عام القضككاء على كل العشككوائيات في منطقئهم. وتم التوسككع في برنامج ودنزبري إلزالة العشككوائيات، وبحلول 

 ويشكل هذا العدد سدس املساكن في املدينة. ،( مسكن1,250( تم هدم أو الشروع في هدم )1935)

وبهكككذا بكككدأ عمككل  ،( مسكككككككككككككككن700(، ككككان هنكككاك حكككاجكككة ملحكككة وعكككاجلكككة لبنكككاء )1944) عكككام ول وبحل

( منزل للبلدية على سككككككتة مواقع. وفي الوقت الذي وصككككككل عدد املسككككككاكن املأهولة 1,420االسككككككتصككككككالح وبناء )

 3,088( ككككان من بيجهكككا )8,409)
 
اء ( تم بنككك1958ا للبلكككديكككة. وفي الحقبكككة بين نهكككايكككة الحرب وديسككككككككككككككمبر )( ملكككك

حيككك  تم بنكككاء أك ر من  ( 5,000( اكتمكككل بنكككاء منزل البلكككديكككة رقم )1959وفي أبريكككل ) ،( منزل بلكككديكككة2,000)

( لكبار السككككن املتقاعدين مع bungalows(، من بيجها مسككككاكن صككككغيرة مالئمة )1945( منزل عقب )2,800)

 حديقة أمامية.

 عشوائيات الدنمارك 

إزالكككة أصككككككككككككككككدرت الحكومكككة الكككدنمكككاركيكككة قكككانون 

(، الذي قامت بمقتضكككككككككككاه بهدم 1939العشكككككككككككوائيات في )

بمككككا في ذلككككك عشككككككككككككككوائيككككات  ،العككككديككككد من العشككككككككككككككوائيككككات

 ،( في قلب العاصمة كوبجهاجنBorgergadeبورجرجيد )

حديثة في بدايات الخمسكككككككككككككينيات  وأنشكككككككككككككأت محلها مبان  

 .(1)من القرن املاض ي

 

 ( 34شكل )

 بورجرجيد، الدنمارك.عشوائيات 

  

                                                 
(1) Kristian Buhl Thomsen (2012), Modernism and Urban Renewal in Denmark 1939–1983, 

Aarhus University, 11th Conference on Urban History, EAUH, Prague. 

http://www.byhistorie.dk/filer/Modernism-and-Urban-Renewal-in-Denmark-1939-1983.pdf
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 ستراتيجية اإلزالة اانتقادات 

  ،سككتراتيجية إزالة املباني العشككوائية بالقوة أن اإلجراءاتامعارضككو  يرى 
 
 ، على أنها تعسككفيةفضككال

االجتماعية املترتبة على مثل تلك اإلجراءات  فاألطفال الفقراء  ن القائمين عليها يتجاهلون اإلشكككككككككككككككالياتفإ

وكذلك البالغون العاملون في اقتصككككككككككككككاد املدينة غير الرسككككككككككككككمي )أي الذين يرتزقون من أعمال متنوعة عند 

الحاجة إليهم لقاء أجر ضككككك يل( يريدون موئال يعيشكككككون فيه، بينما مسكككككاكن محدودي الدخل املناسكككككبة غير 

ن العشكككككككككككككوائيات عادة ما تكون األماكن التي تتوفر فيها االقتصكككككككككككككاديات غير املنظمة التي توفر متوفرة. كما أ

 
 
وخككدمككات وسككككككككككككككبككل عيش غير متوفرة في املجتمع )املحيط بككالعشككككككككككككككوائيككات(. كككذلككك فككإن عمليككة إزالككة  أعمككاال

للبقككاء  املبككاني العشككككككككككككككوائيككة ال تقةكككككككككككككك ي على أسككككككككككككككبككاب وجود العشككككككككككككككوائيككات في املقككام األول وال على الككدوافع

 .(2)،(1)عليها

 اإلزالةمناقب 

 املميزات 

تتميز عملية إزالة العشككككككككككككككوائيات بالسككككككككككككككرعة الفائقة التي يمكن القيام بها في عملية الهدم وإعادة 

مالك املبككاني واألرض في املنككاطق العشككككككككككككككوائيككة إلى  التعمير. كمككا أنهككا تقةكككككككككككككك ي على العككامككل الربحي الككذي يككدفع

ما هو عليه، وإلى التدهور السككككككككككككريع التي تعانيه تلك املناطق من جراء إهمالهم  السكككككككككككك ي إلى إبقاء الحال على

خدمات  ةوتسيبهم مع املقيمين فيها. حي  إن كل مهمة أصحاب املباني هو تقاض ي اإليجارات دون تقديم أي

 للمستأجرين.

في  سكني من املناطق العشوائية. فصاحب مبن وبحسبة بسيطة يمكن استيعاب العامل الربحي 

ا لكل مسكككككككككككككككن يؤجره لعائلة واحدة  وعليه لقاء ذلك تحمل مسككككككككككككككؤولية ا مرتفع  مكان راق  يتقاضكككككككككككككك   إيجار  

والصكككككرف الصكككككحي، وترميم ودهان أي تدكل في  ،ومواسكككككير املياه ،إصكككككالح أي عطل في التوصكككككيالت الكهربائية

 سواء داخل املسكن أو خارجه.  ،املبن 

منطقة عشككككككككككوائية أن يؤجر مسكككككككككككنا لعدة أفراد أو عائالت بينما بمقدور صككككككككككاحب مبن  مماثل في 

فإنه غير  ،ا. إلى جانب ذلكبمبكالغ زهيكدة يبلغ مجموعهكا أضككككككككككككككعكاف ما يجنيكه صككككككككككككككاحب املبن  الراقي شككككككككككككككهريك  

                                                 
(1) Stephen K. Mayo, Stephen Malpezzi and David J. Gross (Jul., 1986). Shelter Strategies for 

the Urban Poor in Developing Countries, The World Bank Research Observer, Vol. 1, No. 2, 

pages 183–203. 

(2) William Mangin (Summer, 1967). Latin American Squatter Settlements: A Problem and a 

Solution, Latin American Research Review, Vol. 2, No. 3, pages 65–98. 
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وال يضككككككككيره إذا انقطعت املياه أو الكهرباء أو تراكمت  ،مسككككككككؤول عما يحدث للمبن  وال للمسكككككككككن من تدهور 

ا ألنه مبن  قديم متدكل يكاد خارجه. بل إنه قد يكون اشكككككككترى املبني بمبلغ بخس نظر  القمامة داخل املبن  أو 

ا طائلة يجهار. ومما ال مراء فيه أن أصكككككككككككحاب العقارات اآليلة للسكككككككككككقوط في مناطق عشكككككككككككوائية يحققون أرباح  

 خالصة مقارنة بأصحاب العقارات في املناطق الراقية.

ة تفكك أواصكككككر العالقات التي تتكون نتيجة التكدس السككككككاني امليزة الثالثة هي في أن عملية اإلزال

بما في ذلك العصكككككابات التي تنمو وتترعرع  ،والفراغ والعوز، وتشكككككتت من شكككككمل التجمعات غير املرغوب فيها

في البيئة املعزولة عن بقية املجتمع. كما أنها تخفف من حدة العصكككككبية للبيئة العشكككككوائية نتيجة املشكككككاركة 

والشككككككعور باالضككككككطهاد واإلحباط والشككككككعور بالدنية الناجم عن كراهية كل من  ،األفراح واألتراحفي الهموم و 

 والحقد عليهم وغبطئهم على ما هم فيه من فسحة املعيشة. ،هم خارج العشوائية

والتي قد تتضمن أعماال تجارية  ،ورابع امليزات أن اإلزالة تقة ي على سبل االسترزاق غير الرسمي

البح  عن أعمال مجزية خارج  على أقل ما توصكف به هو أنها محل شكبهات، وتشكجيع القادرين على العمل

 أسوار العشوائية. 

وخاصككككككككككككككة األجانب غير  ،التعرف على الدخالء والشككككككككككككككخصككككككككككككككيات املشككككككككككككككبوهة ،ومن مميزات اإلزالة

  والفارين من العدالة ،املسككككموح لهم باإلقامة
 
ا لهم. وبهذا يمكن اتخاذ الذين يتخذون من العشككككوائيات مالذ

اإلجراءات القانونية معهم. ويالحظ أن الكثير من سككككككككككككان العشكككككككككككوائيات يرحبون بإيواء كل من يسكككككككككككاعدهم 

 على مواجهة ضنك املعيشة بصرف النظر عن هويته وحرفته.

 اإلزالةمثالب 

كالهما يؤدي إلى  ،لية لها حالنسككككة يؤدي إلى إشكككككاي واملسككككاكن املكدإزالة العشككككوائيات بهدم املبان

عواقككب وخيمككة. فطرد السكككككككككككككككككان دون إيجككاد مككأوى لهم قككد يؤدي بهم إلى افتراش العراء والنوم في شككككككككككككككوارع 

 نخراط في سلك الجرائم األخرى. سول إن لم يدفعهم إلى السرقة واال أو يدفع بهم إلى الت ،املدينة

فقد يكون بذرة إلنشكككككاء منطقة  جميع سككككككان املنطقة العشكككككوائيةأما بناء مسكككككاكن شكككككعبية لتأوي 

عشكككككككككوائية جديدة على نفقة الحكومة وبمباركئها. كما أن بناء املسكككككككككاكن الشكككككككككعبية قد يسكككككككككتغرق وقتا طويال 

بناء املسكاكن الشكعبية قد يتطلب ميزانية ضكخمة، أي لجز فيها  قبل الشكروع في عملية اإلزالة. وكذلك فإن

 أو تأخير العملية برمئها. يؤدي إلى تأجيل

من جانب آخر سكككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيات نموا وترعرعوا في بيئة لها ثقافة خاصككككككككككككككة بها  هذه الثقافة 

املتمكنة من مشككككككككككككككاعرهم وتتملك إراداتهم، والتي تؤثر على عالقاتهم االجتماعية وتطلعاتهم الدنيوية تنتقل 
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زالة واالنتقال إلى املجتمعات املفتوحة غير املغلقة، إال إذا تم استئصالها خالل عملية اال  ،معهم أينما حلوا

كما هي  ،كما هو الحال في العشككوائيات. هذه الثقافة ضككليعة في خلد الذين رضككوا بالعيش من العشككوائيات

متجذرة في نفوس القلة الثائرة التي ترغب في الخروج من الدائرة العشوائية املغلقة إلى رحب الحياة الرتيبة 

 املنتظمة.

قد يضكككككككككككطر القائمون على اإلزالة إلى اسكككككككككككتخدام العنف والئهديد والوعيد إلجالء املسكككككككككككاكن  ،ثالثا

خاصككككككككككة بين الشككككككككككيوخ وكبار السككككككككككن والنسككككككككككاء  ،املحكوم عليها بالهدم من قاطنيها، وهذه املمانعة أمر طبي ي

هككا ئعليهم، وإن تخللة اليككويمككانعون التخلي عن أمككاكن لهم فيهككا ذكريككات غكك ،الككذين  هككابون ترك بيئككة ألفوهككا

 أسكككاليبمصكككاعب ومدسككك ي. قد يصكككعب على القائمين على اإلخالء والتنفيذ فهم تلك املشكككاعر، فيلجؤون إلى 

 لحدود الرحمة ومجافاة الحقوق اإلنسانية. فيها تعد   

ا ما يكون هناك التباس في مقاصككد أصككحاب القرار بالنسككبة إلزالة املناطق العشككوائية، كثير   ،ارابع  

حي  تشكل العشوائية قذى في العين كلما وقعت  ،من يرى أن اإلزالة عملية تجميلية بحتة للمدينة فهناك

سكككككككتراتيجي مهدر ويرغب في اسكككككككتغالله اعلى منظرها البغيك. وهناك من يرى في أن موقع العشكككككككوائية موقع 

للسكككككياحة.  اات عائق  في مشكككككاريع اسكككككتثمارية تعود بفائدة اقتصكككككادية كبيرة. كما أن البعك يرى في العشكككككوائي

ل وبئة واملخاطر الصككككحية  اومنبع   ،يرون في العشككككوائيات بؤرة للجريمة وتجارة املخدرات ،إلى آخرينا ق  طبو 

ا ما يكون هناك شعور صادق بمحاولة معالجة مشكلة العشوائيات من منطلق الحرص على املجتمع. ونادر  

من منظور سككككككان العشكككككوائيات، والحرص  شككككككاليةاإل النظر إلى دمية من يضكككككطرون إلى العيش فيها، و على آ

 على االرتقاء بظروفهم املعيشية.

ا ومن املثالب  ،القيام بعملية اإلزالة دون وجود خطة للتعامل مع املقيمين غير الشككككككككككرعيين ،أيضكككككككككك 

 والذين يضعون أيد هم على مساكن وأراض  دون حق.

 نقل العشوائيات

لى إزالة العشككوائيات وإعادة اسككتيطان الفقراء في أماكن عتمد عيسككتراتيجيات نقل العشككوائيات ا

ا عن قلب املدينة. ا على أطراف املدن، وفي بعك األحيان يشكككككككيد لهم إسككككككككان مجاني بعيد  شكككككككبه ريفية مجان  

هذه اإلسككتراتيجية تتغاضكك   عن العديد من أبعاد حياة العشككوائية  حي  إنها ترى العشككوائية كمجرد مكان 

 يقطنه الفقراء. بي
 
 ا وثيق  نما الواقع هو أن العشككككككككككككككوائيات في كثير من األحوال مرتبطة ارتباط

 
 بحياة ا متكامال
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وإعادة توطين األحياء  .(1)سكككككاكجها، بما في ذلك أنها من مصكككككادر للعمل وقريبة من العمل والحياة االجتماعية

. وفي بعك األحيان، (2)الفقيرة التي تعزل الفقير عن فرص سككبل العيش، وتولد فيه عدم األمن االقتصككادي

حت  لو كانت األرض التي سكتحل محل مناطق إقامئهم واإلسككان  يقاوم سككان العشكوائية إعادة االسكتيطان

 Zone Oneعلى أطراف املدن مجانا وأفضككككككككككككككل من محل إقامئهم. من األمثلة منظمة توندو منطقة واحد )

Tondo Organization) مجو  اليفي مككانيال بككالفليبين، وأبككاهل( نككدولوAbahlali baseMjondolo في دربككان )

. وفي حاالت أخرى  مثل عشككككككككككككككوائية النخيل بمراكش، نجح التراضكككككككككككككك ي االجتما ي، بإقناع (3)بجنوب أفريقيا

مئهم تكمن فيككه مخككاطر صككككككككككككككحيككة، وأنككه معرض لنكبككات طبيعيككة أو أن املقيمين بككالعشككككككككككككككوائيككة أن موقع إقككا

النخيل إلى منطقة سككككككككككككككياحية مكتظة  عشككككككككككككككوائية . وقد تحولت(4)املسككككككككككككككتوطن البديل مرتبط بفرص العمل

 بالفنادق الفاخرة واملطاعم واألماكن الترفيهية.

 عشوائيات مانيال 

 . (5)(2014) عام نسمة في( مليون 4) وصل تعداد سكان العشوائيات في مانيال إلى

 توندو 

وهي بطبيعئهككككا منطقككككة سكككككككككككككككنيككككة  ،( أو األرض املرتفعككككة تقع شككككككككككككككمككككال غرب مككككانيالTondoتونككككدو )

الجبل الدخاني منطقة وتعرف بأنها واحدة من أفقر املناطق وأقلها تنمية في الفلبين. وقد كانت  ،صككككككككككككناعية

(Smokey Mountain)   ا لنفككككايككككات املككككدينككككة. وكثير من عشككككككككككككككوائيككككات املككككدينككككة تقع في تونككككدو التي تمتككككد مقلبكككك

( نسككككككككككككككمككة لكككل كيلومتر مربع 72,222وقككدرت كثككافككة السكككككككككككككككككان فيهككا ) ،( كيلومتر مربع5.64) مسكككككككككككككككاحئهككا إلى

(2007.) 

                                                 
(1) Nyametso, J. K. (2012, September). Resettlement of slum dwellers, land tenure security and 

improved housing, living and environmental conditions at Madina Estate, Accra, Ghana, In 

Urban Forum (Vol. 23, No. 3, pages 343–365). Springer Netherlands. 

(2)  Upgrading Urban Communities, The World Bank, MIT (2009). 

(3) Ton Van Naerssen, Squatter Access to Land in Metro Manila, Philippine Studies vol. 41, no. 

1 (1993); pages 3–20. 

(4)  Arandel, C., & Wetterberg, A. (2013). Between "Authoritarian" and "Empowered" slum 

relocation: Social mediation in the case of Ennakhil, Morocco. Cities, 30, pages 140–148. 

(5) "In the slums of Manila, inequality is so bad that the worst off have no chance to protest", Paul 

Roy, The New Statesman, 18 September, 2014. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abahlali_baseMjondolo
https://en.wikipedia.org/wiki/Smokey_Mountain
http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/whatis/history.html
http://www.newstatesman.com/world-affairs/2014/09/slums-manila-i%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%A4%D9%86%D9%86%D8%AB%D9%86%D8%A4%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%A4%D9%83%D8%A4%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%82%D9%83%D8%A4%D9%83%D8%AB%D9%83%D8%A4%D9%83%D8%A8%D9%83%D9%83%D9%8Anequality-so-bad-worst-have-no-chance-protest
http://www.newstatesman.com/world-affairs/2014/09/slums-manila-i%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%A4%D9%86%D9%86%D8%AB%D9%86%D8%A4%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%A4%D9%83%D8%A4%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%82%D9%83%D8%A4%D9%83%D8%AB%D9%83%D8%A4%D9%83%D8%A8%D9%83%D9%83%D9%8Anequality-so-bad-worst-have-no-chance-protest
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Statesman
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 .مانيال، الفلبين عشوائيات توندو،( 35شكل )

 باياتاس 

( غير الصكككككككككككككككككالحككككة Tullahan Riverنهر توالهككككان ) يلا( التي تعني التربككككة في أعككككPayatasبككككايككككاتككككاس )

(. عندئذ 1995ومة مقلب النفايات في توندو سككنة )للزراعة تحولت إلى مقلب للقمامة بعد أن أغلقت الحك

هاجر جامعو القمامة ومقلبوها إلى باياتاس التي تحولت إلى مقلب نفايات، وتكون مجتمع كبير من الذين 

 
 
. ويصككككككككككككككعككب تقككدير تعككداد السكككككككككككككككككان الككدائمين في بككايككاتككاس غير أن (1) للمعيشكككككككككككككككةتوفر لهم القمككامككة سككككككككككككككبيال

بينما التقديرات األكاديمية  ،( ألف نسككككككككككمة120) ( تقدرهم بحوالي2010)إحصككككككككككائيات السكككككككككككان الرسككككككككككمية 

مقتل  ى إلى(، وقع انهيار في مقلب باياتاس أد2000. وفي سكككككككنة )(2)ليون املترفع التعداد إلى ما يقارب نصكككككككف 

 بينما شككهود العيان قدروا العدد بما يقارب ألف ،ثالث مائة من منقبي القمامة وفق اإلحصككائيات الرسككمية

 نسمة.

 سان أندريس 

 ( يعتبر ثاني أكبر بي في مانيال بعد توندو. San Andresسان أندريس )

 باجونج سيالنجان 

( أو املولود الجديد ناحية متطرفة من مانيال مشككككككككهورة Bangong Silanganباجونج سككككككككيالنجان )

التي تكونت بعد ناقلي سكككككككككككان الشككككككككككوارع من وسككككككككككط مانيال وإعادة توطيجهم التي  اليدعلى أنها منطقة وضككككككككككع 

                                                 
(1)  Medina, Martin (2007). The world's scavengers: salvaging for sustainable consumption and 

production. Lanham, MD [u.a.]: AltaMira Press. p. 189. 

(2)  Gaillard, J. C., & Cadag, J. R. D. (2009). From Marginality to Further Marginalization: 

Experiences from the Victims of the July 2000 Payatas Trashslide in the Philippines. JAMBA: 

Journal of Disaster Risk Studies, 2, 197-215. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tullahan_River
https://books.google.com/books?id=daCm1Eck0pkC&pg=PA189&dq=smokey+mountain+landfill&ei=FWRNSuaaDpHOkwTdiszmAg&redir_esc=y#v=onepage&q=smokey%20mountain%20landfill&f=false
https://books.google.com/books?id=daCm1Eck0pkC&pg=PA189&dq=smokey+mountain+landfill&ei=FWRNSuaaDpHOkwTdiszmAg&redir_esc=y#v=onepage&q=smokey%20mountain%20landfill&f=false
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بدأت في سككككككبعينيات القرن املاضكككككك ي. والناحية كانت بمثابة األمل الجديد ملن أعيد اسككككككتيطانهم من توندو في 

 .(2)،(1)(San Juan( وسان وان )Quezon Cityمانيال، والكومونول  في مدينة كيوزون )

 التأثير البيئي 

بغزارة ( االسككككتوائي مانيال وهطلت األمطار Ketsana(، ضككككرب إعصككككار كتسككككانا )2009في سككككبتمبر )

( بما في ذلك مصكككككككككككككرف Marikina Riverفيضكككككككككككككان نهر ماريكينا ) ى إلى( سكككككككككككككاعة  مما أد24هائلة على مدار )

( حي  دمرت املياه املتدفقة بسككككككككككككككرعة بالغة ضككككككككككككككفاف الجهر بسككككككككككككككرعة Manggahan Floodwayمانجاهان )

ى جانب عدم خارقة. ولقد انسكككككككدت مواسكككككككير الصكككككككرف الصكككككككحي التي عانت من عدم الصكككككككيانة ألمد طويل، إل

 مما ساهم في السرعة التي اندفعت بها مياه الفيضان وجرفت معها األماكن املحيطة. ،جمع النفايات

 
 .(2009نزلق األرض في عشوائيات مانيال خالل إعصار )ا( 36شكل )

مضكككككككككككاعفة وقد وقع اللوم على مسكككككككككككتوطني املناطق العشكككككككككككوائية غير الشكككككككككككرعيين بأنهم تسكككككككككككببوا في 

حي  إن مسككاكجهم ضككيقت من عرض املصككرف وأعاقت سككريان املياه في املصككرف. وخالل  ،أخطار الفيضككان

( متر مكعب في السككككككككككككاعة  ولقد كان بموسككككككككككككوع املصككككككككككككرف 300) ذروة اإلعصككككككككككككار بلغ اندفاع مياه الجهر حوالي

 تصريف املياه دون فيضان إذا لم تكن إنشاءات املستوطنين على ضفافه.

                                                 
(1) "Caloocan councilor pushes for the division of Barangay Bagong Silang". Philippine 

Information Agency. 19 September 2013. 

(2)  Melican, Nathaniel (16 September 2014). "Largest barangay in PH can't live up to 'new hope' 

image; split pushed". Philippine Daily Inquirer. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quezon_City
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Juan,_Metro_Manila
http://news.pia.gov.ph/index.php?article=231379498524#sthash.z6OrDzvu.dpuf
http://newsinfo.inquirer.net/488987/largest-barangay-in-ph-cant-live-up-to-new-hope-image-split-pushed#ixzz3DSXnEBpk
http://newsinfo.inquirer.net/488987/largest-barangay-in-ph-cant-live-up-to-new-hope-image-split-pushed#ixzz3DSXnEBpk
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أررويو بكإلغكاء إعالن الحكومكة بتخصككككككككككككككيص -قكامكت الرئيسكككككككككككككككة جلوريكا مكاككابكاجكال ،ذلككومن جراء 

( عائلة حضككككككككككككككرية فقيرة، وأمرت بإعادة اسككككككككككككككتيطان 6,700( قطعة أرض على طول املصككككككككككككككرف لتوطين )20)

  .(1)املستوطنين غير الشرعيين الذين سدت مساكجهم املصرف بالقوة في الجوانا دي بيي

 منظمة توندو 

(، والتي تعرف ككذلكك بسككككككككككككككمحكان إنج مكامكامكايكان ZOTOأو الزوتو ) تونكدو منطقكة واحكدةمنظمكة 

(Samahan ng Mamamayan-ZOTO هي اتحككككاد مجموعككككات مجتمعككككات فقراء الحضككككككككككككككر تقع في أمككككاكن )

(، وتعتبر أقدم 1970( أكتوبر )20إعادة االسكككككككككككتيطان ومواقع الهدم في الفلبين. وقد تأسكككككككككككسكككككككككككت الزوتو في )

 الحضر في الفلبين. منظمة لفقراء

واتحاد زوتو منظمة غير ربحية تسككككككككككككاعد مجتمعات فقراء الحضككككككككككككر على بناء وإعادة بناء حياتهم، 

وتحول مدن الصكككككككفيح إلى مجتمعات تملك إرادتها. ورؤيئها قائمة على: مجتمع مواطنين متمكنين اقتصكككككككاديا 

املسكككككككككككككككككاواة بين الجنسكككككككككككككين  وسككككككككككككككيكككاسككككككككككككككيكككا، والكككذين منحكككت لهم الكرامكككة الواجبكككة، ويحتضككككككككككككككنون بيئكككة تعزيز

 والديمقراطية، وصديقة للطفل، والحياة الصحية والوفرة. وأما رسالة زوتو فمي:

 .احضري   افقير   ا( مجتمع  28تنظيم وتعزيز املواطنين في ) .1

 رفع مستوى الو ي بالنسبة للمساواة بين الجنسين. .2

 ظمة.م والتدريب املتواصل للقادة وأعضاء املجتمع واملنيالقيام بالتعل .3

 تحسين األحوال االقتصادية ألعضاء االتحاد وفي الجهاية كل املواطنين. .4

الدفاع عن حق الشكككككككككككككعب في الصكككككككككككككحة، وتوفير الخدمات الصكككككككككككككحية، والحصكككككككككككككول على أدوية آمنة  .5

 وبأسعار يقدرون عليها.

الرسككككككككككككككمي ل طفككال،  م غيرق األطفككال والشككككككككككككككبككاب، بتوفير التعليم املبكر والتعليالككدفككاع عن حقو  .6

 األطفال. تعليموبدائل 

 ا.ا ودوليًّ التعاون مع القطاعات األخرى واملنظمات واملؤسسات واألفراد محليًّ  .7

 تكوين تحالفات للتقدم بحقوق ورفاهية الفقراء من أهل الحضر. .8

                                                 
(1)  Joyce Pangco Pañares (2010-03-10).Lupang Arenda off limits to squatters, Manila Standard 

Today 
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ذات نفوذ لتحقيق أمن املسككككككككككككاكن،  والغاية هي تأسككككككككككككيس وتطوير منظمات قوية ومسككككككككككككتقرة كقوة

 والتوجه إلى مجتمعات حضرية فقيرة مستدامة. االجتماعية، والخدمات االجتماعيةوالحماية 

ولكنه سكككرعان ما انتشكككر في الفليبين  ،فقد بدأ االتحاد في توندو ،وكما يشكككير اسكككم االتحاد "زوتو"

إعادة اسكتيطان أعضكاء االتحاد في مدن ومقاطعات مختلفة  وبهذا تكونت شكعب لالتحاد  تكلها عندما تم

فيها فقراء الحضككككككككككككر بالضككككككككككككجيج  انهالولقد نظم االتحاد بالشككككككككككككراكة مع جهات أخرى مظاهرة  عدة مدن.في 

، (1)(SONA( أو ما يسم  بسونا )The State of the Nation Addressملقدمات مظاهر خطاب حال الدولة )

 ا لرغبة الحكومة بالتخطيط إلعادة توطيجهم.تحسب  

 عشوائيات دربن 

-إيناندا كوازولوو (، Cato Manorتشكككمل: عزبة كاتو ) ،دربن بجنوب أفريقيا العشكككوائيات بمدينة

 (.Kennedy Road(، وشارع كينيدي )Inanda, KwaZulu-Natalنتال )

 كاتوعزبة 

العاملة على بعد سكككككككككككبعة كيلومترات من قلب مدينة دربن. وقد نشكككككككككككأت منطقة الطبقة  عزبة كاتو

العزبة عندما جاء البسكككككككككككككتانية )الجنانية( الهنود واسكككككككككككككتوطنوا فيها بعد أن منحت لجورج كريسكككككككككككككتوفر كاتو 

(George Christopher Cato في ) (. وقككد جككذبككت العزبككة األنظككار 1854(، أول عمككدة لككدربن في )1985)عككام

 التفرقة العنصرية.لها إبان فترة 

وقد بدأ االعتراف بعزبة كاتو عندما هبط عليها األفارقة السكككككود لالسكككككتيطان في عشكككككرينيات القرن 

 العشككككرين واسككككتأجروا املسككككاكن من مالك العقارات الهنود الذين سككككبقوهم في أوائل القرن العشككككرين. ولكي

ال العطتككككك  . وقد أثلي شكككككوارع دربن للعموا تخمير البيرة )الجعة( وبيعها في أيكسكككككب السكككككود لقمة العيش بد

ن في ذلككك الوقككت وجود يككد عككاملككة في املككدينككة السككككككككككككككتخككدامهم، ولكجهم انزلجوا من تزايككد صكككككككككككككككدور املسككككككككككككككؤولي

تصكككككريح  عددهم. فبادرت السكككككلطات ما سكككككمي نظام دربن الذي تطلب من املقيمين في املدينة الحصكككككول على

قانون البيرة املحلية، الذي صرح للبلديات بتخمير وبيع  للحد من تدفق الناس إليها. كما أصدرت السلطات

وفي نفس  ،البيرة كنوع من التمويككل الككذاتي. ولقككد عككاد ذلككك القككانون البيرة املحليككة على البلككديككات بريع كبير

 ،الوقت عرض كل من يخمر البيرة للقبك عليه ملخالفته القانون. وهنا نشب خالف بين السلطات والناس

 ت شغب نتيجة حرمان الناس من اكتساب قوتهم.يالعم ى إلىأد

                                                 
(1)  Partido ng Manggagawa (Labor Party) - Philippines (July 25, 2009). Tondo urban poor hold 

noise barrage as build up for SONA protests. Press Release. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inanda,_KwaZulu-Natal
http://laborpartyphilippines.org/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=2
http://laborpartyphilippines.org/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=2
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 .( عشوائيات كاتو مانور 37شكل )

على أراض  في عزبككة كككاتو وبنوا  اليككد( بوضككككككككككككككع 30,000وقرب نهككايككة الحرب العككامليككة الثككانيككة، قككام )

 
 
قانون مناطق ( عندما صدر 1950( وسنة )1949ا في أضخم مظاهرات شغب في سنة )، كانت سبب  اأكشاك

عادة االسكككككككككتيطان في مدن أخرى مثل كواماشككككككككو ، مما أرغم الناس على إ(1)(Group Areas Actاملجموعات )

(KwaMashu( ونزح الهنود إلى تشككككككككككككككككككككاتسككككككككككككككورث )Chatsworth( وفينيكس )Phoenix.) ( ينكككككككاير 23وفي )

( من الشككككككرطة السككككككود في قسككككككم شككككككرطة 5من رجال الشككككككرطة البيك إلى جانب ) (4)(، هاجم غوغاء 1960)

جم أك ر من ألف من املتظكككاهرين القسككككككككككككككم ورشككككككككككككككقوه ا. وهككك(2)ككككاتو مكككانور، وقتلوا الشككككككككككككككرطكككة ومثلوا بجث هم

 ثم بقروا بطون الشرطة. ،بالحجارة

ها في ثمانينيات القرن العشككككككككككرين وبعد إعادة اسككككككككككتيطان سكككككككككككان عشككككككككككوائيات عزبة كاتو بدأ تعمير 

 وتمويل االتحاد األوروبي. التحتيةبإنشاء البنية 

 إيناندا

من دربن،  ا( كيلومتر  24وتقع على بعككككد ) ،نتككككال بجنوب أفريقيككككا-إينككككانككككدا مككككدينككككة شككككككككككككككرق كوازولو

وأغلبيككة سكككككككككككككككككانهككا أفريقيون سككككككككككككككود يتكلمون لغككة الزولو. وإينككانككدا معروفككة كموطن ألول رئيس للكونجرس 

                                                 
(1) Philip Frankel (October 11, 2001).An Ordinary Atrocity:Sharpeville and Its Massacre. Yale 

University Press. 

(2)  The Cape Times, (1960), ‘Nine police massacred at Durban’, 25 January, pg 1. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_Areas_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/KwaMashu
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatsworth,_Durban
https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix,_Durban
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(، John Langalibalele Dubeبكككالكككل دوب )يال( جون النجكككAfrican National Congressالقومي األفريقي )

ومحل إقامة املهاتما غاندي الذي بدأت فيها عملياته. وإيناندا ضكككككككككاحية فقيرة فيها نسكككككككككبة كبيرة من حوادث 

 (. HIVروس نقص املناعة البشرية )القتل إلى جانب انتشار في

(، مسككككككككككككككتوطنة 1893(، أنشككككككككككككككأ املهنكدس غاندي الذي عاش في دربن منكذ سككككككككككككككنكة )1904) عام وفي

طين افينيكس على شكككاكلة قرية شكككمال غرب حدود إيناندا. وظلت فينيكس موطن عدد من السككككان والنشككك

(. وفي أوائكككل 1914إلى الهنكككد في )في حمالت الحقوق املكككدنيكككة لهنود جنوب أفريقيكككا حت  بعكككد عودة غكككانكككدي 

( احتل غالبية األراضكككك ي حول Bhambayiات القرن العشككككرين أنتكككك ئ مخيم عشككككوائي باسككككم بهامباي )يثمانين

مما سكككبب  ،( شكككب الشكككغب والتظاهرات املناهضكككة للتفرقة العنصكككرية1985)عام مسكككتوطنة فينيكس. وفي 

(  عندما 2000نها ورجروا منازلهم حت  فبراير )واسع النطاق ملباني مستوطنة فينيكس، ففر سكا اتحطيم  

 تعهد الرئيس ثابو مبيكي بالتزامه بإعادة إعمارها.

 
 .( عشوائيات إيناندا38شكل )

 كينيديطريق 

( في دربن وفي مقاطعة Clare Estateطريق كينيدي مسككككككتوطنة أكشككككككاك في ضككككككاحية ملكيات كلير )

( في نهاية السبعينيات من القرن العشرين على أرض Mzobeأفريقيا  أسسها مزوبه )نتال بجنوب -كوازولو

( السكككككككريع. أما ملكيات كلير فقد Umgeniشكككككككديدة االنحدار بين وقع مقلب قمامة البلدية وطريق أومجيني )

 ا على الهنود وفق تشريعات التفرقة العنصرية.أصبحت حكر  

حي  اختبأت األكشككككككككاك بين األدغال وحرص الناس على أن  ،بدأ احتالل املنطقة كعملية سككككككككرية

ات القرن العشككككككككككككككرين نمت يال تراهم عين غريبة أثناء دخولهم وخروجهم من العشككككككككككككككوائية. غير أنه في ثمانين

 املستوطنة حت  وصلت إلى  جم حرج صعب فيه التخفي فأصبحت ظاهرة للعيان.

https://en.wikipedia.org/wiki/African_National_Congress
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Langalibalele_Dube
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ولكن كككككل املحككككاوالت بككككاءت  ،ي عن األرضوجرت عككككدة محككككاوالت إلرغككككام النككككاس بككككالقوة على التخل

. (1)ات القرن املاضككككككككككككك ي قبلت املدينة ديمومة املسكككككككككككككتوطنةيبالفشكككككككككككككل نتيجة املقاومة املسكككككككككككككتميتة، وفي ثمانين

( وهي ذات رأس مال ضككخم Urban Foundationوبدأت منظمة غير حكومية على صككلة بمؤسككسككة الحضككر )

 باملراحيك، بل أنشأت فيها صالة تجمع.  رفع مستوى العشوائية بإدخال الكهرباء وتزويدها

( أي بعد مرور سككككنة على نهاية التفرقة العنصككككرية في جنوب أفريقيا، صككككدر قرار 1995وفي سككككنة )

بسككككككككحب قبول املسككككككككتوطنة ككيان دائم  ومنذ ذلك الحين والضككككككككغوط مسككككككككتمرة على سكككككككككانها لقبول إعادة 

 .(2)سكان لم يرضخوا ألي من الضغوطالتوطين في مناطق ريفية على أطراف املدينة، ولكن ال

 
 .( عشوائيات طريق كينيدي، جنوب أفريقيا39شكل )

(  ككككككككككككككخص من طريق كينيككككدي بسكككككككككككككككككد طريق أمجيني 800) (، قككككام حوالي2005( مككككارس )19وفي )

أكتوبر من نفس . وفي (3)(  كككخصكككا14) القبك على أدى إلىواحتلوه في مواجهة الشكككرطة ألربع سكككاعات، مما 

( 11( مع )Kennedy Road Development Committeeالسككككككككككككككنكككككة أعلنكككككت لجنكككككة تنميكككككة طريق كينيكككككدي )

( بلغ 2007لسككككككككككككككان األكواخ. وبحلول ) مجوندولو هالليمسكككككككككككككتوطنات عشكككككككككككككوائية أخرى تأسكككككككككككككيس حركة أبا

ل بورت شبستون مث ،( مستوطنة في مدن دربن وباينتاون وبيليرماريتزبرج ومدن صغيرة40أعضاء الحركة )

                                                 
(1)  Maharaj, B. 2002, 'Segregation, Desegregation and De-racialisation: Racial Politics and the 

City of Durban', in B. Freund & V. Padayachee (eds), (D)Urban vortex: A South African City 

in Transition, University of Natal Press, Pietermaritzburg. 

(2)  Bryant, J. 2008, 'Towards delivery and dignity: Community struggle from Kennedy 

Road', Journal of Asian and African Studies, Vol. 43, No. 1, pp. 41–61. 

(3)  Richard Pitthouse (2006). Struggle Is a School: The Rise of a Shack Dwellers’ Movement in 

Durban, South Africa, , Monthly Review. 

https://books.google.com/books?id=lhe1AAAAIAAJ
https://books.google.com/books?id=lhe1AAAAIAAJ
http://www.abahlali.org/files/RREPORT_VOL106_BRYANT.pdf
http://www.abahlali.org/files/RREPORT_VOL106_BRYANT.pdf
http://www.monthlyreview.org/0206pithouse.htm
http://www.monthlyreview.org/0206pithouse.htm
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وطونجانت. أربعة عشكككككككر من تلك املسكككككككتوطنات التابعة املنظمة كانت معروفة بأنها مسكككككككتوطنات مسكككككككتقلة، 

 (.50بينما كان للحركة فروع في املستوطنات األخرى التي ال تقل في  جمها عن )

ا بشكككككككهر البنادق والسككككككككاكين وهم  هاجمون (  كككككككخصككككككك  40) (، قام حوالي2009( سكككككككبتمبر )26وفي )

مجوندولو  ونجم عن املهاجمة هدم بيوت مسكككككونة وقتل  ككككخصككككين نتيجة اندالع  لياجتماع شككككباب أباهال

(. ووفق شككككككككككككهادات أكاديميين مسككككككككككككتقلين محليين 2009( سككككككككككككبتمبر )28) العنف  وتواصككككككككككككلت الهجمات حت 

للكونجرس  فإن املهاجمين ينتمون إلى الفرع املحلي ،مجوندولو ليودوليين وكذلك أعضككككككككككككككاء في حركة أباهال

وأن الهجوم مخطط لكككه بكككدقكككة وبرعكككايكككة من الشككككككككككككككرطكككة املحليكككة. هكككذا رغم أن الكونجرس  ،القومي األفريقي

 ليعالقة باملهاجمين وألقيا اللوم على فريق عنف على صككككككككككككككلة بأباهال ةالقومي األفريقي والشككككككككككككككرطة أنكرا أي

 نقالب على السلطة. بأنه ا ودولية حت  إن البعك وصفوهالهجوم جهات وطنية  توقد أدان مجوندولو.

أكدت أن العنف ضكككككككككد أعضكككككككككا ها واسكككككككككتفزازهم اسكككككككككتمر إلى عدة أشكككككككككهر عقب  مجوندولو هالليأبا

( في Centre on Housing Rights and Evictionsالهجمات األولى. وعبر مركز حقوق اإلسكككككككككككككككان واإلخالء )

 .مجوندولو هالليأعضاء منظمة أباما وصله من تقريرات الئهديد واالستفزاز ضد  جينيف عن قلقه إزاء

، واصدرت مجوندولو هاللي( من أعضاء أبا12نهارت القضية ضد )ا(، 2011( يوليو )18وفي )

االقتصادية في جنوب أفريقيا بيانا بأن االدعاءات ضدهم ليست قائمة على  مؤسسة الحقوق االجتماعية

 عديون وغير نزهاء وال يعتد بشهاداتهم.وقد وصف القاض ي الشهود بأنهم مت ،أدلة، وتبين أنها ملفقة

وقد اسكككتمرت احتجاجات املسكككتوطنة بوضكككع حواجز في الطريق للمطالبة بتوصكككيل الكهرباء إليها. 

في مسككككككككككككككتوطنة طريق كينيدي إلى تحدي الحركة الناجح  مجوندولو هالليوترجع الهجمات على أعضككككككككككككككاء أبا

 .(1)لقانون العشوائيات في محكمة الدستور 

 مجوندولو أباهاللي

هي حركة لسكان  ،(2))سكان األكشاك( املعروفة بأصحاب القمصان الحمراء مجوندولو هالليأبا

. وقد نمت من عملية سد (3)األكشاك في جنوب أفريقيا تتصدر حملة ضد اإلخالء واملطالبة بمساكن عامة

                                                 
(1)  Marie Huchzermeyer, (2011).Cities with ‘Slums’: From Informal Settlement Eradication to a 

Right To The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town. 

(2)  Richard Pithouse, ‘Our Struggle is Thought, on the Ground, Running'. The University of 

Abahlali baseMjondolo, UKZN, 2006. 

(3) 2011 may be the year that civil society rises as an opposition force, Mandy Rossouw, Mail & 

Guardian, 7 Jan 2011. 

http://uctpress.bookslive.co.za/blog/2011/10/19/marie-huchzermeyer-studies-informal-settlement-eradication-in-cities-with-slums/
http://uctpress.bookslive.co.za/blog/2011/10/19/marie-huchzermeyer-studies-informal-settlement-eradication-in-cities-with-slums/
https://en.wikipedia.org/wiki/UKZN
http://www.mg.co.za/article/2011-01-07-2011-may-be-the-year-that-civil-society-rises-as-an-opposition-force
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وتعمل اآلن في بيترماريتزبرج . (2)،(1)(2005الطريق التي نظمئها مسككككتوطنة أكشككككاك طريق كينيدي في بدايات )

، وتسكككككككككككككك ى لتحسككككككككككككككين أحوال (5). وهي أكبر منظمكككة في جنوب أفريقيكككا لسككككككككككككككككككان األكشككككككككككككككككاك(4)،(3)وكيكككب تكككاون 

 ، ولدمقرطة املجتمع من أسفل.(6)الفقراء

ا، رفضككككككككككككت الحركة السككككككككككككياسككككككككككككات الحزبية، وقاطعت االنتخابات  ولها تاريخ من النزاع مع وتاريخي  

هي ضككككككككككرورة أن القيمة االجتماعية  رئيسككككككككككةريقي والتحالف الديمقراطي. ومطالبها الالكونجرس القومي األف

ألرض الحضككككككككككككككر يجب أن يكون لها أولوية مقارنة بالقيمة التجارية، كما تروج باملصككككككككككككككادرة العامة للملكيات 

ميات هي إيجاد عمو  رئيسكككةسكككتراتيجية التنظيمية ال. واال (7)الضكككخمة الخاصكككة التي يملكها محتكرو األراضككك ي

من أسككككككككككككفل املجتمع بمحاولة خلق سككككككككككككلسككككككككككككلة من الكوميونات )مجموعة من الناس في معيشككككككككككككة مشككككككككككككتركة( 

 .(8)املترابطة

  كما تعتبر الحركة أك ر التجمعات (9)ولقد زلزلت الحركة املشككككككككككككهد السككككككككككككياسكككككككككككك ي في جنوب أفريقيا

. واعتبرت خكديجكة بكاتكل أن الحرككة هي طليعكة ملوجكة جكديكدة (10)على املجتمع املكدني في جنوب أفريقيكا اتكأثير  

                                                 
(1)  Struggle is a School by Richard Pithouse, Monthly Review, 2006. 

(2) Delivery and Dignity' by Jacob Byrant, Journal of Asian & African Studies, 2007. 

(3) Social Movement Media in Post-Apartheid South Africa, by Wendy Willems ,Encyclopaedia of 

Social Movement Media (Ed. John D. H. Downing, Southern Illinois University, Carbondale, 

2011). 

(4) Cape Town Administration Violates the Rights of the Poor, Carmen Ludwig, All Africa, 27 

October 2011. 

(5) Jonathan Steele, Why 2010 Could Be An Own Goal for the Rainbow Nation, The Guardian, 30 

December 2009. 

(6) ‘The State of Resistance: Popular struggles in the Global South' edited by Francois Polet 

pp.139–140, McMillian 2007. 

(7) Street Traders: A Bridge Between Trade Unions and Social Movements in Contemporary 

South Africa], by Ercument Celik, Nomos, Freiburg, 2009. 

(8)  Joel Kovel, 'The Enemy of Nature', 2007 Zed Books, New York, p. 251. 

(9)  Jonathan Clayton, 'Stench of shanties puts ANC on wrong side of new divide' The Times. 25 

February 2006. 

(10)  Peter Vale – Insight into history of SA an imperative 2010/04/09 Daily Dispatch. 

Dispatch.co.za Archived 6 February 2012 at the Wayback Machine. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monthly_Review
http://allafrica.com/stories/201110281069.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://books.google.com/books?id=MVc7sRyf4wcC&pg=PA140
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article734635.ece
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Times
http://www.dispatch.co.za/article.aspx?id=393176
https://web.archive.org/web/20120206140452/http:/www.dispatch.co.za/article.aspx?id=393176
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
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  ا. غير أن الحرككككة واجهكككت قمعككك  (1)للتحريكككك السككككككككككككككيكككاسكككككككككككككك ي الجمكككا ي
 
وصكككككككككككككككككل إلى العنف في بعك  متواصككككككككككككككال

 . (4)،(3)،(2)األوقات

 عشوائية النخيل بمراكش 

د قامت سككطات. وق –عشككوائية النخيل بمراكش تقع في إقليم النواصككر في منطقة الدار البيضككاء 

ا عن املدن. والهدف الرئيس ي من حكومة املغرب بمشروع مدن بال عشوائيات لتوفير مساكن للفقراء بعيد  

عادة اسككككككككككككككتيطان العشككككككككككككككوائيات داخل املناطق الحضككككككككككككككرية هو رفع قيمة األرض املتاحة في املدن  حي  إن إ

وعشكككككككككككوائية النخيل بمراكش تعتبر ا إلى انخفاض قيمة األرض املتاخمة لها. وجود العشكككككككككككوائيات يؤدي حتم  

ا في تنفيذ إعادة االسككككككككككككككتيطان. فقد حل محل العشككككككككككككككوائية منطقة تجارية وسككككككككككككككياحية يقبل عليها مثال ناجح  

 وبالطبع ارتفعت قيمة األرض ليس في منطقة النخيل فحسب بل في جميع األحياء املجاورة. ،الزوار

العشككككككككككككككوائيكات: طريقكة  دة اسككككككككككككككتيطكانلتنفيكذ خطكة إعكا وفي الواقع إن هنكاك أسككككككككككككككلوبين شكككككككككككككككائعين

إلى أسككككككككككككككفل حي  تولي الدولة األولويات لتحقيق  اسككككككككككككككتخدام سككككككككككككككلطة الدولة، أي أن العملية تبدأ من أعلى

الغايات الهندسية والتخطيط التعميري للمناطق الحضارية دون مراعاة للمقيمين في املنطقة، والثانية هي 

 في كل مراحل عملية إعادة االستيطان.  تمكين املقيمين في املنطقة عن طريق إشراكهم

والطريقة التي تعتبر وسككككككككككككككطا بين النقيضككككككككككككككين تقوم على أسككككككككككككككاس اسككككككككككككككتخدام وسككككككككككككككيلة الوسككككككككككككككاطة 

االجتماعية، حي  يشككككككككارك املقيمون في حل الخالفات خالل عملية إعادة االسككككككككتيطان. وأسككككككككلوب التراضكككككككك ي 

 ية النخيل بمراكش.االجتما ي هو الذي استخدم في مشروع إعادة االستيطان لعشوائ

ا مككا تتجككاهلهككا خطط إعككادة والوسككككككككككككككككاطككة االجتمككاعيككة تعترف مبككاشككككككككككككككرة بعالقككات القوة، التي كثير  

السككككلطوية تفترض أن التحكم ملك شككككر ي للدولة وأن  سككككاليببينما األ  ،االسككككتيطان ومشككككاريع التعمير. هذا

تقويككة دور املقيمين يتحككدى عالقككات ا مككا تفشكككككككككككككككل في إدراك أن القرار كلككه بيككدهككا، بينمككا جهود التمكين كثير  

 .(5)القوة القائمة

                                                 
(1)  Khadija Patel, Shack dwellers take the fight to eThekwini – and the ANC takes note, The Daily 

Maverick, 16 September 2013. 

(2)  Political tolerance on the wane in South Africa, Imraan Buccus, SA Reconciliation Barometer, 

September 2010. 

(3)  On the Quality of Electioneering in South Africa, Frank Meintjies, All Africa, 25 July 2013. 

(4)  Lessons from the Demise of Thabo Mbeki, Jane Duncan, SACSIS, 16 September 2013. 

(5)  Christian Arandel, Anna Wetterberg (2013). Between ‘‘Authoritarian’’ and 

‘‘Empowered’’ slum relocation: Social mediation in the case of Ennakhil, Morocco. 

Cities30:140–148. 

http://www.dailymaverick.co.za/article/2013-09-16-shack-dwellers-take-the-fight-to-ethekwini-and-the-anc-takes-note/
http://sabarometerblog.wordpress.com/archive/volume-eight-2010/political-tolerance-on-the-wane-in-south-africa/
http://allafrica.com/stories/201307250942.html?viewall=1
http://www.sacsis.org.za/site/article/1789
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02642751
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02642751/30/supp/C
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حي  وظف أسككلوب الوسككاطة االجتماعية  ،وبالنسككبة ملشككروع إعادة اسككتيطان عشككوائية النخيل

( فرد )حوالي ألف 5,200(  وتضككمن املشككروع نقل )2008-2006فقد تم تنفيذ املشككروع في مراكش خالل )

 إلى مجمع سكني قريب من املنطقة.عائلة( من مساكجهم العشوائية في النخيل 

 
 .( منظر من عشوائية النخيل قبل التخلص منها40شكل )

 
 .( املباني السياحية التي حلت محل عشوائية النخيل41شكل )

هم من عملية الوسكككككككاطة االجتماعية هو إيجاد فرص للحوار بين املقيمين في العشكككككككوائية موجانب 

 والوكاالت الحكومية القائمة بعملية إعادة االستيطان. 

وأدركت خطة إعادة االسككككككككككتيطان حقيقة أن املقيمين ليس لهم أي نفوذ بالنسككككككككككبة لبعك جوانب 

م في أمور أخرى. على سبيل املثال، بينما  جم وموقع املشروع، بينما جرى تشجيعهم في التعبير عن رغباته

املسككككككككككككن الجديد قد تقرر، من حق السككككككككككككان التفاوض على سكككككككككككعر مناسكككككككككككب والتأكيد على حقوق أعضكككككككككككاء 

 العائلة في اإلسكان.
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 ملكية جعلإلى  بهدف عشكككككككككككككوائيات، بال مدن برنامج( 2004) عام في املغربية الحكومة أطلقت

 البنك بيجهم املانحين من عدد قبل من بقوة مدعومة وكانت الحكومة لحضكككككككر.ا فقراء باسكككككككتطاعة املنازل 

 هذه الدوليكة والوكالة الفرنسككككككككككككككيكة للتنميكة. وقد أدت للتنميكة األمريكيكة والوكالة األوربي تحكادواال الدولي

 ا.عاملي   للتطبيق قابلة دروس عن تمخضكككت كما السككككني، التمويل مجال في االبتكارات من عدد إلى املبادرة

 الضككمانات لتوفير املثال سككبيل على واملطورين البنوك على تضككغط لكي للحكومة مبدعة طورت طرق  كما

 املؤسككسككات أكبر تلعب ذلك، مع وبالتوازي  ،سكككن على للحصككول  الدخول املنخفضككة ذوي  لتقرض للبنوك

  .للفقراء اإلسكان تمويل في متزايد األهمية ادور   الصغر متناهي للتمويل املغربية

 معين مستوى  إلى تصل املستوطنات جميع جعل مفهوم برنامج مدن بال عشوائيات إلى ويستند

 املشروع مدير مهمة كانت املحلية، املجتمعات مع التطوير برامج مناقشة تمت عندما .الخدمات حي  من

 استعداد لد هم الذي وما يريدون  ماذا دعوتهم ملعرفة من بدال للسكان، والبرامج املفاهيم بيع في تتمثل

 مبالغ دفع على بعك األسر إجبار إلى أسفل( ستؤدي إلى أعلى منهجية )من فإن وبالتالي .أجله من للدفع

في  املحلية املجتمعات مشاركة إن .لهم بالنسبة احقيقي   ااحتياج   أو اطلب   تمثل ال أمور  في بيئئهم لتحسين

 اتباع مجهم يتوقع الناس معظم فإن الحكم، لنظام وبالنسبة نادرة، تزال ال ستوى امل ورفع التطوير خطط

 القواعد واالمتثال ل وامر.

 من ليس هذا إن .رسمي منزل  بناء يستطيعون  ال التوطين إعادة برامج من املستفيدين من كثير

 السماح أو سنوات(، 5 )بعد ان  قانو  بذلك يسمح عندما األرض لبيع اعقود   أن يوقعوا عليهم لذلك، املعتاد،

 العلوي. الطابق استخدام من املستفيدة ل سرة شرط السماح على املنزل  واستخدام ببناء آخر لشخص

  .(1)أخرى  مناطق إلى لالنتقال الجديدة األرض قطعة ببساطة يبيعون  املستفيدين بعك

 أن أظهرتالعشككوائي  النخيل بي في للتنمية األمريكية الوكالة بها تتعهد التي ل سككر اسككتطالع وفي

الشككككهر،  في ادوالر  ( 63) أقل من على يحصككككلون  الذين السكككككان من هم الفقيرة األسككككر أرباب من( ٪20نحو )

 . (2)دوالر( 375)من السكان أقل من ( ٪2)حد من الدخل الشهري لنسبة   وأقص 

ملشككككروع، وفي املوقع وعقب سككككنتين من تنفيذ مشككككروع إعادة اسككككتيطان عشككككوائية النخيل اكتمل ا

نوا جمعية للمالك قامت بأنشطة واسعة في صيانة  الجديد، اعتن  السكان بالشقق واألماكن املشتركة وكو 

                                                 
 البرامج :المغرب في للفقراء السككككككككن تمويل 2008وكالة التنمية الدولية، الواليات المتحدة األمريكية )يو إس إيد( يناير (1)

 .96رقم  الملخص والمؤسسات؛ التقرير والسياسات

(2)  Résultats de l’Enquête Ménage du Bidonville NAKHIL, Near East Foundation : Morocco, 

October 2006 USAID. 
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املسككتوطنة الجديدة، كما قاموا بتسككديد أقسككاط الشككراء بانتظام. كل تلك الظواهر شككاهد على أن السكككان 

 بدؤوا التأقلم مع املوقع الجديد.

 
 .التي انتقل إليها سكان العشوائية املباني( 42شكل )

 الستيطانمناقب إعادة 

 مميزات

ألنه ال  ،هناك من يعيش في العشككككككوائيات، خاصككككككة في املناطق الشككككككعبية التي تنعدم فيها الخدمات

واسكككككتحالة شكككككراء مسككككككن ملحدودية دخله. مثل  ،أو ارتفاع في أجرة املسككككككن ،يجد مسككككككنا ألزمة في اإلسككككككان

أو كان على أطرافها   ،ا عن املدينةحت  لو كان بعيد   ،أولئك سيرحبون بالخروج من العشوائية إلى أي مكان

خاصكككة لو وجد من يعينه على الخروج من ضكككيق إلى فسكككحة. كما أن هناك من يعيش في عشكككوائية تتضكككمن 

ستبدالها بمسكن أفضل بسبب عدم قدرته على وجود ايتمكن من  ولكنه ال ،مساكن قديمة آيلة للسقوط

 مكان بديل.

أيا كانت التكاليف التي سككككككككككتتكبدها الحكومة أو املسككككككككككتثمرون في مشككككككككككروع إعادة االسككككككككككتيطان من 

فإن االسككككتفادة من أرض العشككككوائيات التي تجاور األحياء التجارية والسكككككانية الراقية  ،قطاع عام أو خاص

 ةا من ارتفاع سعر األرض العشوائية بعد إفراغها ممن يشغلونها. كما يمكن االستفادكبير   اسيحققون ربح  

من أي مشككككككككككروع تجاري أو إسكككككككككككاني يقوم على أطاللها، كما أن ذلك سككككككككككيسككككككككككاعد على التنمية االقتصككككككككككادية 

 ا.عموم  
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ج من أن يخر  القككدرة على دمج الطبقككة الفقيرة في املجتمع ورعككايككة جيككل جككديككد طموح ودفعككه إلى

 ا عن عزلة العشوائيات.على حياة طبيعية بعيد   دائرة الفقر املفرغة حين يفتح عينيه

مما يؤدي إلى حقدهم على املجتمع وعدا هم  ،خاصكة بين الشكباب ،الشكعور بالدونية القضكاء على

 مما قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم. ،لسلطة الدولة

والتطلع إلى املستقبل والعمل على أن  تعليمعلى الا تشجيع الشباب صغير السن ومن املزايا أيض  

 ينتمي إلى مجتمع ال يزدريه وال يقلل من شأنه. ايكون مواطن  

كذلك فإن إعادة االسككككتيطان كبديل لعملية اإلزالة فقط سككككتضككككمن مأوى لكل سكككككان العشككككوائية 

 مستوى أفضل. على

 إعادة الستيطان مثالب

مقاومة كبيرة من سككككان العشكككوائيات  خاصكككة مدن  يلقىمثالب إعادة االسكككتيطان أنه سككك من أهم

 الصفيح واألكشاك واألكواخ املتدنية ألسباب عديدة مجها:

واكتسكككبوا فيها خبرة حياة  ،وربما ولدوا ونموا فيها ،كان العشكككوائيات املتدنية ألفوا حياتهمسككك 

 في مجتمع على شاكلئهم يعيش في نفس ظروفهم.

ي معيشككككئهم الضككككنك هو في كثافة السكككككان وضككككيق املكان ا يسككككتأنسككككه سكككككان العشككككوائيات فم 

 وروح التعاون التي يجدونها بيجهم في جحورهم الضيقة.

غير  ليد يجعلهماالبية سكككككككككككان العشككككككككككوائيات قادرون بالكاد على سككككككككككد رمقهم وضككككككككككيق ذات غ 

حت  ولو منحككت لهم تلككك املسكككككككككككككككاكن مجككانككا  فهم  ،على املعيشكككككككككككككككة في مسكككككككككككككككن عككادي قككادرين

 مسؤولون عن دفع فواتير الكهرباء واملاء والصرف الصحي وربما ضرائب العقار.

يحمي بعضكككككككككككككهم ظهور بعك، فإذا تخلوا عن  "ي الهم سكككككككككككككواءف"لشكككككككككككككعور باألمن بطبيعة أنهم ا 

 ناس.هم لن يجدوا من يحميهم من الشرطة أو الحكومة أو حت  من عامة الناتمستوط

ما تنشكككككككككأ بيجهم عصكككككككككبية معادية للعالم خارج العشكككككككككوائيات يختلط به نفور من مجتمع  اثير  ك 

 تخلى عجهم وال  هتم بهم قدر اهتمامه باملناظر الجميلة واملباني الخالبة. 

سواء برغبته أو نتيجة لظروف معيشته  ،لكثير من سكان العشوائيات يعيش في عزلة تامةا 

 عن املجتمع الخار ي، ويحس براحة في ذلك.
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إلحسكككككككككككككككاس بعككدم الثقككة فيمن يرغككب في زحزحتككه عن وكره، فهو على يقين أنككه ال ولن يرأف ا 

سككككككتراتيجي يمكن امن أرض في وسككككككط املدينة أو في مكان  اليولكنه يطمع في مكسككككككب م ،بحاله

 تصادية.االستفادة منه في مشاريع اق

أما الجانب السككككلبي اآلخر فهو أن نقل سكككككان العشككككوائيات إلى مسككككاكن حديثة نظيفة وصككككحية ما 

فإن املباني الجديدة سككككتتكدس وأسككككلوب حياة  ،هو في واقع األمر إال إزالة عشككككوائية لبناء عشككككوائية جديدة

يغ املعيشككككككككة في سككككككككلن تسككككككككت السكككككككككان لن يتغير عما ألفوه. فإن العائلة التي تعودت أن تعيش في غرفة واحدة

ومية يلاأك ر من غرفة مهما كان عدد أبنا ها وبناتها. والشككككككككككخص املحاط بالقمامة والقاذورات في معيشككككككككككته 

 لن يتوانى بإلقاء القاذورات في شوارع املستوطنات الجديدة، فنظافة البيئة ش يء غير مألوف لديه.

أرض مهجورة أو ملك مشكككككككككاع، فمن غير  علىاليد ا من العشكككككككككوائيات قائمة على وضكككككككككع ثم إن كثير  

 ف أو زادت.الياملعقول أن يستبدل ذلك بسكن خارج املدينة ملزم بدفع إيجار أو شرائه مهما صغرت التك

أهل  ومن مثالب إعادة االسكككككككتيطان بنقل سككككككككان عشكككككككوائية إلى مسكككككككتوطنة جديدة مقصكككككككورة على

مما يجعل  ،ة املهجرين من العشككككككككوائياتمسككككككككتوطن االعشككككككككوائية  هو أن املسككككككككتوطنة الجديدة سككككككككتدمغ بأنه

يؤدي إلى عزلة من يعيشككككككككككككككون في املسككككككككككككككتوطنة الجديدة وتخوف املجتمع  اليمكانئها متدنية في املجتمع، وبالت

فتصككككبح عشككككوائية نفسككككية في نفوس سكككككان املسككككتوطنة ومن حولها. فالحلة الجديدة لن تغير طبيعة  ،مجهم

 من يرتد ها. من بداخلها ولن تغير من نظرة الناس إلى

ثم إن عملية التصككككككميم املدني واملعماري وعملية البناء واإلنشككككككاء عادة ما تتماشكككككك   مع الهدف من 

املباني الذي يحدده صككككككاحب الرغبة في البناء. فإذا كان الهدف من مباني املسككككككتوطنة الجديدة إيواء خريجي 

كانت املواصكككككككككفات املطلوبة  وبهذا  فإن املباني سكككككككككيخطط لها وتنفذ لهذا الغرض وحده مهما ،العشكككككككككوائيات

عمليكات التنفيكذيكة متكدنيكة ألن من املتوقع أن السكككككككككككككككاكن ال خيكار لكه مكا دام هنكاك الفمن الطبي ي أن تكون 

 سقف يعيش تحته.
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 رفع مستوى العشوائيات

وتتضككككمن تحسككككينات عينية،  ،سككككتراتيجية لتجديد الحضككككراتحسككككين حال العشككككوائيات عبارة عن 

ا بين املواطنين ومجموعات ا ومحليًّ وتجري تعاونيًّ  ،وبي ية للعشوائيات ،وتنظيمية ،واقتصادية ،واجتماعية

. والهدف الرئيس من رفع مسككككككككككتوى العشككككككككككوائية هو رفع مسككككككككككتوى (1)اجتماعية وأعمال والسككككككككككلطات املحلية

مثل  ،سككاسككيةمعيشككة املقيمين في العشككوائيات. كثير من العشككوائيات يعوزها خدمات السككلطات املحلية األ 

والتعامل مع النفايات من مياه ملوثة وعطنة ومواد صككلبة. وعملية  ،والصككرف الصككحي ،مياه الشككرب النقية

البنك الدولي  رفع مسكككككككتوى العشكككككككوائيات يسكككككككتخدم باألسكككككككاس في مشكككككككروعات مسكككككككتلهمة من أو يشكككككككارك فيها

ر الحضري في الدول النامية. غير هم من التطويموالوكاالت املشابهة. ويراها املروجون لها كجانب ضروري و 

جية ناجحة، حي  يشكككيرون إلى سكككتراتيان تحسكككين أوضكككاع العشكككوائيات أن العديد من الناس ال يقتنعون بأ

سككككواء بما يرجع بفائدة لسكككككان العشككككوائيات أو بأسككككلوب فعال على  ،الصككككعوبات في توفير املوارد الضككككرورية

ون لتحسين أوضاع العشوائيات تتضمن إنشاء مأوى لسكان املدى الطويل. والبدائل التي يحبذها املعارض

 نفسها( أو إزاحة سكانها بالقوة من األراض ي التي يشغلونها.  التحتيةالعشوائيات )بدال من إصالح البنية 

فإن العشككوائيات تشكككل قضككية ضككخمة تعترض التطوير والتنمية ألنها بتعريفها مناطق  ،اوعموم  

وموارد مياه الشكككككككرب النقية،  ،مثل التصكككككككريف الصكككككككحي ،سكككككككية والقدرات الكافيةيعوز سككككككككانها املوارد األسكككككككا

. وقكككد حكككاولكككت الحكومكككات البحككك  عن حلول (2)واملسكككككككككككككككككاكن غير املئهكككالككككة أو املككككان غير الككككافي للمعيشكككككككككككككككككة

وكان من بين الحلول املقترحة تحسككككين أحوال العشككككوائيات ومدها بما ينقصككككها من أسككككاسككككيات  ،شكككككاليةلل 

، مثل التحتيةسكككتراتيجية لتحسكككين البنية فع مسكككتوى العشكككوائيات باألسكككاس هو االزمة للحياة البشكككرية. ور 

في  للمقيمين توفير موارد املياه والصككرف الصككحي ملجتمعها. هذا باإلضككافة إلى أن الوضككع القانوني الضككعيف

سككتراتيجية تحسككين األحوال إضككفاء الطابع القانوني على الحق في األرض العشككوائيات يقتةكك ي أن تتضككمن ا

 اليد.التي أنش ت عليها العشوائيات  حي  إن غالبيئها أنش ت على ملكيات شائعة أو بوضع 

حسككككككين البنية سككككككتراتيجية لتألحوال املعيشككككككية في العشككككككوائيات كاوقد تطورت فكرة رفع مسككككككتوى ا

والتي بككدأت في منصككككككككككككككف القرن  ،للعشككككككككككككككوائيككات نتيجككة حقبككة من النمو الحضككككككككككككككري غير املسككككككككككككككبوق  التحتيككة

نظرا للتحول السككككككككككككريع من  ،العشككككككككككككرين  حي  إن ثلثي النمو السكككككككككككككاني في العالم كان في املناطق الحضككككككككككككرية

ا في تعداد سكان الحضر نمو   اقتصاديات قائمة على الزراعة إلى تغلغل القطاع الصنا ي. ولم يشهد العالم

ال مثيل له بالنسكككككككككبة ملدن عديدة، بما في ذلك املدن املليونية )مدن يسككككككككككجها ما  ابل إن هناك نمو   ،فحسكككككككككب

                                                 
(1)  "What Is Urban Upgrading?" MIT. 

(2)  "United Nations Millennium Development Goals." United Nations. 
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( مليون نسكككككككككككمة(، مثل طوكيو. ومن املتوقع 20( مليون( ومدن مفرطة الكثافة )مدن تزيد عن )8) يزيد على

 .(1)(2025)أن تظهر مدن مثل طوكيو في آسيا بحلول 

ا هي مدن الدول النامية  على سكككككبيل املثال والعامل الرئيس في هذا النمو هو أن املدن األسكككككرع نمو  

( مرة تعدادها في منتصككف القرن العشككرين. 40والجوس في نيجيريا، أصككبح تعدادها ) ،مدن دكا في بنجالدش

 وغكككالبيكككة هكككذا النمو نتيجكككة الهجرة الجمكككاعيكككة من املنكككاطق الريفيكككة والتوجكككه نحو العيش في الحضككككككككككككككر على

الدول  ا على بيئة الحضكككككككر فيا ضكككككككخم  مسكككككككتوى العالم. والزيادة الهائلة املتسكككككككارعة في تعداد السككككككككان أثر تأثير  

 نمت العشوائيات بصورة غير مسبوقة.  التاليحي  يصعب االستعداد لها  وب ،النامية

ولم تكن الدول تعير مسألة اإلسكان االهتمام الالزم حت  سبعينيات القرن العشرين. وكان هناك 

وهي دعم شككككككككككككراء املنازل،  ،ثالثة حلول أمام املجتمع الدولي بالنسككككككككككككبة ملصككككككككككككاعب اإلسكككككككككككككان في العالم الثال 

إشككككككككادة املنازل من وحدات مصككككككككنعة تتطلب مجرد عملية تركيب )أكشككككككككاك عصككككككككرية(، واملسككككككككاعدة الذاتية و 

. غير أن الناس سككككككككرعان ما أدركوا النقص في متطلبات الضككككككككروريات املعيشككككككككة والحاجة إلى حلول )2(املنظمة

 .(3)ومن هنا نشأت فكرة رفع مستوى العشوائيات ،جذرية مباشرة

بعك الحكومات بدأت تتبن  معالجة إشكككككككككككككالية العشككككككككككككوائيات بأسككككككككككككلوب قائم على أسككككككككككككاس األمر 

يته عن طريق رفع املسككككككككككككتوى الواقع، ومراعاتها على أنها ليسككككككككككككت كارثة بل هي فرصككككككككككككة لتطوير الحضككككككككككككر وتنم

لجون ( 1972)عام سكككككككككتراتيجية اسكككككككككتلهمت من كتابات نظرية في في العشكككككككككوائيات القائمة. تلك اال  املعيتككككككككك ي

مهندس معماري بريطاني له كتابات مسكككككككككككهبة عن اإلسككككككككككككان ومنظمات املجتمع.  ،(5)،(4)(John Turnerترنر )

( في اليدوالتي قضككككككاها في مسككككككتوطنات عشككككككوائية )بوضككككككع  ،ولقد تأثرت كتاباته بفترة التكوين الشككككككخصكككككك ي له

تقتصكككككككككككر على معالجة مشكككككككككككاكل اإلسككككككككككككان  أال(. وتتضكككككككككككمن رؤيته أن الحكومات يجب 1965-1957بيرو في )

بنفسكككها، ولكن عليها أن تتناول كل معضكككالت العشكككوائيات في املنطقة. وبهذا إذا قامت بتوفير صكككرف صكككحي 

 جيد، ومياه نقية، وطرق جيدة للمت ي، فإن الناس سيحسنون مدو هم الشخصية بالتدريج. 

                                                 
(1)  Davis, Mike. Planet of Slums. London: Verso, 2006. 

(2)  Strassmann, W. Paul. 1998. "Third World Housing." The Encyclopedia of Housing. Ed. 

Willem Van Vliet. Thousand Oaks, CA: Sage. 589-92. 

(3)  Strassmann, W. Paul. 1998. "Third World Housing." The Encyclopedia of Housing. Ed. 

Willem Van Vliet. Thousand Oaks, CA: Sage. 589-92. 

(4)  Turner, John F. C., and Robert Fichter. Freedom to Build; Dweller Control of the Housing 

Process. New York: Macmillan, 1972. 

(5)  Turner, J. F. C. (1996) Tools for building community: an examination of 13 hypotheses, 

HABITAT International, 20, see pages 339–347. 
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األسككككككاسككككككية كأي منطقة سكككككككنية  التحتيةحي  إن رفع مسككككككتوى العشككككككوائية يتضككككككمن توفير البنية 

مياه الشككككككككككرب املأمونة، والتوزيع الكهربائي اآلمن، ورصككككككككككف الطرق،  الصككككككككككحي، وتوفيرأخرى  مثل الصككككككككككرف 

. هذا إلى جانب جمع (1)وتصككككككككككريف مياه املطر، ومحطات املواصككككككككككالت العامة )الحافالت أو املترو أو القطار(

 ،األخرى، وتوفير خدمات البلدية التي تقدمها لسكككككككككككككككان املدينةالقمامة باألسككككككككككككككلوب املتبع في أحياء املدينة 

على  تعليمفر للعشككوائية مدارس املراحل األولى من الابصككرف النظر عن مسككتواهم املعيتكك ي. وحبذا أن يتو 

 بما في ذلك رياض األطفال.  ،أقل تقدير

 –ن الدائم فر للعشككككككككوائيات الخدمات األسككككككككاسككككككككية والتأمياولنجاح ذلك األسككككككككلوب يفترض أن تتو 

بالتعهد للسكككككككككان بأن العشككككككككوائيات لن تهدم وأن سكككككككككانها لن يتم إخالؤهم. عندئذ سككككككككيبدأ املسككككككككتوطنون في 

إعادة بناء مسككاكجهم وترميمها والحفاظ عليها، وسككيسككعون كي يتطلع مجتمعهم إلى تحسككين معيشككئهم، وعبر 

 أي دولة فقيرة(.الوقت سيسعون إلى جذب االستثمارات من منظمات الحكومة واألعمال )ك

 وبينما تمسكت بعك الدول مثل الصين بسياسة اإلخالء القسري بقوة الجرافات للمستوطنات

  فإن العديد من الدول (2)والتي تشكككككككككل العديد من العشككككككككوائيات ،اليدعليها املقيمون بوضككككككككع  التي اسككككككككتولى

ن  ساكستوى بدأت تدريجيا بالرضوخ ل مر الواقع واالنتقال إلى سياسات رفع م م 
 
نوها العشوائيات، حي  أ

من إخالء مدو هم. مثال لذلك البرازيل التي تحولت بعيدا عن سككياسككة اإلزالة إلى مشككاريع التجديد الحضككري 

. فقد ثبت أن الرقي بمسككتوى العشككوائيات أسككهل (3)عن طريق سككياسككة الترقي بمسككتوى العشككوائيات املتدني

لعالقات العامة الذي يخرج على الناس بصككككككككككككككور الجرافات وهي وأقل نفقة إلى جانب أنه يغني عن كابوس ا

 تزيل املساكن أيا كان حالها.

ات سككككككياسككككككية رسككككككمية للقيام بتحسككككككين آليغالبية الدول لم يكن لد ها ف ،ومع ذلك وإلى وقت قريب

العشككككككككوائيات عبر السككككككككنين. ولقد أخذ  إشكككككككككاليةأحوال العشككككككككوائيات كأمر واقع ال مفر منه. وبهذا تفاقمت 

البنكككك الكككدولي على عكككاتقكككه تولي العكككديكككد من مشككككككككككككككككاريع تحسككككككككككككككين حكككال العكككديكككد من العشككككككككككككككوائيكككات الكبرى في 

، ولكنه في األسككاس لم يكن ليحل مشكككلة العشككوائيات، بل كان ببسككاطة (4)ات من القرن العشككرينيالثمانين

ئيات حول يصكككككككككلح من حال العشكككككككككوائيات القائمة  إذ إن هناك قرابة من مليار نسكككككككككمة يعيشكككككككككون في عشكككككككككوا

                                                 
(1)  What is Urban Upgrading The World Bank Group, MIT (2009). 

(2)  "China's Migrant Workers: No Place to Call Home." The Economist. 7 June 2007. 

(3)  The State of the World's Cities 2010/11: Cities for All : Bridging the Urban Divide. London: 

Earthscan, 2010. 

(4)  Field E.and M. Kremer.2006."Impact Evaluation for Slum Upgrading Interventions", Doing Impact 

Evaluation Series No.3, World Bank Thematic Group on Poverty Analysis, Monitoring and Impact 

Evaluation. 

http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/whatis/what-is.html
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  وسياسة تحسين أوضاع العشوائيات لن (1)(2030العالم  غير أن ذلك الرقم قد يتضاعف بحلول سنة )

 يؤثر في الهجرة الجماعية من الريف الفقير إلى املدن.

تفاق عليها من قبل أعضكككككككككاء األمم ( وضكككككككككعت "الغايات اإلنمائية ل لفية" وتم اال2000وفي سكككككككككنة )

هي الحرص على اسكككككككككككككتدامة البيئة، وواحد من  الغاية السكككككككككككككابعة تباإلجماع  حي  كاندولة(  192املتحدة )

أهداف تلك الغاية هو إنجاز تحسكككككككككككككينات محسكككككككككككككوسكككككككككككككة في حياة مائة مليون نسكككككككككككككمة على األقل من سككككككككككككككان 

 إلى قضككككككككككككية العشككككككككككككوائيات، فإنها أعادت التركيز على . وملا تطرقت الغايات اإلنمائية ل لفية(2)العشككككككككككككوائيات

-UN) هابيتات-فيف من مشكككلة العشككوائيات. وقام برنامج مأوى التابع ل مم املتحدة املعروف بيو إنالتخ

HABITAT ًّا بدعم سكككككككككككياسكككككككككككقة تحسكككككككككككين أحوال العشكككككككككككوائيات، وجعلها واحدة من الطرق التي يجب ( رسكككككككككككمي

 .(3)بها قبل كل ش يء لتجديد الحضر بالنسبة للعشوائياتاالهتمام 

 :هكككابيتكككات، فكككإن دول -( الصككككككككككككككككادر عن يو إن2007 2006ووفقكككا لتقرير أحوال املكككدن في العكككالم )

. (4)مصككككر، وجنوب أفريقيا، واملكسككككيك، وتونس، وتيلندا تتميز في جهودها إزاء تحسككككين حاالت العشككككوائيات

العشككككككككككككككوائيات قد انخفك في العديد من الدول )رغم حقيقة أن معدل النمو ما وفي الواقع إن معدل نمو 

ا وأن العشكككوائيات لن تختفي ولن تتقلص(. وأشكككار التقرير إلى أن وقف نمو العشكككوائيات أو حت  زال إيجابي  

 رئيسكككككككككككككككة مكاليككةإبطككاءهكا في املكدن حول العككالم على الكدول أن تقوم ببعك الخيككارات الصككككككككككككككعبككة وتخصككككككككككككككص 

العشككككوائيات( حت   مسككككتوى  البنك الدولي، كالعب أسككككاسكككك ي على نطاق العالم للترويج لتحسككككين )بمسككككاعدة

 .(5)تحقيق غايات التنمية األلفية بالنسبة لرفع عدد كبير من العشوائيات من هاوية الفقر يمكن

( بعك العوائق الشككككككككككائعة Habitat for Humanity Internationalووفقا ملأوى للبشككككككككككر الدولية )

 تعترض تحسين حال العشوائيات تتضمن:التي 

 قانونية وتنظيمية غير كافية. اظم  ن 

 ئحات تنظيم األراض ي املفرطة.ال  

                                                 
(1)  Eaves, Elisabeth. "Two Billion Slum Dwellers." Forbes. 11 June 2007. 

(2)  "United Nations Millennium Development Goals." United Nations. 

(3)  The State of the World's Cities 2010/11: Cities for All : Bridging the Urban Divide. London: 

Earthscan, 2010. 

(4)  The State of the World's Cities Report 2006/2007: the Millennium Development Goals and 

Urban Sustainability: 30 Years of Shaping the Habitat Agenda. London: Earthscan, 2006. 

(5)  The State of the World's Cities Report 2006/2007: the Millennium Development Goals and 

Urban Sustainability : 30 Years of Shaping the Habitat Agenda. London: Earthscan, 2006. 

https://en.wikipedia.org/wiki/UN-HABITAT
https://en.wikipedia.org/wiki/UN-HABITAT
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 لتمييز بين الجنسين.ا 

 ظم تسجيل األراض ي الفاسدة، غير فعالة، أو غير كافية.ن 

 فكك الحماية العرفية والتقليدية.ت 

 .(1)ياب اإلرادة السياسية للتغلب على املشكلةغ 

 جون ترنر أطروحة 

درس ترنر وقدم االسكككككككككككتشكككككككككككارة في عدد من برامج إعادة البناء وتحسكككككككككككين أحوال العشكككككككككككوائيات التي 

ا من مبادرة تطوير املجتمع في أنحاء الدولة. وفي الحقبة التي قضككككككككككككككاها ترنر في بيرو، كانت الدولة كانت جزء  

العتماد على النفس. وموقف ترنر ا في الحوار حول سككككككككككككككياسككككككككككككككة اإلسكككككككككككككككان وتنمية املجتمع ودور اا ريادي  مركز  

النظري تكون في هكذا املضككككككككككككككمون وجمع جوانكب من أعمككال منظرين للحضككككككككككككككر من بيرو هم فرنكادو بيالونكده 

(Fernando Belaúnde( وبدرو بلتران ،)Pedro Beltrán( وكارلوس دلجادو ،)Carlos Delgado.) 

تحسككككككين بيئة املعيشككككككة في العشككككككوائية. يرى ترنر أن البديل األفضككككككل من هدم املسككككككاكن وإزالئها هو 

فلو أن الحكومات ممثلة في بلديات املدن استطاعت أن تنظف العشوائيات القائمة من النفايات البشرية 

غير الصكككحية، واملياه امللوثة والقمامة  وأن تخلصكككها من الطرق الوحلية غير املضكككاءة، فبإمكان الحكومات 

يعيشكككككككون في العشكككككككوائيات قد أبدوا مهارات  اليد الذين . فواضكككككككعو(2)أن ال تقلق من وجود مسكككككككاكن األكواخ

التي  التحتيةوسكككوف يحافظون ويصكككونون البنية  ،بالنسكككبة إلدارة األراضككك ي واالسكككتفادة مجها عاليةتنظيمية 

 .(3)ستوفر لهم

وأطروحة ترنر املركزية هي أن من األفضككل أن يقوم السكككان بتوفير وإدارة املسككاكن التي يعيشككون 

 
 
 من أن تدار مركزيا بالحكومة. واألطروحة تتلخص في أن االعتراض العام على تغيير السككككككككككككككياسككككككككككككككة فيها بدال

العامة التي تزيد من صككككالحية املسككككتخدم على التحكم في مسكككككنه على حسككككاب الحد من تدخل املؤسككككسككككات 

لسككككككنية له رؤية معينة املركزية هو أن معايير اإلسككككككان سكككككتتدنى. واملعارض لحرية السكككككاكن في تولي أموره ا

لكجها تمثل رؤية املعارض ملا يريد أن تكون و فرة  اإلى أمور يمكن تحقيقها باملوارد املتو  وهي ال ترقى ،للمعايير

 عليه حالة اإلسكان. 

                                                 
(1)  Habitat for Humanity Shelter Report. 2008. 

(2)  Jim Kemeny, 'Community-based home and neighbourhood building: An interview with John 

Turner', Housing, Theory and Society, 6 (1989), 157-164. 

(3)  John Turner, Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments, Ideas in 

progress (London: Marion Boyars, 1976). 
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وبالنسككككككككككككككبة لالعتماد على النفس في بناء وإدارة املسككككككككككككككاكن وأحياء الجوار، أكد ترنر على ضككككككككككككككرورة 

 اسككتسككقاء شككمال العالم دروسكك
 
، (1)من املدن السككريعة النمو في جنوب العالم. وخالل عدة دراسككات عملية ا

ناس ألن ال ،عرض بجالء حقيقة أن األحياء التي صكممئها مجموعات محلية كانت أفضكل بمراحل عن غيرها

ت . وليس من املهم إذا منح(3)،(2)وبهذا يجب أن يمنحوا حرية البناء ،مع ظروفهم لد هم الخبرة التي تتماشكككك  

  ففي هكذا اإلطكار يكون دور الحكومة اليككدالحكومكة حريكة البنككاء للسكككككككككككككككككان أو انتزعكت تلككك الحريكة بوضككككككككككككككع 

حدث نقلة فكرية ترجح الخبرة ا توكذلك املهنيين من مهندس ي عمارة وإنشاء أن يقوموا بدور التمكين  وبهذ

 . (4)عليهاواملعرفة املحلية على التكنوقراطية وأشكال املعرفة املهنية املتعارف 

وعلى نقيك سككككككككياسككككككككات "دعم املسككككككككاعدة الذاتية" التي يتبعها البنك الدولي التي تنسككككككككب إلى ترنر، 

بل يذهب إلى  ، همحي  إنه ال يكتفي بأن يقوم السكككككككككككككككان ببناء مسككككككككككككككاكجهم وأحيا ،ةاليفإن رؤيته أك ر راديك

ن اإلمكككككانككككات كككككاملككككة ملثككككل هككككذه إقع . وفي الوا(5)أن عليهم التحكم في التمويككككل واإلدارة أبعككككد من ذلككككك ويرى 

لم تتحقق على أرض الواقع رغم بعك املحاوالت في أوروبا بإشككككراك السكككككان في القرارات املتعلقة  املشككككاركة

في العقدين  (participatory architectsببناء بيئئهم. مثاال على ذلك: املهندسككككككككون املعماريون التشككككككككاركيون )

 community technical aidن، ومراكز املسككاعدات الفنية للمجتمع )السككادس والسككابع من القرن العشككري

centres فككككككككككي املككككككككككمككككككككككلكككككككككككككككككككككة املككككككككككتككككككككككحككككككككككدة، وحككككككككككركككككككككككة املشكككككككككككككككككككككككاركككككككككككة السككككككككككككككككككككككككككككككككككنككككككككككيككككككككككة اإلسككككككككككككككككككككككككككككككككككنككككككككككدنككككككككككافككككككككككيككككككككككة )

(Scandinavian cohousing movement( وأعمال املعماريين مثل والتر سيجال ،)Walter Segal.) 

فيهككا  ى املككدن الكبرى التي تجر  وبككالطبع هنككاك عوائق اجتمككاعيككة وسككككككككككككككيككاسككككككككككككككيككة لتنفيككذ رؤيككة ترنر في

 ،عملية تحدي  يتصكككككككككدرها خبراء التخطيط العمراني الذين ال يسكككككككككتسكككككككككيغون التباين في التخطيط في املدن

وككذلكك شككككككككككككككرككات التعمير  ،وككذلكك مجكالس البلكديكات التي تنكاهك حريكة البنكاء وتفرض اللوائح التنظيميكة

هناك من يرى أن األمر لو ترك للسكككان ألدى ذلك التي تسككئهل بناء وحدات مسككتنسككخة من نماذج مألوفة. و 

                                                 
(1)  Habitat International Coalition, Bertha Turner, John Turner (eds.), Building Community: A 

Third World Case Book (London: Building Community Books, 1988). 

(2)  Stuart Mackrell, John Turner et al., 'Freedom to build: Squatter settlements, self made 

communities, mass housing in the developing countries, do it yourself design, participation 

and the use of power, the profession's role in an explosively divided world', RIBA Journal, 81 

(1974). 

(3)  John Turner, 'Architecture that Works', Ekistics (Special Issue: Housing by the people for the 

people), 27 (1969). 

(4)  John Turner and et al., 'The Architecture of Democracy', Architectural Design, 38 (1968). 

(5)  Ray Bromley, 'Peru 1957-1977: How time and place influenced John Turner's ideas on 

housing policy', Habitat International, 27 (2003), 271-292. 

http://www.spatialagency.net/database/community.technical.aid.centres
http://www.spatialagency.net/database/community.technical.aid.centres
http://www.spatialagency.net/database/co-housing
http://www.spatialagency.net/database/walter.segal
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خاصكككككككة عندما يريد السكككككككاكن بيع ملكيته أو تضكككككككطره الظروف إلى ترك منزله.  ،إلى بضكككككككاعة تافهة غير رائجة

 .(2)،(1)وخاصة في ظل الديناميكية االجتماعية الجارية ،والساكن في بيت ال يسكن إلى األبد

 أعمال والتر سيجل 

معماري معروف بتصككككككككككميمه ألسككككككككككلوب البناء الذاتي للمسككككككككككاكن القائم على والتر سككككككككككيجل مهندس 

وفي األصككككككككككككل قام سككككككككككككيجل بتطبيق هذا الطراز كحل لبناء  تشككككككككككككييد هيكل خشككككككككككككبي ووحدات جاهزة التركيب.

ن اسككككككككككككتخدام طرازه لبناء أخري مسكككككككككككككن مؤقت ورخيص ألسككككككككككككرته. ولكنه سككككككككككككرعان ما أدرك متانته وإمكانية

سككككككواء  ،( يتميز بمرونته وانفتاحه لرغبات مسككككككتخدمهmodular systemبنائية )بيوتهم. ونظام الوحدات ال

سككتخدم البناء التحكم ي. وهذا األسككلوب املعماري يمكن ملفي عملية البناء نفسككها أو في االسككتعمال املسككتقبل

على  . ويمكن تصكككككور أسكككككلوب سكككككيجل في البناء على أنه رد نقدي لطريقة بناء املسكككككاكن املتجانسكككككة(3)في بي ته

والتي يعوزها أي احتمال ملسككككككككاهمة السككككككككاكن أو إدخال مالمح خاصككككككككة مالئمة  ،نطاق واسككككككككع في ذلك الوقت

 .(4)للساكن

 
 .( مثال حديث للبناء على طراز سيجل، تصوير كاي جرين43شكل )

                                                 
(1)  Rod Burgess, 'Petty commodity housing or dweller control? A critique of John Turner's views 

on housing policy', World Development, 6 (1978), 1105-1133. 

(2)  Richard Harris, 'A double irony: the originality and influence of John F.C. Turner', Habitat 

International, 27 (2003), 245-269. 

(3)  Walter Segal, Home and Environment (S.l.: Leonard Hill, 1948). 

(4)  Kate Wharton, "A Man on His Own [Interview]," Architects Journal, 187 (18)(1988): 78-80. 
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 .موكس يسيجل، تصوير كريس  مبنية على طراز  ( بيوت44شكل )

( بلندن في العقد السككككككابع من القرن Lewishamوقد طبق أسككككككلوب سككككككيجل في البناء في لويسككككككهام )

حي  إن املواقع كانت صككككككككككككككغيرة إلى حد ال  ،عندما أتاح مجلس املدينة ثالثة مواقع للبناء الذاتي ،املاضكككككككككككككك ي

ذلكككك املضككككككككككككككمون إال أن  ا. ورغم أن طريقكككة البنكككاء الكككذاتي ككككانكككت مالئمكككة للغكككايكككة فييسككككككككككككككمح بتعميرهكككا تجكككاريككك  

. وقد تم التصككككككككككككميم (1)املفاوضككككككككككككات اسككككككككككككتغرقت خمس سككككككككككككنوات من قبل أن يمنحه الترخيص في نهاية األمر

، حي  اسككككككككتخدمت مواد متاحة يسككككككككهل اسككككككككتعمالها ويغني عن (2)(Jon Broomeبالتشككككككككاور مع جون برووم )

 ااألسككككككاسككككككية والخدمات، فإن ألواح   الحاجة إلى املهن الرطبة. وبمجرد إقامة األطار الخشككككككبي ووضككككككع الئهوية

، رئيسككككككككككككككةمتجانسككككككككككككككة األحكام تثبت في أماكجها وفق حاجات املسككككككككككككككتخدم. وتم تزويد كل بناء ذاتي الخطط ال

ومواصككككفة تشككككرح خطوات اإلنشككككاء. وباسككككتخدام شككككبكة محددة، أمكنه تكييف نظام اإلنشككككاء  ،الشككككطائرو 

اته وربطها. وملا كانت العائلة بأكملها تشكككككارك في ، والذي تم تسكككككمير مكونالتعليقالخفيف والجاف والسكككككهل 

 املجتمع،البناء مع تواجد األطفال وكبار السن في املوقع، فإن عملية البناء ذاتها ولدت إحساسا قويا بروح 

به بالنسككبة للنشككاء واملشككاركة في تصككميم املنزل.  ا يحتذىيد أصككبحت طريقة سككيجل نموذج  وبالنسككبة للعد

                                                 
(1)  London County Council, Housing: The Post-War Work of the London County Council. [Three 

Articles by Walter Segal.] (London: St. Magraret's Technical Press, 1949). 

(2)  Jon Broome, "Segal Method Revisited," Architects Journal 202, no. 20 (1995). 
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ه في سككككككككككككككاليببالترويج أل  حاليا( Walter Segal Self-Build Trustوالتر سككككككككككككككيجل للبناء الذاتي )ئتمانة اوتقوم 

 . (5)،(4)،(3)،(2)،(1)البناء

 نيةاالسكالشراكة 

الشراكة السكانية هي حراك لتطوير اإلسكان الذي بدأ في العقد السادس من القرن العشرين في 

( بمعن  املجتمعات الحية. فمع زيادة عدد النسككاء Bofaellesskaberحي  سككميت بوفيلسكككيبر ) ،الدنمارك

وتحضككككككككككككككير وجبات املسككككككككككككككاء،  ،وخاصككككككككككككككة رعاية األطفال ،العامالت تولدت رغبة للحد من حمل العمل املنزلي

 وذلككككككككك مككككككككن خككككككككالل الككككككككخككككككككدمككككككككات الككككككككجككككككككمككككككككاعككككككككيككككككككة املشكككككككككككككككككككككتككككككككركككككككككة بككككككككيككككككككن الككككككككجككككككككيككككككككران. كككككككككمككككككككا أن الشكككككككككككككككككككككراكككككككككة 

 وتككحسكككككككككككككككيككن اإلحسككككككككككككككككككككاس الككجككمكككككككا ككي   ،جككتككمكككككككاعككيكككككككةالسككككككككككككككككككنككيكككككككة بكككككككدت وككككككككأنككهكككككككا تككحسكككككككككككككككن مككن الككعككالقكككككككات اال 

نموذج  احاليًّ أصككككبح  ،وما بدأ كحل إسكككككاني للطبقة املتوسككككطة حاصككككل على إقبال كبير من األسككككر الصككككغيرة

 بككككيككككن جككككمككككيككككع املككككجككككمككككوعكككككككات االجككككتككككمكككككككاعككككيكككككككة، وانككككتشكككككككككككككككككر فككككي عكككككككدد مككككن دول  اشككككككككككككككككككككائككككعككككككك   اإسكككككككككككككككككككككككككان سككككككككككككككككككككائكككككككد  

حي  سككككككياسككككككات الحكومة والدعم قد  ككككككجع التنمية. كما أن الشككككككراكة السكككككككنية القت  (7)،(6)شككككككمال أوروبا

حي  أصبحت الشراكة السكنية أجندة  ،ونيوزيلندا ،وكندا ،شعبية متزايدة في الواليات املتحدة األمريكية

ولكن بصككككككورة  (ecovillagesبي ية أك ر جالء، تشككككككارك في العديد من الجوانب املتشككككككابهة مع القرى البي ية )

ا نمت الشراكة السكنية في الحركات املجتمعية املغلقة وتاريخيًّ  .(8)، وأصغر كنسخة حضريةراديكاليةأقل 

 Charlesوالنسككككككككككككككويكككة في القرن التككككاسككككككككككككككع عشككككككككككككككر والقرن العشككككككككككككككرين، بمكككا في ذلكككك كتيبككككة تشكككككككككككككككككارلز فورير )

Fourier's phalanxوحرككة مكدن الحكدائق ) ( مليلوسككككككككككككككينكا فكاي بيرسMelusina Fay Peirce وإبنيزر هوارد )

(Ebenezer Howard.) 

                                                 
(1)  Peter Blundell-Jones, "Walter Segal: 1907-85 [Obituary]," Architectural Review 178, no. 

1066 (1985). 

(2)  Colin Ward, "Homing in on Sleeping Out," Architects Journal 187, no. 28 (1988). 

(3)  "Green Credentials: Housing in Brighton by Architype.," RIBA Journal 106, no. 5 (1999). 

(4)  Stephen Greenberg, "Segal sense: Walter Segal: An Architecture of Understanding 

[Exhibition Review]," Architects Journal 187, no. 22 (1988). 

(5)  John McKean, Learning from Segal: Walter Segal's Life, Work and Influence (Basel: 

Birkhäuser, 1989). 

(6)  Clare Cooper Marcus, 'Site planning, building design and a sense of community: an analysis 

of six cohousing schemes in Denmark, Sweden, and the Netherlands', Journal of architectural 

and planning research, 17 (2000): 146-163. 

(7)  Martin Field,Thinking about CoHousing.The creation of intentional neighbourhoods (London: 

Diggers &  Dreamers, 2004) 

(8)  Dorit Fromm, 'American cohousing: the first five years', Journal of architectural and planning 

research, 17 (2000): 94-109. 

http://www.spatialagency.net/database/ecovillages
http://www.spatialagency.net/database/fourierist.community
http://www.spatialagency.net/database/fourierist.community
http://www.spatialagency.net/database/peirce
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جوارات اإلسككان املشكترك التي بنيت لهذا الغرض عادة تتكون من بيوت خاصكة تشكارك في ومباني 

املرافق حي  السكككككككككككككان يملكون أماكن سكككككككككككككانهم ويشككككككككككككاركون في ملكية املرافق الجماعية. تلك الجوارات لها 

م تلككك وتعمككل في العككادة على أسكككككككككككككككاس القرارات املتفق عليهككا. و ج ،إدارة ذاتيككة من خالل اجتمككاعككات رتيبككة

وتختلف نسككككككككككككككبكة وسكككككككككككككككائكل الراحكة العكامكة والخكاص، ولكن  ،( وحكدة40-10) املنشككككككككككككككئكات يختلف فيكون بين

غالبيئها يحتوي على مطابخ خاصكككككككككة باإلضكككككككككافة إلى مطبخ جما ي. وبين املرافق املشكككككككككتركة مغسكككككككككل ووسكككككككككائل 

 تدفئة والنقل ومساحة مفتوحة وغرف استضافة. 

نيكككككككة النكككككككاجحكككككككة في الكككككككدنمرك، وتنججكككككككاردن وهنكككككككاك العكككككككديكككككككد من مخططكككككككات الشككككككككككككككراككككككككة السككككككككككككككك

(Tinggårdenمن أقدم األمثلة التي بنيت في ) (، والتي بنيت بناء على مسابقة ملستوطنات بديلة 1978) عام

حي  نسككق تصككميم  (Vandkunstenنظمئها الحكومة الدنماركية. وقد صككممها ممارس العمارة فانكنسككتن )

في بيوتهم وفق الحاجة بإضككككككككككككافة غرف أو إلغا ها إلى شككككككككككككقق  الشككككككككككككقق يتيح للعائالت التوسككككككككككككع أو التضككككككككككككييق

 متالحمة معها. 

وفي مسككككككتعمرة حديثة للمسككككككاكن املشككككككتركة املبنية املصككككككممة لغرض ما في اململكة املتحدة بمدينة 

(، تتضككككمن مسككككاكن تتراوح بين أربع غرف إلى شككككقق Gloucestershire) ( بجلوسككككسككككترشككككايرStroudسككككتراود )

على مبادرة من السكككككككان، تكونت شككككككركة لتعمير املوقع  ( وحدة في مجموعها. وبناء  32وتتضككككككمن ) ،اسككككككتوديو

 (، املتخصككككككككصككككككككة في املسككككككككاكن املشككككككككتركةArchitypeوتملك حر خالص. وقام بالتصككككككككميم شككككككككركة أرشككككككككيتيب )

حي   ،املسكككتقبل. وتتضكككمن املسكككتوطنة بيت شكككياع في مركز املوقع ليشكككمل مطبع شكككائعبالتشكككاور مع سككككان 

تصككككدر في اجتماع شككككهري لجمعية املالك، التي  اليوميةيلتزم السكككككان بالطمي فيه مرة في الشككككهر. والقرارات 

، إلخ. وبهذا فمن خالل التصككككككككككككككميم املكاني ... تشككككككككككككككمل مجموعات تتعامل مع املطبخ، والحديقة والصككككككككككككككيانة

وتسككاعد في  ،واملرافق املشككتركة والبنية االجتماعية يمكن للشككراكة اإلسكككانية تشككجيع التفاعل بين السكككان

 .(2)،(1)إيجاد مجتمع مترابط ومرن 

 للمجتمعمراكز املساعدة الفنية 

( CTACsفي نهاية سكككككككككبعينيات القرن املاضككككككككك ي نشكككككككككأت مراكز املسكككككككككاعدة الفنية للمجتمع  كتاكس )

( ومجلس Ralph Erskineين من املمارسكككككككين مثل رالف إرسككككككككين )اليمجتمع املعماريين الراديكنتيجة تنظيم 

يحككككاولون البحكككك  عن بككككدائككككل  وا(، والككككذين كككككانArchitects' Revolutionary Councilالثوري للمعمككككاريين )

                                                 
(1)  Martin Field, CoHousing in Britain (London: Diggers & Dreamers, 2011). 

(2)  Jo Williams, 'Designing Neighbourhoods for Social Interaction: The Case of 

Cohousing', Journal of Urban Design, 10 (2005): 195. 

http://www.spatialagency.net/database/architype
http://www.spatialagency.net/database/participation.1970s
http://www.spatialagency.net/database/architects.revolutionary.council.arc
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 وما ترتب على ذلك باسككككككككتبدال ،لبرامج إزالة العشككككككككوائيات في منتصككككككككف العقد السككككككككادس من القرن املاضكككككككك ي

وما يتضمن ذلك من  ،العشوائيات ببناء مستعمرات مجموعات مساكن عامة بشكل سريع وواسع النطاق

(، حي  عمل مجلس 1969) عام توابع غير مرغوب فيها. وسكككككككككككككبق إنشكككككككككككككاء كتاكس مشكككككككككككككروع عمل الجوار في

فككإن النموذج  ،ليفربول مع ملجككأ، بمثككابككة عمككل خيري ملن ال مككأوى لهم. ورغم أن املشككككككككككككككروع لم يعمر طويال

ه نفوذ خصككككككككككككائيين اجتماعيين كان لري محلي من معماريين، ومخططين، وأسككككككككككككتشككككككككككككااأدى إلى تكوين مكتب 

 .(1)أوسع

واملجتمعككككات املحليككككة التي كككككانككككت تقوم بككككإعككككادة التعمير وجككككدت مسكككككككككككككككككاعككككدة من عككككدة مجموعككككات 

تطوعيكة ومهنيكة غير أن املعمكاريين لم يكن لهم حق في تقكديم خكدمكات مجكانيكة وفق مكدونكة السككككككككككككككلوك امل ي 

(. RIBA( أي ريبا ) ArchitectsRoyal Institute of Britishالصككككككادر عن املؤسككككككسككككككة امللكية ملهندس العمارة )

 Support( تعكككاونيكككة دعم تصككككككككككككككميم مبكككاني املجتمع )Tom Woolleyعلى سككككككككككككككبيكككل املثكككال  أنشككككككككككككككككأ توم وولي )

Community Building Design( مع طالب من الجمعيكة املعمكاريكة )Architectural Association قكدمكت )

ولكجهم لم يسكككككككتطيعوا مسكككككككاعدة غير املجموعات التي اسكككككككتطاعت الحصكككككككول على  ،زهيدة كاليفخدمات بت

 Covent. وقككد كككان لهم دور في وضككككككككككككككع خطط ملسكككككككككككككككاعككدة مجموعككة عمككل كوفنككت جككاردن )(2)بعك التمويككل

Garden Action Group همة هي مساعدة مومنظمة أخرى  .(3)نخريآ( بين( "أو "أسيستAssist التي كانت )

( التي قدمت خدمات مسككاعدة University of Strathclydeعلى صككلة بقسككم العمارة في جامعة سككتراثكليد )

ورش العمارة املحلية ألسككيسككت بتوفير املسككاعدة في الشككؤون  . ولم تكتف  (4)فنية مجانية لتحسككين املسككاكن

ا لحصكككككول على تمويل، وفي تنظيم منظمات الجوار، وعموم  ولكجها سكككككاعدت في النصكككككح بكيفية ا ،اإلنشكككككائية

في عريضككككككككككككككة التغيير. ومبادرات مثل هذه عمت اململكة املتحدة وأدت إلى تقديم اتحاد مراكز املسككككككككككككككاعدات 

(، 1983( في )ACTAC( أو أكتاك )Association of Community Technical Aid Centresالفنية للمجتمع )

  ،عملكككت كتكككاكس كمراكز للموارد املحليكككة التكككاليوبككك .(5)ال لريبكككاوالكككذي اعتبره البعك بكككدي
 
 احيككك  توفر نطكككاقككك

من الخدمات ألفراد ومجموعات اجتماعية أرادوا أن يكون لهم تأثير على بيئة مبانيهم. وعلى نقيك  اواسككككككككع  

( في ريبكككا، Community Architecture Groupالخكككدمكككات املمكككاثلكككة التي وفرتهكككا مجموعكككة معمكككاريي املجتمع )

                                                 
(1)  Goodman, Robert, After the Planners (Harmondsworth: Penguin, 1972).  

(2)  Tweed, Chri, and Tom Woolley, 'User Participation in Design: Techniques for 

Dialogue', Journal of Architecture and Behaviour, 8 (1992), 253-264. 

(3)  Anson, Brian, I'll Fight You For It! Behind the Struggle for Covent Garden. (London: 

Jonathon Cape, 1981). 

(4)  Jenkins, Paul, and Leslie Forsyth, eds., Architecture, Participation and Society(London: Routledge, 

2009). 

(5)  Association of Community Technical Aid Centres, Working with Local Communities: National 

Directory of Community and Technical Aid Centres. (1985). 

http://www.spatialagency.net/database/architectural.association
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ضككككككككككككككمت منظمات قدمت  التاليوب ،فإن كتاكس اعترفت بتنوع املهن والخبرات املشككككككككككككككاركة في تنمية املجتمع

البيئي، وفي  تعليموال ،والبيئة ،واملسكككاحة ،والهندسكككة ،اسكككتشكككارات في التخطيط وتنظيم األراضككك ي الطبيعية

لك املهارات مطلوب وضككككروري في بناء واإلدارة والرسككككومات، على أسككككاس مفهوم أن تجميع ت اليالتخطيط امل

 املجتمع.

كان تشكككككجيع مشكككككاركة املسكككككتخدمين )السككككككان( وقام املهنيون  رئيسكككككةوواحد من غايات كتاكس ال

الذين يعملون في تلك املراكز بدور مندوبين في األماكن، يدعمون املواطنين في الشككككككككراكة في بيئئهم من خالل 

 ،ومقابل ذلك لم يجر  تقاضكككككك ي رسككككككوم إال من القادرين على الدفع .(3)،(2)،(1)نصككككككحهم ملا لهم من خصككككككوصككككككية

فإن غالبية مراكز كتاكس حصككككككككككككككلت على منح  ،ورغم أن التمويل جاء في األصككككككككككككككل من مؤسككككككككككككككسككككككككككككككات خيرية

حكومية. كل ذلك تماشكككك   مع تحرك السككككياسككككة الغالبة في ذلك لنقل املسككككؤولية من قطاع الحكومة املحلية 

ن. ومن املفارقات هنا هو أن العديد من مراكز كتاكس املدعومة بالدولة كانت املتدكل إلى قطاع املتطوعي

 . كتاكس انتم (4)مشككككاركة في معارضككككة قيام الحكومة بإعادة التعمير ومشككككاريع إنتاج كم هائل من املسككككاكن

وا ا ممن شككككككككاركوا فيها واصككككككككلدورها في ثمانينيات القرن املاضكككككككك ي بسككككككككبب تالشكككككككك ي التمويل، رغم أن عددا كبير  

 العمل في اإلسكان االجتما ي.

 املساهمة

إن ترديات الحركة الحديثة في العمارة خالل سبعينيات القرن املاض ي أصبحت جلية للعديد من 

مهندسككك ي العمارة الباحثين عن سكككبل لتدارك املوازنة في القوة بين املعماري واملسكككتخدم. وتم وضكككع عدد من 

االسككككككتفادة من ورش العمل، و سككككككتخدم في عملية التصككككككميم، بما في ذلك طرق تتضككككككمن مشككككككاركة امل ،الطرق 

وخالل إنشكككككككككاء مكاتب في الجوار. وآخرون اختاروا البناء الذاتي حت  يمكن للمسكككككككككتخدمين  ،واالسكككككككككتشكككككككككارات

ا التوجكه إلى تخطيط مرن يمكن أن يتكيف وفق حكاجكات املشكككككككككككككككارككة في البنككاء إلى جكانكب التصككككككككككككككميم، وأخير  

فإن مهندسكككككك ي العمارة شككككككاركوا في غاية عامة وهي تمكين املسككككككتخدمين  ،طرقهموبينما اختلفت  املسككككككتخدم.

من أخذ دفة التحكم بصككككككككورة تتيح لهم أن يسككككككككاهموا بأفكارهم املبتكرة دون الحد من دور مهندس العمارة 

 أو تحويله إلى مجرد ميسر فني.

                                                 
(1)  Tweed, Chri, and Tom Woolley, 'User Participation in Design: Techniques for 

Dialogue', Journal of Architecture and Behaviour, 8 (1992), 253-264. 

(2)  Ward, Colin, Tenants Take Over (London: Architectural Press, 1974). 

(3)  Wates, Nick, and Charles Knevitt, Community Architecture: How People are Creating Their 

Own Environment (London: Penguin Books, 1987). 

(4)  Habraken, N. J, Supports: An Alternative to Mass Housing, trans. by B. Valkenburg (London: 

Architectural Press, 1972). 
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 Lucien) ومن أحد رواد حركة املسكككككككككككككاهمة في السكككككككككككككبعينيات من القرن العشكككككككككككككرين لوسكككككككككككككين كرول

Kroll( مهنكككدس معمكككاري بلجيكي عرف بعملكككه في مسككككككككككككككككاكن طالب الطكككب ،)Maison Médical في جكككامعكككة )

. في تلك الحالة تواصككككككككككككككل الطالب مع كرول السككككككككككككككتخدام 1976-1970( في University of Louvainلوفين )

التصككككككككككككككميم  وقكاموا بحملككة نكاجحككة لتنفيككذ ،تصككككككككككككككميم بكديكل عن التصككككككككككككككميم الرتيككب الكذي اقترحتككه الجككامعككة

، ونتج عن ممن يسككككتخدمون املبن  نل مشككككاورات مكثفة مع الطلبة وآخري. وتم التصككككميم من خال(1)البديل

ر كسكككجل لعملية التصكككميم. واملبن د متذلك نموذج مجسككك    كالناجم عن تلك الجهود املشكككتركة يبدو مجزأ طو 

في مكتب الهندسككككككككككككككة املعمارية. حي  إنه قسككككككككككككككم إلى قطاعات كل مجها تكفل بها فريق مختلف من العاملين 

وبهذا تبن  كرول أسككلوب فصككل اإلطار الكلي للمبن ، بما في ذلك البنية عن مكونات املباني الداخلية، متبعا 

ميز خككككاص بككككاملسكككككككككككككككككاكن (، ممككككا سككككككككككككككمح لككككه بتصككككككككككككككميم معمككككاري متJohn Habrakenطريقككككة جون هككككابريكن )

 .(2)الجامعية

( إلسكان الطالب في كلية الطب بالجامعة الكاثوليكية في La méméومثال آخر هو مبن  الميميه )

 ( على أطراف بروكسل.Louvainلوفان )

 

 .( مساكن طالب الطب في الجامعة الكاثوليكية بلوفين، بلجيكا45شكل )

                                                 
(1)  Lucien Kroll, Architecture of Complexity, trans. by Peter Blundell Jones (Cambridge, MA: 

MIT Press, 1987). 

(2) Peter Blundell-Jones, Doina Petrescu and Jeremy Till (eds.), Architecture and 

Participation (London: Routledge, 2005). 

http://www.spatialagency.net/database/john.habraken
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حاجة ملسككككاحة واسككككعة لالبتكار  حي  إن ما يفعله املعماريون في مكتبه هو ويرى كرول أن هناك 

الذهاب إلى الناس والطلب مجهم املساعدة في تخطيط املساحة التي ينت ئ عليها املسكن  فهم معماريون وال 

 .  (2)،(1)ولكجهم ال يريدون اتخاذ القرارات وحدهم ،يريدون الئهرب من املسؤولية ومن اتخاذ القرارات

ن ممن تبنوا أسكككككلوب نوع فريد من العمارة أثرت في آخريولقد أصكككككبحت صكككككورة بيت الطب رديفا ل

( الككذي أنتج في Eilfried Huthالشككككككككككككككراكككة في أعمككالهم. من بين أولئككك املعمككاري النمسكككككككككككككككاوي أيلفرايككد هوث )

 Yonaتشككككككككككككككابه تصككككككككككككككميمات يونا فريدمان ) مثاليةبدايات السككككككككككككككبعينيات من القرن املاضكككككككككككككك ي تصككككككككككككككميمات 

Friedman لكنه غير اتجاهاته إلى معمار أك ر عملية تطلع فيه إلى واقع حياة وظروف معيشة األ خاص  )

ي ذلك البناء الذاتي  العاديين. وقد مارس هوث عمارة املشككاركة في مضككمون مسككاكن املسككاعدة الذاتية بما ف

الطبيعة ظهرت ا من خالل اشككككككككتراكهم في تصككككككككميم وبناء بيوتهم. مدركا أن السكككككككككان سككككككككيخلقون مجتمعا قويًّ 

( منزال 16هو تعمير صككككككككككغير يتضككككككككككمن )بالطويلة: املشككككككككككروع األول  تللمشككككككككككاريع خالل فترة ليسكككككككككك راديكاليةال

بما  ،ا وشكككاركوا في كل مرحلة من التصكككميماتحاد  كتمل، وكون سككككان املسكككتقبل ( سكككنة لي16بناؤه ) سكككتغرق ا

 في ذلك اختيار املقاولين.

فعلى سبيل املثال، مشروع  ،يتعليما من الشراكة إلى جانب أنه أسلوب والبناء الذاتي يشكل نوع  

جامعة سككككتوتجارت بناه طلبة العمارة بأنفسككككهم في  ن للطلبة(  وهو مشككككروع مسككككاكBauhäusleباوهوسككككل )

ا حي  صكككمموا وبنوا املسككككن باسكككتخدام أسكككلوب سكككيجال في البناء. ومؤخر   ،يتعليمالفنية كجزء من منهي 

( في اململكة املتحدة بتسهيل مثل تلك Community Self Build Agencyقامت وكالة املجتمع للبناء الذاتي )

 املشاريع بتوفير التدريب للناس حت  يبنوا بيوتهم بأنفسهم.

ومثال آخر للمسككاهمة  معروف في وسككط املعمارين ومخططي الحضككر، ويتعلق بحركة املسككاعدة 

( Byker Wall( هو مشككككككككككككروع بايكر وول )British Community Technical Aidالفنية للمجتمع البريطاني )

( والذي يقع في نيوكاسككككككككتل Ralph Erskine( الذي بدأه رالف إرسكككككككككين )2005-1914للسكككككككككان االجتما ي )

العاملين في املصككككانع وميناء  ن( إلسكككككا1975-1969(. وقد تم بناؤه في )Newcastle upon Tyneأبون تاين )

 .(4)،(3)بناء السفن على ضفاف نهر التاين

                                                 
(1) Lucien Kroll, 'Animal Town Planning and Homeopathic Architecture', in Peter Blundell-

Jones, Doina Petrescu and Jeremy Till (eds.), Architecture and 

Participation(London:  Routledge, 2005), p. 186. 

(2)  Nan Ellin, 'Participatory Architecture on the Parisian Periphery: Lucien Kroll's Vignes 

Blanches', Journal of Architectural Education, 53 (2000): 178-183. 

(3)  Ralph Erskine, 'Interview: Ralph Erskine.', Transition, 4 (1985): 44-48. 

(4)  Mats Egelius and Charles Jencks, 'Ralph Erskine', Architectural Design, 47 (1977): 750-852. 

http://www.spatialagency.net/database/groupe.detudes.darchitecture
http://www.spatialagency.net/database/groupe.detudes.darchitecture
http://www.spatialagency.net/database/bauhausle
http://www.spatialagency.net/database/community.self.build.agency
http://www.spatialagency.net/database/community.technical.aid.centres
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 .( بايكر وول، تصوير كارول مكجيوجن46شكل )

في منطقة جوار املشككككروع في صككككالون جنازات غير مسككككتعمل متبنيا  ااجتماعي   اأنشككككأ إرسكككككين مكتب  

هذا وقد أثار . (1)املكتب واملشكككاركة بوجهات نظرهم بزيارةا السككككان املحليين وداعيًّ  ،سكككياسكككة البيت املفتوح

وكذلك  ،تسكككككككككككرب املواسكككككككككككيرو من التخريب املتعمد  خاوفبعك املا حول موضكككككككككككوعات تتطرق إلى حوار  األمر 

( حي  1972( في )Janet Squareوتم بناء مخطط تجريبي في ميدان جانيت ) هائي للمشكككككككككككروع.التصكككككككككككميم الج

( عائلة للمشكككاركة في املشكككروع. وكان ملسكككاهمئهم دور في تسكككليط الضكككوء على العالقات املعقدة 47تطوعت )

املبني على ثم إن طريقة إرسكككككين  بين سككككاكني بايكر، التي انعكسككككت في التصككككميم الجهائي. والتسككككلسككككل الهرمي

ا من الجوار املحلي أصبحوا جزء   نلتزام طويل املدى من املعمارين الذيجذور القاعدة للمشاركة تطلبت اال

 . (2)على مدى املشروع

هندسككة املعمارية للمجتمع هو هنت الفي  ململكة املتحدة كان على رأسككها رياديوممارسككة أخرى في ا

همة في االتجاه م( الذي كان  ككككخصككككية Edward Burdرد )( وشككككريكه إدوارد بHunt Thompsonتومبسككككون )

( وبدأت شككككككراكئهم مع مجموعات 1871) عام إلى تمكين السككككككاكن في عملية التصككككككميم. وتكونت املمارسككككككة في

( في هاكني بلندن. وكان أسككككككككلوبهم في Lea View House( خالل تجديد منزل لي هاوس )1982السككككككككاكنين في )

                                                 
(1)  Peter Malpass, 'A Reappraisal of Byker. Part 1: Magic, myth and the architect', Architects Journal, 

169 (1979), 961-969. 

(2)  Mats Egelius and Charles Jencks, 'Ralph Erskine', Architectural Design, 47 (1977): 750-852. 
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مما رفع من معايير املسككككككككككاكن  ،ا في ذلك الوقتوكان نادر   ،كأنهم عمالء خاصككككككككككةا التعامل مع السكككككككككككان، تمام  

 .(1)ممارسات مكتبه وغير اسمه وتوجهاته ت( تقاعد بيرد فتغير 1999)عام الشعبية. وفي 

على تصميم املساكن املرنة،  ا( من العمارة املشاركة قائم  Ottokar Uhlكان موقف أوتوكر أوهل )

أوهل أن يخلق معمارا يمكن له أن كك اجاته. واإلسكان املرن سمح ليكيفهم وفقا الحتي تسمح للساكن أنالتي 

وقد أدى ذلك إلى التعاون بين  ،(2)يحطم التسكككلسكككل الهرمي الثابت بين املصكككمم واملسكككتخدم وطريقة البنيان

ر ي( في كيفية تصككككككككككككككميم املباني التي يمكن تعديلها وتطويرها مع تغيJohn Habrakenأوهل وجون هابراكن )

باني عبر مدة وجودها، ر السكككككككككككاكن أو املالك(. وبهذا فإن أوهل اهتم بتصكككككككككككميم املياالسكككككككككككتخدام )في حالة تغي

ال هدم حتمال  )حذف التكرار( دخل في حسكككككككاباتهأير الديمغرافي وأسكككككككلوب الحياة. كما عتبار التغآخذا في اال 

 .(3)(Cedric Priceن مثل سدريك بريس )يخر آوهذا االهتمام يشاطر فيه  ،وهو أمر ال مفر منه ،البيت

 العشوائياتتجارب تحسين 

حاولت الحكومة رفع مسككككككككككككتوى وتحضككككككككككككير  -على سككككككككككككبيل املثال  -في مكسككككككككككككيكو سككككككككككككيتي باملكسككككككككككككيك 

القرن املاضككككك ي بإضكككككافة وسكككككائل راحة  وثمانينياتالعشكككككوائيات القائمة على أطراف املدينة منذ سكككككبعينيات 

غالبية  حاليااإلضككككككككككككككاءة والصككككككككككككككرف الصككككككككككككككحي. و و املتنزهات، و مثل الطرق املرصككككككككككككككوفة بالخرسككككككككككككككانة،  ،مفيدة

شككوائيات في مكسككيكو سككيتي تواجه خصككائص أسككاسككية للعشككوائيات التقليدية، تتجلى تلك الخصككائص الع

إلى حكككد مكككا في اإلسككككككككككككككككككان وكثكككافكككة السككككككككككككككككككان والجريمكككة والفقر، غير أن الغكككالبيكككة العظم  من املقيمين فيهكككا 

طرق وغالبية مواقع العشكككككككككككوائيات متصكككككككككككلة ب ،يتمتعون بالقدرة على الحصكككككككككككول على الحاجيات الضكككككككككككرورية

وحضككككككككككرية كلية بمعن  الكلمة. غير أن مسككككككككككتوطنات صككككككككككغيرة تفتقر لتلك الوسككككككككككائل املريحة ما زالت  رئيسككككككككككة

 (.paracaidistasتوجد على أطراف املدينة وسكانها يسمون املظليين البراسياديستاس )

حككككالككككة عشككككككككككككككوائيككككات تونككككدو بككككالقرب من مككككانيال  ،مثككككال آخر لعمليككككة رفع مسككككككككككككككتوى العشككككككككككككككوائيككككات

كما كان هناك  سكنوات،وكان من املتوقع تكملة العملية في أربع سكنوات، ولكجها اسكتغرقت تسكع  .(4)بالفلبين

وتأجيالت عديدة، وإعادة هندسككككككة التفاصككككككيل ملواجهة الخالفات السككككككياسككككككية، إلى جانب  كاليفزيادة في الت

فتراض صكككككككككحة اال ت، فإن تنفيذ املشكككككككككروع أكد تعقيدات أخرى أعقبت نهاية املشكككككككككروع. ورغم تلك اإلخفاقا

                                                 
(1)  Peter Blundell-Jones, 'Sixty-eight and After', in Architecture and Participation, pp. 127-139. 

(2)  Peter Blundell-Jones, 'Urbane Participation', Architectural Review, 193 (1993): 45-49. 

(3)  Tatjana Schneider and Jeremy Till, 'Episodes in Flexible Housing', in Flexible 

Housing (Oxford: Architectural Press, 2007), pp. 9-202. 

(4)  Tondo Urban Development Project MIT (2009). 

http://www.spatialagency.net/database/john.habraken
http://www.spatialagency.net/database/price
http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/case-examples/ce-PH-ton.html
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ا في األصكككل. وسككككان توندو وقامت عائالت توندو ببناء منازلهم بجودة أعلى بكثير عما كان متوقع   ،األسكككاسككك ي

 ة في الجوار الذي يعيشون فيه.حأصبحوا أصحاب ملكيات لهم مصل

( في ميككدلين PRIMEDومثككال أك ر حككداثككة في طريقككة رفع مسككككككككككككككتوى عشككككككككككككككوائيككة هي مبككادرة بريمككد )

العامة.  التحتية( وسككككككككائر البنية Metrocableحي  أضككككككككيفت الشككككككككوارع ومواصككككككككالت املتروكابل ) بكولومبيا،

مثل إضكككككافة  ،العامة التحتيةلتلك العشكككككوائيات وتحسكككككينات البنية  التحتيةولقد جمع بين تحسكككككين البنية 

لتمكين كككل مواطني املككدينككة بمككا في ذلككك الفقير بككالتواصكككككككككككككككل  ،والطرق السككككككككككككككريعككة ،ورصككككككككككككككف الطرق  ،املترو

 .)1(املناسب خالل املدينة

ومع هككذا فككإن مشكككككككككككككككاريع رفع مسككككككككككككككتوى العشككككككككككككككوائيككات أنتجككت نتككائج مختلطككة. فبينمككا كككان التقييم 

لت قصككككككككككص نجاح باهر لها في  ااملبدئي واعد    
ج  اإلعالم، فإن عملية تقييم أجريت بعد إكمال املشككككككككككاريع و ككككككككككا

( بأن العائدات Herbert Werlin( سنة كانت مخيبة ل مل. فقد أشار هربرت ويرلين )19( إلى )5على مدى )

. فتحسككين العشككوائية في قرى "كامبنجس" (2)األولية من مجهودات تأهيل العشككوائيات كانت سككريعة الزوال

(kampungs التي تتو ) سكككككط مدينة جاكارتا بأندونيسكككككيا  على سكككككبيل املثال، بدت واعدة في السكككككنين العديدة

األولى بعد رفع مسكككككككككككككتواها، وعقب ذلك عادت إلى أحوال أفظع مما كانت عليه من قبل، خاصكككككككككككككة بالنسكككككككككككككبة 

حي، ومشكككاكل البيئة وأمن مياه الشكككرب. واملراحيك العامة التي وفرتها جهود اإلصكككالح لم تلق صكككللصكككرف ال

 .(3)صيانة كافية ورجرها سكان العشوائية في جاكرتا

  لم تكن أفضكككل حاال  (8،)(7)، والبرازيل(6)، والهند(5،))4(ونتائج رفع مسكككتوى العشكككوائيات في الفلبين

فقد ثبت أن جهود رفع املسكككككتوى مكلفة للغاية أك ر مما قدر له، وأحوال العشكككككوائيات بعد عقد من إكمال 

                                                 
(1)  Fernando Patino,Urban Safety through Slum Upgrading United Nations Habitat (2011); pages 

7–19. 

(2)  Werlin, Herbert (August 1999). "The Slum Upgrading Myth". Urban Studies. 36 (9): 1523–

1534.  

(3)  World Bank Experience with the Provision of Infrastructure Services for the Urban 

Poor Christine Kessides] The World Bank (1997). 

(4)  Luna, E. M., Ferrer, O. P. and Ignacio, JR., U. (1994) Participatory Action Planning for the 

Development of Two PSF Projects. Manila: University of Philippines. 

(5)  Bartone, C., Bernstein, J., Leitmann, J. and Eigen, J. (1994) Toward Environmental Strategies 

for Cities. Washington, DC: World Bank. 

(6)  Bannerjee, T. and Chakrovorty, S. (1994) Transfer of planning technology and local political 

economy: a retrospective analysis of Calcutta, Journal of the American Planning Association, 

60, pages 71–82. 

(7)  Martijn Koster, and Monique Nuijten (2012), From Preamble to Post‐project Frustrations: The 

Shaping of a Slum Upgrading Project in Recife, Brazil. Antipode, 44 (1), pages 175–196. 

(8)  Smolka, M (2003), Informality, urban poverty, and land market prices. Land Lines 15(1). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metrocable_(Medell%C3%ADn)
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3222BUILDING
http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/10142_urban.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/10142_urban.pdf


 

 

 تجارب عاملية في تطوير العشوائيات

168 

 ئها األولى إن لم يكن أسككككككككككوأ. وكل الفوائد من عملية رفع املسككككككككككتوى ثبت أنها مجردرفع مسككككككككككتواها عادت لحال

 .)1(أساطير

وواقع األمر أن الرقي بمستوى العشوائيات أو تجميلها أو رفع مستواها إلى مستوى سائر األماكن 

أن تكون عملية  هي عمليكة تتحكم فيهكا الحكومة باملطلق أو باألغلكب، فمي التي تمولهكا وتقوم بالعمليكة بدال

إلى أن السككياسككات  (2)(Paulsen( وبولصككون )Krueckebergيدفعها السككوق التنافسكك ي. وهنا يشككير كروكبرج )

 املتضاربة، وفساد الحكومة، والعنف في الشوارع في عملية تسوية العشوائية جزء من الواقع.

وائيككة واألجنككدة ترقيككة العشككككككككككككككوائيككة والتسككككككككككككككويككات الثككابتككة هي األخرى ترقي وتسككككككككككككككوي زعمككاء العشكككككككككككككك

السكككككياسكككككية، بينما تهدد نفوذ وسكككككلطة املسكككككؤولين في البلديات والوزارات. ترقية العشكككككوائية ال  هتم بالفقر، 

وال يعير التفاتا إلى خواص العشككككككككككككككوائيات  ،واألعمال البخسككككككككككككككة األجور من الوجهة االقتصككككككككككككككادية الرسككككككككككككككمية

دي إلى تحسككككككككككين مسككككككككككتدام وبعيد املدى في األخرى. وليس من الواضككككككككككح إذا ما كانت ترقية العشككككككككككوائية سككككككككككتؤ 

 .)3(العشوائيات

 بالعشوائياتحلول الرقي 

 البيئيحلول التلوث 

ا يمنع قيادة سكككيارات في مدن مثل ميكسكككيكو سكككيتي باملكسكككيك، أصكككدرت الحكومة املحلية برنامج  

حي  نجح بالنسكككككككككككبة بألوان معينة في أيام محددة  بهدف الحد من التلوث البيئي. والتزم السككككككككككككان بالقرار، 

ا على املجتمعات الغنية حي  تحايلوا على القانون ولكنه لم يؤثر كثير   ،للعائالت املتدنية الدخل في املدينة

ا. هذا اإلجراء نجح في تخفيك نتيجة شراء عدة سيارات بألوان مختلفة ليتمكنوا من قيادة السيارات يوميًّ 

 ،ر ورفع من مسكككتوى جودة الهواء وأمانه لسككككان املدينةمسكككتوى تلوث الهواء في مكسكككيكو سكككيتي بشككككل كبي

حي  إنها ال  ،رفع من مسكتوى جودة املعيشكة في املدينة التي عانت من تلوث الهواء بعادم السكيارات التاليوب

تمنع السككيارات املرتفعة االنبعاث، وبهذا فإن مسككتوى تلوث الهواء ما زال على مسككتوى وصككفه علماء البيئة 

                                                 
(1)  Werlin, Herbert (August 1999). "The Slum Upgrading Myth". Urban Studies. 36 (9): 1523–

1534.  

(2)  Urban Land Tenure Policies in Brazil, South Africa, and India: an Assessment of the 

Issues Donald A. Krueckeberg and Kurt G. Paulsen (2000), Lincoln Institute, Rutgers 

University. 

(3)  Marie Huchzermeyer and Aly Karam, Informal settlements: A perpetual challenge? Cape 

Town, SA: University of Cape Town Press. 

http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/20121031115724997280_755_krueckeberg_paulsen_00.pdf
http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/20121031115724997280_755_krueckeberg_paulsen_00.pdf
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ا لك رة عدد السككككككيارات وعدم وجود لوائح تنظم الصككككككناعة التي تطلق ( سككككككيجارة يوميًّ 60تدخين )بأنه يوازي 

 كميات هائلة من امللوثات في هواء مكسيكو سيتي. 

ا في خاصككة القطارات، واسككتثمرت أيضكك   ،كما أن الحكومة اسككتثمرت في تحسككين املواصككالت العامة

  ،توفير عدة مواقف للقطار في املدينة
 
ا. وقد أدى ذلك إلى أيضككككككككككك   حديدية اوشكككككككككككراء قطارات جديدة، وسككككككككككككك

 ا النخفاض عدد السيارات في الطرق.نظر   ،ات تلوث الهواء بقدر كبيرخفك مستوي

 
 .( املستوطنات غير النظامية في مكسيكو سيتي47شكل )

الجكذرية ألن تلوث الهواء في  هذا املخطط لم يتعكد سككككككككككككككوى سككككككككككككككنين قليلكة، لكنكه اعتبر من الحلول 

واملسككككككتوطنات غير النظامية واسككككككتخدامهم للسككككككيارات التي  مكسككككككيكو سككككككيتي يعزى إلى سكككككككان العشككككككوائيات

 تضخ السموم في الهواء.

 الواحدةمنازل العائلة 

هابيتات على الرقي بالعشكككككككككككككوائيات في باهيا بالسكككككككككككككلفادور والبرازيل على بيوت -إن ركز مشكككككككككككككروع يو

 ( والذي كان شراكة بين يوPATSحدة. وعرف املشروع باسم مشروع الدعم الفني واالجتما ي )العائلة الوا

ة والبنكككككك الكككككدولي. وككككككان الهكككككدف الرئيس للمشككككككككككككككروع هو القضككككككككككككككككككاء على اليكككككهكككككابيتكككككات والحكومكككككة اإليطككككك-إن

 وتم ذلك عن طريق: ،العشوائيات في املنطقة

عائلة واحدة في منطقة حديثة لقل العائالت من مسككككككككككككككتوطناتهم غير الرسككككككككككككككمية إلى منازل ن 

 اإلنشاء.
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ة تعلم املقيمين كيفيككككة تحسككككككككككككككين يككككعليمتحيكككك  أدخلككككت برامج  ،عليمتشككككككككككككككراك املجتمع والإ 

 ية واالقتصادية.تعليمحالئهم الصحية وال

سككككككككككهيل حصككككككككككول السكككككككككككان على الخدمات  حي  يوفر البرنامج للعائالت الخدمات البلدية ت 

 لكهرباء والصرف الصحي.توصيل املياه واو مثل جمع القمامة، 

 هابيتات فإن: -ووفقا لتقرير يوإن

 ( عائلة نقلوا إلى بيوت جديدة على مدى خمس سنوات.984) 

ل تلك العائالت وجدت فرصة لحضور دورات دراسية عن كيفية تحسن الجوانب األخرى ك 

 .اليةوالشؤون امل تعليموبالتحديد الصحة وال ،من حياتهم

وصككككككككككككلت مسككككككككككككاكجهم باملياه، ووصككككككككككككلت  (٪71) ومن العائالت حظيت بجمع القمامة،  (80٪) 

 ( تم توصيل الصرف الصحي إليهم.٪84(، إلى جانب )٪80الكهرباء إلى )

( 80نطقة بحوالي )املخفك أو القضككككككككككاء على سكككككككككككان العشككككككككككوائيات في بهذا النموذج أنجز هدفه 

 .)1(اليوميةت بيتا، بينما تم تحسين جوانب أخرى لحياة العائال 

 العائالتمنازل متعددة 

بيشورس الذي نفذته منظمة املقاصة في أغادير املغرب إلى نقل األسر التي - هدف مشروع مارينز

وكان على هذا املشكككككككككروع يعمل في إطار  تعيش في عشكككككككككوائيات مع الحد األدنى من االضكككككككككطرابات االجتماعية.

 ا لوجوده في بيئة حضككككككككككككرية في بلد لديه ندرة في األراضكككككككككككك ي.نظر   ،القيود املفروضككككككككككككة على األراضكككككككككككك ي في املنطقة

ا، وكان ينظر إلى منازل األسككككر املتعددة على أنها وبسككككبب قضككككايا األرض، لم تكن بيوت األسككككرة الواحدة خيار  

بالقرب  ،واإليجار للمستأجرين ،والشقق للبيع ،وقد قام املشروع بإنشاء منازل صغيرة للشقق حل أفضل.

وكان من املقرر أن يتم ذلك بمسكككككككاعدة األسكككككككر العشكككككككوائية على هدم أكواخها  في أغادير. الحاليم من موقعه

وألن املغرب ليس لديه ثقافة إيجارية، فقد تم إشكككككككراك املجتمع املحلي في  ونقل ممتلكاتها إلى املوقع الجديد.

نموذج منزل متعدد  بحي  يكون السكككككككككككككككان أك ر قدرة على فهم أسككككككككككككككباب وفوائد اختيار ،عملية التخطيط

 األسر بدال من نموذج منزل عائلة واحدة.

بيشكككككككككككككورس يضكككككككككككككم األسكككككككككككككر املعيشكككككككككككككية العشكككككككككككككوائية في شكككككككككككككقق متعددة -ويذكر أن مشكككككككككككككروع مارينز

ا نصككف تشككطيب، ( منزال صككيفي  175: )التاليوقام املجتمع املحلي، والحكومة املحلية بتطوير الشكككل  األسككر.

                                                 
(1)  "The story of integrated slum upgrading in Salvador (Bahia), Brazil". Cities Alliance. 

http://www.citiesalliance.org/
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قة ل سككككككككر العشككككككككوائية. كما أدرجت مشككككككككاركة املجتمع على كل ( شكككككككك450( شككككككككقة سكككككككككنية مع مجموعة )40)

خالل  اجات الناس.حتيوأقامت مجموعات عمل مجتمعية للتأكد من أن مشكككروع اإلسككككان يلبي ا ،مسكككتوى 

مرحلة البناء، وتمكن العديد من السكان من الحصول على عمل بأجر في أعمال البناء أو األعمال املتعلقة 

  .(1)بها

 الهند

ة من خككاليككهنككد ال جعككلتهككدف إلى  الهنككد حكومككةأن ن   براتيبككا بككاتي رئيسأعلن ال (،2009) في عككام

من أجل القيام بذلك تخطط الحكومة السكككتثمار مبالغ كبيرة من و  العشكككوائيات في غضكككون خمس سكككنوات.

حسكككككككككين املنطقة، كانت الحكومة تهدف إلى خلق وهكذا، بدال من ت .(2)املال لبناء املسكككككككككاكن بأسكككككككككعار معقولة

إن عملية بناء منازل جديدة للفقراء هي إحدى األفكار  منازل جديدة تماما للفقراء في املناطق الحضككككككككككككككرية.

 ستراتيجية ترقية العشوائيات.ا التي تتطرق إلى رئيسةال

 الصين

ثيرة للجكدل( للتخلص من األحيكاء الفقيرة في املكدن: ، تسككككككككككككككتخكدم الطريقكة التقليكديكة )واملالصككككككككككككككين

الهككدم في  تهككديككد منككازلهم ويتحولون ببسكككككككككككككككاطككة إلى بكين ويواجككه العمككال املهككاجرون القككادمون إلى الجرافككات.

ا وألن سككككككككككككككككككان املككدينكككة يجكككب أن يكونوا مسككككككككككككككجلين رسككككككككككككككميكك   ا.محكككاولككة إلبقكككاء عككدد العشككككككككككككككوائيكككات منخفضكككككككككككككككك  

ين الذين  هاجرون إلى املدينة(، فإن ، حي  ال يوجد منع للسككككككككان الريفيالهند )على النقيك من الصكككككككين في

ا السككككككن املنخفك الدخل غير متاح للمهاجرين الذين يعيشكككككون في العشكككككوائيات املدمرة، مما يخلق وضكككككع  

  .)3(ا لسكان العشوائيات الصينيينصعب  

 املغرب

اقعتقبل   الو

 إليه ينظر كان حي  ،الصفيحي بالسكن اكبير   ااهتمام   البداية في العمومية السياسات تول   لم

رف تكن مؤقتة. ولم كظاهرة
 
 التوازن  من انوع   يشكل كان بأنه علما ،القانوني غير بالسكن الدولة لتعت

راف بالسكن تم السبعينيات، أواسط من وانطالقا .(4)السكن املحدود إلى الدخل ذوي  لولوج بالنسبة
 
 االعت

                                                 
(1)  "Shelter Upgrading In Agadir Morocco". Most Clearing House. 

(2)  "UPA's Target: A Slum-free India in 5 Years." The Times of India. 5 June 2009.  

(3)  "China's Migrant Workers: No Place to Call Home." The Economist. 7 June 2007. 

(4)  Mohamed Anis, 2010 . L’habitat Insalubre Au Maroc Á La Fin Du XX ème Siècle. University 

of Craiova. Series: Geography. Vol. 13 (new series) – 2010. P. 11 9. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_India&usg=ALkJrhhZUCKIuHuZCVbOKFNIaFnKjAOd8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_India&usg=ALkJrhhZUCKIuHuZCVbOKFNIaFnKjAOd8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_India&usg=ALkJrhhZUCKIuHuZCVbOKFNIaFnKjAOd8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pratibha_Patil&usg=ALkJrhiSVVttkqB-aAFPW3wCYlnyfees5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pratibha_Patil&usg=ALkJrhiSVVttkqB-aAFPW3wCYlnyfees5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pratibha_Patil&usg=ALkJrhiSVVttkqB-aAFPW3wCYlnyfees5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/India&usg=ALkJrhjs55sh2V4lggfhZNUOXHU4Pi-7Hw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/China&usg=ALkJrhjQbMK0-2GwoXVmv9RD5eBSqKb5tA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing&usg=ALkJrhjO6C3RLhuUh7FAUcyjqy5Tm5yq4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/China&usg=ALkJrhjQbMK0-2GwoXVmv9RD5eBSqKb5tA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/India&usg=ALkJrhjs55sh2V4lggfhZNUOXHU4Pi-7Hw
http://www.unesco.org/
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 هذا  هدف إلى إدماج الذي الحضرية، التنمية برنامج طريق عن العشوائي القانوني غير والسكن الصفيحي

 األحياء تأهيل إعادة مفهوم على البرنامج هذا السكن. ويرتكز لظروف تحسين تدريجي بواسطة السكن

 السكان طرف من املباني عبر إصالح وذلك ،السكن وتقنين األساسية بالتجهيزات عبر تزويدها العشوائية

 إلى البرنامج هذا يرمي البناء. كما أدوات شكل على لهم تصرف قروض وبواسطة ،تقنين بتأطير   أنفسهم

 تهدف حيوية مناطق إنشاء وكذلك ،امل يالتكوي  برامج خالل من السكان وتأطير جماعية إنشاء تجهيزات

 .املحلية العاملة اليد توظيف إلى

 هي الدار ،أربع مدن في الصكككفيحية األحياء بأكبر الدولي البنك من البرنامج بمسكككاعدة وقد انطلق

 الككدار البرنككامج في مككدينككة عن تم التخلي مككا ومكنككاس، والقنيطرة. غير أنككه سككككككككككككككرعككان والربككاط، البيضكككككككككككككككاء،

 التي املواقع بعك في األوضكككككككككككاع بل تفاقمت ،أهدافه املعلنة تحقيق في البرنامج البيضكككككككككككاء بعد أن فشكككككككككككل

 .(1)باالنهيار مهددة أصبحت

 "األحيكككاء برنكككامج عبر الصككككككككككككككغيرة الصككككككككككككككفيحيكككة األحيكككاء تكككأهيكككل إعكككادة الكككدولكككة حكككاولكككت ذلكككك بعكككد

 كمياه األسككككاسككككية الخدمات توفير على تدخل السككككلطات يقتصككككر واملتوسككككطة" حي  الصككككغيرة الصككككفيحية

 مجها أال تتعدى الكثافة ،معينة معايير إلى اوالطرق  اسكككككككككككككتناد   ،الصكككككككككككككحي والصكككككككككككككرف ،والكهرباء ،الشكككككككككككككرب

 (40) البرنامج في تنفيذ هذا تم وقد 2م (40) وقطع األرض ال تزيد عن نسككككمة لكل هكتار، (400السكككككانية )

 .احي   160 أصل املجموع، من في نسمة (100,000من ) يشغلها أقل اصفيحي   احي  

 بهدف (2005) سككنة وضككعه تم الذي باالنهيار املهدد السكككن لتأهيل إلى جانب ذلك وضككع برنامج

رميم عمليات عبر للسكككككككككقوط اآليلة املباني معالجة
 
 األسكككككككككر. ويضكككككككككم إسككككككككككان األمر إعادة اقتةككككككككك   وإن ،الت

 الصككككرف شككككبكات إصككككالح عبر ،(2) والقصككككور  العتيقة للمدن الحضككككري  النسككككيج تأهيل إعادة اأيضكككك   البرنامج

 املسككككككئهدفة األسككككككر لعدد انظر   التنفيذ في لصككككككعوبة البرنامج وتعرض هذا .الخ... والطرق واألسككككككوار الصككككككحي

 والتدخل اإلصكككككالح بين عمليات يجمع بحي  ،واضكككككحة غير تبقى التي أسكككككرة( وأهدافه ألف 100 من أك ر)

راتيجية تحتاج التي ،باالنهيار املهددة املباني حالة في االسككككككككككككككتعجالي
 
 ومندمجة تخص جميع عامة السككككككككككككككت

 .املعنية املجاالت الحضرية

 عبر األحياء هذه وإدماج العزلة فك إلى فيرمي ،القانونية غير السككككككككككككن أحياء تأهيل برنامج أما

، الصككككككككككحي والصككككككككككرف ،الشككككككككككرب مياه من األسككككككككككاسككككككككككية توفير الخدمات بعد املحيط وتأهيل الطرق  إنشككككككككككاء

                                                 
(1) Le droit au développement au Maroc. Entre Pacte International relatif aux Droits 

Economiques, Sociaux et Culturels et Objectifs du Millénaire pour le Développement ». 

CCDH - PNUD, juillet 2010. 

 .المغرب جنوب في العتيقة المدن على يطلق الذي سماال هو القصور   )2(
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 بتلك املصككككككككككالح املكلفة طرف من أو األحياء جمعيات طريق عن أنفسككككككككككهم السكككككككككككان طرف من ،والكهرباء

 البناء. في بها للمعايير املعمول  مطابقئها ومدى املباني بحالة  هتم ال البرنامج املدينة. لكن هذا في التجهيزات

 ،األسككككاسككككية التجهيزات في ملحوظ تردي مع األحياء هذه في السكككككانية الكثافة زيادة في تسككككجيل تم أنه كما

 .باالنهيار مهددة أصبحت التي املباني بعك حالة وتدهور 

 تأهيل سال

سككال، إنشككاء الجسككر الذي يصككل الرباط بترام سككتثمارات الحكومة في تأهيل عشككوائيات تضككمنت ا

مثل  ،سككككككال الجديد  وتطوير الشككككككواطئ واملراسكككككك ي البحرية  بينما قامت شككككككركات التعمير الخاصككككككة –الرباط 

رتفاع في البطالة يشكل قضية سال. وكان اال  ستثمارات فيبا ( هي األخرى Emaar Propertiesإعمار عقارات )

عتماد كله على العديد من مصكككككككككانح النسكككككككككيج  إال أن ذلك تغير حي  كان اال  ،ة بالنسكككككككككبة ملنطقة سكككككككككالخطير 

فتتحت اا تصاالت دولية وإلكترونات  ومؤخر  تنوع في فرص العمل فافتتح مراكز احي  تمت حركة  ،امؤخر  

 ا.ا كبير  ضاهي مركز التقنية في الدار البيضاء الذي القي نجاح  تكنو بارك جديدة ت

ولقككد كككان توصككككككككككككككيككل امليككاه وجمع الصككككككككككككككرف الصككككككككككككككحي غير منتظم إلى جككانككب أن الوحككدات الفقيرة 

واملسكككككككككككككككاكن غير القككانونيككة عككانككت ارتفككاع تكككاليف تلككك الخككدمككات إلى جككانككب تقطعهككا. كمككا أن غككالبيككة املككدينككة 

رأسككككككككككككككيككة العموميككة التي كثيرا مككا أغلقككت فتحرم بعك األحيككاء ميككاه الشككككككككككككككرب كككانككت تعتمككد على املواسككككككككككككككير ال

 لفترات غير محددة. (1)اآلمنة

 
 .سال أحد أحياء في -غير الالئق  ( السكن48شكل )

                                                 
(1)  Guillaume Benoit and Aline Comeau (2005). A Sustainable Future for the 

Mediterranean. Routledge. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emaar_Properties
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sale,ProgrammeBidonville.jpg
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إن أزمة املياخ كانت أك ر  إذغير أن سكككال كانت أفضكككل حاال من املواقع املراكشكككية غير السكككاحلية، 

حدة. تلك األوضككككاع قد تحسككككنت بصككككورة كبيرة نتيجة اإلصككككالحات التي قامت بها الحكومة واألعمال املحلية 

 .(1)وشركات توزيع املياه والكهرباء

 القائمةمناقب ترقية العشوائيات 

 مزايا

شككككككككك في أن ترقية العشككككككككوائية ورفع مسككككككككتواها وتحسككككككككين أحوال املعيشككككككككة فيها أقل تكلفة وأقل ال 

ا عن اإلزالة والهدم أو إعادة االسككتيطان  ومن املسككتبعد أن تتلقى مقاومة من أهل العشككوائيات الذين جهد  

ونشكككككككككأت بيجهم  ،هاوألفوا بيئئها ومجتمع ،ا طوياليفضكككككككككلون البقاء في مسكككككككككتوطناتهم التي قد عاشكككككككككوا فيها أمد  

في "حي  إنهم  ،وروح التعاون  ،بما في ذلك املصككككاهرة والتكافل االجتما ي املحمود ،أواصككككر اجتماعية متينة

 ."الهم سواء

وثاني املميزات للترقي بالعشكككككككككككوائيات وتحسكككككككككككين أحوالها هو أن العمل على إصكككككككككككالحها يمكن أن يتم 

دون خلل باملكون االجتما ي للمدينة واملنطقة الحضككككككككككككرية، وهو ليس  ،على مدى يتالءم مع  جم املشكككككككككككككلة

ا بحاجة املنطقة الحضرية بأولئك الذين يعيشون في املناطق العشوائية، وال مدى طويال. علم   ،امدى قصير  

وربما  ،حي  إن من بيجهم من يقوم بأعمال شككككككككاقة ومتدنية ال يقدر عليها سكككككككككان الحضككككككككر وال طائلة لهم بها

 م األمل في قيامهم بها.ينعد

أسككككككككككككككلوب واحككد يليق بككالترقي بككالعشككككككككككككككوائيككات بمختلف  -ولن يكون هنككاك  - كمككا أنككه لم يكن هنككاك

حي  إنها تشككككككككككككل تجمعات من  ،أنواعها. فبعك املسكككككككككككتوطنات تكونت دون تخطيط أو مباركة من املجتمع

لسككككقوط لجز سكككككانها ومالكها أفراد جمعهم الفقر وضككككنك املعيشككككة، وبعضككككها أحياء قديمة في بيوت آيلة ل

عن ترميمها وصكككيانئها لكبر السكككن والضكككعف وضكككيق الحال، وبعضكككها مأوى ملن ال مأوى لهم، كما أن بعضكككها 

ا إال الفرار منه، وكثير مجها جمع بين كل هؤالء. بمعن  آخر أن كل ملجأ ملن نبذهم املجتنع ولم يجدوا مخرج  

لحين، غير أن هناك مواضككككككككككككيع مشككككككككككككتركة. وتحسككككككككككككين حال عشككككككككككككوائية فريدة فيما تمثله من تحديات للمصكككككككككككك

فترقية العشككككككككككككككوائية هي عملية تدخل  ،أو توفير بيت ،ببسككككككككككككككاطة على موقع وخدمة اعشككككككككككككككوائية ليس متوقف  

والتي بدورها سككككترفع من شككككأن حياة املسككككتوطنين فيها. وأهم ما في العملية  ،لتحسككككين األحوال في املسككككتوطنة

أنها يجب أن تنفذ داخل العشككككككككككككككوائية، حي  توجد املجتمعات التي تعيش فيها  حي  إن نقلهم ملكان آخر 

                                                 
(1)  Richard N. Palmer (2010). World Environmental and Water Resources Congress 2010: 

Challenges of Change. ASCE Publications. p. 826. 

https://books.google.com/books?id=hPskluvG7OQC&pg=PA826
https://books.google.com/books?id=hPskluvG7OQC&pg=PA826
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مثكككل  ،النقككككل املؤقككككت هككككاقككككد يصككككككككككككككعككككب في ايجككككب أن يكون آخر حككككل يلزم اللجوء إليككككه. غير أن هنككككاك ظروفكككك

جتمع في السكككككككككهول وحول السككككككككككك الحديدية، بشكككككككككريطة أن يكون قرار االنتقال بالتوافق مع مالفيضكككككككككانات 

ي يشارك فيه ساكنو العشوائية في تصميم وبناء التعديالت الالزمة لترقية العشوائية  بنفس األسلوب الذ

( أو إسكككدي lSlum Dwellers Internationaة سككككان العشكككوائية الدولية )رالي. لهذا تكونت فد(1)العشكككوائية

(SDI  التي قد تقدم أرضكككككككككككككك ،)بل تقوم بذلك  ،ولكن ذلك ال يمثل نهاية العون  ،ا أو خدمات أو منازل جزئية

تحدي وتحويل الترتيبات والسكككياسكككات املؤسكككسكككية  الحت  يمكن  ،للجوء إلى السكككياسكككيين وصكككناع السكككياسكككة

 . (2)ولكنه تعميق ملفهوم الديمقراطية ،فذلك ليس مسألة معونة وإمداد

ا في عدد العشككككككككوائيات مع سككككككككرعة زيادة عدد سكككككككككان ا متعاظم  هدت السككككككككنين القريبة نمو  ولقد شكككككككك

بمعن  أن القضكككككككككككاء على العشكككككككككككوائيات القائمة ال يعني التوقف عن  ،(3)خاصكككككككككككة في الدول النامية ،الحضكككككككككككر

من مهدها تكوين عشوائيات جديدة، إذا ما تجاهلت الحكومات واملجتمع على مستوى العالم العشوائيات 

ا من عمليكككة نمو املككدن وتحكككدي هكككا. لهكككذا فككإن مجموعككة يوإن هككابيتكككات تؤمن بككأن لتصككككككككككككككبح جزء   ،حت  نموهككا

وترى األمم املتحككدة أن  .التغيير في هككذا النمط ممكن، أي بزوغ فجر يوم تكون فيككه املككدن بال عشككككككككككككككوائيككات

ة بهمة بالغة إلى جانب تحسكككين حتي، وإدارة مدينة، وإنشكككاء بنية تعلى الحكومات أن تقوم بتخطيط عمراني

 .)4(العشوائيات وخفك مستوى الفقر

 مثالب

بكأن رفع  يؤمنون ال  هكابيتكات، فكإن النكاس كلهم-إن لي ويورغم بعك النجكاحكات ودعم البنكك الكدو 

من الالعبين  ااالختيار األمثل لحل مشكلة العشوائيات. وفي الواقع إن هناك عدد  هو مستوى العشوائيات 

. إلى جانب السكككككياسككككات (5)يودون لو تبقى العشكككككوائيات على حالها –ين يمثل السكككككياسكككككيين املحل –املختلفين 

املحلية التافهة، هناك قضكككككككككايا كبرى ترتبط بأسكككككككككلوب رفع مسكككككككككتوى العشكككككككككوائيات، بعضكككككككككها مرتبط بطبيعة 

العديد من العشككككككككككككككوائيات نفسككككككككككككككها  على سككككككككككككككبيل املثال، قد تحتاج الحكومات ال محالة إلى شككككككككككككككراء أرض أو 

صككككككككككككككاعب جمة عندما تحاول تحديد . غير أن ذلك قد يسككككككككككككككبب م(6)التحتيةاحتيازها لتنتكككككككككككككك يء عليها البنية 

                                                 
(1)  John Turner and et al., 'The Architecture of Democracy', Architectural Design, 38 (1968). 

(2)  Satterthwaite and Mitlin - Reducing Urban Poverty in the Global South, Routledge 2014. 

(3)  Adam Parsons (2010), The Seven Myths of Slums: Challenging popular prejudices about the 

world’s urban poor. London: Share the World’s Resources. 

(4)  Slum Dwellers to double by 2030 UN-HABITAT report, April 2007. Nairobi, Kenya. 

(5)  "UPA's Target: A Slum-free India in 5 Years." The Times of India. 5 June 2009. Web. 17 

November 2010. 

(6)  Angel, S. (1983). "Upgrading Slum Infrastructure: Divergent Objectives in Search of a 

Consensus". Third World Planning Review, Vol. 5, No. 1: 5-22. 

http://www.stwr.org/downloads/pdfs/7_myths_report.pdf
http://www.stwr.org/downloads/pdfs/7_myths_report.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4631_46759_GC%2021%20Slum%20dwellers%20to%20double.pdf
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حي  إن العشككوائيات بطبيعئها كثيفة السكككان وأن بعك املسككاكن متراكمة بعضككها  ،األرض التي سككتشككتر ها

 .(1)فوق بعك، مما يجعل من املستحيل تنظيم املكان

الثانية في عملية ترقية العشكوائيات تنبثق من واقع أن ملكية األرض ليسكت واضكحة في  شككاليةاإل 

فعديد من أهل العشوائيات إما مقيمون عابرون أو سكان على  ،وفي غالبية العشوائيات ،من األحيان كثير

أسككككككككككككككككاس ترتيبكككات غير رسككككككككككككككميكككة مع املجتمع املحيط بهم، حيككك  إن الكثير مجهم أنكككاس بال مكككأوى ينزلون على 

تحديد حقوق من الصككككككككككككككعب على العديد من الحكومات  هالعشككككككككككككككوائية باحثين عن مكان يؤو هم. وبهذا فإن

، التحتيةملكية األرض. وقد حاول البنك الدولي الفصككككككككككل بين عقود ملكية األرض والتنمية الواقعية للبنية 

ولكن ذلك يتسبب في مشاكل خاصة به. بعد كل ذلك فإن عدم املقدرة على تحديد امللكية، فمن املستبعد 

ة العشكككككككوائية. والدول النامية قد تعجز أن يدفع السككككككككان فواتير خدمات البلدية التي تخصكككككككهم نتيجة ترقي

ا لضككككككككككككككخامة عدد سكككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيات. وهذا ا عن توفير الخدمات البلدية مجانا لفترة طويلة، نظر  مادي  

 .(2)يتسبب في مشكلة كبيرة عند محاولة رفع مستوى العشوائيات على أراضيها

يانة متواصلة وإال خربت. تتطلب ص التحتيةومن أوجه انتقاد تحسين العشوائيات هي أن البنية 

ة عشككككككككككوائيات عن طريق إنشككككككككككاء بنية تحتيإصككككككككككالح ال كاليفوملا كان الكثير من الحكومات تتعمد الحد من ت

( من مشكككككككككككككككاريع البنككك الككدولي ٪47الصككككككككككككككيككانككة سككككككككككككككتكون بككاهظككة. وفي الواقع إن األقليككة ) كككاليففككإن ت ،رديئككة

 كاليفللعديد من املشككاريع، دفعة واحدة من التلتطوير الحضككر تعتبر مشككاريع مسككتدامة. وبهذا فبالنسككبة 

إال إذا تمت على أسككككككككككككاس قدرة اسككككككككككككترداد  ،لتزامات طويلة املدىاال تكون كافية: أي أن مشككككككككككككاريع التحسككككككككككككين 

 .)3(التكاليف عن طريق دخل من إنشا ها

كذلك هناك صككككككككعوبة في حشككككككككد جهود مجتمع أو مجموعة لتقوم باإلصككككككككالحات الحقيقية وسككككككككط 

ا عن مسكككككككككمع ومرأى بعيد   ائية. هذا ألن العشكككككككككوائيات مناطق يتفتككككككككك   فيها العنف والصكككككككككراعمجتمع العشكككككككككو 

الحكومكككة. وملكككا ككككانكككت إسككككككككككككككهكككامكككات املجتمع لهكككا غكككايكككة األهميكككة في مسككككككككككككككككاعكككدة النكككاس القكككائمين بعمليكككة ترقيكككة 

ن إلواقع العشوائية، وذلك بإلقاء الضوء على قضايا املجتمع التي قد تعيق جهود العملية اإلصالحية. وفي ا

                                                 
(1)  Angel, S. (1983). "Upgrading Slum Infrastructure: Divergent Objectives in Search of a 

Consensus". Third World Planning Review, Vol. 5, No. 1: 5-22. 

(2) Angel, S. (1983). "Upgrading Slum Infrastructure: Divergent Objectives in Search of a 

Consensus". Third World Planning Review, Vol. 5, No. 1: 5-22. 

(3) Angel, S. (1983). "Upgrading Slum Infrastructure: Divergent Objectives in Search of a 

Consensus". Third World Planning Review, Vol. 5, No. 1: 5-22. 
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عدم شككراكة مجتمع العشككوائية  سككواء نتيجة غياب الجهد أو عدم املقدرة لدى الناس، يجعل من الجهوض 

 .(1)ا بالغ الصعوبةبالعشوائية أمر  

 ولعل من أخطر مثالب الرقي بمستوى العشوائيات، التي تؤدي إلى إخفاقها أو عدم استدامئها:

يا واملنح ا في االسككتفادة من العطاواالقتصككادية األقل تقدم  رغبة الحكومات في الدول النامية  •

أحوال العشككوائيات وإعادة تجديد املناطق الحضككرية دون رغبة  الدولية املخصككصككة إلصككالح

وال تداعياتها على االقتصكككككاد وال  ،ودون االهتمام بمسكككككألة العشكككككوائيات ،حقيقية في اإلصكككككالح

مع  ،ئيات بشككككككل صكككككوري للوفاء بشكككككروط املنحةاملجتمع  واسكككككتخدام املنح في رعاية العشكككككوا

 إنفاق الكم األكبر في محاولة لتحريك األحوال االقتصادية الراكدة.

اسككككككتدانة الدول النامية من صككككككندوق الدعم الدولي للقيام بالجهضككككككة بمسككككككتوى العشككككككوائيات  •

ا مما يزيد من أحوال ساكني العشوائيات سوء   ،، وبشروط تحرير السوق عاليةبسعر فائدة 

توصكككككيل املياه ومد خطوط الكهرباء لسككككككان ال يجدون  ى الرتفاع أسكككككعار األسكككككاسكككككيات، فيجر 

قوت يومهم فال يلجمون عن تحطيمها واالتجار باألسكككككككككككككالك واملواسكككككككككككككير واملحوالت، وإدخال 

الصكككككككككككككرف الصكككككككككككككحي الذي سكككككككككككككينتمي بطفح املجاري، وتمهيد الطرقات التي يفترشكككككككككككككونها، والتي 

ب والتكدمير. وفي نهكايكة األمر تنتمي الكدولكة بكأعبكاء ديون مثقلة سككككككككككككككينتمي مصككككككككككككككيرهكا إلى التخريك

 الدين ال تقوى على سدادها وتدهور للعشوائيات، وزيادة في عددها وكثافئها. كاليفبت

ا بخبراء أجككككانككككب لوضككككككككككككككع خطككككة للترقي بمسككككككككككككككتوى اسككككككككككككككتعككككانككككة الككككدول النككككاميككككة واألقككككل تقككككدمكككك   •

نفيذ الخطة )قد يكون ذلك من شكروط العشكوائيات أو االسكتعانة بشكركات أجنبية للقيام بت

املنح الككككككدوليككككككة(، فيتولى التخطيط والتنفيككككككذ من يعوزهم الخبرة بطبككككككاع وثقككككككافككككككة وعككككككادات 

وما  ،اجات سكككككككان العشككككككوائياتاحتياملسككككككتجيرة بهم، ناهيك عن غفلئهم عن  الدولة اليدوتق

فكأهل  ،يكفيهم للرفع من مسككككككككككككككتواهم  وعن عكدم درايئهم بمعيشككككككككككككككة املقيمين بكالعشككككككككككككككوائيكات

 وإن كانوا في الفقر سواء. ،العشوائيات في أنحاء العالم ليسوا سواء  

فإن كل من يشكترك في التخطيط  ،ا لتدني القيمة االقتصكادية واالجتماعية للعشكوائياتنظر   •

يتعاملون بدونية وامتنان  ،سواء من القطاع العام أو الخاص ،والتصميم والتوريد والتنفيذ

والجودة واملكادة. هكذا رغم أن متطلبكات إصككككككككككككككالح العشككككككككككككككوائيكات  فيمسكككككككككككككككون عن بكذل الجهكد

سككككككككواء من الجهد أو التصككككككككميم أو جودة  ،أضككككككككخم بمراحل من النوابي الراقية أو املتوسككككككككطة

                                                 
(1)  Werlin, Herbert. "The Slum Upgrading Myth." Urban Studies 36.9 (1999): 1523-534. 
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املواد املسككككتخدمة ومتانة املنشككككدت. هذا اإلهمال هو من أسككككباب قيام العشككككوائيات في املقام 

 األول.

 ات وحرمانهم من أساسيات وضروريات حيوية.ماليتوفير ما يراه سكان العشوائيات من ك •

فور إنشككككككككككككككا ها بإيعاز من أصككككككككككككككحاب  التحتيةاحتمال عرقلة أعمال اإلصككككككككككككككالح وتخريب البنية  •

املصالح في إبقاء الحال على ما هو عليه، مثل أصحاب العقار واملباني، والجهات التي تفضل 

 الخ. ... اإلزالة أو إعادة االستيطان ملنافع مادية،

 ،ير من خطط ترقية العشوائيات تسئهدف ستر ما يراه القائمون عليها أنه عوار في املدينةكث •

وال تعود بفائدة محسككككككككككككككوسككككككككككككككة على سكككككككككككككككان  ،وبهذا فعملية التحسككككككككككككككين سككككككككككككككريعة وسككككككككككككككطحية

 وعادة ما تفشل أو يضيع تأثيرها على املدى القصير. ،العشوائيات إال القليل

 اإلحالل التدريجي

بمثابة غزو منسككككككككككككككق ومخطط للتخلص من العشككككككككككككككوائية. تشككككككككككككككارك في تنفيذ  اإلحالل التدريجي هو

بهدف كسكككككككر الجدار العازل بين مجتمع املدينة  ،املخطط البلدية والقطاع العام إلى جانب القطاع الخاص

ومجتمع العشكككككوائية الرابضكككككة في قلب املنطقة الحضكككككرية، وتفكيك لحمة العالقات غير الحميدة التي تنمو 

في العشككككككككككككوائيات نتيجة الفقر واالفتقار إلى الكسككككككككككككب املشككككككككككككروع، وتحطيم ثقافة العشككككككككككككوائيات بما فيها من 

، والحد من ممارسككككككات قد تصككككككطدم مع ما عليه سككككككائر املجتمع الحضككككككري تتنافى مع  وأعراف اليدوتقعادات 

قوانين الكككدولكككة أو اللوائح التنظيميكككة للمكككدينكككة. وتتلخص عمليكككة اإلحالل في قيكككام بعك رجكككال األعمكككال أو 

البلدية أو جمعية خيرية بشككككراء قطعة أرض فسككككيحة في وسككككط العشككككوائية بثمن مغر  من مالكها، وهدم ما 

ضككخم على طراز فخم  ويكون بمثابة جزيرة حديثة الطراز  سكككنية أيا كانت إلقامة مبن  نشككئاتعليها من م

 دينكككة. ومن املمكن أن يكون املبن أطيكككاف من مجتمع املككك في لي من الغثكككاء. على أن يرتكككاد املبن  ويتردد عليكككه

أو  ،اريكاضككككككككككككككيك   اديك  أو نكا ،ب كرةأو ملعك ،أو قكاعكة مؤتمرات ،أو مككاتكب شككككككككككككككرككة كبيرة ،اتجكاريك   االكدخيكل مجمعك  

الخ، أو ...  أو مكتبة  اأو متحف   امتميز   اللجامعة، أو تجمع تقنية، أو مطعم   افريق الكشكككككافة، أو فرع   منتدى

الككدخيككل على املنطقككة جميع الخككدمككات  اليككات. هككذا على أن تصكككككككككككككككل هككذا املبن أي مجموعككة من تلككك االحتمكك

ويمهد طريق الوصككككككككول إليه، وتقوم عليه فرق أمن إما من شككككككككرطة املدينة أو من حرس  ،البلدية الضككككككككرورية

 رجال األمن. خاص له صالحيات
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ويفضل أن تقوم املؤسسة التي تشغل املبن  باستخدام عدد رمزي من سكان العشوائية، خاصة 

صككككككككككككة متاحة للعناصككككككككككككر في األعمال التي ال تتطلب مهارة حرفية مفتقدة في العشككككككككككككوائيات، أو تكون هناك فر 

 الطموحة من شباب العشوائيات التردد عليه.

يلزم تعيين عاملين  ،وفي حالة بناء مسككككجد كبير فيه مدرسككككة لتحفيظ القرآن الكريم ومحو األمية

على  بكالتردد سكككككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيككةفيككه من أهكل املكدينككة، مع تشككككككككككككككجيع أهكل املكدينككة على التردد عليككه، ودعوة 

ليه، إلى جانب صكككككككككككككالة الجماعة فيه، حي  يلتقي أهل العشكككككككككككككوائيات مع أهل املسكككككككككككككجد وصكككككككككككككحبة أطفالهم إ

 املدينة.

ا في إصككككككالح حال العشككككككوائية ا كبير  سككككككيلعب دور   ،بصككككككرف النظر عن نوعيته ،هذا املبن  أو املجمع

 ا بصورة تدريجية وأسلوب سلس. وتتضمن مراحل التغيير:ثم اختفا ها نهائي   ،وتغيير هويئها

حي  يجدون  ،كان املكان الذي أنتكككككك ئ عليه املبن  إلى داخل العشككككككوائيةسككككككبدئيا سككككككينزح م 

ا للضككككككككككككككرورة وزيادة نظر   ،ولكن مقابل إيجار مرتفع عما كانوا يدفعونه من قبل ،لهم مأوى 

 زدحام.اال 

جود مؤسككككسككككة حكومية وقوات أمن سككككيدفع بالسكككككان إلى الكف عن إيواء الخارجين عن و  

 والذين سيلوذون بالهروب خارج العشوائية. القانون واملقيمين غير الشرعيين

 ،ليدايقيمون عشككككككككشككككككككهم وأكواخهم على أرض مشككككككككاع أو بوضككككككككع  لعشككككككككوائية ممناكان سكككككككك 

 سيدركون أن زحف العمران على العشوائية مع دعم سطوة القانون، أنهم سيكونون أول 

 آخر.ضحايا ذلك الزحف لعدم مشروعية مثواهم، فسيبحثون ألنفسهم عن بديل 

مللكيات سككككيتملكهم الجشككككع في أن يبيعوا عقاراتهم إلى رجال أعمال يحولونها إلى اصككككحاب أ 

مبككان  خككدميككة حككديثككة، أو يقوم تجككار العقككارات بتحويككل تلككك امللكيككات إلى مبككان  سكككككككككككككككنيككة 

حككككديثككككة يجتككككذبون إليهككككا العككككاملين في املبن  الككككدخيككككل. وبهككككذا يرتفع إيجككككار املطككككارح، ويقوم 

وفي كل األحوال سككككككيرتفع اإليجار إلى  ،توصككككككيل الخدمات إليهاالبعك بترميمها والسكككككك ي في 

 حد يستحيل معه على املقيمين في العشوائية دفعه.

إلى جانب عدم ضككككمان البقاء في مسككككاكجهم سككككيلجؤون  ليداع ارتفاع اإليجار وضككككيق ذات م 

 ا عن العشوائية. إلى البح  عن بدائل بعيد  
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 ( Canale delle Molineإحالل على قناة مولين )عملية ( 49شكل )

 .اليافي بولونيا بإيط

 نماذج اإلحالل

 املتحدةعاصمة الوليات 

( منطقة عشكككككككككوائية ذات سكككككككككمعة مشكككككككككينة في واشكككككككككنطن دي سككككككككك ي  Murder Bayكان خليج القتل )

 Constitutionعاصكككككمة الواليات املتحدة األمريكية. واملنطقة محاطة بطريق كونسكككككتيتوشكككككن شكككككمال غرب )

Avenue NW( وطريق بنسككككككككككلفانيا شككككككككككمال غرب ،)Pennsylvania Avenue NW وهو الشككككككككككارع الذي يقع  )

املثل  (  وهي املنطقة املعروفة اآلن بth Street NW15( شككككككككككككككمال غرب )15عليه البيت األبيك، وشككككككككككككككارع )

 ،حي  سكككككككككككككككنت الطبقة الدنيا من املجرمين ،وكانت املنطقة مركز الجريمة (.Federal Triangle) اليالفدر 

 .(2)،(1)وحي  تدار الدعارة في عدة بيوت للدعارة

عشككككككككككككككر، ككككان غكككالبيكككة موقع طريق بنسككككككككككككككلفكككانيكككا القومي التكككاريخي ففي سككككككككككككككتينيكككات القرن التكككاسككككككككككككككع 

(Pennsylvania Avenue National Historic Siteجنوب طريق بنسككلفانيا قد )  تحول إلى عشككوائية عرفت

. وقكككككد اتخكككككذت (3)بخليج القتكككككل، بيكككككت الطبقكككككة الكككككدنيكككككا املكثفكككككة من املجرمين والعكككككديكككككد من بيوت الكككككدعكككككارة

                                                 
(1) "Ariel Rios Building, Washington, D.C.". (General Services Administration official site). 

(2) Kirk Savage, Monument Wars: Washington, D.C., the National Mall, and the Transformation 

of the Memorial Landscape, 2009, p. 100-101; Gutheim and Lee, p. 73; Lowry, p. 61-65; 

Evelyn, Dickson, and Ackerman, p. 63-64.University of California Press. 

(3)  Frederick Gutheim and Antoinette J. Lee, Worthy of the Nation: Washington, DC, From 

L'Enfant to the National Capital Planning Commission, 2006, Johns Hopkins University Press 

p. 73. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_Avenue
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_Avenue
https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Avenue_(Washington,_D.C.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Triangle
https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Avenue_National_Historic_Site
http://www.gsa.gov/portal/ext/html/site/hb/category/25431/actionParameter/exploreByBuilding/buildingId/370
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Services_Administration
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( خالل Joseph Hooker neralGeالعككاهرات خليج القتككل مقرا لهككا لخككدمككة جيش الجنرال جوزف هووكر )

 .(1)(Hooker's Divisionالحرب األهلية األمريكية وسميت املنطقة "قسم هووكر" )

والكتلتان على شكككككككل شككككككبه منحرف يحصككككككران طريق بنسككككككلفانيا وطريق ميسككككككوري )موقع املعرض 

األسككككككككككككككعككككار ومن هنككككا ( اآلن( أصككككككككككككككبح موطن دور دعككككارة مرتفعككككة National Gallery of Artالقومي للفنون )

القرن التاسككع عشككر، كان املوقع  اتي. وفي سككبعينيات وثمانين(2)(Marble Alleyاكتسككب كنية زقاق الرخام )

 .(3)محل منافسة ملموسة بين شركات حافالت الطريق التي يجرها الحصان والكارتة

( خلف فندق تحول إلى مطعم أولد إبيت جريل Bull's Headوكان هناك بيت يعرف برأس الثور )

(Old Ebbitt Grillيقطنه عاهرات )، الشكككمال  ويضكككم صكككالة كبيرة للقمار ترتادها الطبقة الدنيا، على الركن

 .(4)الجنوبي من خليج القتل

(، أصككككككدر الرئيس ليندن جونسككككككون مرسككككككوما رئاسككككككيا بتأسككككككيس املفوضككككككية 1965( مارس )25وفي )

. وتكم تكطكهكيكر (5)(Temporary Commission on Pennsylvania Avenueاملكؤقكتكككككككة لكطكريكق بكنسكككككككككككككككلكفكككككككانكيكككككككا )

خاصككككككككككككة املنطقة املعروف باملثل   ا من موقع طريق بنسككككككككككككلفانيا القومي التاريخي وأصككككككككككككبحت جزء   ،املنطقة

 .اليالفدر 

وما زالت هناك عشككوائيات خلف البيت األبيك، وهي مسككرح لجرائم القتل وعصككابات األمريكيين 

األفارقة، وللتخفيف من حدة الجرائم خالل وضكككككككككككح الجهار أنتككككككككككك ئ ملعب ضكككككككككككخم للقوات العسككككككككككككرية ومبن  

 .تعليمإلحدى مكاتب وزارة ال

 ديترويتمدينة 

يترويت عاصككككككككككككككمة صككككككككككككككناعة السككككككككككككككيارات األمريكية مرت بدورة من الكسككككككككككككككاد والرخاء وفق مدينة د

األحوال االقتصككككككككادية لشككككككككركات صككككككككناعة السككككككككيارات، صككككككككاحب تلك الدورة عمليات إحالل وإحالل معاكس 

)تدهور( في الحضككككككككككككككر. ففي وقت الكسككككككككككككككاد تنخفك قيمة العقارات في األحياء التي يعيش فيها العمال حي  

أو تعيد البنوك تملكها لعجز سكانها عن سداد أقساطها، فتقوم  بخسةبيع منازلهم بأثمان يشرع السكان 

                                                 
(1)  Thomas P. Lowry, The Story the Soldiers Wouldn't Tell: Sex in the Civil War, Stackpole 

Books 1994, p. 61-65. 

(2)  Paul Dickson, and Douglas Evelyn, On This Spot: Pinpointing the Past in Washington, 

D.C., Capital Books; 2008, p. 63-64. 

(3)  William Tindall, Standard History of the City of Washington from a Study of the Original 

Sources, 1914,  Kessinger Publishing, LLC (October 1, 2008) p. 421-422. 

(4) "Story of Murder Bay." Washington Post. July 8, 1888. 

(5)  Asher, "President Sets Up New Avenue Unit," Washington Post, March 26, 1965. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooker
https://en.wikipedia.org/wiki/General_officer
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Ebbitt_Grill
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ا لتحتلككه العصكككككككككككككككابككات شككككككككككككككركككات العقككار بشككككككككككككككرا هككا وبيعهككا ملاله  ليليككة وتجككار املخككدرات وترك بعضككككككككككككككهككا مهجور  

مما يرغم الطبقة املتوسككككككككككككطة على الرحيل إلى أماكن آمنة، وتتحول تلك األحياء إلى عشككككككككككككوائيات  ،اإلجرامية

تنتشككر فيها الجريمة والدعارة وأوكار بيع املخدرات. وسككرعان ما تعود شككركات العقارات إلى األحياء املهجورة 

ضككة األمنية على املنطقة، مما يسككتد ي تشككديد القب ،في فترات الرخاء وتنتكك ئ فيها مناطق راقية أو متوسككطة

وتصككككككككككككككنيف الحي كمنطقككة منككازل عككائليككة فيعلق ترخيص املالهي الليليككة و هرب املجرمون وتجككار املخككدرات 

 على البيوت الخربة. اليدوواضعو 

 اللويبدةجبل 

اد األعمال الواعون ثقافيًّ  لوا جيل اللويبدة بسكككككلطنة عمان ارو  سككككك ي مقم  "رومي"، حو  ، مثل مؤسككككك 

ب بها. إذ إنها سكككتغير التركيبة إلى أحد  رات غير مرح  ي إلى تغي  . لكن  نجاحهم قد يؤد 
 
ان األك ر شكككهرة أحياء عم 

 .(1)ةالسكانية للمنطق

 نيوأورلينز

منطقكة املسككككككككككككككتودعكات واملخكازن التي تقع على أطراف منطقكة األعمكال في مكدينكة نيوأورلينز بواليكة 

كانت تسكككتخدم في تخزين البضكككائع املسكككتوردة التي تنقلها السكككفن عن طريق نهر املسكككيسكككيبي، لكن  ،لويزيانا

وإلى عشكوائية تتمدد  ،وتحولت إلى مال   ملن ال مأوى لهم ،ذلك النشكاط تباطأ ورجرت غالبية تلك املخازن 

وتخوفهم من املبكككاني املجمعكككات السكككككككككككككككنيكككة املجكككاورة لهكككا التي فر مجهكككا سككككككككككككككككككانهكككا النخفكككاض قيمكككة املبكككاني  إلى

مما رفع من قيمة األرض التي تشككككككككككغلها  ،املهجورة من حولهم. هذا بينما ضككككككككككاق الخناق على منطقة األعمال

على قطعة كبيرة على ذلك قامت املدينة باالسككككككككككككككتيالء  بناء  و والتي تدهورت من اإلهمال.  ،املخازن املهجورة

. ولم انئهاء املعرض أنشككككأت مركز مؤتمرات ضككككخم  ن لتسككككتضككككيف املعرض العاملي. وعقب امن أراضكككك ي املخاز 

يمك  وقت طويل حت  سكككككككككارع أصكككككككككحاب أراضككككككككك ي املخازن إلى بيعها إلى شكككككككككركات تعمير فهدمئها وأحلت محلها 

قة راقية تجمعات سككككككككككككنية ومباني ملكاتب الشكككككككككككركات وفنادق، كانت املدينة في حاجة إليها. وتحولت إلى منط

شاطئ  وتالشت العشوائيات التي كانت تشوه تلك املنطقة السياحية علىفيها،  يتسابق الناس على السكن 

 الجهر.

 لوس أنجلس 

ورنيا كان مكتظا باملباني اآليلة للسككككككككككككقوط والخرائب التي كاليفوسككككككككككككط مدينة لوس أنجلس بوالية 

لجأ إليها املشكككردون وتجار املخدرات والعصكككابات اإلجرامية والخمارات  وأصكككبحت من األماكن الخطرة التي 

                                                 
 .2016مارس  28إلى أنجحها؟ ومضة، كيف حّول رّواد األعمال أحد أقدم أحياء عّمان  Josiane Smithث جوزيان سمي ( 1)
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الخمور فيمكككككا عكككككدا حوانيكككككت  ،يحكككككذر الزوار من دخولهكككككا، وتفكككككاقم األمر حت  فرت مجهكككككا املتكككككاجر والفنكككككادق

 سكككككككتخدمها العاهرات. ولكن رجال األعمال بدؤوا في إنشكككككككاء عمارات وأبراج سككككككككنيةالتي ت والفنادق املئهالكة

ضككككككككككككككخمككة مجهزة بمراف  داخليككة للسككككككككككككككيككارات ومحصككككككككككككككنككة بحراسكككككككككككككككة ل بواب. أقبككل العككاملون في الشككككككككككككككركككات 

ا. هذه الخطوة أعادت الحياة واملؤسسات القريبة من قلب املدينة على استئجار تلك املساكن إقباال شديد  

 ولم يتبق إال أثار بسيطة للعشوائيات التي تتالش   بسرعة. ،اآلمنة إلى قلب املدينة

 املغرب 

 إسككككان إعادة سكككياسكككة إلي لجأت الدولة الكبرى  الصكككفيحية ل حياء املوجهة السكككياسكككات مع تع ر

 طرف من مدعمة أثمان مقابل مجهزة أرضكككككككككية بقع السككككككككككان هؤالء تم منح وهكذا الصكككككككككفيح. دور  قاطني

 قروض على مسكككككاعدات للحصكككككول  ةأي وال دعم أي بدون  البناء أثمان املسكككككتفيدون  يتحمل أن على الدولة

 املصككككككالح تنفيذه على وسككككككهرت ،للدولة العامة امليزانية طرف من البداية في البرنامج تمويل تم وقد .بنكية

 الوطنية الوكالة في مثلةتخاصككككككككة م عمومية مؤسككككككككسككككككككات تكوين تم ثم املكلفة بالقطاع، للوزارة الخارجية

 املصكككككالح لصكككككالح البرامج بتنفيذ كلفت والبناء التي للتجهيز الوطنية والشكككككركة الالئق غير السككككككن ملحاربة

 ذلك من رغم تمكن لم لكجها  ،املالية املوارد نقص تعويك اآللية هذه سكككككككككككاعدت وقد .للوزارة الخارجية

 .(1)العشوائيات ظاهرة على القضاء

 مع الخاص القطاع مع شككراكةالب البرامج من مجموعة ىإل الدولة لجأت التسككعينيات من وابتداء  

 املنعشون  استفاد القانوني  حي  غير الصفيحي والسكن السكن محاربة في العام القطاع تدخل اقتصار

 االمتيازات: من مجموعة من العقاريون 

 .القروض على األرباح نسبة تخفيك •

 .تسهيالت ضريبية •

 بكككأثمنكككة والخكككاص العكككام القطكككاع في املنعش العقكككاري  لفكككائكككدة الكككدولكككة أراضكككككككككككككك ي التنكككازل عن •

 .منخفضة

 البناء. على رخص للحصول  تسهيالت •

                                                 
(1)  Le droit au développement au Maroc. Entre Pacte International relatif aux Droits 

Economiques, Sociaux et Culturels et Objectifs du Millénaire pour le Développement ». 

CCDH - PNUD, juillet 2010. 
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  سكن ألف 200 برنامج

 ذات للشكككككككككرائح السككككككككككن توفير   هو منه الهدف كان والذي( 1995) سكككككككككنة من ابتداء اعتماده تم 

 بالسكككككن الخاصككككة البرامج من االسككككتفادة يمكجهم ال الذين )الشككككهر/درهم  3600من أقل(املحدود  الدخل

 تم ولقد 2م( 100) من أقل درهم ملسكككككاحة ألف( 20) املسككككككن ثمن يتعدى وال .القانوني غير أو الصكككككفيحي

 كاملدارس الجديدة األحياء في األسكككككككاسكككككككية الخدمات في نقص بيجها من ،السكككككككلبيات من مجموعة تسكككككككجيل

 املدن على ركز البرنامج أن كما .البناء جودة في نقص إلى باإلضكككككككككافة ،النقل ووسكككككككككائل واملرافق الصكككككككككحية

 .الكبرى  املقاوالت وعلى املتوسطة الشرائح االجتماعية على وركز ،والقرى  الصغرى  املدن وغيب الكبرى 

 الالئق غير   السكن محاربة برنامج

 سكنية لفائدة وحدة ألف 100 إنجاز الالئق هو غير   السكن ملحاربة الخاص البرنامج من الهدف

 ل جر(. األدنى الحد من 1.5 من أقل(املحدود  الدخل ذوي 

 صفيح بدون  مدن برنامج

 ألف( 326) و هم( 2012) سككككككنة أفق في الصككككككفيحي السكككككككن على القضككككككاء إلىالبرنامج  هذا  هدف

 أي ،البرنامج هذا من أسكرة( 164700) اسكتفادت 2010 نهاية تهغاي وذلك ،مدينة( 85) موزعة على أسكرة

 .)1(صفيح بدون  مدينة( 42) إعالن تم املعنين، كما السكان مجموع من (٪19.3)يعادل  ما

 :أهمها ،املعوقات من بمجموعة اصطدم البرنامج هذا أن إال

 األحيان. بعك في العقار على الحصول  صعوبة •

 الصفيح. سكان من لكثير املادي العسر •

 إليها. السكان ترحيل تم التي املجاالت أو املساكن صالحية عدم •

 االستقبال. مجاالت في التجهيزات نقص •

 املحليين. الفرقاء بعك التزام عدم •

 ل سر. االجتماعية الرعاية نقص •

                                                 
(. 2010نهائية، ) غاية إلى البرنامج تنفيذ حصيلة صفيح. بدون مدن الوطني: (. البرنامج2011المغربية ) المملكة حكومة ( 1)

 .المغربية المملكة. المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزارة
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 .الصفيح سكان أعداد ضبط ةمشكل •

 الستطباق

وهو إحالل  ة،املناطق الحضري في االستطباق أو بالسراوةاإلحالل هنا يضاهي إلى حد ما ما يسمي 

بطبقة أرقى مجها نتيجة لزيادة القيمة االيجارية للوحدات السككككككككنية بسكككككككبب  املجتمع الطبقة املتوسكككككككطة من

باإلضككافة إلى الحاالت الفردية  ،من مشككروعات التحسككين والتطوير الحضككري  ما طرأ على املناطق الحضككرية

رؤوس  ة متزامنككككككة مع اصككككككككككككككطحككككككاب أصككككككككككككككحككككككاببككككككداعيككككككة واالبتكككككككاريككككككمن املسككككككككككككككتككككككأجرين أصككككككككككككككحككككككاب املهن اإل 

واملقاهي جاذبة املزيد  نوادياملطاعم والمثل  ،لالسككككككككككككككتثمار في مجال الخدمات الترفيهية والترويحية األموال

 كاليفالرحيل عن املنطقة لعدم قدرتهم على تحمل ت إلى نيصككليالسكككان األ  مما يسككتد ي ،من االسككتثمارات

 .تغييريجارات بعد ما طرأ على املنطقة من املعيشة ودفع اإل 

عملية تجديد وإحياء األحياء الحضكككككككرية املتدهورة عن طريق تدفق سككككككككان أك ر  واالسكككككككتطباق هو

ا، وهناك من يعرف االسككككككتطباق على أنه تحويل منطقة الطبقة العاملة أو املهجورة وسككككككط املدينة إلى يسككككككر  

وهي موضككككككككوع خالفي في  ،. وهذه العملية شككككككككائعة(1)و إلى منطقة تجاريةأمنطقة سكككككككككنية للطبقة املتوسككككككككطة 

السياسة وتخطيط املناطق الحضرية. وعديد من مجتمعات االجتماعية العلمية أبرزت الدالالت السلبية 

ومثال واحد لذلك بأن عملية االسككككككككككككككتطباق ال محالة سككككككككككككككتؤدي إلى إزاحة بسككككككككككككككيطة للعائالت  لتلك العملية.

اق  غير أن كل ناحية تواجه تحديات فريدة سكككككككككتطبالنوابي التي تجري فيها عملية اال املتواضكككككككككعة الدخل في 

 . (7)،(6)،(5)،(4)،(3)،(2) وأسباب مختلفة للزاحة

                                                 
(1) Lees, Loretta, Tom Slater, and Elvin K. Wyly. Gentrification. New York: Routledge/Taylor 

& Francis Group, 2008. 

(2) Freeman, L. (2005). Displacement or Succession? Residential Mobility in Gentrifying 

Neighborhoods. Urban Affairs Review, 40(4), 463-491. 

(3)  Jacob L. Vigdor; Douglas S. Massey; Alice M. Rivlin (2002). "Does Gentrification Harm the 

Poor? [with Comments]". Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs. Brookings Institution 

Press. pp. 133–182. 

(4)  Lance Freeman & Frank Braconi (2004) Gentrification and Displacement New York City in 

the 1990s, Journal of the American Planning Association. 

(5)  Buntin, John (2015-01-14). "The gentrification myth: It's rare and not as bad for the poor as 

people think". Slate.com. 

(6)  Richard Florida (2015-09-08). "The Complex Relationship Between Gentrification and 

Displacement". CityLab.com. 

(7)  Janelle Vandergrift. "Gentrification and Displacement".  Calvin.edu. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.jstor.org/stable/25067387?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/25067387?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2015/01/the_gentrification_myth_it_s_rare_and_not_as_bad_for_the_poor_as_people.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2015/01/the_gentrification_myth_it_s_rare_and_not_as_bad_for_the_poor_as_people.html
http://www.citylab.com/housing/2015/09/the-complicated-link-between-gentrification-and-displacement/404161/
http://www.citylab.com/housing/2015/09/the-complicated-link-between-gentrification-and-displacement/404161/
http://www.calvin.edu/~jks4/city/litrevs/gentrification.pdf


 

 

 تجارب عاملية في تطوير العشوائيات

186 

 
نيويورك، تقليديا أكبر حي ملجتمع ( في مدينة Bedford-Stuyvesantسلويفيسانت )-( تجديد وتحسين في حي بدفورد50شكل )

 .أفارقة أمريكيين في الوليات املتحدة يقوم به فنانون وبوهيميون 

ا ككان القككائمون عمليككة االسككككككككككككككتطبككاق نتيجككة االهتمككام املتزايكد ببيئككة معينككة. وقكديمكك   ى وعكادة مكا تجر 

جاذبية أو إقبال  على عملية االسككككككككتطباق من مجتمعات بوهيمية أو متدنية الدخل التي تسكككككككك ى إلى إضككككككككافة

على منطقككة بعيجهككا. ولكن خطوات أبعككد تزيككد من اسككككككككككككككتثمككار أعمككال تنميككة بيع العقككارات في املجتمع والبنيككة 

وزيادة  ،مما يؤدي إلى تنمية اقتصككادية ،له  وكذلك اسككتثمارات الحكومة املحلية ونشككطاء املجتمع التحتية

ة إلى الفوائككد املحتملككة من أن يؤدي إلى رجرة اجتككذاب األعمككال والحككد من معككدل الجرائم. هككذا بككاإلضككككككككككككككككافكك

 السكان.

 اإلحاللمناقب 

 مميزات

من أهم مميزات اإلحالل هو كسكككككككككر الحواجز الثقافية واالجتماعية بين مجتمع الحضكككككككككر ومجتمع 

مجتمع العشككككككككككككككوائيككات تجككاه  منحيكك  يقلككل من حككدة الكراهيككة والحقككد  ،العشككككككككككككككوائيككات بمككا يفيككد الجككانبين

على ما هم عليه من  ويغبطونهم ،اليديلومونه على ما هم فيه من الضككككككككنك وضككككككككيق ذات إذ   مجتمع املدينة

أهل العشككككككككوائيات على التطلع إلى إصككككككككالح أحوالهم والسكككككككك ي إلى االرتقاء  ذلك وقد يحفز .فسككككككككحة في العيش

لتعرف بمعيشئهم ومستقبل األجيال الناشئة. كما يستفيد املجتمع خارج أسوار العشوائية االصطناعية با

على وضع سكان العشوائيات بصورة غير مباشرة، والتعامل معهم كشركاء في املجتمع دون النظرة الدونية 

لهم، والتخفيف من املعتقدات املبالغ فيها عن سككككككان العشكككككوائيات، والتخفيف من حدة تعصكككككب كل جهة 

 لسكانها.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bedford-Stuyvesant
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ا لشكككككككككككباب العشكككككككككككوائية، يشككككككككككككل حافز  وامليزة الثانية هي أن بناء نموذج حضكككككككككككاري مجسكككككككككككد في قلب 

العشكككككككككوائيات للتأسككككككككك ي برواد ذلك النموذج، كبديل التخاذ بلطجية أو شكككككككككبيحة العشكككككككككوائية أو فتواتها مثال 

والحرفية ليعيشكككككككككككوا  تعليميقتدى به. كما أن وجود النموذج املجسكككككككككككد سكككككككككككيحفز اآلباء على توجيه أبنا هم لل

 حياة أفضل.

بعك األعمال ألهل العشوائيات فتعيجهم على رفع مستواهم  كما أن وجود املبني الدخيل سيوفر

من معدل  انخففيفيها وإليها سكككك ةكذلك فإن تشككككديد األمن على املنشككككأة الدخيلة والحركة الدؤوب املعيتكككك ي.

ثم إن تدريجية عملية اإلحالل تتيح ألهل العشككككككككككككككوائية فسككككككككككككككحة من الوقت إليجاد  الجريمة في العشككككككككككككككوائية.

 بما يالئم قدراتهم. مكان بديل إليوا هم

 مثالب

سكككككككتراتيجية اإلحالل هو عمليات التخريب التي سكككككككتلحق باملبن  أو املجمع لعل أخطر السكككككككلبيات ال 

حي  إن القائمين بالتخريب ليس من الضككككككككككككككرورة أن  ،أثناء إنشككككككككككككككائه وخالل فترة غياب رواده، وهذا طبي ي

وأنككه  ،نككاجمككة عن الشككككككككككككككعور بعككدم االنتمككاءيكونوا مجرمين أو متعمككدين الخروج على القككانون، فككدوافعهم 

لعاملين في املبن  أو التعدي على ممتلكاتهم، باجسكككم غريب غزا مجال نشكككاطهم. وقد يتطور األمر بالتحرش 

وقد يلجأ أهل العشككككككوائية الذين كانوا يعيشككككككون في املكان الذي أنتكككككك ئ فيه املبني وأخلوا من  مثل سككككككياراتهم.

 هم.مأواهم االنتقام ممن حلوا محل

 اا أن التخلص من العشككككككوائية عملية تدريجية قد تقتةكككككك ي سككككككنين طويلة، وصككككككبر  من املثالب أيضكككككك  

إال إذا تعجل رجال األعمال باالسككككككككككككككتثمار في إنشككككككككككككككاء مجمعات أك ر في وقت قصككككككككككككككير، بحي  تزحف  ،ومثابرة

 املنشدت الجديدة وتبتلع العشوائية في ضربات متالحقة ال تستغرق وقتا طويال.

 إليجابيات والسلبيات مقارنة ا

سككتراتيجية اإلحالل في القضككاء على العشككوائيات، وكذلك ( إيجابيات وسككلبيات ا2جدول )يلخص 

 .(2)،(1)االستطباق

                                                 
(1)  Loretta Lees, Tom Slater, and Elvin Wyly, Gentrification Reader, p. 196. 2008 Routledge. 

(2)  Rowland Atkinson and Gary Bridge, eds., Gentrification in a Global Context: the New Urban 

Colonialism, p. 5. 2005 Routledge. 
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 .ستراتيجية اإلحاللا( سلبيات وإيجابيات 2جدول )

 سلبيات إيجابيات

 إزاحة نتيجة زيادة في اإليجارات والثمن ملالك العقارات لزيادة وإصالح املباني السكنية عاليةحوافز 

 عقولةاملفقدان املساكن ذات األسعار  خفك معدل الجرائم

 النزوح التجاري   الصنا ي استقرار املناطق املتدهورة

 أسعار العقارات غير املستدامة زيادة قيمة امللكيات

 الشرائية للمسئهلكين في الشركات املحليةزيادة القوة 
ضكككغوط الطلب على السككككن واملسكككاكن على املناطق 

 الفقيرة املحيطة

 استياء املجتمع والصراعات االجتماعية انخفاض معدالت الشواغر

 التشرد املحلية اليةزيادة اإليرادات امل

 النفسية الثانوية للنزوح كاليفالت تشجيع وزيادة تطوير املزيد من التطوير

 والرسوم على الخدمات املحلية كاليفزيادة الت والخدمات املحلية التحتيةانخفاض الضغط على البنية 

 زيادة املزيج االجتما ي
 فككقككككككدان الككتككنككوع االجككتككمككككككا ككي )مككن مككجككتككمككع مككتككبككككككايككن

 جيتوس غنية( ا إلىاجتماعي  

 عادة تأهيل املمتلكات مع وبدون رعاية الدولة
معدالت إشغال املساكن وانتقال السكان  نخفاضا

 إلى مناطق االستطباق

 التحتيةاقتران املساكن الشعبية )العامة( والبنية 

من أحد أسككككككككككككككباب تكوين العشككككككككككككككوائيات زيادة الكثافة السكككككككككككككككانية حول أماكن العمل نتيجة عدم 

ا. وعندما توصككككككككد تلك األعمال مالي  والتي هي في متناول الجميع  ،وجود وسككككككككائل املواصككككككككالت التي يعتمد عليها

أبوابها نتيجة إفالس أو انتقال إلى مكان آخر أو يقل الطلب على األيدي العاملة، يظل الناس يعيشككككككككككككككون في 

البيئة التي ألفوها على أمل أن تنفرج األزمة وتعود األمور إلى ما كانت عليه أو تنفتح فرص عمل جديدة في 

نتيجككة  ،املقيمون في تلككك األمككاكن عن البحكك  عن العمككل في أمككاكن أخرى نفس املوقع. وعككادة مككا يتقككاعس 

وخوفا من التضككككككككككككككحية بمسككككككككككككككاكجهم  ،االنتقال والوصككككككككككككككول إلى أماكن عمل في نواح  أخرى من املدينة كاليفت

ا وراء فرص عمل، وعدم التوفيق في الحصكككككككككككككول على عمل آخر في مكان ناء عن مسكككككككككككككاكجهم. وفي واقع سكككككككككككككعي  

ائيات هي مخلفات األعمال التي جلت عن املنطقة مثلها كمثل مخلفات الحرب التي تبقي إن العشكككككككككككككو  ،األمر

ولعل العالج األمثل في تلك الحالة  ا بمرور الوقت لسنين عديدة بعد توقف الحرب.على األرض وتزداد سوء  
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التنقككل هو حلحلككة املوقف املتبلككد واملسكككككككككككككككاعككدة على إنعككاش دينككاميكيككة املجتمع عن طريق إتككاحككة وسكككككككككككككككائككل 

 وانتشارها وحل أزمات اإلسكان.

السرعة، وطرق السيارات  عاليةمثل وسائل النقل الجماعية  ،الحضرية التحتيةلهذا فإن البنية 

من أسككككككككككباب اختفاء غالبية العشككككككككككوائيات في الواليات هي  ،ومشككككككككككاريع املسككككككككككاكن العامة ،السككككككككككريعة والعادية

. وقد (2)،(1)السككككككككككككتينيات والسككككككككككككبعينيات من القرن املاضكككككككككككك ي املتحدة األمريكية وبعك الدول األوروبية خالل

لبرملان اململكة املتحدة بمقترح مفاده أن املواصكككككالت الجماعية  (Charles Pearson) تقدم تشكككككارلز بيرسكككككون 

سككككككككككككككتمكن لندن من خفك كمية العشككككككككككككككوائيات ونقل سككككككككككككككاكنيها وإعادة اسككككككككككككككتيطانهم. وقد رفك املقترح في 

البداية لعدم توفر األرض لبناء مسكككككككككاكن شكككككككككعبية وألسكككككككككباب أخرى، ولكن بيرسكككككككككون وآخرون ثابروا وطرحوا 

ء وسككككككككككككيلة مواصككككككككككككالت جماعية تحت الطرق التي تسككككككككككككتخدم في ذلك الوقت والتي مثل بنا ،مقترحات مبتكرة

(، وكان للتوسكككع London Undergroundتملكها املدينة. ومن هنا، ولد أندرجراوند )تحت األرض( في لندن )

  وإلى حد ما التوسككككككككككككع املتواضككككككككككككع الطريق السككككككككككككفلي (3)في خفك عدد العشككككككككككككوائيات في املدينة فيه الفضككككككككككككل

 . (4)(New York City Subwayمدينة نيويورك ) "سبواي"

 ،اإلقامة في املدن كاليفت عاليةباإلضافة إلى عدم ف ،عمالبتوسع املدن وتبع ر حدائق ومراكز األ 

نتقلكت أعمكال البيع بكالتجزئكة واللوجسككككككككككككككتيكات ا التكاليانتقكل العكاملون في املكدن ليعيشككككككككككككككوا في الضككككككككككككككوابي، وبك

وصككككككككككككككيكككانكككة املنكككازل وأعمكككال أخرى في أعقكككاب مواقع الطلكككب عليهكككا. وقكككامكككت حكومكككات املكككدينكككة بكككاسككككككككككككككتخكككدام 

والتخطيط العمراني لتوزيع األشككككككككككغال والبيوت واملناطق الخضككككككككككراء، وحوانيت  التحتيةاسككككككككككتثمارات البنية 

وسكككككككككككككاعدت وسكككككككككككككائل النقل الجماعية العامة التي هي في طوق عامة  التجزئة واملدارس والكثافة السككككككككككككككانية.

النككاس في مككدن مثككل نيويورك ولنككدن وبككاريس في تمكين الفقير من الوصككككككككككككككول إلى منككاطق يمكن لككه كسكككككككككككككككب 

حي  زودت  ،ش فيها. وقامت مشككككككككككككككاريع اإلسكككككككككككككككان العامة والتابعة ملجلس املدينة بإزالة العشككككككككككككككوائياتالعي

 .(5)قبل خمسينيات القرن العشرين كانت عليهكن الصحية األفضل مما اساملزيد من خيارات املبسكانها 

                                                 
(1)  Daniel Lewis and Fred Williams (1999). Policy and Planning as Public Choice Mass Transit 

in the United States, Federal Transport Agency, DOT, US Governmen, Ashgate. 

(2)  Lessinger, J (1962). "The Case for scatteration: Some reflections on the national capital region 

plan for the year 2000". Journal of the American Institute of Planners. 28 (3): 159–169. 

(3)  Public transport in Victorian London: Part Two: Underground. London Transport Museum 

(2010). 

(4)  nycsubway.org—Historic American Engineering Record: Clifton Hood, IRT and New York 

City, Subway. 

(5)  Sam Roberts (2005). Before Public Housing, a City Life Cleared Away.New York Times (May 

8). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Pearson
https://en.wikipedia.org/wiki/London_Underground
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Subway
http://www.fta.dot.gov/documents/Policy_and_Planning_as_Public_Choice.pdf
http://www.fta.dot.gov/documents/Policy_and_Planning_as_Public_Choice.pdf
http://www.ltmcollection.org/resources/index.html?IXglossary=Public+transport+in+Victorian+London%3A+Part+Two%3A+Underground
http://www.nycsubway.org/wiki/The_Impact_of_the_IRT_on_New_York_City_(Hood)
http://www.nycsubway.org/wiki/The_Impact_of_the_IRT_on_New_York_City_(Hood)
https://www.nytimes.com/2005/05/08/nyregion/08housing.html?_r=0
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ات يوأصككككككككككككككبح الخالص من العشككككككككككككككوائيات على رأس سككككككككككككككياسككككككككككككككة األولويات في أوروبا بين الخمسككككككككككككككين

والسككككككبعينيات من القرن املاضكككككك ي وواحد من أضككككككخم البرامج التي تقودها الحكومات. ففي اململكة املتحدة، 

كان مجهود إزالة العشكككككككوائيات أكبر في الحجم من إنشكككككككاء السككككككككك الحديدية البريطانية وخدمات الصكككككككحة 

زاالت التي تمت في أعقاب الوطنية وغيرها من البرامج الحكومية. وتعكس بيانات حكومة اململكة املتحدة اإل 

( من تعداد سككككككككككككان اململكة املتحدة ٪15( مليون ملكية عشكككككككككككوائية، مع إعادة توطين )1.5( بحوالي )1955)

(، اتبعت الدنمارك وغيرها مبادرات موازية إلزالة العشككككككككككككككوائيات 1950. وباملثل، وبعد )(1)من تلك امللكيات

 .(2)وإعادة توطين نازليها

قكامكت حكومكات الواليكات املتحكدة وأوروبكا بوضككككككككككككككع منهجيكة يمكن من خاللهكا بكاإلضكككككككككككككككافكة إلى ذلكك 

للفقراء تقككديم طلبككات إلى الحكومككة مبككاشككككككككككككككرة للمسكككككككككككككككاعككدات اإلسكككككككككككككككككانيككة، وبهككذا كونككا شككككككككككككككراكككة في تحككديككد 

. وواحدة من الطرق الفعالة تاريخيا للحد من العشكككوائيات (4)،(3)االحتياجات السككككنية ملواطنيها واإليفاء بها

للمدن إلى جانب مشاريع النقل الجما ي العام الذي يمكن االعتماد  التحتيةإنشا ها كان إنشاء البنية ومنع 

 .(5)والذي هو في مقدور كل مواطن إلى جانب توفير اإلسكان العام ،عليه

( مليون مسكن 2( مليون مسكنا وشرعت في بناء )2( ببناء )2014وفي البرازيل قامت الحكومة في )

أنحاء الدولة للعائالت محدودة الدخل. وسككككككمي برنامج اإلسكككككككان العام "مجها كاسككككككا، مجها فيدا" أي إضككككككافي في 

 "بيتي، حياتي". 

                                                 
(1)  Becky Tunstall and Stuart Lowe (2012). The impact of post-war slum clearance in the UK. 

Social Policy and Social Work, The University of York (November 2012). 

(2)  Kristian Buhl Thomsen (2012). Modernism and Urban Renewal in Denmark 1939–1983, 

Aarhus University, 11th Conference on Urban History, EAUH, Prague. 

(3)  Inter-war Slum Clearance The History of Council Housing; UK. 

(4)  A New Urban Vision UK’s History of Council Housing (2008). 

(5) Rogers, D. (2013). Can infrastructure prevent a planet of slums?. Construction Research and 

Innovation, 4(2), 30–33. 

http://www.york.ac.uk/spsw/news-and-events/news/2012/breaking-up-communities/
http://www.byhistorie.dk/filer/Modernism-and-Urban-Renewal-in-Denmark-1939-1983.pdf
http://fet.uwe.ac.uk/conweb/house_ages/council_housing/section4.htm
http://fet.uwe.ac.uk/conweb/house_ages/council_housing/section6.htm
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 .( مشاريع اإلسكان في باهيا، البرازيل51شكل )

إعادة اسكككتيطان العشكككوائيات باسكككم تطوير الحضكككر القى انتقادات القتالع مجتمعات دون تشكككاور 

 Sabarmatiأو اعتبارات ألماكن اكتسككككابها للرزق. على سككككبيل املثال، مشككككروع شككككاطئ نهر سككككابارماطي ) معها

Riverfront( وهي منطقة ترفيهية في أحمدأباد بالهند، تم إعادة توطين ،)عائلة من أكشككككككككككككاك على 19,000 )

 .(1)اكن األصلية للعائلة( كيلومتر عن املس9، كانت على بعد )اشعبي   اسكني   ا( مجمع  13طول الجهر إلى )

 سكان األزقة في عاصمة الوليات املتحدة

 التنقلسهولة 

ومع التوسككككككع في صككككككناعة السككككككيارات في عشككككككرينيات القرن العشككككككرين أصككككككبح االنتقال من العمل إلى 

فحاول مروجو اإلسكككككككككككان القضككككككككككاء على عشككككككككككوائيات واشككككككككككنطن في األزقة  ،اا وميسككككككككككور  البيت والعكس متاح  

خاصككككككككككة وأن الطلب على األراضكككككككككك ي في وسككككككككككط املدينة ازداد من جانب قطاع األعمال. أما السكككككككككككان  ،الخلفية

ا إلى ضككككككككككوابي فهاجروا أفواج   ،خاصككككككككككة العاملون في الحكومة والشككككككككككركات الواقعة في العاصككككككككككمة ،املقتدرون

 زقككة من الفقراء فلماملككدينككة في واليككات فيرجينيككا وميريالنككد. أمككا األفككارقككة األمريكيون والالتينيون وسكككككككككككككككككان األ 

و هم في املدينة، ولم يكن بوسككككككككككككككعهم شككككككككككككككراء سككككككككككككككيارات خاصككككككككككككككة. وارتأى يكن هناك ما يدفعهم للتخلي عن مد

 ،املدافعون عن إسكككككككككككان البيك أن التوسككككككككككع في األعمال أفضككككككككككل في اسككككككككككتخدام األرض من مجتمعات األزقة

 .(2)نظيفة وتولد الفجور  ألنهم اعتقدوا بأن األزقة غير

                                                 
(1)  Mathur, Navdeep (December 1,2012)."On the Sabarmati Riverfront: Urban Planning as 

Totalitarian Governance in Ahmedabad". Economic and Political Weekly. XLVII (47 & 48). 

(2)  Howard Gillette, Jr., Between Justice and Beauty: Race, Planning, and the Failure of Urban 

Policy in Washington, D.C. (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995). 
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ا كوسكككككككككككككيلة نقل جماعية سكككككككككككككريعة ومتيسكككككككككككككرة ومنخفضكككككككككككككة أنتككككككككككككك ئ مترو األنفاق الحق   وحت  عندما

فقد صكككككككككمم وأدير لنقل العاملين في املصكككككككككالح الحكومية ومؤسكككككككككسكككككككككات األعمال في العاصكككككككككمة من  ،كاليفالت

 ،الضككوابي إلى أعمالهم أو قضككاء مصككالحهم. و ككجع ذلك على رجرة السكككان البيك إلى الضككوابي الجديدة

ا على العكككاطلين عن العمكككل والفقراء، بعكككد فترات الكككدوام في األعمكككال الحكوميكككة ومكككا نكككة حكر  ممكككا جعكككل املكككدي

 خطرة على زوارها. رئيسةيتعلق بها من منشئات. فأمست شوارع العاصمة ال

ولقد أدرك املصككككلحون املشككككاكل املمكن وقوعها من جراء إخالء سكككككان املدينة من السككككود الفقراء 

ومن املمكن إعادة اسككككككككككككككتيطان سكككككككككككككككان  ،كجهم أكدوا أنه لم يعد هناك أزمة مسككككككككككككككاكنمن بيوتهم في األزقة. ول

السكككككان السككككود من وسككككط املدينة سككككوف يحسككككن من طبيعة الناس  األزقة. وكانت  جئهم في ذلك أن إزاحة

ال ويفتح امللكيككات في قلككب املككدينككة للعككاملين في الحكومككة الفيككدراليككة لالنتقكك ،الككذين انتقلوا إلى خككارج املككدينككة

قرب أعمالهم. وسككككككرعان ما حصككككككل أولئك املصككككككلحون على دعم الكونجرس الذي أصككككككدر تشككككككريعات جديدة 

(  ومنحها 1934( في دي سككككككككككك ي عام )Alley Dwelling Authorityسكككككككككككلطة إسككككككككككككان األزقة ) إثرهاتكونت على 

السككريع  صككالحيات واسككعة للحكم على بيوت األزقة بأنها ليسككت صككالحة للسكككن ويجب هدمها. لكن التوسككع

في الحكومكة خالل "الصككككككككككككككفقكة الجكديكدة" لحكل تكداعيكات الكسكككككككككككككككاد األكبر والحرب العكامليكة الثكانيكة، أدت إلى 

وأدت إلى ضككككغوط شككككديدة على املسككككاكن. وبهذا فإن الحراك الدا ي إلزالة مسككككاكن  ،ارتفاع أسككككعار املسككككاكن

بفكرة البيوت  دي سككككككك ي، ضكككككككحى سككككككككان األزقة في واشكككككككنطناألزقة  على الرغم مما تلقاه من ترحيب سكككككككلطة إ

 التوسع في مباني األعمال والحكومة في وسط املدينة. اليد لصالحالتي في متناول 

ولقد ثبت أن دعوى وفرة املساكن التي هي في قدرة الجميع دعوة زائفة خالل نمو الحكومة في ظل 

مما رفع من  ،نعاش الحضروفي س ي واشنطن إل ،الصفقة الكبرى التي أسهمت في أزمة اإلسكان في املدينة

مسككككتوى الصككككراع العنصككككري في املدينة  فبينما كان مصككككلحو إسكككككان البيك يدفعون حركة تطوير وإنعاش 

وسككككككط املدينة، كان قاطنو األزقة السككككككود يقاومون من أجل مكافحة التجريد من امللكية والطرد من املنازل 

 املؤجرة لهم.



 

 

 الثالث: وسائل عالج ظاهرة العشوائياتالباب 

193 

 التحتيةمناقب اقتران املساكن الشعبية والبنية 

 املزايا

 الشعبيةاملساكن 

املسككككاكن الشككككعبية حل سككككريع إلجالء سكككككان العشككككوائيات خارج قلب املدن، حي  إن املسككككاكن في 

سكككككككككواء كانت مدعومة من الحكومة املركزية أو غير مدعومة. على أقل تقدير إن إيجار تلك  ،مقدور الفقراء

 مما يتيح الفرصة لبحبوحة في املعيشة.  ،املساكن أقل بكثير من إيجارات املساكن في املدينة

كما أن املسككاكن الشككعبية مصككممة كمبان  سكككنية ضككخمة على طراز واحد يوفر حاجات السكككان 

باإلضككككككككككافة إلى أن   بينما يمكن االسككككككككككتفادة من كل شككككككككككبر من مسككككككككككاحة األرض ،من املأوى وفق تعداد العائلة

 سعر األراض ي خارج حدود املدينة أو على أطرافها أقل بكثير من سعر األراض ي في املدينة.

ومن املمكن للقطككاع الخككاص تشككككككككككككككييككد املبككاني السكككككككككككككككنيككة العككامككة كككاسككككككككككككككتثمككار ربحي دون دعم من 

ء والصكككككككككرف الصكككككككككحي ما توفرت الخدمات البلدية من توصكككككككككيل املياه والكهرباإذا الحكومة أو بلدية املدينة، 

 وشق الطرقات وجمع القمامة.

مما يقلل  ،ومن مميزات املساكن العامة أنها تؤدي إلى تكوين مجتمع متجانس في مستوى املعيشة

السكككان  يمن حدة الصككراع بين الطبقات. كما أن الشككعور باألمن من الئهديد باإلخالء أو هدم املسكككن يعط

 املخربين.دوافع لحماية مجتمعهم من املنحرفين و 

على أنحاء املدينة،  ماليةوالفائدة التي تعود على املدينة من بناء مساكن عامة هو إضفاء نواح  ج

وكذلك أمن زوارها. كما أن إزالة العشككككككككككككككوائيات من قلب املدينة  ،والحفاظ على رونقها وأمن املقيمين فيها

ويرفع من قيمة  ،راني دون عوائقيشككككككككككككككجع املسككككككككككككككتثمرين ورجال األعمال على إعادة وتجديد تخطيطها العم

 ويعوق تحول األحياء القديمة إلى عشوائيات. ،ممتلكاتها

 التحتيةالبنية 

وشككككككق الطرقات في أرض  ،والصككككككرف الصككككككحي ،والكهرباء ،من املياه ،إن توصككككككيل الخدمات البلدية

مقارنة  ،عملية سككككككككككككككهلة وغير مكلفة ويسككككككككككككككهل التخطيط لها وفق الحاجة والتعداد السكككككككككككككككانيهو  ،شككككككككككككككاغرة

 بمحاولة تجديد أو تحسين الخدمات في منطقة مزدحمة باملباني وآهلة بالسكان.
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خاصككككككككة قاطني املسككككككككاكن  ،كما أن توفير املواصككككككككالت الجماعية بأسككككككككعار مئهاودة في مقدور الجميع

من  ا وراء مصككككككككالحهمكن سكككككككككان املسككككككككاكن العامة من التواصككككككككل مع املدينة للعمل أو سككككككككعي  يم  فهو العامة، 

 دمات االجتماعية والخدمات العامة.الخ

 املثالب

 الشعبيةاملساكن 

 العشوائياتثقافة 

إن نقل سكككككككككككككان العشككككككككككككوائيات في الحضككككككككككككر من املدينة إلى مسككككككككككككاكن شككككككككككككعبية على أطراف املدينة، 

بلوا عليه  يصكككككحبه نقل ثقافة العشكككككوائيات بما فيها مما اعتاد عليه سككككككان العشكككككوائيات من نسكككككق حياة وجا

تكوين عشككككوائيات جديدة وبسككككرعة فائقة على  يشكككككل خطرإلى املسككككاكن الجديدة، مما  وعاداتتقاليد من 

ا على املدينة ذاتها. فاملسككككألة ال تقتصككككر على حداثة املباني والطرق وال على مما يشكككككل خطر   ،أطراف املدينة

يات في موطجهم ولكجها تتطلب الخالص من ثقافة العشككككككوائيات، وإخراج سكككككككان العشككككككوائ ،إزالة العشككككككوائية

إن البعك مجهم الذي كان يلتحف العراء  أخلوها. بلالجديد عما كان مألوفا لد هم في العشككككككككككككككوائيات التي 

وينكككام على الكككدرج أو على أعتكككاب  ،وينكككام في الطرقكككات قكككد يظكككل على حكككالكككه فيم  الغرف بكككأغراض املعيشككككككككككككككككة

ة مع الفنادق فدراليدت الحكومة المسكككككنه. كما كان يفعل املشككككردون في واشككككنطن دي سكككك ي من الذين تعاق

الفاخرة على إيوا هم حت  يتسككن  لها حل مشكككلة أهل الشككوارع التي تفاقمت بشكككل أثار حفيظة الناس رأفة 

 أو تقززا.

 الجودةغياب 

ا مبدأ بناء مسكككاكن عامة إلسككككان أو إيواء املقيمين في العشكككوائيات والفقراء واملعوزين يؤدي حتم  

التصككككككككككككككميم والتخطيط الكككذي ال يرا ي راحكككة السككككككككككككككككاكن، بكككل والغلو في تكككدني املواصككككككككككككككفكككات  إلى غيكككاب جودة 

عن عمد أو كتصكككككككككككرف تلقائي مبني على فرضكككككككككككية أن من اكتوى بنار  سكككككككككككواء   ،واإلنشكككككككككككاء بصكككككككككككورة عشكككككككككككوائية

وهذا يسككككككري على املباني التي  املعيشككككككة في العشككككككوائية سككككككيرضككككككيه أي شكككككك يء، وإن لم يرض  فهو جاحد للنعمة.

والتي تطرح في مناقصككككككات عامة، أو التي يقوم ببنا ها مسككككككتثمرون.  ،لحكومة أو البلدية باإلنفاق عليهاتقوم ا

 وعادة ما تستخدم في البناء أردأ املواد وأقلها تكلفة. إلى جانب الئهاون في صقلها )التشطيب الجهائي(.
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 اإلهمال

وتحصككيل األجرة من السكككان.  ،وصككيانئها ،املسككاكن العامة الجماعية تتطلب إدارة للشككراف عليها

تلككك اإلدارات لو كككانككت من القطككاع الخككاص، عككادة مككا ال تهتم إال بتحصككككككككككككككيككل اإليجككار. وسككككككككككككككواء كككانككت اإلدارة 

ا في الصككككككككككككيانة، وتتراخى عن االسككككككككككككتجابة ألي طلب من تبذل جهد   أالفمن املتوقع  ،خاصككككككككككككة أو تابعة للبلدية

وال تهتم بأي تهرأ في املباني يتطلب الترميم  ،لوحدات السككككككككككنيةالسككككككككككان بإصكككككككككالح أي عطل يصكككككككككيب مرافق ا

 ويسهل لوم السكان على ما يحدث من أعطال أو خلل أو قذارة. السريع.

مثل  ،ناهيك عن اإلهمال في جمع القمامة وتنظيف الطرق واألرصككككفة وامللحقات العامة في املباني

أن الهكككدف من ذلكككك هو الرعكككايكككة الصككككككككككككككحيكككة للتجمع  املكككداخكككل والكككدرج واملنكككاور والجكككدران الخكككارجيكككة. ورغم

 باللوم على سكان التجمع. ي، فإن إدارة التجمع تتوانى عن بذل الجهد وتفضل أن تنحىالسكان

يضككككككككاف إلى ذلك إهمال من جانب السكككككككككان الذين ألفوا الحياة في مبان خربة أو أكشككككككككاك صككككككككفيح 

ات خربة وأكوام قمامة ونفايات. وهناك ة، محاطين بممر اليوعشككككككككككككككش وخيام من أقمشككككككككككككككة قديمة وجلود ب

سكككككككككككان وتتراخى في حلقة مفرغة تدور فيها األمور، فإهمال السكككككككككككان  هيب بإدارة املباني أن تلقي اللوم على ال

دى السككككككككككان في التخريب والتصكككككككككرفات غير الالئقة، وهكذا. وبدال من أن تسكككككككككلك اإلدارة مسكككككككككؤوليئها، فيتما

  تغير من سككككككككككككلوكات السكككككككككككككان، يتبارى الجانبان في تحويل املسككككككككككككاكن إلى الطريق الشككككككككككككاق وتقوم بمهمئها حت

 عشوائيات من جديد.

 املشروع

ا للربح الهائل لشككككككككركات اإلنشككككككككاء والتعمير وإدارة بناء املجمعات السكككككككككنية العامة يشكككككككككل مصككككككككدر  

املشككككككككككككككروع املجمعات السكككككككككككككككنية ومالك األراضكككككككككككككك ي، سككككككككككككككواء كانت الحكومة املركزية أو املحلية هي التي تمول 

 وتتعاقد على تنفيذه مع شركات خاصة، أو جاء التمويل من مستثمرين. 

إذا كانت األرض ملكية خاصككككككككككة، فإن أصككككككككككحاب األراضكككككككككك ي يتقاضككككككككككون مبالغ هائلة ألن عملية البيع 

 جبارية، فمي ال تتبع حركة سوق العقار في السوق حين إتمام الصفقة. إوالشراء عملية اضطرارية و 

ات الشكككككائعة تقوم شكككككركة عقارات بإنشكككككاء املجمعات السككككككنية وتتكفل الشكككككركة وفي بعك الترتيب

واإلنشكككككككاء  ،وتقسكككككككيم األرض ،بما في ذلك الطرق  ،كصكككككككاحبة العقار بجميع نفقات شكككككككراء األرض والتخطيط

مقابل تعاقد طويل املدى مع الحكومة على إسكككككككككككككككان املهجرين من العشككككككككككككككوائيات والفقراء، وتقوم  واإلدارة،

على حسككككككككككككككب الحالة املادية ل سككككككككككككككرة املسككككككككككككككتأجرة. وهذا هو  ،الحكومة بدفع اإليجار أو الشككككككككككككككطر األكبر منه

(. وعادة The Ptojectفي الواليات املتحدة، حي  تسككم  تلك املجمعات السكككنية باملشككروع ) دالتقليد السككائ
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الجودة، خاصككككة لو كانت عمارات متعددة الطبقات. واملشككككاريع التي تتضككككمن  عاليةما تكون مباني املشككككروع 

وحدات سكككككككككككككنية للعائالت تحاط بسككككككككككككور حديدي وبوابة مفتوحة لفصككككككككككككلها عن األحياء املجاورة. وتبدو ملن 

التحفظ عليهم ألسكككككككباب جنائية. وإيجارات  يدخلها ألول وهلة وكأنها مسكككككككتوطنة ملن يريد القائمين على األمن

تلك الوحدات السكككككككككككككككنية تضككككككككككككككاهي أو تزيد عن إيجارات املباني السكككككككككككككككنية الراقية في املنطقة التي يقع فيها 

املشككروع. والسككبب في ارتفاع اإليجار هو الدعوى بأن الحكومة هي التي تختار السكككان، وأن غالبية السكككان 

ص املسككككككككككككككاكن ملن ال مسكككككككككككككككن له يقلل من قيمة العقار ويضككككككككككككككيع فرصكككككككككككككا من املخربين القذرين وأن تخصككككككككككككككي

ا أو شركة مستثمرة، يعتبر نفسه ا مستثمر  سواء كان فرد   ،استثمارية أفضل. والفارق أن صاحب املشروع

 وقلما اهتم بما يجري في املشروع دون االلتزام بما يلتزم بها أصحاب املباني السكنية ،محصال لليجار فقط

 صيانة وإصالح. عادة من 

 معونات اإلسكان 

إلى جانب املشكككككككككككككروع تقوم الحكومة بإسككككككككككككككان الفقراء في مسكككككككككككككاكن يئهافت مالكها على التعاقد مع 

ة لليجار الذي تسكككاهم في دفع شكككطر منه. فدراليالحكومة إلسككككان من تر كككحه لهم لقاء ضكككمان الحكومة ال

خاصككككة لو  التي تضككككمن لهم إيرادا متواصككككال ويتسككككابق أصككككحاب املباني السكككككنية للحصككككول على تلك العقود

كانت البيوت قديمة. وإن كانت التزاماتهم أكبر من أصككككحاب املشككككروع، وعادة ما تكون تلك املسككككاكن قديمة 

أو في أحياء األيدي العاملة. وعادة ما يفضككككل الفقراء السكككككن  خارج املشككككروع للنأي بأنفسككككهم عن الوصككككمة 

وتشترط  ،ة املختصة بالتفتيش على تلك املساكن سنويا للتأكد من سالمئهاوتقوم الوكال النمطية باإلجرام.

 يشاطره في السكن سوى الذين ينص عليهم في طلب السكن  املدعومة. أالعلى املستأجر 

 التحتيةالبنية 

 الخدمات

كما  ،تقوم البلدية أو من تكلفه من القطاع الخاص برصكككككككككككككف الطرق في منطقة املسكككككككككككككاكن العامة

وجمع القمامة. لكن اسككككتدامة تلك الخدمات وصككككيانة  ،والصككككرف الصككككحي ،والكهرباء ،تقوم بتوصككككيل املياه

خاصككككككككككككككة لو كانت على أطراف  ،معداتها عادة ما تكون في آخر قائمة األولويات في منطقة املسككككككككككككككاكن العامة

 املدينة.

 العامةاملواصالت 

عامة الناس بما في ذلك الفقراء تسككككككككهل إعادة  بال شككككككككك أن وسككككككككائل النقل الجما ي التي في مقدور 

اسككتيطان سكككان العشككوائيات من قلب العاصككمة إلى أطرافها في تجمعات سكككنية توفرها الحكومة بأسككلوب 
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ا أو قكككد يكون بتمويكككل حكومي وفق خطكككة تضككككككككككككككعهكككا الكككدولكككة أو البلكككديكككات في قكككد يلعكككب القطكككاع الخكككاص دور  

ا من فككإن كثير   ،الصككككككككككككككككدد، وإلى حككد مككا بعك الككدول األوروبيككة الحككالتين. ورغم نجككاح مككدينككة بككاريس في هككذا

إما النعدام وسككككككككككككككائل النقل  ،بما في ذلك الواليات املتحدة وغالبية الدول النامية فشككككككككككككككلت في ذلك ،الدول 

حي  إن تكلفته تفوق قدرة  ،ا للجميعالجما ي أو رداءته )ال يعتمد عليه وازدحامه( أو ألنه ليس ميسككككككككككككككور  

 ا تتركز كل الخدمات االجتماعية والخدمات العامة في وسط البلد.الفقراء، بينم

 العوائق

 العزلة

إن توفير التجمعات السككككنية إلعادة اسكككتيطان سككككان العشكككوائيات على أطراف الحضكككر عادة ما 

سكككككككككيرة اليبما في ذلك املواصكككككككككالت الجماعية  ،التحتيةحت  لو توفرت لهم البنية  ،يقترن بعزلئهم عن املجتمع

دي التعامل معه. أي أن معاملته لهم كأذى يجب تجنبه وتفا التكلفة ملستخدميها. فمجتمع الحضر يواصل

ونقل  ،قلب املدينة منالصككككككككورة النمطية لن تتالشكككككككك   في أذهان مجتمع الحضككككككككر بمجرد إزالة العشككككككككوائيات 

للقاطنين باملسكككاكن أهلها إلى مسكككاكن جديدة وأماكن فسكككيحة على أطراف املدينة. وكما ينظر أهل الحضكككر 

العكككامكككة نظرة دونيكككة وال تتغير تجكككاههم انطبعكككات اإلجرام واالتجكككار في املخكككدرات، فكككإن سككككككككككككككككككان التجمعكككات 

 
 
وقليل مجهم  ،فيتجهون إلى الخمر واملخدرات ،االسككككككنية تزيد من حدة غضكككككبهم وحقدهم أو تزيدهم إحباط

 من محبسه في املساكن العامة.الوضع القائم ليصلح من أحواله فيستطيع الخروج  ىالذي يتحد

الجيككد والرعككايككة  تعليمالحرمككان من ال ،وممككا يزيككد من عزلككة املسكككككككككككككككاكن العككامككة النككائيككة عن املككدينككة

املككدينككة. وبينمككا على سكككككككككككككككككان التجمعككات السكككككككككككككككنيككة اسككككككككككككككتخككدام  أهككاليالصككككككككككككككحيككة والحككدائق التي يتمتع بهككا 

ة خاليالقادمة من املدينة إلى تجمعاتهم تكون فاملواصككككككككالت  ،املواصككككككككالت إلدارة شككككككككؤونهم والعمل في املدينة

 تماما ممن يعيشون في قلب املدينة.

 والجتماعيةمركزية املصالح العامة 

 ،تنحصككر الخدمات االجتماعية والعامة في وسككط املدينة ،مثل واشككنطن دي سكك ي ،في بعك املدن

والصككككككككككبر على التردد عليها في فترات متقاربة للحاجة إليها حت  في البح   ،احي  يسككككككككككهل االنتقال بيجها مشككككككككككي  

عن العمل. هذا ال يعين فيه السككككككككفر املتكرر ملسككككككككافة طويلة. وفي هذا الصككككككككدد  يرى عضككككككككو في منظمة امللجأ 

(، SHARC( املعروفة بشكككككككارك )Shelter, Housing, and Respectful Changeواإلسككككككككان والتغيير املحترم )

شككككككككككنطن دي سكككككككككك ي أن املال   والخدمات للمشككككككككككردين يجب أن تبقى في األماكن التي يعيشككككككككككون فيها  أي في بوا

 مكان مركزي، للعديد من األسباب، مجها:
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 فرة.امتو  التحتيةالبنية  (1

األفراد الذين ال مأوى لهم على دراية بمكان الخدمات وكيفية الوصكككككككككككككول إليها في وسكككككككككككككط املدينة   (2

 االجتماعية والعامة. حي  توجد مراكز الخدمات

دور العبادة ومنظمات املتطوعين تعرف أين يتجمع الذين ال مأوى لهم في وسككككككككط املدينة فيمكن  (3

 لها الوصول إليهم بسهولة.

يحتاج املقيمون في املدينة ممن ال مأوى لهم القدرة على السككككككككككككككير باألقدام لكل الخدمات املتاحة  (4

كما أن ليس  ،منتظمة فرة بصكككككككككورةالبعيدة غير متو لهم  حي  إن املواصكككككككككالت العامة للمناطق ا

 استخدام املواصالت العامة بصورة متكررة. بمقدورهم املادي

ركز املوفي حالة واشككككككككككككنطن دي سكككككككككككك ي واملدن املماثلة لها في الواليات املتحدة يكون قلب املدينة هو 

بينمككا العككاملون في تلككك املصكككككككككككككككالح الحكوميككة والخككاصكككككككككككككككة يقطنون في  ،التجككاري وتجمع الوكككاالت الحكوميككة

والتي يتمتع فيها امليسكككككورون باملواصكككككالت الجماعية التي تربط بين أحياء  ،الضكككككوابي التي ال مكان فيها لفقير

ما دام هناك  -مسككككاكجهم وأعمالهم في املدينة. كل هذا يجعل من فكرة إنشككككاء املسككككاكن العامة خارج املدينة 

فكرة غير عملية  خاصككككككككككككة في مدينة مثل واشككككككككككككنطن دي سكككككككككككك ي، التي  - ة حديثةاصككككككككككككالت جيدة وبنية تحتيو م

 تسم  بمدينة املت ي.

شكككككرقي. ال يفي قلب واشكككككنطن دي سككككك ي، غالبية الخدمات للمقيمين بال مأوى توجد في الربع الشكككككمال

أيالند شككككككككككككككمال غرب، وطريق  والتركيز األك ر كثافة للخدمات يوجد في مكان وسككككككككككككككط البالد إطاره طريق رود

 وشكككككككارع شكككككككمال الكابيتول )موقع الكونجرس( شكككككككمال غرب. ويقع ملجأ مجتمع الال ،بنسكككككككلفانيا شكككككككمال غرب

( في الشكككككككككككارع الثاني بين شكككككككككككارع دي شكككككككككككمال غرب Community for Creative Nonviolenceعنف املبتكر )

 ،ية املال   والخدمات ملن ال مأوى لهماملحورية التي ينطلق مجها بق وهو النقطة ،وشككككككككككككككارع إي شككككككككككككككمال غرب

وتتسكككككككككككككع املسكككككككككككككافات بين املال   والخدمات كلما ابتعدت عن النقطة  ،حي  تنتشكككككككككككككر املال   شكككككككككككككماال وغربا

 . )1(املحورية

 وبككارتفككاع قيمككة املمتلكككات في وسكككككككككككككط املككدينككة ارتفككاعكك  
 
ا خالل السكككككككككككككنوات األخيرة  أدى ضكككككككككككككغط ا بككاهظكك

القائمين على التنمية الحضكككككارية إلى نقل جغرافي ملأوى املشكككككردين وخدماتهم، وتم إغالق بعك املؤسكككككسكككككات في 

                                                 
(1)  The Walking City: The Geography of Homelessness in Washington, D.C. Whose Downtown?  

Displacement, Resistance, and the Future of the Community for Creative Non-Violence 

(CCNV) Shelter in Washington, DC; 2017. 
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. وفي نفس الوقت، انبثقت مال   جديدة ووحدات سككككككككككككككنية (1)مثل ملجأ مدرسكككككككككككككة فرانكلين ،وسكككككككككككككط املدينة

 –لعيادات الصكككككككككككككحية للمشكككككككككككككردين في أماكن لم توجد فيها من قبل ة داعمة، ومراكز املأوى املؤقت، واالينتقا

وباألساس في شمال شرق وجنوب شرق واشنطن دي س ي. وألسباب متعددة، كانت تلك التغيرات مصدر قلق 

دة هناك  فأصككككككككبح و لكثير من املشككككككككردين الذين يعيشككككككككون وسككككككككط املدينة ويعتمدون كلية على الخدمات املوج

ألولئكككك، من  اليوميكككةه أن يتنقكككل بين مراكز الخكككدمكككات االجتمكككاعيكككة  وتعقكككدت املهكككام ا على من ال مكككأوى لكككلزامككك  

تناول وجبة، واالسككتحمام، وإجراء مقابلة للحصككول على عمل نتيجة عدم وجود سكككن، حي  يمكن للفرد أن 

 ،تنقله. تلك املهام البسيطة أصبحت تستغرق وقتا طويال كاليفيخزن ممتلكاته أو يحصل على دخل ليدفع ت

وم إلدارة احتقاجاته. ولهذا فمن الواضككككككح أن املشككككككردين الييلزم على من ال مأوى له ألك ر من مكان في نفس  إذ

يحتاجون إلى أن تكون مال   ومراكز الخدمات الضرورية متجمعة في أماكن متقاربة. لهذا أنت ئ ملجأ مجتمع 

حي  تجتمع خدمات  ،ايكون ملجأ نموذجي  عنف املبتكر في مكان مركزي. وأصكككككر مؤسكككككسكككككو امللجأ على أن  الال

. لهذا أغلق أعضكككككككككككككاء امللجأ مواقع املال   األخرى العتقادهم أن موقع ملجأ (2)املأوى والخدمات في مكان واحد

كما أنه يحتوي على  ،( أفضلFederal City Collegeة )فدراليعنف املبتكر في مبني كلية املدينة ال مجتمع الال

عيادة صكككككككككككككحية وعيادة إلعادة تأهيل مدمني املخدرات. وخالل النظر في قضكككككككككككككية  هوفي ،عدد أكبر من األسكككككككككككككرة

( كتكككككب الكككككداعمون للملجكككككأ واملكككككدافعون عنكككككه لفريق العمكككككل 1985عنف املبتكر في ) إغالق ملجكككككأ مجتمع الال

همة م( ليقنعوهم بأن امللجأ يشكككل وصككلة Federal Task Force on the Homelessملن ال مأوى لهم ) فدراليال

 .)3(لكل من ال مأوى له امركزي   اومورد  

ات القرن العشككرين، ما زال املقيمون في واشككنطن دي سكك ي ممن ال يوكما كان الحال عليه في ثمانين

مأوى لهم يناضكككككككككككككلون للبقاء في وسكككككككككككككط املدينة، حي  يمكجهم النوم ويسكككككككككككككهل عليهم الوصكككككككككككككول إلى الخدمات 

ا بأن حياة التشككككككككككككككرد مثل املكتبات واملواصككككككككككككككالت العامة والحدائق. هذا علم   ،االجتماعية والخدمات العامة

ال مكأوى لهم، ليسكككككككككككككككت نتيجكة الفقر وحكده، فمجهم من فقكد عملكه ومكأواه، وكثير مجهم من  من التي يعيشككككككككككككككهكا

الذين عادوا من الحرب بإصككككككككككككككابات نفسككككككككككككككية أو عاهات جسككككككككككككككدية، وأصككككككككككككككبح من املحال إعادة انخراطهم في 

هم املصككككككككككابون بخلل عقلي ولفظته املصككككككككككحات، ومجهم املدمنون على املخدرات أو على الخمور، املجتمع، ومج

من هرم وليس لديه من يراعيه، ومجهم و ومجهم عاهرات كبرن في السككككككككككككن ولم يعد بمقدورهن مزاولة مهنئهن، 

                                                 
(1)  Silverman, Elissa. “As Shelter’s Closing Nears, A Traffic-Halting March.” The Washington 

Post. September 26, 2008. 

(2)  Forgey, Benjamin. “Model Havens for the Homeless; CCNV’s Spruced-Up Shelter and a 

House for 12 Women.” The Washington Post. December 26, 1987. 

(3)  Helzner, David. Personal letter to Mr. Harvey Vieth.  July 22, 1985. Carol Fennelly Papers. 

George Washington University, Special Collections, Washington, D.C. 
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هم من أميون ليس لهم حرف، ومجهم من تشكككرد لعدم مقدرته على دفع إيجار مسككككن فأخلي عن سككككنه، ومج

ن و قام البنك باالسككككتيالء على منزله لعجزه عن سككككداد األقسككككاط، ومجهم املعوقون  كما أن من بيجهم املصككككاب

بحككاالت نفسككككككككككككككيككة نتيجككة العجز عن مواجهككة ضككككككككككككككغوط الحيككاة فككدفعئهم إلى التخلي عن عككائالتهم وأموالهم 

وعارضكككات أزياء بارت تجارتهن  ن والفنانو  عاليةالشكككهادات ال الشكككوارع، بل قد يوجد بيجهم حاملو والعيش في

ا يجتمع فيككه األبيك واألسككككككككككككككود الخ. كككذلككك فككإن من ال مككأوى بيجهم يكونون مجتمعكك  ... بجمككال أجسكككككككككككككككادهن، 

من العصكككككبية للون أو جنس أو  خاليوالشكككككيوخ والشكككككباب واألطفال من الجنسكككككين، بل إنه املجتمع الوحيد ال

 سن أو أصول عرقية أو إثنية. 

 املواصالت

فر بصككككككككككورة تربط جميع أطراف املناطق ااملواصككككككككككالت الجماعية في الكثير من الدول ال تتو غالبية 

حيك  تعتبر املواصككككككككككككككالت من  ،ا من القطكاع العكامالحضككككككككككككككريكة أو تربط الحضككككككككككككككر بكالريف  إال إذا ككانكت جزء  

ع مثل الكهرباء واملياه والصكككككككرف الصكككككككحي  والتي تقدم للمواطن بصكككككككرف النظر عن الداف ،الخدمات العامة

ة. فدراليالربحي. ولقد انتشكككككككرت الكهرباء في الواليات املتحدة بفضكككككككل وكالة كهربة الريف التابعة للحكومة ال

أما القطاع الخاص فينظر إلى املواصككككككككالت كاسككككككككتثمار يدر أرباحا، على سككككككككبيل املثال شككككككككركات الحافالت قد 

 
 
لك الخط الربح املتوقع في فترة قصيرة فإذا لم يحقق ذ ،ا يربط مدينة صغيرة بمدينة كبيرةا تجريبي  تمد خط

قد ال تزيد عن شككككككككككهر يتم إلغاؤه فورا. وبعك شككككككككككركات الحافالت تطلق كامل أسككككككككككطولها في أوقات االزدحام 

 
 
 وتكاد تتوقف في األوقات األخرى. في حين أن غالبية الناس سككيلجؤون إلى اسككتخدام املواصككالت العامة بدال

 والجهار. اليومعليها طوال  من السيارات لو استطاعوا االعتماد

 التجديد العمراني

 ،( في اململكة املتحدةregeneration( الذي يسم  باإلحياء العمراني )renewalالتجديد العمراني )

 Theالتطوير العمراني )و ( في الواليات املتحدة وفق وزارة اإلسكككككككككككككككان revitalizationوالتنشككككككككككككككيط العمراني )

United States Department of Housing and Urban Development( املعروفكككككككة بهك )HUD هو ،)

برنامج تنمية األراضككككككك ي في املناطق الحضكككككككرية املتوسكككككككطة والغزيرة االسكككككككتغالل ألراضككككككك ي العمران. ولقد لقيت 

مشكككككككككاريع التجديد العمراني نجاحات وإخفقات متعددة. ولعل االسكككككككككتنسككككككككاخ الحدي  لها بدأ في نهاية القرن 

ومر بمرحلة مكثفة في أواخر العقد الرابع من القرن  ،اقتصككادي  ا واالدول الناهضككة صككناعي   ع عشككر فيالتاسكك

العشكككككككرين تحت عنوان إعادة البناء )خاصكككككككة في أعقاب الحرب الثانية العاملية(. وكان للعملية أثر كبير على 

رافيككة املككدن حول ا في تككاريخ وديموغهمكك  ما الحضككككككككككككككريككة، ولقككد لعككب ذلككك دور   مككاليككةالعككديككد من املظككاهر الج

 العالم. 
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 ،هدم املباني وإعادة مواقع اإلسكككككككككككككانو التجديد العمراني يتضككككككككككككمن إعادة تحديد مواقع األعمال، 

ة قانونية النتزاع ملكية دليواسككككككككككككككتخدام حق االمتالك )قيام الحكومة بشككككككككككككككراء ملكية للمصككككككككككككككلحة العامة( ك

كذلك في املناطق الريفية، تحت اسكككككككم تجديد  خاصكككككككة ملشكككككككاريع تنمية تبادر بها املدينة. وتجري هذه العملية

 .(1)الريف، رغم أن املمارسة ليست متطابقة تماما

وفي بعك الحاالت قد يؤدي التجديد إلى توسككككع العمران مع فرجة في كثافة السكككككان عندما تنشككككأ 

 .(2)طرق سريعة في بعك مناطق املدن

ة يلآمراني كوسككككككككيلة دفع اقتصككككككككادي و وبالنسككككككككبة ملرو ي التجديد العمراني فهم يرون التجديد الع

ة للتحكم في املناطق الحضككككككككرية  حي  إنها قد تعزز بعك ليآعتبر حية  ولكجها من منظور املنتقدين تإصككككككككال 

 بكامله. اولكجها في بعك الحاالت قد تهدم جوار   ،املجتمعات القائمة

 ،في الجوار السكككككككككككككككانيواالسككككككككككككككتطباق  ،وكثير من املدن تربط بين إنعاش املنطقة املركزية ل عمال

وبرامج تجديد العمران السكككككابقة. ولكن بمرور الوقت تطور التجديد العمراني ليصكككككبح سكككككياسكككككة قائمة على 

ا متكككككامال من العككككديككككد من أصككككككككككككككبح جزء   اليومو  ،القليككككل من الهككككدم والكم الكبير من الترميم واالسككككككككككككككتثمككككار

 رة.الحكومات املحلية ويجمع بين حوافز األعمال الصغيرة والكبي

التخلص من العشكككككككككككككوائيات أو إحاللها أو تحسكككككككككككككين أحوالها يمكن أن  أسكككككككككككككاليبوفي الواقع إن كل 

 
 
 مجها أو الجمع بيجها ينتمي بالتجديد العمراني. تدرج تحت عنوان التجديد العمراني، حي  إن كال

 إنجلتراتجربة اإلحياء العمراني في 

 الخيرياتدور 

للصككككككككككككككالح االجتمككا ي انبثقككت في إنجلترا كرد فعككل ل حوال التي فكرة التجككديككد العمراني كطريقككة 

زدحاما وقذارة غير صككككحية في املدن التي أسككككرعت إلى التصككككنيع في القرن التاسككككع االحضككككر الفقير  ايتزايد فيه

عشر. واألجندة التي ظهرت عندئذ كانت العقيدة التقدمية التي افترضت أن أحوال إسكان أفضل ستصلح 

بدأ  – عاليةوف ماليةقامت به الدولة ألسكككباب ج -ا. ولون آخر من اإلصكككالح ا واقتصكككاديًّ أخالقيًّ  من يقيم فيها

                                                 
(1) Chigbu, Uchendu Eugene (2012). "Village renewal as an instrument of rural development: 

evidence from Weyarn, Germany". Community Development. 43 (2): 209–224. 

(2)  Lobbia, J.A., "Bowery Bummer: Downtown Plan Will Make and Break History", The Village 

Voice, March 17, 1999. 

http://www.tandfonline.com/toc/rcod20/current
http://www.tandfonline.com/toc/rcod20/current
http://www.villagevoice.com/news/9911,lobbia,4486,5.html
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( Baron Haussmann( لبارون هاوسمان )Louis Napoleon(، باستقطاب لويس نابوليون )1853) عام في

 إلعادة تنمية باريس.

بدأت أحوال فقر أهل الحضكككر املزرية في  ابداية من العقد الخامس في القرن التاسكككع عشكككر قديم  

بل عشوائيات لندن تجتذب االهتمام عيين وأهل الخير، الذين بدؤوا حراك املنازل املصلحين االجتما من ق 

( القريبة من بي Devil's Acreاالجتماعية. ولعل أول ما اتجهت إليه األنظار عشككككككككككككككوائية فدان الشككككككككككككككيطان )

( والسككككككككككككككيئكة السككككككككككككككمعكة. تلكك الحركة الجكديدة آنذاك دعمهكا جورج بيبكدي Westminsterوسككككككككككككككتمينيسككككككككككككككتر )

(George Peabody( وأمكككككانكككككة بيبكككككدي )Peabody Trust وقكككككد ككككككان للحرككككككة تكككككأثير مسككككككككككككككتكككككدام على مالمح ،)

وحل محلها  ،إزالة ما تبقى من على الجانب اآلخر من شكككككككككككارع فيكتوريا ت. وقد تم(1)ويسكككككككككككتمنسكككككككككككتر العمراني

. ولقد بدأت إزالة العشككككككككككككككوائيات (2)(Cross Act( )1875عقارات بيبدي التي بنيت وفق قانون كروس لعام )

( William Gibbs( التي بناها التاجر ويليام جيبس )Rochester Buildingsليحل محلها مباني روتشكككككككسكككككككتر )

(  وكانت املباني واحدة من عمليات اإلسككككككككككككككان الخيرية التي أنشككككككككككككك ت على نطاق 1962) عام فاعل الخير، في

( من ممتلكات أولد بركينز D( إلى )Aوعرفت بعدها ببلوكات )( 1877) عام وقد بيعت أمانة بيبدي في ،واسع

-Angela Burdettكورتس )-(. كمكككككككا مولكككككككت البكككككككارونكككككككة أنجال بردتOld Perkin's Rents Estateللتكككككككأجير )

Couttsعام (. وفيحالياإزالئها  ت( عقارت مسككاكن اجتماعية تجريبية، بين املسككاكن األولى من نوعها )قد تم 

( بين شكككككككككككككككارع فيكتوريككا Brewer's Greenأمككانككة بيبككدي أول عقككارات إسكككككككككككككككككان في برورز جرين )بنككت ( 1869)

 وحديقة سانت جيمس.

 ( عككككككككقككككككككارات أورشككككككككككككككككككككككارد )حككككككككدائككككككككق( أبككككككككبككككككككي 1882)عككككككككام وقككككككككد أنشككككككككككككككككككككككأت أمككككككككانككككككككة بككككككككيككككككككبككككككككدي فككككككككي 

(Abbey Orchard Estate على أنقككاض املسككككككككككككككتنقعككات الواقعككة على تقككاطع شكككككككككككككككارع أولككد أببي وشكككككككككككككككارع أببي )

وكمثيالتها من عقارات املسككككككككككككككاكن االجتماعية بنيت عقارات أورشككككككككككككككارد أببي على أسككككككككككككككاس خطة  .أورشككككككككككككككارد

املربعات  أي أنشكككك ت كتل من الشككككقق حول فناء، لتوفر مسككككاحة شككككبه خاصككككة داخل العقارات لتسككككتخدم 

بينما صكككككممت بلوكات  ،كمسكككككاحة للترويح عن النفس. والهدف من الفناء أو السكككككاحة هو خلق بيئة مجتمع

 ،الجودة اليشكقق بحي  تسكمح لضكوء الشكمس أن يغمر الفناء. وقد بنيت بلوكات الشكقق من الطوب العال

مثل نقش الحروف، والزجاج، والتركيبات والتجهيزات التي كانت تعتبر آنذاك  ،بما في ذلك سككككككمات معمارية

مغسكككككككككلة املالبس  مسكككككككككاكن نموذجية. وقد بنيت العقارات في وقت كانت نماذج املباني السككككككككككنية تشكككككككككارك في

                                                 
(1) "Proposed Designation of Peabody Estates: South Westminster Conservation Area" . City of 

Westminster, Planning & City Development. 2006. 

(2)  Palliser, David Michael; Clark, Peter; Daunton, Martin J. (2000). The Cambridge Urban 

History of Britain: 1840–1950. Cambridge University Press. p. 112. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Devil%27s_Acre
https://en.wikipedia.org/wiki/Westminster
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Peabody
https://en.wikipedia.org/wiki/Peabody_Trust
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cross_Act_1875&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Gibbs_(businessman)
http://www3.westminster.gov.uk/docstores/publications_store/Peabody%20Conservation%20Area%20consultation.pdf
https://books.google.com/books?id=VietqWHaY2oC&dq=devil%27s+acre+westminster+slum&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com/books?id=VietqWHaY2oC&dq=devil%27s+acre+westminster+slum&source=gbs_navlinks_s
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ا في حيجها، إلى جانب مواقد للتدفئة في غرف النوم. وتكرر هذا التصكككككميم مما كان ابتكار   ،واملرافق الصكككككحية

 في عدة ملكيات عقار في لندن. 

 الحكوميالتدخل 

العشكككككوائيات بدأ بإصكككككدار البرملان لتشكككككريع الصكككككحة العامة في  إشككككككاليةأول تدخل حكومي في حل 

ا في انتشكككككككككار (، حي  ركز مرسكككككككككوم التشكككككككككريع على مكافحة األحوال املعيشكككككككككية القذرة التي كانت سكككككككككبب  1875)

  حيكك  ألزم القككائمين على بنككاء مسكككككككككككككككاكن جككديككدة بككأن يحتوي التصككككككككككككككميم والتنفيككذ امليككاه الجككاريككة (1)األوبئككة

 ما منعت مقاولي البناء من إنشاء مساكن غير مطابقة للمواصفات.والصرف الداخلي، ك

( 1890) عككام وفي ،( السككككككككككككككلطككة البلككديككة في محككافظككة لنككدن1889وكون مجلس محككافظككة لنككدن في )

وصكككككككدق املجلس على إزالئها وإعادة بناء مسكككككككاحة  ،ةقة عشكككككككوائيطفي شكككككككرق لنجن من يكلأعلن أن بي أولد ن

( 5,719( منزال يعيش فيها )730( بما في ذلك )1891) عام إزالة العشككككككككككككككوائية في ت( متر مربع. وبدأ61,000)

 23( كتلة سكنية من مجموع )21. وقام معماريو املجلس بتصميم )نسمة
 
بين  تحتوي كل مجها على ما ا( بلوك

(. وبلغ Rowland Plumbeثنين الباقيين املعماري الشككككككككككهير روالند بالمب )( شككككككككككقة. وصككككككككككمم اال85( إلى )10)

( نسككككككمة. وقد القى املشككككككروع 5,524( غرف إلسكككككككان )3( إلى )2(  غالبيئها تحتوي على )1,069عدد الشككككككقق )

( محال 188حي  إنه وضكككككككككككككع معايير جديدة لجمال مسكككككككككككككاكن الطبقات العاملة  وقد شكككككككككككككمل ) ،اا كبير  ترحيب  

 ا، و تجاريًّ 
 
 عام ( ورشككككككككة عمل. وتم ترميم الكنائس واملدارس. وقد بدأ بناء املشككككككككروع في77)و ،اجديد   مغسككككككككال

 . (2)(1900( وانتمي في )1893)

إزالة مسككككاحات  توتال ذلك مخططات مماثلة في العقد الثامن من القرن التاسككككع عشككككر، حي  تم

 وشارع وايتكروس وكليركنول. ،بما في ذلك وايتشابل، وشارع وايلد ،كبيرة، وبيعت املواقع لشركات التعمير

 الحربينما بين 

عككككام ( في Tudor Walters Committeeوقككككد كلف برملككككان اململكككككة املتحككككدة لجنككككة تيودور والترز )

على عدم اللياقة البدنية لعدد كبير من  ا(، بدراسككككككككككككككة اإلسكككككككككككككككان وإعادة البناء فيما بعد الحرب، رد  1917)

املجندين خالل الحرب العاملية األولي  حي  إن تقرير اللجنة أوعز ذلك إلى أحوال املعيشككككككككككككككة املتدنية التي 

                                                 
(1)  "A Cellar dwelling in Nichol Street", illustration for "More Revelations of Bethnal Green", 

The Builder, vol. XXI, no. 1082 (31 October 1863). 

(2)  Baker, TFT (1998). "A History of the County of Middlesex: Volume 11: Stepney, Bethnal 

Green". British History Online. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rowland_Plumbe
https://en.wikipedia.org/wiki/Tudor_Walters_Committee
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=22752
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=22752
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 عاليةيعيشككونها، وتلخصككت الدراسككة في كلمات عبرت عن تلك الحقبة: "ال تتوقع أن تجد سكككانا ذوي جودة 

 .(1)من مساكن متدنية إلى أبعد الحدود"

ممكككا حكككدا  ،اقترنكككت توصككككككككككككككيكككات اللجنكككة مع نقص حكككاد في اإلسككككككككككككككككككان عقكككب الحرب العكككامليكككة األولى

الحكومة "بيوتا ل بطال". وتولى كريسككككككككككككتوفر شككككككككككككعار  بالحكومة إلى وضككككككككككككع برنامج لبناء مسككككككككككككاكن يتصككككككككككككدرها

( للسكككككان 1919وضككككع مسككككودة تشككككريع ) ،وزير اإلسكككككان في تلك اآلونة ،(Christopher Addisonأديسككككون )

ا يعمكككل بككه خالل والككذي ظككل تقليكككد   ،والككذي أدخككل فكرة املسككككككككككككككككاكن التي تملكهكككا الحكومككة ،وتخطيط املككدن

ا والكككككذي تحول في وقكككككت الحق إلى ملكيكككككات مجلس املكككككدينكككككة. والقكككككانون وفر دعمككككك   ،معظم القرن العشككككككككككككككرين

للسككلطات املحلية يسككاعدها على تمويل نصككف مليون وحدة سكككنية خالل ثالث سككنوات. كما صككرح ملجلس 

لندن ببناء منازل خارج محافظة لندن، وقد اسككككككككككككككتخدمت هذه الرخصككككككككككككككة في بناء ملكيات خارج محافظة 

 ( منزل  تحت هذه الخطة.213,000(. غير أن الدعم لم يتوفر لغير )Becontreeحدود لندن مثل بكونتري )

 الكساد األكبر

الحكومة من  إنفاق(، كان االرتفاع في بناء املنازل وزيادة 1929) عام ومع بداية الكسككككككككككاد األكبر في

ا ( للسكككان املجالس املحلية نطاقا واسككع  1930قانون ) ىوأعط ،األدوات الفعالة إلنقاذ الدولة من الكسككاد

وألزمئهم بإعادة  ،ة للخطرمن السككككككككلطات لهدم ملكيات ال تالئم املعيشككككككككة اإلنسككككككككانية أو التي تعرض الصككككككككح

ا للعدد الضكخم من برامج إزالة العشككوائيات. واملدن التي نظر   ،إسككان أولئك الذين جرى إعادة اسكتيطانهم

وهو إسكككككككككككان لم يعد قائما على معايير كافية  –لجت بقدر كبير من املسككككككككككاكن الفيكتورية املدرجة املتميزة 

( 5رات األكبر عليها. وفي مدينة بريسككككككككككككككتول وحدها تم تحديد )تم إدخال التغيي –ملطالب الحياة املعاصككككككككككككككرة 

ا بككذلككت ورغم أن جهود   (،1933( ألف سكككككككككككككككاكن للهككدم إلعككادة إعمككار املنطقككة في )25آالف منزل يشككككككككككككككغلهم )

وتم إسكان عدد مجهم  ،ا في األمر الواقعإال أن ذلك كان صعب   ،إلعادة إسكان ضحايا الهدم في نفس املنطقة

ا الذين تأثروا بإعادة في مناطق أخرى، بل خارج املدينة كلية. وقد بذلت جهود إلسكككككككككككككان أك ر السكككككككككككككان فقر  

 ا خفك اإليجارات بصورة اصطناعية  غير أن تلك السياسة واجهت بعك الفشل. اإلعمار، فكان لزام  

                                                 
(1)  Paul Oliver, Ian Davis, Ian Bentley, Dunroamin The Suburban Semi and its Enemies p31 

(1918, Bodleian Library original). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Addison
https://en.wikipedia.org/wiki/Becontree


 

 

 الثالث: وسائل عالج ظاهرة العشوائياتالباب 

205 

 
 .متالصقة ( بيوت فيكتورية تقليدية52شكل )

 املتحدةالبيوت الفيكتورية في الوليات 

تتميز املنكككازل التي أنشكككككككككككككك كككت على الطراز الفيكتوري بكككأنهكككا مبنيكككة بكككالطوب أو الحجكككارة وسككككككككككككككمكككاككككة 

وقد يصككككل  ،االجدران التي تشكككككل عازال صككككوتيا ضككككد الضككككوضككككاء خارج البيت. كما أن األسككككقف مرتفعة جد  

ارتفاعها ضكككككعف األسكككككقف في البيوت الحديثة، وتوجد املرافق في بعضكككككها خارج املنزل من مطبخ ودورة مياه 

وحمكككامكككات، عكككادة خلف املبن . والطكككابق السككككككككككككككفلي قبو الختزان الفحم املسككككككككككككككتخكككدم في التكككدفئكككة في املنكككاطق 

 الباردة. والبيوت مبنية على مدرجات وغير متالصقة.

س والسكككككككابع من القرن العشكككككككرين  وخاصكككككككة في املناطق ذات الطقس املعتدل، السكككككككاد ينفي العقد

للحيككاة  مالءمئهككاكككان الفقراء والطلبككة ومن ال مككأوى لهم يعيشككككككككككككككون في تلككك البيوت التي رجرهككا أهلهككا لعككدم 

الحديثة حت  يتمكنوا من إعادة بنيانها أو بيعها. واسكككككككككككتخدمها بعضكككككككككككهم كبيت ثان  يقضكككككككككككون فيه العطالت. 

ل العقككد الثككامن بككدأ اإلقبككال على شككككككككككككككراء البيوت على الطراز الفيكتوري يزداد ملككا تتميز بككه من متككانككة وبحلو 

البناء مقارنة بالبنايات الخشككككككككككبية ولشكككككككككككلها املتميز. وأدخل على تصككككككككككميمها بعك التعديالت الطفيفة التي 

 تسهل املعيشة فيها.

 التنشيط العمراني في الوليات املتحدة األمريكية

 العمرانيالتنشيط 

بككككدأت مشكككككككككككككككككاريع تجككككديككككد العمران على نطككككاق واسككككككككككككككع في الواليككككات املتحككككدة في الفترة بين الحربين 

 العامليتين األولى والثانية، وتضمنت مشاريع نماذج التجديد العمراني:
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 صميم وإنشاء سنترال بارك في مدينة نيويورك.ت 

 (.1909)عام ( لشيكاغو في Daniel Burnhamطة دانيال برنهام )خ 

في الترويج لهكدم املنكاطق املئهرئكة في مكدينكة نيويورك في  (Jacob Riisهود جكاكوب رييس )ج 

 والتي كان لها تأثير كبير. ،نهايات القرن التاسع عشر

نيويورك وواليككككة نيويورك في الفترة مككككا بين العقككككد  عككككادة تطوير أجزاء كبيرة من مككككدينككككةإ 

والتي قككام بهككا روبرت  ،والتي كككانككت مثككاال إلعككادة تنميككة عمرانيككة ،التككالكك  والعقككد السكككككككككككككككابع

سككككككككككككريعة ومشككككككككككككاريع  إنشككككككككككككاء جسككككككككككككور جديدة وطرق ب( الذي وجه Robert Mosesموسكككككككككككك ي )

 إسكان، وحدائق عامة.

الثال  والرابع.  ينوبدأت مدن أخرى عبر الواليات املتحدة وضككككككككككككع برامج إلعادة التطوير في العقد

وقد ركزت تلك املشكككككاريع على إزالة العشكككككوائيات التي نفذتها السكككككلطات املحلية للسككككككان العام، والتي كانت 

(، ضككككككككمن قانون 1944) عام كن جديدة في مقدور الجميع. وفيمسككككككككؤولة عن إزالة العشككككككككوائيات وبناء مسككككككككا

( املشكككهورة بقانون العسكككاكر Serviceman's Readjustment Actإعادة تأهيل أعضكككاء القوات العسككككرية )

(GI Bill  قروضككككككككككككككك )( ا تضككككككككككككككمجهككا إدارة قككدامى املحككاربينVeterans Administration بشككككككككككككككروط مقبولككة. تلككك )

وارن في و يتاون في نيويورك، القروض أشككككككككعلت شككككككككرارة بناء األحياء في نهاية الحرب العاملية الثانية، مثل ليف

حي  تحولت األراضك ي الزراعية إلى مدن شكغلئها عشكرات  ،في لوس أنجلس اليسكان فرناندو فو ميتشكيجان، 

 عدة أعوام. ىاآلالف من العائالت على مد

( للسكككككككان برنامج التجديد العمراني الذي أعاد تشكككككككيل املدن األمريكية  1949ولقد بدأ قانون )

متالك أماكن في املدن ينظر إليها على أنها عشككككككككككوائية. تلك املواقع ا كاليفتمويل املدن لتغطية توالذي وفر 

أعطيت لشكككككككككركات تعمير خاصكككككككككة إلنشكككككككككاء منازل جديدة. ولهذا سكككككككككمي البرنامج آنذاك ببرنامج إعادة التنمية 

(، الذي جعل 1954تجديد العمراني عقب إصكككككككككككككدار قانون اإلسككككككككككككككان لعام )الالعمرانية. واسكككككككككككككتخدم تعبير 

مجها منح قروض مضككككككمونة من جانب  ،مشككككككاريع التجديد العمراني مغرية لشككككككركات التعمير ألسككككككباب عديدة

 (.FHAة )فدراليسلطة اإلسكان ال

( صككككككككككككككككاحكككب ال راء الضككككككككككككككخم Richard King Mellonوتحكككت نفوذ قكككدرات ريتشككككككككككككككككارد كينج ملون )

ا أول مدينة كبرى تأخذ على عاتقها برنامج واألعمال الخيرية الكبرى أصككككككككككككككبحت بتسككككككككككككككبرج بوالية بنسككككككككككككككلفاني

(. ولقكد اشككككككككككككككئهرت مكدينكة بتسككككككككككككككبرج حول العكالم على أنهكا أقكذر املكدن 1950تجكديكد عمراني حكديك  في مكايو )

إزالككة جزء كبير من قلككب  تا، وبهككذا كككانككت جككاهزة للتجككديككد العمراني. وبهككذا تمككا اقتصكككككككككككككككاديكك  وأك رهككا كسكككككككككككككككاد  

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Burnham
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Moses
https://en.wikipedia.org/wiki/GI_Bill
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Veterans_Affairs
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 ومككككاتكككب أعمكككال وحلبكككة ريكككاضككككككككككككككككة  وسككككككككككككككميكككت املنطقكككة املثلككك  الكككذهبي املكككدينكككة وتحويلكككه إلى متنزهكككات ومبكككان  

(Golden Triangle  والكككذي يعتبر نجكككاحككك )  األخرى في التجكككديكككد العمراني لكن اإلنجكككازات في الجوارات  ا.ا كبير

( وهيل دستريكت East Libertyكانت مختلطة ما بين نجاح وفشل. فبينما بعك املواقع مثل إيست ليبرتي )

(Hill District ،تدهورت عقب مشاريع طموحة تضمنت تعديل نمط املرور وإغالق شوارع ملرور الحافالت )

. (2)،(1)وعزل أو تقسيم أماكن جوار بطرق سريعة  إلى جانب إزالة عدد من املساكن اإلثنية ومساكن أقليات

 .)3(( آالف مقيم  غالبيئهم سككككككككود وفقراء8)ليحل محله سككككككككاحة مدنية(، مما شككككككككرد )كما تم هدم جوار كامل 

 Jamesا من األمريكيين، سككككككككككككككمي القصكككككككككككككككاص جيمس بككالككدوين )وبسككككككككككككككبككب اسككككككككككككككئهككداف القطككاع األك ر حرمككانكك  

Baldwin (5)،(4)( عملية التجديد العمراني في العقد السادس بعملية إزالة النجرو. 

(، 1956( في )Federal-Aid Highway Actة للطرق السكككككككككككككريعة )فدراليأعطى قانون املسكككككككككككككاعدة ال

ا ما تشككككق ة وحكومات الواليات السككككيطرة الكلية على الطرق السككككريعة الجديدة  التي كثير  فدراليالحكومة ال

مباشكككككككرة خالل جوارات عمرانية نابضكككككككة بالحياة فتعزل أو تحطم العديد مجها  حي  إن تركيز البرنامج جله 

لب املركزي للمدن  كما أن تسككككككككككعة من عشككككككككككرة هو على تيسككككككككككير وسككككككككككرعة املرور في الدخول والخروج من الق

ة. وقد نجم عن ذلك تدهور خطير في قواعد فدراليأتي من الحكومة التتنفق على الطرق السككككككريعة  اتدوالر 

  بصككككككككككككورة تحتم ركاب السككككككككككككيارات املتنقلين أن (6)الضككككككككككككرائب في عديد من املدن وعزل جوارات وأحياء كاملة

كما أن التمييز العنصكككككككككككككري واصكككككككككككككل في التزايد نتيجة أن إعادة االسكككككككككككككتيطان . (7)يتفادوا مناطق تجارية قائمة

بينمككا انتقككل بعك البيك إلى  ،نتقككال إلى مسكككككككككككككككاكن عككامككةن األمريكيين والالتينيين على اال أرغمككت األفريقيي

 .(8)الضوابي

                                                 
(1)  "The Story of Urban Renewal," Pittsburgh Post-Gazette, May 21, 2000. 

(2)  Urban Louisville Courier-Journal, "With Urban Renewal a Community Vanishes" December 

31, 1999. 

(3)  Glasco, Laurence (1989)."Double Burden: The Black Experience in Pittsburgh". In Samuel P. 

Hays. City at the Point: Essays on the Social History of Pittsburgh. Pittsburgh: University of 

Pittsburgh. p. 89. 

(4) The story of urban renewal: In East Liberty and elsewhere, Pittsburgh's dominant public policy 

tool didn't work out as planned Sunday, May 21, 2000, By Dan Fitzpatrick, Post-Gazette Staff 

Writer. 

(5)  "Harsh urban renewal in New Orleans: Poor, black residents cannot afford to return, worry 

city will exclude them". MSNBC. 

(6)  Race, Place, and Opportunity," The American Prospect, September 22, 2008. 

(7)  Interstate Highways," The Economist, June 22, 2006. 

(8)  Bullard, Robert. The Black Metropolis in the Twenty-First Century: Race, Power, and Politics 

of Place. Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2007. p. 52. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Business_District_(Pittsburgh)
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Liberty_(Pittsburgh)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hill_District
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Baldwin_(writer)
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Baldwin_(writer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal-Aid_Highway_Act_of_1956
http://www.post-gazette.com/businessnews/20000521eastliberty1.asp
http://www.post-gazette.com/businessnews/20000521eastliberty1.asp
http://www.msnbc.msn.com/id/9678167/
http://www.msnbc.msn.com/id/9678167/
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ذلك وفي بوسككككككطن، واحدة من أقدم املدن في الواليات املتحدة، تم هدم قرابة ثل  املدينة  بما في 

( التاريخية  لشكككككككق طريق سكككككككريع جديد  وبناء أبراج فارهة ألصكككككككحاب الدخل West Endمنطقة وسكككككككت إند )

هذا النموذج املحدود واملتوسككككككككككككككط )والتي تحولت إلى مسككككككككككككككاكن فخمة في الواقع(، ومبان  حكومية وتجارية. 

يمثل كارثة بالنسككككككككبة للمواطنين وكثير من مخططي العمران كما أن مركز الحكومة وهو واحد من شككككككككواهد 

 
 
 ا للسراف في التجديد العمراني.  حي  إعادة التطوير املركزية يعتبر مثاال

 العمرانيرد فعل التجديد 

ا عن وفككككاة وحيككككاة املككككدن األمريكيككككة ( كتككككابكككك  Jane Jacobs(، نشككككككككككككككر جين جككككاكوبس )1961)عككككام في 

  غير أن ذلك سكككككبق (1)أول وأشكككككد االنتقادات للتجديد العمراني الذي يجري على نطاق واسكككككعوكان الكبرى، 

( في Rondoutيد العمراني. فقد دمر جوار رونداوت )ببضكككككككككككككع سكككككككككككككنوات تبلور حركات منظمة تعارض التجد

ا لتجديد العمراني الي  مدينة كنجستون بنيويورك على نهر الهدسون باإلساس بمساعدة برنامج ممول فيدر 

مبن  قديم، غالبيئها منشككئات تاريخية من الطوب أنشكك ت في القرن  400في العقد السككادس، حي  تم هدم 

برامج تجديد عمراني غير مدروسكككة بحكمة أدت إلى هدم مراكز تاريخية في مدن التاسكككع عشكككر. وباملثل فإن 

الخامس والسككادس من القرن العشككرين  على سككبيل املثال جوار وسككت إند في  ينأخرى عبر أمريكا في العقد

بوسككككككككككككككطن، ووسككككككككككككككط مككدينككة نورفولككك بواليككة فيرجينيككا، وكككذلككك منككاطق واجهككة البحر التككاريخيككة في مككدينتي 

 ت ونيوبورت في والية رود أيالند.ناراجانس

وبحلول العقد السككككككككككككككابع من القرن العشككككككككككككككرين كونت عدة مدن كبرى معارضككككككككككككككة لخطط التجديد 

 العمراني التي تجتاح مدنهم:

ي بوسكككككطن بوالية ماسكككككشكككككوسكككككتس أوقف نشكككككطاء املجتمع عملية إنشكككككاء الطريق السكككككريع جنوب ف 

 ( املقترح، ولكن بعد إعداد امتداد من األرض طوله ثالثة أميال. Southwest Expresswayغرب )

ا سككككككككياسككككككككة ( أول عمدة يرفك علن  Joseph Aliotoتو )و لياي سككككككككان فرانسككككككككيسكككككككككو، كان جوزيف ف 

ورنيا على وقف إنشككككككككككككككاء كاليفوبدعم من مجموعات من املجتمع أجبر والية  ،التجديد العمراني

 طرق سريعة تمر عبر قلب املدينة.

                                                 
(1)  Jane Jacobs(1961). The Death and Life of Great American Cities. New York:  Random House. 

https://en.wikipedia.org/wiki/West_End,_Boston
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ام عككك( إلى 1960) عكككام ( ألف نسككككككككككككككمكككة من60ا يزيكككد عن )مككك قكككدت مكككدينكككة أتالنتكككا بواليكككة جورجيكككاف 

، ولكن انتعاش املباني وسككككككككككط املدينة (1)ديد العمراني وإنشككككككككككاء طريق سككككككككككريع( نتيجة التج1970)

 جعلها معرض الجنوب الجديد في حقبة العقدين السابع والثامن.

في بدايات العقد السكككككككككككككابع في تورنتو بكندا شكككككككككككككارك جين جاكوبس بقوة فريقا اسكككككككككككككتطاع إيقاف و 

 طريق سبادينا السريع وغير سياسة املدينة للنقل.

بدأت سككككككككككككياسككككككككككككات التجديد العمراني تتغير في عهد الرئيس ليندون جونسككككككككككككون والحرب على ولقد 

( ضككككككككككككمن قانون اإلسكككككككككككككان وتنمية الحضككككككككككككر وقانون املجتمعات الجديدة التمويل 1968) عام وذلك ،الفقر

وبناء على ذلك أسككككككس قانون اإلسكككككككان  الخاص لرواد األعمال للقيام بالتخطيط وتنمية مجتمعات جديدة.

 Community Development Block( برنكككككامج منح تنميكككككة املجتمع املحلي )1974ة املجتمع لعكككككام )وتنميككككك

Grantكيات بدال من هدم املسكككككككككككككاكن التي دون املسكككككككككككككتوى ( الذي بدأ التركيز على إعادة تنمية الجوارات واملل

 املطلوب في مناطق محبطة اقتصاديا.

 ،وما زالت عملية االستطباق التي تتضمن إنشاء بناء فاخر في وسط بي فقير عملية مثيرة للجدل

دفع فت ،حي  ترتفع األسككككككعار على املقيمين الفقراء في املناطق الحضككككككرية ،ا ما تؤدي إلى أنماط مألوفةوكثير  

 بهم إلى الضوابي أو إلى مناطق أك ر ضنكا في املدن.

وهنكككاك برامج تحكككاول تنميكككة املجتمعكككات املحليكككة، بينمكككا تجمع في نفس الوقكككت بين برامج قروض 

ا من القكككدرة على األك ر فقر  بحيككك  تمكن املقيمين  ،اليكككةيكككة ملحو األميكككة املكككتعليممرضككككككككككككككيكككة ومريحكككة وبرامج 

(، وعملية Fresh Ministriesتجديده. هذه البرامج تشككككككككككككككمل الكهنوت الطازج )حتفاظ بجوارهم الذي تم اال 

 Hill( في جككاكسككككككككككككككونفيككل بفلوريككدا  وشككككككككككككككركككة مجتمع تنميككة التككل )Operation New Hopeاألمككل الجككديككد )

Community Development Corporation( في بي هيل )Hill District .التاريخي ببتسبرج ) 

                                                 
(1)  Lewyn, Michael. How City Hall Causes Sprawl," p. 3, Ecology Law Quarterly, Vol. 30, No. 

189, 2003. 
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 س يجنوب غرب واشنطن دي 

قبكل العقكد الخكامس من القرن العشككككككككككككككرين 

كانت منطقة جنوب غرب واشككككككككككككنطن دي سكككككككككككك ي مأوى 

مككككجككككتككككمككككع أفككككريككككقككككي أمككككريكككككككككي مككككنككككتككككعككككش  حككككيككككككك  ككككككككان 

األفككريككقككيككون األمككريكككككيككون فككي الككحككي يككمككلكككككون أعككمكككككككاال 

( 1952) عام ومسككككاكن في تلك املنطقة. ولكن بحلول 

بككككدأ قككككادة البيك ل عمككككال وأعضكككككككككككككككككاء من الحكومككككة 

لقيككككام بعمليككككة تطهير واسككككككككككككككعككككة ة يككككدفعون لفككككدراليككككال

النطككككاق لتلككككك الجوارات للفسكككككككككككككككككاح لتطوير جككككديككككد 

 .)1(لقلب العاصمة

( والوكالة Redevelopment Land Agencyة وكالة إعادة تعمير األرض )فدراليوكونت الحكومة ال

( لتصكككككميم ومراقبة واسكككككتكمال National Capital Planning Commissionالعاصكككككمة )الوطنية لتخطيط 

 District of Columbia( )1950مككقكككككككاطككعكككككككة كككولككومككبككيكككككككا لككعكككككككام ) إعكككككككادة تككعككمككيككر وفككق قكككككككانككون إعكككككككادة تككعككمككيككر

Redevelopment Actزدحام جديد العمراني يتضكككككككمن مخاوف عن اال (. وكان األسكككككككاس املنطقي ملشكككككككروع الت

. وكان (2)ومناظر املباني املتداعية املقزز  ،والتخوف من أحوال العشككككككككككككككوائية غير الصككككككككككككككحية ،وسككككككككككككككط املدينة

حيكك  تزايككد  ،ة خالل فترة الصككككككككككككككفقككة الجككديككدة والحرب العككامليككة الثككانيككةفككدراليككالتوسككككككككككككككع الكبير للحكومككة ال

سككككككككان الضكككككككغط لتخصكككككككيص مكان للعاملين في الحكومة في وسكككككككط املدينة. كما أن البند األول من قانون اإل 

تمويال لتجديد املناطق البائسكككككككككة، بما في ذلك  ( نص على أن املدن الحضكككككككككرية سكككككككككتتلقى1949الوطني لعام )

ا ا قضككككائي  األحياء املصككككنفة كعشككككوائيات أو مبان  غير آمنة وغير الئقة بالسكككككن. تلك التشككككريعات لقيت دعم  

ة حق فدرالي( يعطي الحكومة ال1954) عام ا بإصكككككككدار حكم فييعندما قامت محكمة الواليات املتحدة العل

 .(3)لكية واالستيالء عليها لتجميل املجتمع فقط ملنفعة عامة الناساملالحكم بعدم صالحية 

                                                 
(1)  Jaffe, Harry and Tom Sherwood. Dream City: Race, Power, and the Decline of Washington, 

D.C. New York: Simon and Schuster, 1994. Page 29. 

(2)  Urban Renewal: The Story of Southwest D.C. Whose Downtown?  Displacement, Resistance, 

and the Future of the Community for Creative Non-Violence (CCNV) Shelter in Washington, 

DC; 2017. 

(3)  Berman V. Parker, 348 U.S. 26, 75 S. Ct. 98, 99 L. Ed. 27. 
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ولقد أدى تنفيذ مشروع التجديد العمراني إلى تشريد عدد كبير من األفارقة األمريكيين في جنوب 

( عككائلككة 4,500ممككا أجبر ) ،املككدينككة نوب غرب( من املبككاني في ربع ج٪99إزالككة ) تغرب دي سكككككككككككككك ي  حيكك  تمكك

وباألخص شكككمال  ،أفريقية أمريكية من الذين يعيشكككون في جنوب غرب دي سككك ي إلى النزوح إلى مناطق أخرى 

( مبن  فقط مصنفة 310( مبن  جديد في املنطقة كان هناك )5,900شرق وجنوب شرق دي س ي. ومن بين )

مزق املشككككككككككككككروع ثقكككافكككة وتكككاريخ جوارات األفكككارقكككة األمريكيين . وبهكككذا )1(كوحكككدات سكككككككككككككككنيكككة معتكككدلكككة السككككككككككككككعر

( من املقيمين أشككككككككككككككاروا إلى أنهم لم ٪25وعقب إعادة االسككككككككككككككتيطان في أماكن أخرى من املدينة  ) التاريخية.

يسكككككككتطيعوا تكوين صكككككككداقة واحدة في جوارهم الجديد. وبينما اعتبر نقاد البرنامج برنامج التجديد املعماري 

حي  أصكككككككبح  ،ولة بأسكككككككرها"برنامج إخالء النجرو" إال أن املشكككككككروع كان له تأثير واسكككككككع على الد أنه في الواقع

حتذى به في كل املدن الكبرى نموذج    .(2)ا يا

فإن مشككككككككككككروع التجديد العمراني للحي الجنوبي الغربي من دي سكككككككككككك ي  ،وباإلضككككككككككككافة إلى هدم البيوت

 ا من أعمال يملكها السود.ا كبير  حطم عدد  

وع التجديد العمراني الذي اسككككككككككككئهدف الجنوب الغربي من دي سكككككككككككك ي في خمسككككككككككككينيات ثم إن مشككككككككككككر 

ما هو إال مواصكككلة لعملية إزالة األزقة التي جرت في العشكككرينيات والثالثينيات من  وسكككتينيات القرن املاضككك ي

 القرن املاضكككككككك ي. كما أن لها صككككككككدى في التوجهات األخيرة في تطوير واسككككككككتطباق وسككككككككط املدينة. ومثل جوارات

وعشككككوائيات األفارقة األمريكيين في خمسككككينيات وسككككتينيات القرن املاضكككك ي، كانت مجتمعات األزقة هي بؤرة 

ر  إليهم كغير أصكككحاء، وال أخالق لهم، ومصكككدر تهديد ألن سككككان األزقة  –تركيز اإلصكككالح االجتما ي ظ 
ا
حي  ن

هير األزقككة هي التي اسككككككككككككككتخككدمكت في املقككام األول لم يكونوا من البيك. ونفس اللغككة التي اسككككككككككككككتخككدمككت في تط

 إللهام تشريد األفارقة األمريكيين من وسط املدينة في مشروع التجديد العمراني.

ومن املهم النظر إلى تشكككككتيت وتشكككككريد من ال مأوى لهم من املقيمين في املدينة من خالل التعصكككككب 

املشككردين من أصككول  دي سكك ي( من سكككان واشككنطن ٪82التاريخي ضككد األفارقة األمريكيين  حي  إن حوالي )

 . وعنكككد األخكككذ في االعتبكككار التكككاريخ الطويكككل ملجتمعكككات أزقكككة دي سكككككككككككككك ي وإزاحكككة مجتمعككات)3(أفريقيكككة أمريكيكككة

                                                 
(1)  Gillette, Howard. Between Justice and Beauty: Race, Planning, and the Failure of Urban 

Policy in Washington, D.C. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995. Page 163. 

(2)  Farrar, Margaret. Building the Body Politic: Power and Urban Space in Washington, D.C. 

Chicago: University of Illinois Press, 2008. 

(3)  Washington Legal Clinic for the Homeless. Facts on Homeless in Washington, D.C. 

Overview. 
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ا أن أفارقة مقاطعة كولومبيا األفارقة األمريكيين من أحيا هم في الجنوب الشككككككككككرقي من املدينة، يصككككككككككبح جلي  

 دينة.األمريكيين لهم حقوق تاريخية قوية في وسط امل

 
 .1965( منطقة جنوب غرب واشنطن دي س ي في 54شكل )

 لم تحقق خطط التجديد العمراني نجاح  
 
 في الجنوب الغربي لواشككنطن دي سكك ي للعديد من ا كامال

األسككككككباب التي تصككككككيب جهود التجديد الذي يقوم بها دعاة الحداثة. حي  بقيت أماكن في الجوار متداعية، 

متدن  وخطيرة إلى حد ما. ولقد احتدمت األحوال في ثمانينيات وتسكككككعينيات القرن املاضككككك ي، حي  إن  دخلها

 واشنطن دي س ي من بين املدن األقل دخال للفرد واألعلى في نسبة الجريمة.

 كندا

في الوقكككت الحكككاضككككككككككككككر، هنكككاك مزيج من الترميم، والهكككدم االنتقكككائي، والتنميكككة التجكككاريكككة، والحوافز 

التي تنشككككككككككككككط في غالب األحوال في الجوارات العمرانية. مثال الجتثاث كلي ملجتمع كما حدث في الضككككككككككككككريبية 

 فاكس بنوفا سكوتشيا، كندا. الي( في هAfricville"أفريقفيل" أو "مدينة األفريقيين" )

 سنغافورةالتجديد العمراني في 

يعود تككاريخ التجككديككد العمراني في سككككككككككككككنغككافورة إلى الفترة املحيطككة بككالحرب العككامليككة الثككانيككة  فقبككل 

 التحتيةا بين أحوال البنية الحرب كانت بيئة اإلسكان في سنغافورة مشكلة عويصة. وقد ازداد التوتر سوء  

كان سككككككككككككككنغافورة في العقد الثال  من القرن العشككككككككككككككرين. واإلسكككككككككككككككان نتيجة الزيادة السككككككككككككككريعة في تعداد سكككككككككككككك

واسكككككككككككتمرت حالة تدهور اإلسككككككككككككان نتيجة تداعيات الحرب وانعدام التنمية االقتصكككككككككككادية في الحقبة ما بين 

على بعك األراض ي.  اليد( متشرد واض ي 240,000وجد في سنغافورة )ياألريعينيات والخمسينيات  حي  

https://en.wikipedia.org/wiki/Africville
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زيككا واالنفجككار السكككككككككككككككككاني الككذي أعقكب مككاليخككاصكككككككككككككككة من شككككككككككككككبككه جزيرة  ،وكككان ذلككك بسككككككككككككككبككب حركككة املهككاجرين

 اليد،د كبيرة من واض ي ا(، كانت العشوائيات املكتظة بالبشر يسكجها أعد1959. وفي منتصف ))1(الحرب

 .(2)ة من مرافق الخدمات مثل الصرف الصحيخاليحي  كانت تلك األماكن 

تنفيذها على وجه العجلة منذ إنشككاء جمهورية وقد تضككمنت سككياسككة اإلصككالح القومية التي جرى 

 ،( لحل مشكككككاكل املدينة1958) عام في رئيسكككككةسكككككنغافورة عملية التجديد العمراني. ولقد وضكككككعت الخطة ال

غير أن غيكككاب خبراء التخطيط العمراني نتيجكككة نقص في املهنيين أدى إلى انتقكككادات للعكككديكككد من ممكككارسككككككككككككك ي 

الفريق امل ي الككذي ر ككككككككككككككحتككه األمم املتحككدة لالطالع على شككككككككككككككؤون  التخطيط العمراني. وقككد كلفككت الحكومككة

قامت  ،على تقرير مسككككككككككككككاعدة األمم املتحدة (. وبناء  1961)عام التجديد العمراني وخطة إعادة التنمية في 

(. وقد أسككككككككككككككفرت إعادة التنمية إلى نجاح 1964)عام الحكومة باملبادرة في مشككككككككككككككرو ي تنمية رائدين في نهاية 

ا من منككاطق السكككككككككككككككن العككام ومنككاطق األعمككال. ولقككد ا كككافيكك  حيكك  قككدمككت الحكومككة عككدد   ،لعمرانيالتجككديككد ا

 ( وهو1959) منذ عام سكككككككككككككنغافورة في الحاكم واجهت حكومة حزب العمل الشكككككككككككككعبي )الحزب السكككككككككككككياسككككككككككككك ي

ألطول مدة في البالد( بعك املصكككككككككككككاعب في وضكككككككككككككع برامج التجديد العمراني. تلك املصكككككككككككككاعب  الحزب الحاكم

فقد  جلت جرائد سنغافورة أن  اليد.توعز إلى مقاومة الذين كانوا يعيشون في العشوائيات وأماكن وضع 

وهككذه كككانككت أكبر مشكككككككككككككككلككة تواجككه خطط إعككادة  ،التخلي عمككا هم فيككهأولئككك السكككككككككككككككككان كككانوا ممككانعين عن 

ات األخرى أن قيمة األرض أصككككبحت في طوق الكثيرين  كما أن كالي. ومن اإلشكككك)3(التنمية في العقد السككككادس

ا لتسكككككتخدم األراضكككك ي يالحكومة اضكككككطرت لشكككككراء األراضككككك ي الخاصكككككة التي تملكها القطاعات املتوسكككككطة والعل

 التنمية.الشاغرة في إعادة 

إن سكككككككياسكككككككة التجديد العمراني تعتمد في كثير من األحيان على تسكككككككلط الدولة على الحوار بشكككككككأن 

، وإحاللها بما يتطلبه السكككككككككككوق القائم والناخبون التحتيةالقضكككككككككككاء على مالمح محاور املدن القديمة وبنيئها 

األسككككككتاذ في جامعة سككككككنغافورة  ،الراغبون في التجديد. وفي هذا املوضككككككوع يقول البروفسككككككور كيني  بول تان

ا على ضككككخم   اإن الصككككورة الذاتية لسككككنغافورة ملا نجحت في إنجازه ضككككد كل املصككككاعب يضككككع عبئ   :(4)الوطنية

الحكومكككة والنكككاس للحفكككاظ على ذلكككك النجكككاح وتخطيكككه. والكككدفع القوي للتقكككدم والتطوير يحطم في طريقكككه 

                                                 
(1)  Dale, O.J., Urban Planning in Singapore: The Transformation of a City. 1999, New York: 

Oxford University Press. 

(2)  Lim, W.S.W., Cities for People: Reflections of a Southeast Asian Architect. 1990, Singapore: 

Select Books Pte Ltd. 

(3)  Bishop, R., J. Phillips, and W.-W. Yeo, eds. Beyond Description: Singapore Space Historicity. 

2004, Routledge: New York. 

(4)  Tan, Kenneth Paul (1 January 2011). "Violence and the supernatural in Singapore 

cinema". New Cinemas: Journal of Contemporary Film. 8 (3): 213–223. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
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ا فإن ثقافة ن قصككككككككد. وملواجهة تلك الخسككككككككائر نفسككككككككيًّ وفي الغالب دو  ،الكثير من األشككككككككياء، وعادة دون تمييز

سكككككككككنغافورة القائمة على الراحة وال راء أمكن تحصكككككككككيلها عن طريق إتقان وسكككككككككائل قمعية. فالرغبة قائمة في 

إلى جانب مدينة تضككاهي أفخم مدن  ،حياة مرفهة وسككهلة أسككاليبالحركة إلى أعلى، و و التقدم االقتصككادي، 

مواطني سكككنغافورة أن يقمعوا فقدان مشكككاعرهم للمكان واملجتمع، والعالقات وفي سكككبيل ذلك على  العالم.

ا االنضباط العائلية، والعاطفة والرحمة، والعادات والقيم األسيوية، واالنفتاح على سائر العالم، بل أيض  

ة الصناعية السابقة. لكنه ال توجد جهود قمعي ماليةوالعمل الشاق والتدبير الذي صاحب سلوكات الرأس

ا معقد وعالم ا، حت  تحت ظل سككككككككككككيطرة الهيمنة. وبهذا فإن الحاضككككككككككككر دائم  كاملة، متناسككككككككككككقة وناجحة تمام  

 لقيم وسلوكات ومثاليات انفصالية.  محطم

 التشيكجمهورية 

ليهودي القككديم في مككدينككة براغ وأعيككد بنككاؤه ( أو الربع اJosefovإزالككة جوار جوزيفوف ) تلقككد تمكك

 (.1913-1890ي في حقبة )كجزء من التجديد العمران

 األرجنتين

( في بونس أيرس بككككاألرجنتين Puerto Maderoقككككام برنككككامج التجككككديككككد العمراني في مينككككاء مككككاديرو )

، بتحويل حوض سكككفن كبير يسكككاء اسكككتخدامه إلى بي إسككككاني و  األحياء في  من أغلى ايعتبر واحد  و تجاري راق 

( ناطحة  حاب في ميناء ماديرو في العشرين سنة 50أمريكا الالتينية وأك رها خصوصية. ولقد تم تشييد )

 السابقة.

 البرازيل

( بريو دي جانيرو Porto Maravilhaهناك مشكككككروع عمراني كبير إلنعاش شكككككاطئ ميناء مارافيلها )

بالبرازيل يغطي مسكككككككاحة خمسكككككككة ماليين متر مربع في موقع مركزي. و هدف املشكككككككروع إلى إعادة تنمية منطقة 

ويشككككمل التجديد  فسككككية املدينة في االقتصككككاد العاملي.وتعزيز تنا ،وزيادة جاذبية وسككككط املدينة ككل ،امليناء

 العمراني:

 ،والغاز ،والكهرباء ،( كيلومتر من الشكككككككككبكات العامة لتوزيع املياه، والصكككككككككرف الصكككككككككحي700) 

 تصاالت الهاتفية.واال

 من األنفاق. تاكيلومتر  5 

 من الطرق. اكيلومتر   70 

https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Madero
https://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Maravilha
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 مربع من أرصفة املشاة. اكيلومتر   650 

 من طرق العجالت. اكيلومتر   17 

  جرة. 15,000 

 محطات ملعالجة املجاري. 3 

 العمرانيمناقب التجديد 

ا مكككا تثمر جهود التجكككديكككد العمراني عمكككا يتوقعكككه املروجون لهكككا، ووفق تقييم السككككككككككككككككاسككككككككككككككككة، أحيكككانككك  

راء ا ال مهمكك  ما فككإن التجككديككد العمراني لعككب دور   ،واملخططين العمرانيين وقككادة املجتمع واملقيمين في املككدن

من املمكن أن يؤدي التجديد العمراني إلى تأثيرات  هباإلضكككككككككككافة إلى ذلك، فإن فيه لتحسكككككككككككين الحياة في املدن.

 إيجابية عديدة. فتعويك املسئهلك من رصيد اإلسكان يمكن أن يتم عن طريق: 

 لجودة.احسن في ت 

 استخدام األرض(. اليةعيادة في الكثافة وتخفيك في التمدد األفقي )فز  

وائد اقتصكككككككككككادية مثل تطوير أحواض السكككككككككككفن في لندن زادت من عوائد الضكككككككككككرائب على ع 

 الحكومة.

 حسن في التنافسية االقتصادية العاملية لوسط املدينة.ت 

 حسن في اإلضافات الثقافية واالجتماعية املرغوبة  في بعك األحوال.ت 

 حسن في فرص األمن واملراقبة.ت 

( عن رأيه في التجديد العمراني في Neil Watesالبريطاني نيل واطس )( عبر املعلق 1964)عام في 

العمراني لهككا فوائككد جمككة يمكن أن يجنيهككا املجتمع   برامج التجككديككدالواليككات املتحككدة بككأنهككا أثبتككت عمليككا أن 

 .(1)ية وثقافيةتعليممثل عالج املشاكل الشخصية للفقير، وخلق أو تجديد رصيد اإلسكان وفرص 

 التي سبقت تظهر خصائص التجديد العمراني املسؤول عن:واألمثلة 

 ملجتمعات املحلية.ا وكذلك إزاحة –عادة تأهيل املجتمعات املحليةإ 

                                                 
(1)  Neil Wates, 'Urban renewal: US and UK' New Society 31 December 1964, p. 15. 
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مما يجعل من الصعب تأميجها فيؤدي إلى زيادة  –خاصة بأبراج سكنية  –حالل املساكن إ 

 سكانها.نسانية إفي الجريمة  كما أن تلك اإلنشاءات في حد ذاتها تتدنى ب

يست استشارية إال في حاالت نادرة  ففي برامج أخرى للتجديد العمراني مثل كاستلفورد ل 

، يسكك ى (1)(The Castleford Project) واملعروف بمشككروع كاسككتلفورد ،في اململكة املتحدة

إلى تأسككككككككككككككيس عملية تجديد عمراني تمكن املواطنين املحليين من أن يكون لهم تحكم أكبر 

جككه مجتمعهم واألسككككككككككككككلوب الككذي يتغلككب بككه على فشككككككككككككككككل السككككككككككككككوق. هككذا يككدعم وملكيككة لتو 

وقيام  –الديمومة والثقة و ، مثل املشككككككككككككككاركة، اليومهمة في التجديد العمراني ممواضككككككككككككككيع 

 ة ل مر والتحكم.آليالحكومة بدور املعضد بدال من أن تكون 

جديدة للتنمية  طور باسكككككتمرار نتيجة أخذ العبرات من النجاح واإلخفاق واختبار نماذجت 

 وإعادة التنمية وتنفيذها.

وخالل العقد التاسكككككككع من القرن العشكككككككرين اكتسكككككككبت فكرة التجديد الذي تقوده الثقافة أرضكككككككية 

 لالنطالق. ومن األمثلة التي تدرج في سياق نجاحات تلك الفكرة:

 حي  اجتذبت السياحة إلى الربع الثقافي البوهيمي. ،( في دبلنTemple Barار املعبد )ب 

وإعكككادة تنميكككة  لتحتيكككةا( املحفز إلصككككككككككككككالح البنيكككة 1992رشككككككككككككككلونكككة حيككك  وفر أوليمبيكككاد )ب 

 منطقة الشاطئ.

حي  كان بناء متحف فنون جديد البوصكككككككككلة  ،مدينة في شكككككككككمال أسكككككككككبانيا (ilbaoBيلباو )ب 

 لحي أعمال جديد أنت ئ حول منطقة أحواض السفن املهجورة في املدينة.

إلى مركز سككككككاوثوارك  الفن الحدي  (، معرضTate Modernصككككككول متحف تيت مودرن )و  

(Southwarkب )كان بشرى كحافز إلحياء االقتصاد في الجوار املحيط به. لندن 

ا في اململككككة املتحكككدة نتيجكككة التمويكككل من ريع اللوتكككاريكككا التي وفرت هكككذه الطريقكككة القكككت إقبكككاال كبير  

 رأسمال املشاريع إلى جانب حيوية الثقافة والقطاعات املبتكرة.

(، Niagara Fallsشككككككككككككالالت نياجرا )وكمثال لعملية تجديد عمراني تؤول بالفشككككككككككككل وسككككككككككككط مدينة 

الجانب األمريكي بوالية نيويورك  حي  تم هدم غالبية وسكككككككط البلد األصكككككككلي في العقد السكككككككادس من القرن 

                                                 
(1) "Kevin McCloud and the Big Town Plan-All 4"Channel Four Television Corporation 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Bar,_Dublin
https://en.wikipedia.org/wiki/Tate_Modern
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://en.wikipedia.org/wiki/Southwark
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://www.channel4.com/castleford
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املاضك ي، وتنفيذ عدة مشكاريع )التي أغلق بعضكها بعد مرور عشكرين إلى ثالثين سكنة من إنشكا ها( لتحل محل 

 املنشئات القديمة مجها:

( الذي يبيع فوائك Rainbow Centre Factory Outletقزح( لفوائك املصكككككككانع )ركز رينبو )قوس م 

 املصانع لحساب املصانع مباشرة بتخفيك.

 Niagara Falls Convention and) دنيككةركز نيككاجرا فوولز للمؤتمرات واألنشككككككككككككككطككة املككم 

Civic Center.) 

 .(Native American Cultural Centerركز األمريكيين األصليين الثقافي )م 

والتي تغير اسككككككككككككككمهككا  (Hooker Chemical  املقر الرئيس لشككككككككككككككركككة هووكر الكيمككاويككة )بنم 

 (.Occidental Petroleumالحقا إلى شركة أوكسيدنتال للنفط )

 .(Wintergardenديقة الشتاء )ح 

مع مرفككككأ كبير منحككككدر لوقوف  (،Fallsville Splash Parkوولسككككككككككككككفيككككل سككككككككككككككبالش )فنتزه م 

 للمشاة. السيارات، وممر مغلق

 Falls Streetومحطكككة شككككككككككككككككارع فوولز ) (Falls Street Faireجمعكككات شككككككككككككككككارع فوولز فير )ت 

Station.للترفيه ) 

 (Robert Moses State Parkwayريق روبرت موسز السريع املفتوح للوالية )ط 

 .(Mayor E. Dent Lackey Plazaاحة العمدة إي دينت الكي )س 

بعك الكتكل املعمكاريكة التي هكدمكت لم يحكل محلهكا أيكة بنكايكة إلى اآلن. وفي نهكايكة املطكاف تحطمكت و 

منطقة السياح السابقة في املدينة على طول شارع فوولز. كل ذلك لم يتسق مع مباد  العديد من فالسفة 

ى عكس ما عليه العمران، مثل جين جيكوبس، الذي يرى أن هناك حاجة ل حياء املختلطة االسكككتعمال )عل

واملباني األصكككككككغر إما أن يتم بنايئها أو  ،مفتوحة ىوسكككككككط املدينة الجديد( كما أن شكككككككرايين الحي يجب أن تبق

تترك على حالها. كما أن مبن  املؤتمرات في مدينة شكككككالالت نياجرا أوقف املرور داخل املدينة، حي  إنه يقع 

قة وينترجاردن سككككككككدت هي األخرى املرور من مركز في وسككككككككط شككككككككارع فوولز )الشككككككككريان الرئيس(، كما أن حدي

حي  احتل ثالثة بلوكات وعزلت  ،املؤتمرات إلى شككككككالالت نياجرا. أما مركز رينبو فقد قطع شككككككبكة الشككككككوارع

نزالت مرفأ السككككككككككككيارات املدينة من قلبها، مما أدى إلى تدا ي مناطق الجوار القريبة. وقد أجبر السككككككككككككياح على 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Centre_Factory_Outlet
https://en.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls_Convention_and_Civic_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls_Convention_and_Civic_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Occidental_Petroleum
https://en.wikipedia.org/wiki/Fallsville_Splash_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Moses_State_Parkway
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( املتجاورة بعضككككها Quality Innتي إن )اليالتجاري، وحديقة وينترجاردن وفندق كو املتكككك ي حول مركز رينبو 

 لبعك، في مجموعة خمسة بلوكات، مما يحبط محاوالت األعمال الصغيرة من التواجد في املدينة.

عقب حقبة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا برزت حركات اجتماعية شعبية مثل حملة غرب 

بيز مجوندولو لتقاوم برامج التجديد العمراني التي قامت بإخالء املدن  لياإلخالء، وأباهالالخليج ملكافحة 

 من الفقراء.

إن برامج التجديد العمراني للمدن الكبرى ومناطق الحضر أو إنعاشها أمر ضروري للحفاظ على 

تصككككككككككككككككاديكككة والكككذي يعكس حكككالئهكككا االق ،رونق الحضككككككككككككككر وحيويتكككه  حيككك  إنكككه يشككككككككككككككككككل القلكككب النكككابك للكككدول 

ا مككا ينبئ عن مككدى االسككككككككككككككتقرار ، وكثير  الثقككافيككة للبالدويعكس التطورات االجتمككاعيككة واألحوال  ،والتنمويككة

 السياس ي لها.

فقكككد يفتكككت من عروة املجتمع ويكككأتي بنتكككائج  ،حكككدين وكمكككا أن برامج التجكككديكككد العمراني سككككككككككككككالح ذ

ة مسككككحة من جمال زائفة  وباملقابل قد بينما يضككككفي على املناطق الحضككككاري ،ه من إصككككالحبعكسككككية ملا يراد 

يرقى بحال املجتمع ويوفر لعامة الناس املأوى الالئق بإنسانيته وطموحاته. وقد ينتمي بزيادة عدد املشردين 

وارتفاع في معدل الجرائم والتدهور البيئي والصككككككككككككككحي في املدن  وباملقابل قد يسككككككككككككككتوعب  ،ومن ال مأوى لهم

حياة الحضكككككككككككر من سكككككككككككهولة املواصكككككككككككالت والخدمات الصكككككككككككحية والبلدية واألمن  ا ويزودهم بمنافعا كبير  عدد  

 واألمان.

ومن مثالب بعك برامج التجديد العمراني أن بعضككككها يتم رسككككم معامله من صككككور جوية من طائرة 

تحلق فوق املدينة دون األخذ بالحسكككككككككككبان حاجيات وخصكككككككككككوصكككككككككككيات الذين يعيشكككككككككككون على األرض. املهم هو 

منظر املدينة من أعلى. مثال لذلك مد طرق سريعة للسيارات يشق منطقة تضي باملشاة التناسق الفني في 

 مثل سوق كبير أو حرم جام ي يتنقل فيه الطالب بين املباني املختلفة.  ،ليل نهار
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 سياحة العشوائيات

سياحة العشوائيات أو سياحة الجيتو هي نوع من السياحة التي تتضمن زيارة مناطق الفقر. وفي 

البداية ركزت السكككككككككككككياحة على عشكككككككككككككوائيات لندن في إنجلترا ومانهاتان في الواليات املتحدة في القرن التاسككككككككككككع 

ير من األماكن بما بارزة على نحو متزايد في كث الحاليعشككككر، ولكن سككككياحة العشككككوائيات أصككككبحت في الوقت 

، إلى جككككانككككب الجوالت (1)وأمككككاكن أخرى  ،وإنككككدونيسككككككككككككككيككككا ،وكينيككككا ،والبرازيككككل ،في ذلككككك جنوب أفريقيككككا، والهنككككد

 (. Slow Roll Detroitبالدراجات في ديترويت )

  والتي بدأت كظاهرة (2)والتعلق بالعشكككككوائيات آخر صكككككيحة من السكككككلوكات الخصكككككوصكككككية في لندن

ا مع تصكككككككككككككككاعككد انشككككككككككككككغككال الفيكتوريين )بككالنسككككككككككككككبككة لعككادات من عككاصككككككككككككككروا امللكككة يككلاجتمككاعيككة في الطبقككة الع

على الطبقكككة الككدنيكككا(  العليكككاوترفع الطبقكككة  ،ومجهكككا العزلككة الطبقيكككة ،فيكتوريككا األولي ومن نهجوا على نهجهم

ن في حالة كدبة وألم وضككككككككككككككيق. وبهذا االجتماعية ولذة رؤية آخريبالخلط بين األعمال الخيرية والوسككككككككككككككوسككككككككككككككة 

جوالت مجموعكككات من السككككككككككككككيكككدات والسكككككككككككككككككادة من أعضكككككككككككككككككاء الطبقكككة الراقيكككة واملتوسككككككككككككككطكككة في  تنظم ككككانكككت

وتتضككككككككككككمن  ،كما تمارس بشكككككككككككككل معتدل من قبل الزائرين األجانب –العشككككككككككككوائيات للمدينة الكبرى للفرجة 

 مثل الكنيس األبيك"وايت تشككككككككككككككابل" ،زيارات العشككككككككككككككوائيات واألحياء السككككككككككككككيئة السككككككككككككككمعة واملزرية في لندن

(Whitechapel( "أو مصرف الشاطئ "شورديتش )Shoreditch حي  يتفقد الناس كيفية العيش في تلك )

(. Harry Hillلككة بزيككارة غرزة أفيون أو مكككان تنككدر بككه الفكككاهي البريطككاني هككاري هيككل )األحوال. وتنتمي الجو 

( وتنتمي بزيككارة غرزة أفيون. Bowery، بجوالت في البواري )1884 عككام وبككدأ األغنيككاء في مككدينككة نيويورك في

سكككككككككككككم ا هكككذا اال والبواري منطقكككة في جنوب جزيرة مكككانهكككاتكككان بنيويورك هكككاجر إليهكككا الهولنكككديون وأطلقوا عليهككك

 Littleا الصكككككككغرى )اليوإيط ،(Chinatown، وهي تتضكككككككمن املدينة الصكككككككينية )(3)الهولندي الذي يعني املزرعة

Italy)، ( "وشكرق القرية أو "إيسكت فيليجEast Villageال ) بوهيمية. كما كان أثرياء نيويورك يزورون منطقة

( من املكككدينكككة، حيككك  توجكككد Lower East Side( في الجكككانكككب الشككككككككككككككرقي األدنى )Five Pointsفكككايف بوينتس )

 .(4)جوارات املهاجرين الفقراء للفرجة على كيف يعيش النصف اآلخر من البشر

                                                 
(1)  Ma, Bob. (2010). "A Trip into the Controversy: A Study of Slum Tourism Travel 

Motivations." 2009-2010 Penn Humanities Forum on Connections. 

(2)  "Slumming In This Town. A Fashionable London Mania Reaches New-York. Slumming 

Parties To Be The Rage This Winter. Good Districts To Visit. Mrs. Langtry As A 

Slummer". New York Times. September 14, 1884. 

(3)  Jackson, Kenneth L. "Bowery" in Jackson, Kenneth T., ed. (2010), The Encyclopedia of New 

York City, New Haven: Yale University Press. 

(4)  Marc Saint-Upéry (October 21, 2010). "Left at the Crossroads: Ogling the poor". RIA 

Novosti. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Whitechapel
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoreditch
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinatown,_Manhattan
https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Italy,_Manhattan
https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Italy,_Manhattan
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Village,_Manhattan
https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Points,_Manhattan
https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_East_Side
https://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50E12F8385C15738DDDAD0994D1405B8484F0D3
https://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50E12F8385C15738DDDAD0994D1405B8484F0D3
https://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50E12F8385C15738DDDAD0994D1405B8484F0D3
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_T._Jackson
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Encyclopedia_of_New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Encyclopedia_of_New_York_City
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Saint-Up%C3%A9ry&action=edit&redlink=1
http://en.rian.ru/columnists/20101021/161035393.html
https://en.wikipedia.org/wiki/RIA_Novosti
https://en.wikipedia.org/wiki/RIA_Novosti
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 العشوائياتاملرحلة الحديثة في سياحة 

وفي العقكككد الثكككامن من القرن املكككاضكككككككككككككك ي نظم املقيمون السككككككككككككككود في جنوب أفريقيكككا جوالت منظمكككة 

البيك في الحكومات املحلية عن كيفية معيشكة السككان السكود. وقد اجتذبت تلك الجوالت  تعليمللمدن ل

 . (1)ا دوليين أرادوا معرفة املزيد عن التمييز العنصري سياح  

وفي منتصكككككككككككف العقد التاسكككككككككككع من القرن العشكككككككككككرين، بدأ تنظيم جوالت دولية مقصكككككككككككدها املناطق 

وعادة ما  ،مية. تلك الرحالت السككككككككككككككياحية ازداد اإلقبال عليهااألك ر حرمانا من العشككككككككككككككوائيات في الدول النا

 Capeتنظمها وتعلن عجها شكككككككككككككركات سكككككككككككككياحة مهنية. ولقد وصكككككككككككككل عدد السكككككككككككككياح الذين يزورون كيب تاون )

Town ا ملشككاهدة ( سككائح سككنويا قادمين خصككيصكك  300,000عن )( في جنوب أفريقيا  على سككبيل املثال يزيد

 .(2)العشوائيات

(، كانت 2008) عام ( فيSlumdog Millionaire)سكككككككككككلمدوج ميليونير وقبل عرض الفيلم األمريكي 

بمباي بالهند هي مقصكككككد سكككككياح العشكككككوائيات. وقد راجت فكرة سكككككياحة العشكككككوائيات مؤخرا بين اإلعالميين 

 Destination( عقد أول مؤتمر دولي تحت عنوان "الوجهة عشككككككككوائية" )2010واألكاديميين. وفي ديسككككككككمبر )

Slumة العشكككككككككككوائيات وتناولوا على وجه جتمع الباحثون في سكككككككككككياححي  ا ،ي بريسكككككككككككتول، اململكة املتحدة( ف

، واالقتصادية، والتاريخية، والسياسية، واالجتماعية لسياحة العشوائيات. وفي ماليةالتحديد األبعاد الج

حي  حضكككككككر املؤتمر  ،" في جامعة بوسكككككككتدام2( عقد املؤتمر الثاني "الوجهة عشكككككككوائية 2014مايو  14-16)

 
 
( جنسكككككككية ناقشكككككككوا التطورات في مجال سكككككككياحة العشكككككككوائيات. وقد  كككككككجل 15من ) اأك ر من سكككككككتين مشكككككككارك

نشككككككككر على موقع الشككككككككبكة االجتماعية للعاملين في أو مع سككككككككياحة العشككككككككوائيات  ،فيديو يعكس روح املؤتمر

(Slumtourism.net.) 

                                                 
(1)  Dondolo, L., 2002. The Construction of Public History and Tourism Destinations in Cape 

Town's Townships: A Study of Routes, Sites and Heritage, Cape Town: University of the 

Western Cape. 

(2)  Manfred Rolfes, Poverty tourism: theoretical reflections and empirical findings regarding an 

extraordinary form of tourism, in GeoJournal, (Springer Science and Business Media, 26 

September 2009), 421. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Town
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Town
https://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire
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 ."2( إعالن مؤتمر "الوجهة عشوائية 55شكل )

وهو أنها زيارات سكككككككككياحية إلى مناطق حضكككككككككر  ،لسكككككككككياحة العشكككككككككوائيات يمكن وضكككككككككع تعريف جديد

تعاني من الفقر النسبي، ورغم أن التعريف البديل ال يتضمن النشوة من مشاهد حياة الطبقة الدنيا كما 

إال أنه ظل موضككككع خالف. ولكن الخالف حول مفهوم سككككياحة العشككككوائيات لم  ،كان عليه الحال في املاضكككك ي

وبهذا  سواء في الدول النامية أو املتقدمة. ،لعاملي في عدد السائحين إلى مقاصد العشوائياترتفاع ااال يمنع 

انضككمت وجهات جديدة إلى قائمة طويلة من املواقع التي يقصككدها سككياح العشككوائيات، بينما بعك املواقع 

السكككياسككك ي،  القديمة التي يرتادها السكككياح أصكككبحت ناضكككجة ومشكككبعة بمسكككتوىات أعلى من التنوع والتدخل

 ستراتيجيات إعادة الحياة إلى الحضر وسياحة املناطق الحضرية.ابما في ذلك دمج سياحة العشوائيات إلى 

افع  الدو

( إلى أن دافع السكككككككككياح في عشكككككككككوائية 2010)عام خلصكككككككككت دراسكككككككككة قامت بها جامعة بنسكككككككككلفانيا في 

رى مثككل املقككارنككة االجتمككاعيككة أو سككككككككككككككتطالع مقككارنككة بككالككدوافع األخافي في مككدينككة بمبككاي كككان مجرد حككب ادهككار 

أو تحقيق الككذات. بككاإلضكككككككككككككككافككة إلى ذلككك وجككدت الككدراسكككككككككككككككة أن مشكككككككككككككككاعر معظم سكككككككككككككككككان  تعليمالترفيككه أو ال

العشككككوائية كانت متضككككاربة بالنسككككبة للجوالت السككككياحية، بينما مشككككاعر غالبية السككككياح كانت إيجابية تعبر 

 شوائيات لوضع حياتهم في منظور واق ي.عن االهتمام واالنبهار  وكثير من السياح يزورون الع

والفنانون الذين يسككككافرون إلى مواقع حضككككرية مختلفة عادة ما يزورون العشككككوائيات بهدف تعلم 

 جديدة للكتابة على الجدران )الجرافيتي(. أساليبوتبني 

 العشوائياتتسهيالت سياحة 

من الدول على املعيشككككككككة في  ورغم إقبال الناس على املسككككككككاكن الحديثة وتفضككككككككيل الغالبية في كثير

تسككككككاع شككككككوارعها والسككككككعة في املسكككككككن عن الحياة في املدن القديمة االضككككككوابي الجديدة النشككككككأة التي تتميز ب

ليس  ابشككككككككوارعها الضككككككككيقة ومبانيها املئهالكة وتكدس السكككككككككان وإزدحام الطرق والضككككككككجيج  فإن هناك فريق  
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ومعالم  ،من املدينة ملا تحوي بين جدرانها من تاريخبالقليل يفضكككككككككل املعيشكككككككككة في الحضكككككككككر واألحياء القديمة 

وقيم ثقافية متجذرة في نفوس سكككانها. وعادة ما تغص تلك األحياء بالفنانين والكتاب  ،وذكريات  ككخصككية

 والفالسفة. كما يتزايد الطلب على املباني القديمة وترميمها وإعادة نضارتها والعيش فيها.

مثككل املككدن التي كككانككت منتعشكككككككككككككككة في عنفوان صككككككككككككككنككاعككة الحككديكد وهنككاك من تجككذبككه املككدن القككديمككة 

واملبنيككة من الرخككام بككدأت تتككدكككل  ،ا لفترة طويلككةا وال تجككديككد  الصككككككككككككككلككب، منككازل تلككك املككدن التي لم تلق ترميمكك  

وتصككككككككككككككدأ من الخارج، وإن ظلت على حالها مبان قوية يصككككككككككككككعب نقضككككككككككككككها. هناك كثير من أهل املدن يتمنون 

 حي  يرون في صد ها إنباء عن عهد رخاء وتاريخ ألبا هم وأجدادهم.  ،ي الصدئةاإلقامة في تلك املبان

بل إن بعك مجالس املدن تصكككككككككنف بعك املباني القديمة بصكككككككككرف النظر عن إحاطئها بمسكككككككككاكن 

وقد تسكككاهم في ترميمها  ،عشكككوائية بأنها معالم تاريخية وتحظر على مالكها هدمها أو تغيير هيكلها اإلنشكككائي

لى أنها بيوت ع( كناية shotgunلى صكككككيانئها والحفاظ عليها. ومن تلك املنشكككككئات منازل البندقية )واإلنفاق ع

على شكككككل مسككككتطيل طوله أضككككعاف عرضككككه ويتوسككككطها صككككالة طويلة إذا أطلقت أعيرة نارية من بندقية من 

نيوأورلينز. وكذلك مدخل البيت تصل إلى مؤخرته دون االصطدام بأي عائق. ومثل هذه البيوت منتشرة في 

على قصكككككككككور اإلقطاعيين القدامى التي تقع على رأس  املحافظة في واليات جنوب الواليات املتحدة األمريكية

( بما في ذلك مسككككككككككككككاكن العبيد. وفي كثير من األحيان توجد تلك البيوت في وسككككككككككككككط plantationإقطاعياتهم )

تحولت إلى مكان ملبيت الزوار في غرف تحتوي عشككككككككككككككوائيات تحيط بها من كل مكان. وكثير من تلك البيوت 

 على أسرة وتجهيزات من طراز قديم ومطاعم. 

ولتشككككككككجيع سككككككككياحة العشككككككككوائيات املتواصككككككككلة من خارج املدينة وداخلها تنشككككككككأ في قلب العشككككككككوائية 

مطاعم تقدم فيها وجبات محلية ومقاه  ومنتديات. وقد يسكككككتفيد بعك املسكككككتثمرين من سكككككمعة العشكككككوائية 

 ة فينشؤون فيها مالهي ليلية صاخبة.السيئ

 العشوائياتالجانب األكاديمي لسياحة 

سكككككككياحة العشكككككككوائيات كأي ظاهرة تنمية تلقت اهتمام البحوث األكاديمية املتزايد الذي يشكككككككهد له 

العدد الكبير من دراسكككككة حاالت العشكككككوائيات وسكككككياحة العشكككككوائيات من وجهات نظر تخصكككككصكككككات متباينة. 

البحوث العلمية نقلة كبيرة من طرح األسئلة املتعلقة بالعشوائيات عن األخالقيات وتأثير وقد انتقل تركيز 

سكككككككياحة العشكككككككوائيات ودوافعها إلى تناول كثير من القضكككككككايا التي تجمع بين سكككككككياحة العشكككككككوائيات والصكككككككور 

حة لسككككككككياالسككككككككياحة املسككككككككتدامة والسككككككككياحة القائمة على املجتمع، واو التطوع،  :مثل ،األخرى من السككككككككياحة
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بالسككككياحة السككككوداء أو السككككياحة الظالمية )زيارة أماكن  ما يسككككم  وكذلك، ااملعنية بشككككؤون الفقراء، وغيره

 . (2)،(1)القتل والدمار والخراب(

سكككككككككككياحة العشكككككككككككوائيات للجابة على  نقاش ما يمكن أن تقدمه بحوث إلى كما أن الباحثين توجهوا

وأسككئلة مثل الحركة البشككرية، والحراك االجتما ي والتظاهرات،  ،أسككئلة تتولد من دراسككة الظاهرة العاملية

 أو التخفيف من عناء الفقر. ،وتجديد الحضر، واألمن، واألحداث الكبرى 

اقع سياحة   العشوائياتمو

 غالبية سياحة العشوائيات الشائعة تتضمن الحضر في بعك الدول النامية  مثل:

ونكككامبيكككا عقكككب حقبكككة التميييز العنصككككككككككككككري. سككككككككككككككيكككاحكككة مكككدينكككة: سككككككككككككككيكككاحكككة في مكككدن جنوب أفريقيكككا  •

بشكككككككككككل واضككككككككككح إلى مدن غنية، وضككككككككككواح  بيضككككككككككاء  ومسككككككككككتوطنات جنوب أفريقيا ما زالت مقسككككككككككمة

 ا، نتيجة تأثيرات التمييز العنصري والطبقي. ا، وفقيرة، ومدن سوداء تاريخي  تاريخي  

 .(3)ة، البرازيل(: فافيال تعني عشوائية بالبرتغاليFavelaسياحة فافيال ) •

في فيلم سلمدوج  ت( في بمباي، كما صور Dharaviالهند: العديد من األماكن بما في ذلك دهارافي ) •

 .(4)(Slumdog Millionaireميليونير )

 .(5)جوالت جاكارتا الخفية: جاكارتا عاصمة إندونيسيا •

 .(6)األقسام االجتماعية والدينية: مدينة نيويورك وبلفاست في شمال أيرلندا •

وسككككياحة الجيتو تركز على زيارات العشككككوائيات التي يعيش فيها أقليات دينية أو عرقية واملعروفة 

مجها السككككككككككياحة  ،الدول املتقدمة. وسككككككككككياحة الجيتو تشككككككككككمل العديد من أنواع الترفيه دة فيو بالجيتو، واملوج

                                                 
(1)  Foley, Malcolm; J. John Lennon (1996). "JFK and dark tourism: A fascination with 

assassination". International Journal of Heritage Studies. Taylor & Francis. 2 (4): 198–211. 

(2)  Rami Khalil Isaac; Erdinç Çakmak (2013). "Understanding visitor's motivation at sites of 

death and disaster: the case of former transit camp Westerbork, the Netherlands". Current 

Issues in Tourism. Taylor and Francis: 1–16. 

(3)  "Different from what visitors expect", Interview with Oberdan Basilio Chagas who guides 

visitors through his favela. In: D+C Vol.42.2015:4. 

(4)  Slum tourism: Patronising or social enlightenment? . BBC News. 

(5)  "Jakarta Hidden Tours". Realjakarta.blogspot.com. 2004-02-27. 

(6)  Amelia Gentleman. ""Slum tours: a day trip too far? – The Observer, Sunday 7 May 2006". 

Guardian. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dharavi
https://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527259608722175#preview
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http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2013.776021
http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2013.776021
http://www.dandc.eu/en/article/oberdan-basilio-chagas-guides-visitors-through-his-favela
http://www.dandc.eu/en/article/oberdan-basilio-chagas-guides-visitors-through-his-favela
http://www.bbc.com/news/business-19546792
http://realjakarta.blogspot.com/
https://www.theguardian.com/travel/2006/may/07/delhi.india.ethicalliving
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 Grand Theftمثل "السككككككككككككرقة الكبرى للسككككككككككككيارات" ) ،االفتراضككككككككككككية  مثل راب العصككككككككككككابات، وألعاب الفيديو

Auto واألفالم السككينمائية وعروض التلفزيون ،)، ( مثل أوزيOZوكل الوسككائل التي تتيح للسككياح التنقل ،) 

. ولقد أتاحت امليديا الرقمية الفرص لتمثيل الواقع بتفاصيل أدق مما (1)في قلب املدينة دون مغادرة البيت

تراه عين السكككككياح خالل جولئهم في العشكككككوائيات. فالرغبة في اإلثارة يمكن أن تتحول إلى رغبة، ليس لتشكككككهد 

الكتسكككككككككككاب خبرة اإلحسكككككككككككاس أضكككككككككككخم وأفضكككككككككككل انفجارات، ولكن يمكن تخطي حدود الطبقية والعنصكككككككككككرية 

 ن. خريحياة اآل  أساليبب

 ومن املواقع التي تجذب السياح الدوليين واملحليين:

( في مكككككدينكككككة نيويورك )بي األفكككككارقكككككة Harlemطفرة كبيرة نكككككاجحكككككة في السككككككككككككككيكككككاحكككككة في بي هكككككارلم ) •

ى األمريكيين في نيويورك( في العقد الثامن من القرن عشككككككككككرين نتيجة تهافت السككككككككككياح الدوليين عل

 الحي )جيتو السود(، ومما يجتذب السياح، دور املالهي والثقافة الخاصة بالسود.

(، بكككدأت مكككدينكككة فيالدلفيكككا بواليكككة بنسككككككككككككككلفكككانيكككا تنظيم جوالت خالل أحيكككاء 2002) عكككام بكككدايكككة من •

 املدينة الداخلية املهدمة.

دمرتهككككا املنخفضكككككككككككككككككة التي  في أعقككككاب إعصكككككككككككككككككار كككككاترينككككا، تم تنظيم جوالت في الككككدائرة التككككاسككككككككككككككعككككة •

 .(2)الفيضانات  والدائرة مشهورة كمعقل العنف والفقر في مدينة نيوأورلينز

( في تورونتو بكندا اكتسككككبت شككككهرة سككككياحية كمنطقة في مرحلة Jane-Finchفينش )-منطقة جين •

 انتقال.

 .(3)( في بلجيكا مثال الجتذاب السياحCharleroiتشارليروي ) •

(، بمدينة نيويورك، وسكككككككككككان فرانسكككككككككككيسككككككككككككو، وبعك املدن األخرى China Townمدينة الصكككككككككككين ) •

 حي  تقدم أفضل األطباق الصينية في جو صيني أصيل.

في شككككرق جزيرة مانهاتان بمدينة نيويورك، حي  يعيش الفنانون  (East Villageبي شككككرق القرية ) •

 الخ. ... والبوهيميون وأقطاب الغناء والهيبي والبتنيكس، 

                                                 
(1)  Michael Stephens (2005). White Ghetto Tourism. PopMatters (cultural-criticism journal). 

(2)  Amelia Gentleman. "Slum Tours: A day trip too far? – The Observer, Sunday 7 May 2006". 

Guardian. 

(3)  "Wallonia: Eight things you didn't know about Belgium's French-speaking region".BBC News. 

October 24, 2016. 
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 د  ليلية.اده السياح ملا فيه من مطاعم ونواوالذي يرت ،بي سوهو الشهير بلندن •

ة بذكرها مباشكرة أو وسكياحة الجيتو أو الحضكر عادة ما تتضكمن رحلة إلى مقاصكد أصكبحت شكهير 

غير مباشككككككرة على لسككككككان فنانين شككككككعبيين. فالرحالت إلى أجزاء معينة من مدينة ديترويت بوالية ميتشككككككجان 

الشككككككككارع. وطريق كرنشكككككككو ( الذي عرف ألنه ظهر في فيلم يحمل اسككككككككم Mile Road 8ميل ) 8تتضككككككككمن شككككككككارع 

(Crenshaw Boulevard في جنوب لوس أنجلس، منطقكككة حضككككككككككككككريكككة ألهمكككت جيال ككككامال من رواد التكككأثير )

 املوسيقي، يمكن أن تدرج في قائمة سياحة الحضر. 

 
 .( مدخل بيراميد كلوب في إيست فيليج56شكل )

 العشوائياتمناقب سياحة 

 
 
 الجوالت السككياحية في العشككوائيات توفر عمال

 
 ملرشككدي الجوالت من أهل العشككوائية، كما  ودخال

أنها تشكككككككككككككككل فرصككككككككككككككة للعمال الحرفيين لبيع الهدايا التذكارية من صككككككككككككككنع أيد هم، وربما اسككككككككككككككتثمر هؤالء في 

مثل تنظيف قلب العشككككوائية وترميم بعك املباني أو في مشككككاريع تجذب املزيد من السككككياح  مثل مجتمعهم 

عروض للرقصكككككككككككككككات واألغككاني  هيككة الخككاصكككككككككككككككة بككأهككل العشككككككككككككككوائيككة  مثككليعرض لبعك الفنون واألعمككال الترف

 ح.ات ثقافية تجذب إليهم املزيد من السيااليؤد ها فرقة منتقاة من سكان العشوائية أو فعالشعبية ت

والجوالت السكككككياحية بال شكككككك سكككككتسكككككاعد على زوال حواجز الخوف وظالل الشكككككك التي تخيم على 

 خاصككة أولئك الذين يعيشككون  ،أهل الخير ممن يعيشككون خارجها والتي تحول بيجهم وبين ،أهل العشككوائيات

https://en.wikipedia.org/wiki/8_Mile_Road
https://en.wikipedia.org/wiki/Crenshaw_Boulevard
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الهم على مشككككككككككارف خط الفقر في أحياء الطبقات املتوسككككككككككطة، فعزلة أهل العشككككككككككوائيات تزيد في تدهور أحو 

 رتماء في أحضان أهل السوء الذين يفسدون عليهم حياتهم.وتقود باألجيال الجديدة إلى التشرد واال 

فالسككككككياحة تتيح لسكككككككان العشككككككوائيات فرص تعاطف امليسككككككورين حاال مع قضككككككاياهم، مما يجلب 

ادرات وقد تصكككلح من أحوالهم. بل قد يسكككتقطبون رجال أعمال يقومون بمب ،إليهم مسكككاعدات ترقى بحالهم

مثل إنشككاء مقاه  ومنتديات ومطاعم على مسككتوى راق يئهافت عليه السككياح ليتذوقوا كيفية  ،أعمال مربحة

وككككككككككككككككككككأنهم يزورون حديقة الحيوانات. بل من  ،املعيشكككككة دون االكتفاء بالنظر إلى سككككككان العشكككككوائية من بعد

لعاملة في مشككككككككككككروع صككككككككككككنا ي أو االسككككككككككككتفادة من األيدي ا من قد يذهب إلى أبعد من ذلك ويرى  املسككككككككككككتثمرين

 تجاري.

باملقابل هناك من قد يستثمر في مشاريع تزيد من  جم السياحة في العشوائيات ليغنم مجها دون 

مكاسكب، بل إن مرشكدي الجوالت يأتون من خارج العشكوائية حت  يضكفوا على  ةأن يعود على العشكوائية أي

وتباع في مركز مكتب السككياحة  ،كلها تصككنع خارج العشككوائيةا من اإلثارة والهدايا التذكارية الجوالت عنصككر  

 وليس في العشوائية ذاتها.

 
 
ملأسككككككاة  وهناك انتقادات عديدة لسككككككياحة العشككككككوائيات من أهمها أن معارضككككككيها يرون فيها تحويال

وكما الفقر إلى عامل للترفيه  حي  يمكن للسكككائح املعيشكككة للحظات في كنف الفقر ثم الفرار منه إلى األبد. 

ن "السكككياح يلتقطون إ( الكيني في مقالة رأي في النيويورك تايمز Kennedy Odedeأشكككار كينيدي أوديدي )

 . (1)ا من كرامتنا"ا لنا فنفقد جزء  صور  

والبعك ينظر إلى جوالت سككككككياحة العشككككككوائيات على أنها اسككككككتغالل للفقراء واملهمشككككككين في إشككككككباع 

 . (2)الع على عورات قوم مغلوب على أمرهمطات السياح غير السوية للتمتع باال رغب

كما أن هناك من يالحظ أن األوقات الشككككائعة لسككككياحة العشككككوائيات دائما ما تكون في عطلة عيد 

عتقككاد بككأن الغربيين يزورون العشككككككككككككككوائيككات ملجرد ممككا يؤيككد اال  ،(Valentine's Dayامليالد وفي عيككد الحككب )

كسكككككككككككب إحسكككككككككككاس أفضكككككككككككل بالرضككككككككككك   عن أنفسكككككككككككهم" بينما يقةككككككككككك ي معظم الناس تلك املناسكككككككككككبات مع أهلهم 

 .(3)واألقربين لهم

                                                 
(1)  Slumdog Tourism, Kennedy Odede, New York Times, August 9, 2010. 

(2)  Eric Weiner, Slum Visits: Tourism or Voyeurism?, New York Times, March 9, 2008. 

(3)  Hanrahan, Mark (May 8, 2013). "Your Next Vacation Destination: A Slum?". Huffington 

Post. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine%27s_Day
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/08/slum-tourism-brazil-india-south-africa_n_3237489.html
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تواصككككككككل الجدال حول أخالقيات سككككككككياحة العشككككككككوائيات، هناك العديد من الدراسككككككككات وندوات يو 

 .(1)ر معلومات كافية يعتمد عليهاالحوار للتقدم بالقضية وتوفي

( Real Bronx Toursال برونز توورز" )كككك، أعلنت شركة جوالت برونز الواقعية"ري(2013)عام وفي 

ونص اإلعالن عن أن الرحلكككككككة "جولكككككككة في جيتو مكككككككدينكككككككة نيويورك  ،عن جوالت في بي البرونز بنيويورك

لجريمة وجرائم القتل". أغضكككككككككككككب ذلك اإلعالن الواقعية ... وأن برونز مشكككككككككككككهورة باملخدرات والعصكككككككككككككابات وا

وخاصكككككككككككة أن وصكككككككككككف املنطقة بأسكككككككككككرها على أنها جيتو يعتبر إهانة  ،رئيس الحي وعضكككككككككككوة في مجلس املنطقة

 .(2)كبرى. وبهذا توقفت الجوالت

ورغم أن تلك الواقعة )في الدعاية لجولة سكككككككياحية في البرونز(، قد أغضكككككككبت الحكومة املحلية في 

فجاجة وصككككف املنطقة  فإنها حملة ذكية مدروسككككة من قبل الشككككركة التي روجت إليها، وإن املنطقة نتيجة 

كان قد جفاها التوفيق في اختيار الكلمات التي جرحت مشككككككككاعر سكككككككككان البرونز، التي نشككككككككأ فيها العديد من 

 األوان   نجوم الفن ومن مشككككاهير الواليات املتحدة. هذا ألن الشككككركات السككككياحية تحاول أن تقدم للمسككككئهلك

من السككككككككككككياح، فبعضككككككككككككها يروج  على سككككككككككككبيل املثال،  اغفير   امتنوعة من الجوالت والرحالت تجذب إليها عدد  

ملغامرات في أدغال أفريقيا ملا يسككككككم  بالسككككككفاري لقضككككككاء وقت بين الحيوانات املفترسككككككة ومواطني تلك البالد 

ة أركنسكككككككككككاس للمتزوجين الجدد لقضكككككككككككاء ا عن كل معالم املدنية. وهناك رحالت تنظمها شكككككككككككركة في واليبعيد  

 شهر العسل في غابة أنش ت فيها بيوت على فروع الشجر الضخم. 

وهكذا يميز بين دعكايكات الشككككككككككككككرككات السككككككككككككككيكاحيكة في الكدول األوروبيكة واألمريكيكة التي تروج ل مكاكن 

يا للنزول على الفريدة فيها لجذب السكككككككياح  ودعايات الشكككككككركات السكككككككياحية في الدول النامية التي تروج عامل

فنادقها الفخمة وتناول الطعام في مطاعمها الراقية التي تضاهي ما يوجد في أوروبا والواليات املتحدة. وكأن 

السككككككككككككككيكاح سككككككككككككككيئهكافتون على قطع آالف األميكال للقكامكة في أمكاكن لكد هم مجهكا العشككككككككككككككرات على بعكد أمتكار من 

 ي إال فروع ملا في متناول أيد هم. بيوتهم  خاصة أن الفنادق واملطاعم املعلن عجها ما ه

 قتصكككككككككككككككاديككا وغيرهككا من الككدول أنهمان الفككارق بين أهككل الحضككككككككككككككر في الككدول املتقككدمككة إ ،وفي الواقع

حت  بعشككككوائياتها غير اآلمنة التي تتأذى مجها العين. فالسككككياح األجانب واملحليون يئهافتون على زيارة  يعتزون

الفترات األولي من الليككل حولهككا رغم أنهككا منطقككة محككاطكة متككاحف واشككككككككككككككنطن دي سكككككككككككككك ي ويغككامرون بقضكككككككككككككككاء 

 بككالعشككككككككككككككوائيككات التي هي معقككل للقتلككة وتجككار املخككدرات، كمككا يقبلون على زيككارة مككاديسككككككككككككككون سكككككككككككككككوير بككارك

                                                 
(1)  University of the West of England. "Does slum tourism make us better people?" ScienceDaily, 

28 Jan. 2010. Web. 6 Dec. 2011. 

(2) Rande Iaboni, 'Ghetto' tours of Bronx ended after outrage. CNN; Thu May 23, 2013. 

http://www.cnn.com/2013/05/23/travel/new-york-bronx-ghetto-tours
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(Madison Square Park  في مدينة نيويورك، الشهيرة بكونها مسرح )للجرائم خاصة عند غروب الشمس.  ا

ككككل ذلكككك مع العزوف عن النزول في الفنكككادق الفخمكككة وريكككادة املطكككاعم الفكككاخرة التي قكككد يقبكككل عليهكككا أهكككل 

 املدينة
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 وقف التربح من العشوائيات

عالجات قضايا العشوائيات سواء إزالة القائم مجها أو منع تكوين عشوائيات جديدة لعل من أهم 

هو القضاء على التربح من وجودها وتحقيق أرباح هائلة من عمليات إعادة استيطان سكانها. وما دام عامل 

 القضاء عليها. ا فإن املتوقع تكاثر العشوائيات بدال منالربح قائم  

 العشوائياتلوردات 

جانب مالك تجمعات املباني العامة الذين يقومون ببنا ها وتأجيرها ملن أعيد اسككككككككككككككتيطانه من إلى 

سككككككككان العشكككككككوائيات أو للمشكككككككردين من غير مأوى بدعم وضكككككككمانات حكومية، هناك من تجار العقارات من 

ائب والتي تطرحها البنوك في املزادات لعجز أصككككككككككككككحابها عن دفع ضككككككككككككككر  ،يشككككككككككككككتري البيوت القديمة واملئهالكة

العقارات أو أقسككككككككككككككاط الدين الذي عليهم، ثم يرممونها لتسككككككككككككككتوفي بالكاد شككككككككككككككروط مكتب إسكككككككككككككككان الفقراء 

الحكومي، ويخصككككصككككونها للسكككككان الفقراء الذين تدعمهم الحكومة بدفع نسككككبة كبيرة من اإليجار. والفقراء 

 ،دخل األسكككككككككرة حي  إن الدعم الحكومي يتغير وفق ،الذين يعملون بعك الوقت يفضكككككككككلون تلك املسكككككككككاكن

فإذا زاد الدخل إلى حد معين يتوقف الدعم حت  يعود لالنخفاض، عندئذ يمكن ملسكككككتأجري املكان إسككككككان 

ما دام اسكككككككككتمر دخله. ويكن  أصكككككككككحاب  اليعدد أكبر يشكككككككككاركون في األجر بعلم صكككككككككاحب املسككككككككككن، الذي ال يب

 .املشروع ومالك تلك املساكن بمالك العشوائيات أو لوردات العشوائيات

 العشوائياتاستغالل أهل 

ا يعانيه سكككككككككككككان العشككككككككككككوائيات من عزلة عن بقية مجتمعات الحضككككككككككككر، أتيحت الفرصككككككككككككة ملنتيجة 

لبعك التجار بفتح حوانيت لبيع الطعام والحاجيات املنزلية الرديئة بأسككككككككككككككعار تفوق بكثير األسككككككككككككككعار التي 

العشككككككككككككككوائيككات من الفقراء والعككاطلين عن  تبككاع بهككا البضكككككككككككككككائع األعلى جودة في املككدينككة. وملككا كككان غككالبيككة أهككل

 
 
فإنه تعوزهم الحصككككككككككككككانة التي تحميهم من الوقوع في شككككككككككككككراك  ،تعليما من الا كافي  العمل الذين لم يلقوا حظ

ام بخدمات تعود املسكككتغلين الذين يسكككعون للتكسكككب من السكككيطرة على املسكككتضكككعفين واسكككتعمالهم في القي

والضككككككحايا من  بكل الوسككككككائل التي إن لم تكن خارجة على القانون فمي موضككككككع شككككككبهات. عليهم بالربح املادي

أهل العشوائيات عادة ما يكونون من املحبطين الذين يحسون بأن مجتمع املدينة يلفظهم ويضيق الخناق 

 هذا إلى جانب تخوف عامة الناس مجهم وتوجسككككككككككككهم من تصككككككككككككرفاتهم ونعئهم ،عليهم وينظر إليهم نظرة دونية

 بأبشع األوصاف. 
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فهناك من  ،إلى جانب تجنيد فريق من البلطجية أو الشككككككككككككككبيحة مجهم في جمع اإليجارات واإلتاوات

قد يجند بعضكككككككككهم في تجارة املمنوعات واملخدرات بصكككككككككورة تحميه هو من طائلة القانون. بل قد يذهب بهم 

 ،أمر شككككائع في الواليات املتحدة وأوروباإغراء الفتيات بمزاولة الرذيلة لحسككككاب رجال أعمال. وهذا  األمر إلى

اكتشككككفت عصككككابة  ،اخاصككككة في دول شككككرق أوروبا التي تعاني من العشككككوائيات التي يعيش فيها الغجر. ومؤخر  

 تسخر األطفال في أعمال النشل في باريس، وتعمل بتمويل من أحد األثرياء.

من الداخل بتجنيد الشكككككباب بل إن بعك األثرياء يعيشكككككون داخل العشكككككوائيات ليديروا أعمالهم 

ا بأسعار الفقراء العاطلين عن العمل. ومجهم املرابون الذين يقرضون املحتاجين من أهل العشوائية قروض  

( بمدينة لندن كانت Stepneyة. وهذا ينعكس في األدب اإلنجليزي. بل إن عشكككككوائيات سكككككتيبني )اليفائدة خي

 الزمن. تتحكم في االقتصاد البريطاني على مدى قرن من

 املتحدةعمال التراحيل، الوليات 

ومن الوقكككائع املوثقكككة في هكككذا املجكككال  مكككا يحكككدث في الواليكككات املتحكككدة مع عمكككال التراحيكككل الكككذين 

ن غير شكككرعيين و أولئك غالبيئهم مهاجر  .يسكككتأجرهم أصكككحاب مزارع الفواكه والخضكككروات لجني املحاصكككيل

ولهذا فمالك األراضكككككككككك ي الزراعية ليسككككككككككوا ملزمين بااللتزام  ،ن من أمريكا الالتينية دون تراخيص عملو قادم

بالقانون فيما يدفعونه لهم من أجور أو ما يوفرونه لهم من مأوى أو رعاية اجتماعية أو صككككككحية. إلى جانب 

فإن أصكككككككككككحاب اإلقطاعيات هم أصكككككككككككحاب املحالت التجارية التي تبيع لهم الطعام وامللبس واملشكككككككككككرب  ،ذلك

إنهم ال يجسككككككككككككرون الخروج خارج اإلقطاعية فيقعون تحت طائلة القانون. كما أن  بأسككككككككككككعار مرتفعة  حي 

صككككككاحب اإلقطاعية يوفر لهم مباني مئهالكة يتكدسككككككون فيها وال يعفون من دفع إيجارات لها. أولئك العمال 

يحاولون بذل أقصكككككك   جهد لتوفير حصككككككة ضكككككك يلة من دخلهم إلرسككككككالها لذو هم املعوزين عبر الحدود، ولهذا 

 إليوا هم.هم يتحملون مصاعب الحياة في عشوائيات أنش ت خاصة ف

ن سكان العشوائيات من املهاجرين غير الشرعيين ومن املواطنين ورقة رابحة يلعب إ ،وفي الواقع

بها السككككككككياسككككككككيون في الواليات املتحدة وأوروبا ملكاسككككككككب سككككككككياسككككككككية في الحمالت االنتخابية. فاملطالبون بطرد 

الشككككرعيين وإزالة العشككككوائيات واملطالبون بحماية حقوق أولئك الذين يعيشككككون على هامش املهاجرين غير 

املجتمع سككواء  فكالهما يسككتخدمونهم لخدمة مصككالحهما الشككخصككية ومكاسككبهما السككياسككية واملادية. وكال 

هم أهل الطرفين يتفقان على أن مشككككككالت العشكككككوائيات وأهلها هي مشككككككلة أمنية باملقام األول. فمجهم من يئ

العشكككككوائيات بأنهم قوم جبلوا على العنف واإلجرام وهتك األعراض، ومجهم من يلوم التسكككككيب األمني على ما 

الئم واحد يلقي باللوم  يرتكب من جرائم في العشككككككوائيات وخارجها من قبل سكككككككان العشككككككوائيات. وليس من
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راء واملغلوبين على أمرهم في تحقيق املحركككة لكككل تلككك املهككازل في الخفككاء، والتي تسككككككككككككككتغككل الفق على األيككادي

 خارجة عن القانون. ماليةمدرب 

مثال آخر للمحالت التجارية التي ينشكككككككتها املسكككككككتثمرون في العشكككككككوائيات وعلى مقربة من املسكككككككاكن 

الشككككككعبية الخاصككككككة باألفارقة األمريكيين  فرغم أنها مرخصككككككة لتوفير حاجات الناس من خضككككككروات وفاكهة 

ومكا  ،وحكاجيكات أخرى، إال أن رفوفهكا مكتظكة بكميكات هكائلكة من الخمور الرخيصكككككككككككككككة ولحوم وأدوات منزليكة

يباع فيها من حاجيات ضكككككككككرورية للمعيشكككككككككة تباع بأسكككككككككعار باهظة. وملا كان غالبية سككككككككككان تلك العشكككككككككوائيات 

واملساكن الشعبية ال يقدرون على شراء سيارات، مع غياب املواصالت العامة، فليس بمقدورهم التسوق 

 نحاء أخرى من املدينة. في أ

 باريس

وفي باريس يعيش الفرنسككككككككككككككيون أحفاد العرب الذين اسككككككككككككككتقدموا من املغرب العربي عقب الحرب 

العاملية الثانية إلعمار فرنسكككككا فاسكككككتقروا في عشكككككوائيات يعيشكككككون فيها على هامش املجتمع دون تلقي تعليم 

وبهذا يقعون فريسكككككككة ألصكككككككحاب املنافع يدفعونهم  ،وال رعاية تخرجهم من حلقة الفقر ،يؤهلهم لعمل مربح

ا ا كبير  أن فرنسكككا أحضكككرت عدد   ونهم باإلجرام والشكككغب. والكل ينسككك  ثم يئهم ،إلى أعمال التخريب والجريمة

مؤقتة، سككككككككككككككرعان ما تحولت إلى عشككككككككككككككوائيات  وعقب االنئهاء من عملية  من املغرب العربي وبنت لهم مدوي 

 جتمع.التعمير أصبحوا عالة على امل

 سال، املغرب

 أول  وضككعت حي ، االسككتقالل منذ الالئق غير السكككن بإشكككالية املغربية السككلطات اهتمت لقد

في  السكككككياسكككككات من مجموعة نهجت الحينا  ومنذ ذلك العشكككككوائيات. على للقضكككككاء الجما ي للسككككككن برنامج

تركيزها  بسبب، مجها الحد حت  أو العشوائي السكن ظاهرة على القضاء في فشلت السكني والتعمير   املجال

 .(1)والكهرباء كاملاء األساسية الخدمات وتوفير بعك األمني الهاجس على

يسكككككككككككككرد املحرر أن هناك جرائم عمرانية جرت  (2)في تحقيق صكككككككككككككحفي على محطة الجديد التلفازية

وباتت معظم أحيا ها  ،تتحول إلى بي شككككككككككككككعبي كبير كادت زالت تمارس في حق مدينة سككككككككككككككال باملغرب التي الو

                                                 
 السكن. شبكة حقوق اإلسكان واألرضي. في الحق انتهاك أو...بالمغرب (. العشوائيات2012الكّساب ) رجاء ( 1)

(. مافيا البناء العشككوائي بالككككككككسكك  تجعل من حي االنبعاث الشككعبي "أرخبيل العشككوائيات". 2017يناير، 12نعيم بوسككلهام ) ( 2)

 في، س .الجديد تي 
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تجسكككككككككككد قبح الصكككككككككككورة العمرانية، عدا بعك الواجهات حول أطراف املدينة هنا وهناك، مما يكشكككككككككككف عن 

 .للمدينة ماليةتنافر في املجال وتشوه في البنية الج

وشككككريط طويل من الخروقات  ،كل ذلك كان من جراء سككككنوات طويلة من عطب التدبير والتسككككيير

يتم  الراني يجمع الكل على أنه معتل، وألن الزحف العمراني واملد الحضكككككري والكسكككككل في تصكككككحيح وضكككككع عم

يحول املدن إلى بؤر سكوداء في السككن من خالل  فإنه عادة ما ،اإلعداد والتخطيط له بشككل محكم ومنظم

اسككككككككككككككتنبككات مجموعككة من الككدور العشككككككككككككككوائيككة ومجموعككة من التجمعككات السكككككككككككككككككانيككة التي تحبككل بكككل مظككاهر 

 .اليما ي واملجقصاء االجتاال

القنيطرة وأبرز  -سككككككككككككال  -ويعد بي االنبعاث أحد أكبر األحياء الشككككككككككككعبية على صككككككككككككعيد جهة الرباط 

جراء تواطؤ العديد من األطراف  ،ت العمرانيةالنموذج ل حياء العشككككككككككككوائية املهمشككككككككككككة بفعل تفاقم االختال

وتدخالت غير قانونية بسكككككبب تفتككككك ي  ي تاوات ورشكككككاو إا في اسكككككتدامة هذا الوضكككككع مقابل ومسكككككاهمئهم جميع  

 .الزابونية واملحسوبية والفساد بمعناه العميق

جريمكككة عمرانيككة  -الحصككككككككككككككرال على سككككككككككككككبيكككل املثكككال  -جرى لحي االنبعكككاث خالل عقكككد من الزمن  مكككا

ا سككاهم فيها أصككحاب املصككالح الذين جعلوا من أرخبيل البناء العشككوائي الذي طوق املدينة مصككدر   ،بامتياز

 . الا مهويزال توسكككككككككككع  ال الفاحش دون حسكككككككككككيب أو رقيب، حي  إن البناء العشكككككككككككوائي في عهده شكككككككككككهد ولل راء 

ا بمعية بعك رجال األعمال باملدينة الذين ويرجع ذلك إلى فسكككككككاد مراقبة البناء التي تعي  في األرض فسكككككككاد  

( 30000)لغت باتوا يتصكككرفون كسكككماسكككرة، حي  تتحدث بعك املصكككادر املحلية أن اإلتاوة )الرشكككوة( قد ب

هي أن حكايات خروقات  اليومدرهم مقابل التغاضكككككككككككككك ي عن إضككككككككككككككافة الطابق الثال . الحقيقة املاثلة  ألف

وأولى خطوات التصككككحيح تبدأ  ،التعمير بهذا الحي بالذات تحتاج لشككككجاعة في التدبير وعقالنية في تصككككحيح 

 .يقاف أرخبيل العشوائياتهم إل بازاحة هاته الشلة من املفسدين واملتواطئين معهم واملتسترين علي

 تداعيات التربح من العشوائيات

 العشوائياتلوردات 

هناك من يلوم لوردات العشكككوائيات على أنهم املسكككؤولون باملقام األول عن تدهور قيمة امللكيات 

املحلية لقيامهم في نهاية املطاف بإنشككككككككككككككاء أحياء كاملة من مباني األكواخ املئهرئة. ويرى البعك أن لوردات 

ين. الحاليمصكككككككككالح سككككككككككانهم  العشكككككككككوائيات يمتصكككككككككون ثروة الفقير دون األخذ في االعتبار األجيال القادمة أو

ا لعملية االسكككككككتطباق أو إصكككككككالح فإن أفعال لوردات العشكككككككوائيات صكككككككورة عكسكككككككية تمام   ،ومن ناحية التأثير

املباني ورفع قيمئها السوقية. فعملية االستطباق تشير إلى نتائج إصرار مالك املساكن املحلية على تحسين 
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ت اإليجككار التي يملكونهككا بمككا يبرر لهم رفع اإليجككارات، املمتلكككات اإلسكككككككككككككككككانيككة التي تضككككككككككككككيف قيمككة على وحكدا

ا زيككادة قيمككة امللكيككات في الجوار. هككذا بينمككا يقوم لوردات وعمومكك   ،والتخلص من املسككككككككككككككتككأجرين األقككل ثراء  

وفي الجهكايكة  ،العشككككككككككككككوائيكات بكالعمكل على التكدهور التكدريجي ل حوال املعيشككككككككككككككيكة، واألمن العكام، ومككانكة الحي

 لعقارات.تدهور قيمة ا

وباملقابل يرى البعك أن لوردات العشككوائيات الذين يملكون مباني سكككنية ال تلقى صككيانة كافية 

وتتدهور قيمئها يقدمون خدمة عظيمة ألولئك الذين  همهم اإليجار املنخفك أك ر من جودة املسككككن  أي 

أكبر ما يمكجهم تحقيقه أن لوردات العشوائيات  بصرف النظر عن نواياهم يساعدون الفقير على تحقيق 

 .(1)في ظل أحوالهم البائسة

 العشوائياتستغالل سكان ا

إن الذين يسككككككككككككككتغلون أهل العشككككككككككككككوائيات في تحقيق مكاسككككككككككككككب مادية دانية وسككككككككككككككهلة بمنأى عن يد 

القانون يساعدون على تكاثر العشوائيات وعلى الكسب من املقيمين فيها. وإذا أزيلت عشوائية واستبدلت 

فسكككككرعان ما يسكككككعون إلى تحويل املسكككككاكن الجديدة إلى عشكككككوائيات لحماية مصكككككالحهم  إلى  ،بمسكككككاكن عامة

جانب االستفادة من تنفيذ مشاريع اإلسكان الجديدة. واللوم في كلتا الحالتين يقع على سكان العشوائيات 

 وسكان التجمعات السكنية العامة.

العشككككككككككككككوائيككات أمككام إغراءات وبككاملقككابككل يمكن القول بككأن أولئككك الككذين يسككككككككككككككتغلون ضككككككككككككككعف أهككل 

إمكا  ،ا لفريق مجهممككاليكك  ويوفرون دخال  انتشكككككككككككككككالهم من مخككالككب الفقر، يقومون بككإمككدادهم بككالطعككام وامللبس

بتشككككككككككككككغيلهم كعمال تراحيل في املزارع أو في الجزارات وتقطيع اللحوم، وإما عن طريق التجارة في املمنوعات. 

 ن حياة العدم.وإن كان ذلك عن طرق غير مشروعة، فهو أفضل م

 خالصة

إن عالج اسكككككتغالل لوردات العشكككككوائيات وغيرهم من العلقات التي تعيش على مص دماء املغلوب 

به ومنع اسككككككككتغالل أهل العشككككككككوائيات ال يتأتى بالقوة مثل ما يقوم  ،على أمره واسككككككككئهانئهم بحاجيات الفقراء

أصككككككككككحابها، وال باتخاذ إجراءات قضككككككككككائية بنزع امللكيات التي  هملها  مجلس مدينة جوهانسككككككككككبرج الذي ينادي

وال بسن لوائح وقوانين جديدة تحد من أنشطئهم. ولكن العالج في هذه املواضيع هو محاولة الحد  ،ضدهم

. فإن عامل التربح من مدسكككككككككككك ي وتوفير املسككككككككككككاكن العامة ،من العامل الربحي في عملية مكافحة العشككككككككككككوائيات

                                                 
(1)  Osterfield, David (1 Nov. 1980). "The Government, the Market and the Poor" Foundation for 

Economic Education (FEE). 

http://fee.org/freeman/detail/the-government-the-market-and-the-poor
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كما أنه أهم األسباب لنشأة العشوائيات وتفشيها  ،للطبقة الفقيرة يكمن وراء أزمة اإلسكان ن هو مااآلخري

في املكككككدن الكبرى. لهكككككذا فكككككإن القضككككككككككككككككككاء على العكككككامكككككل الربحي في عمليكككككات االسككككككككككككككتغالل غير املشككككككككككككككروع ألهكككككل 

العشككوائيات، والحد من الغلو في التربح أو تنسككيقه في األعمال املشككروعة التي تتعلق بالعشككوائيات، يسككاعد 

معالجة إشكككاليات العشككوائيات والوقاية مجها في املسككتقبل. وهذا ال يتحقق إال بإعادة النظر في  على تسككهيل

ات برمئها  فالعشككككوائيات ليسككككت مشكككككلة إسكككككان، وتجديد عمراني، وإزالة وبناء، وتجميل حضككككري شكككككالياإل 

من األسككككاس  وإعادة اسككككتيطان  كما أنها ليسككككت قضككككية اقتصككككادية بحتة  بل هي قضككككية إنسككككانية متشككككعبة 

تحتاج إلى معالجة قبل تجميل املظهر الحضكككري. وإذا صكككلح و  ،تتضكككمن أوجها اجتماعية، وثقافية، ونفسكككية

 املخبر صلح املظهر.
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 معالجة قضية العشوائيات أساليب

 العشوائياتإزالة 

ات العشوائيات  إذا تمت بصورة إنسانية، يرا ى شكاليإزالة العشوائيات عملية ناجعة ملعالجة إ

بعين االعتبار أن سكككان العشككوائيات  اسككتراتيجية محكمة يؤخذ فيهافيها الضككوابط الشككرعية، ووفق خطة 

من أصكككككحاب املصكككككالح في عملية اإلزالة. وبهذا فيلزم التراضككككك ي معهم والتعامل معهم  هموأصكككككحاب امللكيات 

 بشفافية واإلفصاح عن مقاصد إزالة املنطقة. 

 :، ما يليومن العوامل التي تساعد على نجاح عملية اإلزالة كأسلوب للتعامل مع العشوائيات

 سواء مساكن عامة أو خاصة. ،عدم ربط عملية اإلزالة بمشاريع إنشاء مساكن بديلة  .1

 ،تقديم عرض مجز  ملالك األراض ي والعقارات في املنطقة العشوائية وفق نوع امللكية وحالئها  .2

ووفق سككوق العقارات في ذلك الحين  وتفعيل حق االمتالك الحكومي للصككالح العام في حالة 

 قاطعة.رفك العرض بصورة 

سككككككككككواء كانوا  ،دفع تعويضككككككككككات معقولة لسكككككككككككان املنطقة العشككككككككككوائية نظير إخالء مسككككككككككاكجهم  .3

مسككككككككككككككتكأجرين متعكاقكدين أو غير متعكاقكدين تكفي حكاجكاتهم اإليوائيكة لفترة ال تقكل عن سككككككككككككككتة 

 لهم. ويعتمد التعويك على  جم العائلة ومن يعولوهم. امناسب  أشهر، حت  يجدوا مأوى 

 على العشوائيات واألجانب. اليد والدخالءواض ي  وضع خطة للتعامل مع  .4

تتبع أحوال سكككككككان املنطقة العشككككككوائية قبل تنفيذ عملية الهدم وبعده، ومن املمكن إنشككككككاء   .5

مكتب اسكككتشكككاري يحتوي على موجهين اجتماعيين ومتخصكككصكككين نفسكككانيين، يعاونهم على ما 

م على العمل، والرعاية قد يعرض لهم من مصكككاعب، ومحاولة البح  عن عمل للقادرين مجه

 الصحية ملن يحتاجها، والتوجيه االجتما ي والنفس ي ملن يرغب في ذلك.

وحبذا لو  ،عقب عملية الهدم واإلزالة وتأهيل املنطقة للتعمير يمكن التخطيط إلعمار املنطقة

تجمع وإنشككككككككككككاء منتزه أو متحف أو  ،لم تسككككككككككككتبدل املسككككككككككككاكن العشككككككككككككوائية املتداعية بمبان  جديدة للسكككككككككككككان

 تجاري. فهذا له تأثير حميد على نفسية سكان املنطقة العشوائية وعلى سائر املجتمع املتاخم للمنطقة.
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 العشوائياتنقل 

يمكن القيام بإعادة االسككككككتيطان بأسككككككلوب يضككككككمن الحرص على مميزات العملية وتالفي سككككككلبياتها  

املشككككككككككككككروع وأهدافه قصككككككككككككككيرة املدى سككككككككككككككتراتيجية تأخذ في االعتبار الغاية من اوذلك عن طريق وضككككككككككككككع خطة 

ا، ا واجتماعي  ا وسككككككياسككككككي  مالي  وضككككككمان دعمها  ،وكيفية تمويلها ،وبعيدة املدى، وتفصككككككيل للخطوات املطلوبة

 على ذلك يمكن القيام بما يلي: إلى جانب جدول تنفيذي. وبناء  

 وضوح رؤية دوافع إعادة االستيطان واإلفصاح عجها. .1

حت  لو كان ذلك أقل  ،االسكككتيطان البديل في تجمع سككككني واحدالتخلي عن فكرة أن يكون  .2

 تكلفة أو حرصا على مراضاة سكان العشوائية.

خصككككككائيين اجتماعيين ونفسككككككيين لتفقد أحوال سكككككككان العشككككككوائيات تكوين فرق عمل من أ .3

 والشخصية واالجتماعية والنفسية، ووضع توصيات اليةوالتعرف على أوضاع كل مجهم امل

ات شككككالياجاته املعيشكككية والحيوية وما يواجهه من إئلة أو فرد توضكككح احتيخاصكككة بكل عا

 وما لديه من تطلعات بما في ذلك متطلباته إذا انتقل إلى مسكن جديد.

تكوين فرق عمل ملعالجة املشكككككككككككاكل املاثلة لكل من مسكككككككككككتوطني العشكككككككككككوائية في ذلك الحين،  .4

إلى جانب تحديد متطلبات  ،ةواملسكككككاعدة في الحصكككككول على عمل أو عالج أو خدمات خاصككككك

 ومواصفات املسكن املالئم للعائلة أو الفرد.

توزيع مسكككككككككككككتوطني العشكككككككككككككوائية على مسكككككككككككككاكن متفرقة كل على حسكككككككككككككب مقدرته ومتطلباته.  .5

قتةكككك ي األمر يمكن بناء أو يشككككتري مسكككككنا كأي مواطن. وإذا ابعضككككهم قد يسككككتأجر مسكككككنا 

ويخصككككككككككككككص فيها نسككككككككككككككبة ملسككككككككككككككتوطني  ،ينمبان  سكككككككككككككككنية لكجها تكون مفتوحة لجميع املواطن

يؤجر أي من املسككاكن من الباطن  أالالعشككوائيات. ويمكن دعم اإليجار أو الشككراء شككريطة 

 أل خاص غير أصحاب عقد اإليجار أو الشراء  أو إيواء أ خاص غرباء لفترات طويلة.

 العشوائياتالترقي بمستوى 

 تصكككككككمم وتوضكككككككع وتنفذ بحكمة وتؤدةجية سكككككككتراتيانجاح الترقي بمسكككككككتوى عشكككككككوائية يتطلب خطة 

وتسككككككككككككككئهكدف املسككككككككككككككتقبل  ،وتتضككككككككككككككمن رؤيكة متعمقكة مبنيكة على بيكانكات دقيقكة وإحكاطكة بكالواقع ،على مراحكل

البعيككد. كمككا يتحتم أن يسككككككككككككككبق عمليككات التخطيط والتصككككككككككككككميم والتنفيككذ تفقككد ألحوال العشككككككككككككككوائيككة وجمع 

ومصكككككككككادر  ،وأعمال يقومون بها ،حيةوأحوال صككككككككك ،من تعداد وأعمار ،البيانات املسكككككككككتفيضكككككككككة عن السككككككككككان



 

 
241 

 الخامس: عشوائيات منطقة مكة املكرمةالباب 

الخ. وال ، وطرق،... وممرات ،وأزقة ،وأكواخ ،وعشككش ،وأكشككاك ،الخ  وحصككر املكونات من مبان   ...كسككبهم،

 يتوقف مشروع اإلصالح على التنفيذ بل يأتي بعد ذلك الصيانة واملتابعة املتواصلة.

 وأهم أبعاد عملية اإلصالح:

األحوال و يم اسككتبيان إحصككائي يتضككمن تعداد السكككان، ن في اإلحصككاء بتصككمو م متخصككصككو قي (1

الصككككككحية واملعيشككككككية والشككككككخصككككككية واالجتماعية  وتكوين فريق من الشككككككباب باإلحصككككككاء وجمع 

 هاليالبيانات. واألفضككككككل أن يكون الشككككككباب من املتطوعين أو فرق الكشككككككافة لضككككككمان تعاون األ 

خوفكككا من  ،معهم  حيكككك  إن النككككاس في العككككادة تختكككككككككككككك   من اإلدالء ببيككككانكككات ملنككككدوبي الحكومكككة

ومن املخالفات والشككككككككككككبهات الطبيعية التي قد تنتاب املواطنين عن أهداف جمع اإلحصككككككككككككاءات. 

ا عن كيفية املعاملة وملء نماذج جمع البيانات. جامعو اإلحصكككككككككاءات تدريب   املفضكككككككككل أن يتلقى

املختصكككككين بالتحليل اإلحصكككككائي وتدوين النتائج في جداول يسكككككهل إدخالها على  ويتبع ذلك قيام

 .ويسهل على املخططين استخدامها ،قاعدة بيانات

خصكككككككككككككككائيين االجتمككاعيين والنفسككككككككككككككيين بزيككارة سكككككككككككككككككان املنطقككة العشككككككككككككككوائيكة تكوين فريق من األ  (2

يكون من بين  والتعرف على أحوال الناس ومشككككككككككككاكلهم وتطلعاتهم واحتقاجاتهم  واألفضككككككككككككل أن

 أعضاء الفريق نساء متخصصات للتواصل مع األمهات والفتيات واألطفال.

واملواصككككككككككالت(  ،والطرق والكباري  ،واملسككككككككككاحة ،والبناء ،تكوين فريق من املهندسككككككككككين )اإلنشككككككككككاء (3

اجكككككككات وتكوين رؤيكككككككة عن احتيكككككككوالفنيين لتفقكككككككد املنطقكككككككة ، ومخططي التعمير ،واملعمكككككككاريين

 س ي لها.وعمل مسح هند ،املنطقة

 ،سككككككككان في العشكككككككوائيةالقيام فريق من املسكككككككؤولين في بلدية املدينة بعقد اجتماعات عامة مع  (4

سككككككواء على شكككككككل مجموعات كبيرة أو صككككككغيرة. ويقوم املسككككككؤولون بطرح رؤية ورسككككككالة وغايات 

مشكككككككروع اإلصكككككككالح ببسكككككككاطة ودون مبالغة أو إصكككككككدار وعود ترضككككككك ي املجتمعين. وتتضكككككككمن مهمة 

رغبات ومطالب واقتراحات وتطلعات أهل العشككككككككككككككوائية. والتعرف على ما قد الفريق تسككككككككككككككجيل 

من مسككككككككككككككاعدة أو مشككككككككككككككاركة، ورصككككككككككككككد املتطوعين مجهم في املشككككككككككككككاركة في عمليات  هالييقدمه األ 

 التعمير واإلنشاء.

تسككتخدم البيانات واملعلومات التي تتضككمجها  ،سككتراتيجية لعملية اإلصككالحاالقيام بوضككع خطة  (5

ويشككككارك فيها أصككككحاب املصككككالح من البلدية، ومندوبين عن  ،حصككككاء واالسككككتطالعتقارير فرق اإل 

 الخ. ... العشوائية، وممثلين للقطاع الخاص،
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مع إشككككككككككككراك مجتمع العشككككككككككككوائية في  ،رصككككككككككككد ميزانية املشككككككككككككروع واختيار الجهة القائمة بالتنفيذ (6

 عملية التنفيذ.

والعشككككككككككككككوائيككة، قككد تتولى تلككك اللجنككة مهمككة تكليف لجنككة للشككككككككككككككراف على التنفيككذ من البلككديككة  (7

 املتابعة أو تشارك فيها بعد إكمال املشروع.

سككككتراتيجية بإصككككالح شككككطر من العشككككوائية كنموذج تجريبي  قبل الشككككروع بدء تنفيذ الخطة اال  (8

في تنفيذ خطوات املشكككروع الشكككامل. ويمكن االسكككتفادة من النموذج في نشكككر روح الطمأنينة في 

ية والحصول على ثقئهم وإثارة رغباتهم في املزيد من التعاون. كما يستخدم نفوس أهل العشوائ

املشروع في استسقاء املزيد من البيانات واملعلومات التي تستخدم في مراجعة الخطة وتعديلها 

 إذا اقتة   األمر.

 ،ئيةمن صككككككككككككككيانة وقا ،يلي كل ذلك التنفيذ الجهائي واملتابعة املسككككككككككككككتمرة والقيام بالصككككككككككككككيانة الالزمة

 وتصليح. ،وترميم

 ونجاح مشروع الرقي بمستوى العشوائية يتطلب االلتزام بما يلي:

خطأ  اديإشكككراك جميع سككككان العشكككوائية في جميع املراحل، كل حسكككب قدرته وكفاءته  وتف •

 انتقاء ممثلين عجهم ألسباب سياسية أو  خصية.

 ر املواطنين دون تمييز.التعامل مع سكان العشوائية كددميين على قدم املساواة مع سائ •

 االهتمام باملعاقين وأصحاب العاهات واملسنين واألطفال. •

على جميع املشكككككككككككاركين القناعة التي ال تشكككككككككككوبها شكككككككككككائبة من أن املشكككككككككككروع اإلصكككككككككككالبي إنما هو  •

 لصالح بشر لهم كل حقوق املواطنين وعليهم الواجبات التي على الجميع االلتزام بها.

 التدريجياإلحالل 

سككككككككككككتراتيجية اإلحالل تحقيق نجاح كبير إذا تضككككككككككككامن في التخطيط لها وتنفيذها ومتابعئها يمكن ال 

وخاصككككككككككككككة أصككككككككككككككحاب األراضكككككككككككككك ي والعقارات في املنطقة العشككككككككككككككوائية،  ،جهات متعددة  أهمها: رجال األعمال

اإلنشكككككككككككككككاء والتعمير، وشككككككككككككككركككات أعمككال  املركزيككة، وشككككككككككككككركككاتوالحكومككة املحليككة )بلككديككة املككدينككة(، والحكومككة 

األراضكك ي والعقارات، وخبراء في التخطيط العمراني والحضككري، واملجتمع املدني ممثال في الجمعيات الخيرية 

يمكن إنجاز بعضكككككككها و واملنظمات غير الحكومية، والجامعة. وتتضكككككككمن عملية اإلحالل مراحل مختلفة مجها، 

 وبعضها اآلخر في زمن واحد. ،اليبالتو 
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 ستكشافال 

 االستكشاف:تتضمن عملية 

تحديد األهداف القريبة املدى والبعيدة املدى التي تساعد على تحقيق غاية عملية الخالص  .1

 من العشوائية.

دراسككة تفصككيلية عن العشككوائية وجمع بيانات عجها من تعداد السكككان وتوزيعهم، وأعمارهم  .2

 الخ.... ونسبة البطالة بيجهم، 

كن إنشكككاؤها في العشكككوائية، مثل سكككرعة التنفيذ وضكككع معايير الختيار نوعية املنشكككدت التي يم .3

والتأثير الفعال على العشككككككككوائيات والتكلفة. ووضككككككككع معايير الختيار املواقع املناسككككككككب لنوعية 

 املنشأة مثل سهولة حيازة املوقع، وقربه من طريق عام ومالءمته لوظيفة املجمع.

العشكككوائية. والقيام بتقييم كل ترشكككيح قائمة بطبيعة املبن  أو املجمع الذي يمكن إنشكككاؤه في  .4

فئكككة من املقترحكككات الواردة في القكككائمكككة وفق املعكككايير التي تم وضككككككككككككككعهكككا، وترتيكككب االختيكككارات، 

 حسب درجة توافقها مع املعايير.

 استكشاف املواقع املالئمة لبناء املجمع الجديد، وتقييمها وترتيبها وفق معايير األفضلية.  .5

خاصككككككة تلك  ،وطبيعة امللكية وسككككككعرها في السككككككوق العقاري جمع بيانات عن مالك األراضكككككك ي،  .6

 املر حة إلنشاء املجمع.

 التخطيط

سككككككككككككككتراتيجيكة تحقق أهداف عمليكة اإلحالل اوضككككككككككككككع خطكة  ى على عمليكة االسككككككككككككككتكشككككككككككككككاف يجر  بنكاء  

ويشككككارك في وضككككعها أصككككحاب املصككككالح، وتحدد خطوات التنفيذ اآلنية واملرجأة. وعلى الخطة أن تنطلق من 

افتراضكككككككككككية عدة سكككككككككككيناريوهات للتنفيذ، حت  إذا لم ينجح إحداها يمكن الرجوع إلى بدائل. كما يلزم تحديد 

 لتنفيذ، ومعايير النجاح. موارد التمويل، والجهات املشاركة في ا

 التنفيذ

القيكككككام بتنفيكككككذ املشككككككككككككككروع الكككككذي لكككككه األولويكككككة على املوقع املالئم الكككككذي تم اختيكككككاره وفق الخطكككككة 

 ستراتيجية. اال 
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 املتابعة

لم تنجح  امتابعة املشككككككككككروع وتقييمه وفق جدول محدد، والقدرة على تعديل سككككككككككيناريو التنفيذ إذ

 الخطة التنفيذية في تحقيق الغاية من املشروع.

 التحتيةقتران املساكن الشعبية والبنية ا

إن تالشكككك ي ظاهرة العشككككوائيات التي تنجم عن خمود وخمول وتراخي شككككرائح اجتماعية مهمشككككة في 

طق همكككة في املنكككاامل انكككب اإلنعكككاش االجتمكككا ي واالقتصكككككككككككككككككادياملنكككاطق الحضككككككككككككككريكككة، يتطلكككب إدراك بعك جو 

 مثل: ،الحضارية

التي  رئيسكككككككككككةربط جميع أرجاء املدينة بشكككككككككككبكة من الطرق املعبدة الفسكككككككككككيحة والشكككككككككككوارع ال (1

تتسككككككككككككككع لوسككككككككككككككائل النقل الجما ي، مع عدم التعدي على حق املشككككككككككككككاة وعبور الطرق داخل 

 املدينة.

تعددية وسككككككككككككككائل النقل الجما ي من مواصككككككككككككككالت تحت األرض ومعلقة، وقطارات سككككككككككككككريعة  (2

 وحافالت للتنقل مسافات قصيرة بما يناسب املدينة. 

مثل الكهرباء واملياه  ،االهتمام باملواصككككككككككككككالت الجماعية على أنها جزء من الخدمات البلدية (3

جميع وفي اسككككككككككككككتطاعة والصككككككككككككككرف الصككككككككككككككحي، وجمع القمامة  وبهذا يلزم أن تكون متاحة لل

بحيكك  يمكن للنككاس  ،هككا، وتوفرهككا على مككدار السكككككككككككككككاعككة دون انقطككاعكككاليفالجميع تحمككل ت

االعتماد الكلي عليها في التنقل داخل املدينة وإلى الضكككككككككككوابي وأطراف املدينة، واالسكككككككككككتغناء 

عن وسككككائل املواصككككالت الشككككخصككككية في الوصككككول إلى العمل وفي قضككككاء املصككككالح التي تتطلب 

 في وسط املدينة. الوجود

تشككككككككككجيع اسككككككككككتخدام املواصككككككككككالت العامة الجماعية بتوفير مراف  للسككككككككككيارات الخاصككككككككككة عند  (4

 للحافالت. رئيسةمحطات القطار واملحطات ال

ا توفير جميع الخككدمكات البلككديكة إلى أنحككاء املكدينككة وأطرافهككا، بحيكك  يتوسككككككككككككككع العمران أفقيك   (5

 ثافة السكانية.خاصة على أطراف املدينة لتخفيف الك ،وليس رأسيا

 ،ومعنويككة ونفسككككككككككككككيككة واجتمككاعيككة لسكككككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيككات مككاليككةالعمككل على إيجككاد حوافز  (6

وتدريب وعظات  بحي   تعليمومحاربة روح اإلحباط بيجهم بكل السكككبل املتاحة من إعالم و 
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يكون الخروج من قبضكككككة العشكككككوائيات رغبة جماعية و كككككخصكككككية والطموح سكككككمات فردية 

 لدى الشباب والشيوخ.

والجمعيككات  ،والحكومككة املركزيككة ،ا تتكككاتف فيهككا مجككالس البلككديككةا واسككككككككككككككتثمككار  ذا يتطلككب جهود  وهكك

والشكككككككككركات خاصكككككككككة تلك التي تعمل  ،واملنظمات الالربحية ،املختلفة تعليمومراحل ال ،والجامعات ،الخيرية

 في قطاع التعمير والعقارات والطرق واملواصالت. 

فمن األفضككككككككل عدم تهجير سكككككككككان العشككككككككوائية  ،للعشككككككككوائياتوبالنسككككككككبة لتوفير اإلسكككككككككان البديل 

 ،جهاأو من خار  ،كمجموعة إلى تجمع إسككككككككان عام، بل يجري تزويد كل عائلة أو فرد سكككككككواء من العشكككككككوائية

اجاته وحالته املادية والصككككككككحية كحق مكتسككككككككب ألي مقيم في املدينة وألي بمسكككككككككن أو مأوى يتالءم مع احتي

 مواطن. هذا يتطلب:

 ة:التاليإنشاء قسم أو مكتب في البلدية التي تتبع لها العشوائيات للقيام باملهام  .1

تكليف شككركات خاصككة للمقاوالت بإنشككاء مبان  ووحدات سكككنية متباينة السككعة ومنخفضككة  .أ

حيثما يمكن الحصكككول على األراضككك ي بأدنى  ،في مواقع مختلفة على أطراف املدينة ،كاليفالت

 سعر ممكن.

 لقروض الراغبين في امتالك وحدة سكنية من محدودي الدخل. تقديم ضمانات .ب

أو  ،تامى الذين ال عائل لهم واملشكككككككككككككردين من سككككككككككككككان العشكككككككككككككوائياتاليإنشكككككككككككككاء ملجأ ل طفال  .ج

 تحويلهم ملال   قائمة.

 إنشاء دار للمسنين الذين ال عائل لهم من سكان العشوائيات أو تحويلهم ملال   قائمة. .د

 ات ومراكز رعاية الصحة النفسية.لى املستشفيحويل املختلين عقليا إت .ه

 تحويل أصحاب العاهات واملعاقين إلى دور التأهيل. .و

خصككككككككككككككائيون اجتماعيون وفنيون في العمارة واملباني شككككككككككككككاء مكتب إسكككككككككككككككان حكومي، يعمل فيه أإن .2

 واإلسكان، ومهمته تشمل: 

 لة.وضع مواصفات املساكن واملباني الخاصة باإلسكان املدعوم من قبل الدو  .أ

 تلقي طلبات اإلسكان من محدودي الدخل والفقراء واملعدومين والبت فيها.  .ب

 بما في ذلك التجمعات السكنية التابعة للبلدية. ،توفير املأوى املالئم لكل حالة .ج
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 التعاقد املباشر مع الجهات التي توفر الخدمات اإلسكانية. .د

ودفع شككككككككككككككطر اإليجار  ،الشككككككككككككككهري الذي تقدمه الحكومة لكل حالة اليتقرير مقدار الدعم امل .ه

 الذي تقدمه الحكومة مباشرة لصاحب العقار. 

 اإلشراف على املساكن التي تدعم الحكومة إيجارها والتفتيش الدوري عليه. .و

 مجها: ،ويفضل أن يتضمن اإلسكان البديل بعك الخيارات

يقوم مكتككب اإلسكككككككككككككككككان بتككأجيرهكا  مسكككككككككككككككن شكككككككككككككككاغر يككدرجككه صكككككككككككككككاحبككه في قككائمككة املسكككككككككككككككاكن التي (1

 للمتقدمين بطلب إسكان.

 وحدة سكنية من منشدت البلدية للسكان العام.  (2

 مال   سكنية ملن ال عائل لهم.  (3

يكون اإلسكككككككككككككككككككان العككككام في منطقككككة منعزلككككة ومسككككككككككككككورة، حت  ال يحس قككككاطنوهككككا أنهم  أالهككككذا على 

بيرة للسككككككككككككككككان العكام، وإنشكككككككككككككككاء تجمعكات منبوذون من املجتمع، ويفضكككككككككككككككل التخلي عن فكرة التجمعكات الك

 ا عن منشئات الطبقات العاملة التي تجاورها. أصغر، ال تختلف كثير  

ا دون إجبار املقيمين فيها على اإلخالء يفضكككل أن تنتككك ئ البلدية ولضكككمان إخالء العشكككوائيات تمام  

 مكتب توظيف يساعد القادرين على العمل للبح  عن عمل دائم أو مؤقت.

 املعماري التجديد 

 إن وضع أي تصور للتجديد املعماري في أي مدينة يجب أن يسبقه: 

دراسة للوضع القائم وتحديد املشاكل املعمارية واإلنشائية والتخطيطية القائمة على أرض   .1

 الواقع.

دراسككككة لوائح وقوانين اإلسكككككان والتجارة والصككككناعة ومتطلبات تصككككريحات البلدية الخاصككككة   .2

ومكاتب رجال األعمال. ودراسكككككككككككككة مدى صكككككككككككككالحية تلك اللوائح  ،واملصكككككككككككككانع ،واملتاجر ،باملباني

 والقوانين في حالة القيام بأي تجديد عمراني.

فحص مواضكككككع العوار العمراني في املدينة التي يجب أن تزال أو تتحسكككككن أو تسكككككتبدل ومدى   .3

 تلك املواقع مع اللوائح والقوانين املعمول بها. مالءمة



 

 
247 

 الخامس: عشوائيات منطقة مكة املكرمةالباب 

ات التجديد العمراني وتحديد أهدافها القريبة واملتوسككككككككككطة والبعيدة  وضككككككككككع أولويات لعملي  .4

 وكذلك وضع بدائل لتحقيق تلك األهداف.

دراسككككككككككككككة مدى اسككككككككككككككتجابة املجتمع بأطيافه املختلفة للتعديالت أو التجديدات  مع األخذ في   .5

 االعتبار مصالح عامة الناس وخاصئهم في تحديد تلك التعديالت أو التجديدات.

 ور مع إخصائيين اجتماعيين ونفسيين واقتصاديين.التشا  .6

تقديم مقترحات بتعديالت اللوائح الخاصة بتقسيم املناطق إلى تجارية وصناعية وسكنية،   .7

 والحصول على موافقة مبدئية عليها من مجلس البلدية أو الجهات األخرى املختصة.

 العشوائياتسياحة 

ة لسكككككككياحة العشكككككككوائيات مع تالفي سكككككككلبياتها على قدر من املمكن االسكككككككتفادة من الجوانب اإليجابي

اإلمكان  حي  إنها وسككككككككيلة غير مباشككككككككرة لتحسككككككككين أحوال العشككككككككوائيات وإنعاشككككككككها وتجديد مظهرها وإعادة 

ة )بعك التاليإعمارها دون إزاحة سككككانها. ولتفعيل عملية السكككياحة في عشكككوائية ما، يلزم اتخاذ الخطوات 

 العشوائية بصرف النظر عن طبيعة الوسائل العالجية(: الخطوات ضرورية لعالج مشكلة

تقصكككككككك ي تاريخ العشككككككككوائية ومراحل تدهور املنطقة حت  وصككككككككولها إلى الحال التي هي عليه في  (1

ا من العشككككككككوائيات قامت على ركام منطقة كانت متحضككككككككرة الوقت الحاضككككككككر. حي  إن كثير  

دها و جدت( وأصككككككككككككككولها وأسككككككككككككككباب وجقديما. ولهذا يلزم تدوين املعالم التاريخية فيها )إذا و 

 أو باألحرى تدهورها. ،وتطورها

حصككككر بعك اإلحصككككائيات املتصككككلة بالسكككككان، مثل كثافة السكككككان، األعمال التي يرتزقون  (2

 الخ.... ، والصحة، واألحوال االجتماعية، تعليمالو مجها، 

 مسح جغرافي للمنطقة، والطرق واملسالك التي تتخلل العشوائية.  (3

 وخاصة الشهيرة مجها تاريخيا أو حديثا. ،رئيسةباألماكن واملعالم الوضع قائمة  (4

توضككككككككككع أهداف لتنشككككككككككيط  ،على املعلومات املسككككككككككتقاة عن العشككككككككككوائية وأهلها وثقافئهم بناء   (5

مجها التعرف على العشوائيات واألحوال و  ،السياحة والقيام بجوالت سياحية في العشوائية

إيقاظ روح التعاطف مع الفقراء واملسكككككككككاكين وأبناء املعيشكككككككككية ألهلها كشكككككككككركاء في الوطن، و 

 السبيل مجهم، واإلحساس بأحاسيسهم ولو لساعة من الزمن. 
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القيام بحملة إعالمية توعوية عن العشككككوائيات في املدينة على أنها جزء من املدينة، سككككواء  (6

لى رضكككك ي الناس عن أهلها أم لم يرضككككوا، والتركيز على مشككككاكل سكككككان العشككككوائية والعمل ع

عالجها. ومحاولة درء ما توصككككككككككككككف به العشككككككككككككككوائية من سككككككككككككككلبيات أو التغافل عن النقائص. 

 فسكككككككان العشككككككوائيات ليسككككككوا أقل شككككككأنا من أي إنسككككككان آخر، حت  ينظر إليهم نظرة دونية.

والتركيز على أن في اسككككككككككككككتطالع أحوال الفقراء فيككه ترقيق للقلوب وإرهككاف للمشكككككككككككككككاعر نحو 

أو على أقكككل تقكككدير التعكككاطف معهم، وفي زيكككارة  ،الفقراء إلىالبشككككككككككككككر وتحفيز ملكككد يكككد العون 

 مأوى الفقراء واملعوزين عبرات كثيرة للبشر.

تكليف شكككككركة خاصكككككة برسكككككم مسكككككار جولة اسكككككتكشكككككافية للمنطقة العشكككككوائية تمر بمعالم  (7

همككة  ووضككككككككككككككع قككائمككة بككاملعوقككات التي قككد تواجككه الجولككة إلى جككانككب تحككديككد مككا يمكن ألهككل م

تقديمه من تسهيالت أو إرشادات للجوالت السياحية أو لقاءات مع نخب العشوائيات من 

 من سكان العشوائيات.

ية لطلبة املدارس والجامعات للتجول في العشككككككككككوائية تعليمتنظيم رحالت اسككككككككككتكشككككككككككافية و  (8

بالحافالت، ويفضكككككككككل أن يسكككككككككبق الرحلة أو أن يتخللها قيام باح  أو معلم بتوعية الطالب 

بصكككككككككككككككككدد زيككككارتهككككا. وإذا أمكن يصككككككككككككككحككككب الرحالت دليككككل من أهككككل  عن العشككككككككككككككوائيككككة التي هم

العشكككككككككوائية ليوجه أنظارهم إلى بعك املعالم التي يمكن التوقف عندها. كل ذلك مع تالفي 

 ،التركيز على السككلبيات والعوار الذي يسككهب الناس في الحدي  عنه بخصككوص العشككوائية

 عشوائية.والتركيز على األمور اإليجابية أو الصورة املشرقة لل

تكلفة شركات سياحية خاصة بتنظيم جوالت في العشوائية كجزء من الرحالت السياحية  (9

في املدينة أو كرحالت مستقلة. هذا على أن تقوم الشركة بالترويج لتلك الرحالت بأسلوب 

الترتيبات الالزمة مع نخبة من  جانب إجراءراق  ال يسككك يء إلى مشكككاعر أهل العشكككوائيات، إلى 

سكككككككككان العشككككككككوائية لتحديد محطات لتوقف السككككككككياح والتعامل مع أهلها  قد تشككككككككمل تلك 

أو مدرسكككككة. ومن املمكن ترتيب إنشكككككاء أكشكككككاك لبيع املرطبات واألطعمة  ااملحطات مسكككككجد  

 الخفيفة. 

 يمكن ى(مع تكرار الجوالت على شككككككككككككركة السككككككككككككياحية التي تنظم الجوالت )أو شككككككككككككركات أخر   (10

إنشكككاء اسكككتراحات صكككغيرة فيها مطاعم أو منتديات متميزة يقبل عليها السكككياح. وكذلك بذل 

 ا إلشراك أهل العشوائية في النشاط السيابي.الشركات السياحية جهود  
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تشككجيع هيئات األعمال الخيرية واملسككتثمرين على إنشككاء صككناعات يدوية بسككيطة يقوم بها   (11

ألصككككككككككحاب املهارات من الرجال والشككككككككككباب، على أن تحمل  وصككككككككككناعات ،النسككككككككككاء في منازلهن

مثل السككككككككككككككجاجيد واملفارش واألغراض والهدايا  ،املنتجات سككككككككككككككمات خاصككككككككككككككة بالعشككككككككككككككوائية

التذكارية. على أن يقوم أهل العشوائية ببيعها للسياح. وتدريب من ال مهارة له على صنعة 

 ات أو تقديم خدمات لهم.سهلة يمكن أن يستثمرها في إنتاج ما يروق للسياح من مقتني

 التربحالحد من 

 ترشيد الدافع التربحي والتجاري في التعامل مع قضايا العشوائيات واإلسكان العام يتطلب: 

فتح قنوات التواصكككككككككل بين مجتمعات العشكككككككككوائيات واملجتمعات املحيطة بها، والقضكككككككككاء على  .1

ك بزيارات دورية من طالب كل الحواجز التي تعزل العشكككوائية عن سكككائر مجتمع املدينة. وذل

املككدارس والجككامعككات للعشككككككككككككككوائيككات، وتكليف بعك العككاملين في الحكومككة في مهمككات داخككل 

 العشوائيات، بما في ذلك الوعاظ واألئمة. 

قيام لجنة من مجلس البلدية باللقاءات الدورية مع أهل العشكككوائية في العشكككوائية وخارجها  .2

 بصورة تبادلية.

وتوعوية ملحو الصورة النمطية عن سكان العشوائيات  فكل مجتمع  القيام بحملة إعالمية .3

ا ما تضكككككككككككخم أي حدث في مغلق على نفسكككككككككككه في الخير والشكككككككككككرير، كما أن وسكككككككككككائل اإلعالم كثير  

 بينما تغك الطرف عن أحداث مشابهة في سائر املدينة. ،العشوائية

سككككاهرة على املباني السكككككنية ا إنشككككاء منظمات مدنية غير حكومية لتجميل املدينة تكون عين   .4

التي  هملها مالكها، سككككككواء في العشككككككوائية أو خارجها، تالحقهم بالطرق املشككككككروعة حت   هتموا 

 بتلك املباني.

 سواء داخلها أو خارجها. ،فتح فرص عمل تكون فيها األولوية للمقيمين في العشوائية .5

ريككاضككككككككككككككيككة ودينيككة للشككككككككككككككبككاب في د  ثقككافيككة و اقيككام الجمعيككات الخيريككة واإلرشكككككككككككككككاديككة بككافتتككاح نو  .6

 العشوائيات  إلى جانب مقر لها.

قيككككام القطككككاع الخككككاص بفتح محالت تجككككاريككككة في العشككككككككككككككوائيككككة يعمككككل فيهككككا أفراد من سكككككككككككككككككككان  .7

 العشوائية.
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فتح مككككدارس داخككككل العشككككككككككككككوائيككككة، وحبككككذا لو افتتحككككت إحككككدى الجككككامعككككات مبن  تككككابع لهككككا في  .8

 العشوائية متخصص في العلوم اإلنسانية.

وتنظيم مخيم  ،شكافة الوطنية بتكوين فرق أشكبال وكشكافة وجوالة في العشكوائياتقيام الك .9

 سنوي في كل مجها.

 تكوين مجموعة شبابية تطوعية لحراسة العشوائية وتفقد أحوالها.  .10

 العشوائياتاملختلفة لعالج  ساليباأل 

لذلك تختلف طرق  ،ا الختالف املشكككككككككككككككالت التي أدت إلى ظهور العشككككككككككككككوائيات من دولة ألخرى نظر  

واالتفاق على برنامج  ،ل دولةللظروف السكككككياسكككككية واالقتصكككككادية واألمنية لك اوفق   ،معالجئها من مكان آلخر

هو مناسككب ويصككلح  التجارب األخرى ومقارنئها بالوضككع السككعودي النتقاء ما دراسككة ييسككتد للحل  تصككوري

على أن تشككككككككككمل هذه الدراسككككككككككة  ،التي تشككككككككككملها هذه الدراسككككككككككة املدن الثالث وخاصككككككككككة في ،للتطبيق في اململكة

 الجهوض باإلنسان واملكان.

 :مفهومين حديثين للمواجهة تعتمد الحلول على

 والخككدمككات االجتمككاعيككة التحتيككةبتزويككدهككا بخككدمككات بككالبنيككة  – تككأهيككل املنككاطق العشككككككككككككككوائيككة •

  .تباع سياسة اإلحياء والتجديدا يأ ،الالزمة

ويتطلب إعادة التخطيط ليشككككككككككككمل النوابي االقتصككككككككككككادية واالجتماعية  – ي رتقاء الحضككككككككككككر اال  •

 واإلحالل.اتباع سياسة اإلزالة  أي -والثقافية 

وتتطلب الحلول األسككككاسككككية للمناطق العشككككوائية "حسككككب نوعها" التعامل مع النوابي االجتماعية 

كثافة  كبيرة، وبهانطقة العشككككككككوائية يتم اختيار قرار التطوير إذا كانت امل وغالبا ما ،والبي ية واالقتصككككككككادية

بينمككا يتم اختيككار البككديككل اآلخر بككاإلزالككة واإلحالل إذا كككانككت املنطقككة  ،وحككالككة املبككاني جيككدة عككاليككةسكككككككككككككككككانيككة 

أو هي  ،أو املباني املئهالكة ،وأغلب املسككاكن من العشككش ،نخفك بها الكثافة السكككانيةتو  ،صككغيرة املسككاحة

فينقل السكككككككككككككككان ملناطق  ،حي  قيمة األرض مرتفعة ومن أمالك الدولة ،عبارة عن متخلالت داخل املدينة

 أخرى.

 العشوائيةتأهيل املناطق 

 تعليمبحي  يشككككمل السكككككن وال ،تطوير العشككككوائيات في مكانها لتصككككبح قيمة مضككككافة إلى املجتمع

وائية في عملية التطوير. ويتم التعامل مع املناطق وتعتمد على إشككراك سكككان املناطق العشكك ،وفرص العمل
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ا وهككذا يتطلككب عالجكك   ،العشككككككككككككككوائيككة كواقع قككائم يتم معككالجتككه بحيكك  يضكككككككككككككككاف إلى النسككككككككككككككيج العككام للمجتمع

 واالقتصادية.للمشكالت االجتماعية والبي ية 

 املشكالت الجتماعية

األفراد وعالقئهم مع غيكككاب الخكككدمكككات االجتمكككاعيكككة للمنكككاطق العشككككككككككككككوائيكككة ينعكس على سككككككككككككككلوك 

 ،نتيجة الرتفاع نسبة األمية والطالق لغياب الوازع الديني والعالقات اإلنسانية ،بعضهم البعك ومع الغير

إال إذا تولككت مجموعككة من  ،يطغى على هككذه التجمعككات املتككاجرة بككاملمنوعككات وانتشككككككككككككككككار الجرائم ا مككاوغككالبكك  

 لحقوق الشرعية والعرفية والعائلية.الناس داخل العشوائيات تنظيم املنطقة الحترام ا

وتصككف الدكتورة عزة كريم أسككتاذة علم االجتماع باملركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

ا جميع األنماط السكككككككككككككلبية واملتدنية في املجتمع أخالقي  »تشكككككككككككككمل « قنبلة موقوتة»املناطق العشكككككككككككككوائية بأنها 

 تعليمايككككة ومن حقوقهككككا في املككككأكككككل واملشككككككككككككككرب والسكككككككككككككككن والوهي النمككككاذج املحرومككككة من الرعكككك ،اواجتمككككاعيكككك  

 «. والصحة

 ،وخاصككككة العشككككش التي تأخذ شكككككل الصككككفوف ،والخصككككوصككككية مسككككتباحة في املسككككاكن العشككككوائية

ولكنه انطبع  ،وقد تعود سككككككككانها على ذلك ميسكككككككورة،ا فانتقال األصكككككككوات بيجها بسكككككككهولة كما أن الرؤية أيضككككككك  

 وخاصة ل طفال فانعدم الحياء بيجهم. ،على السلوك العام

فاملسكككاجد إن وجدت فمي السكككتخدام دورات املياه أو قضكككاء  ،الثقافة الدينية تكاد تكون منعدمة

ة واإلباحية وقسككككككككككككككوة التعامل ،الحاجة ورغم ذلك فمي  ،والسككككككككككككككمة العامة للمجتمع هي لغة التخاطب الفج 

 دينة.أماكن تراحم ومصارف للزكاة والصدقات من أهل امل

للحصكككككككول  اليوميةفأغلبهم عمال ب ،ورغم هذه الظروف القاسكككككككية للمعيشكككككككة من األعمال املتدنية

 واملرأة في هذه املناطق عليها حمل كبير في إعالة األسرة. ،فزيادة اإلنجاب مرتفعة والطالق مرتفع ،على املال

 البيئيةاملشكالت 

السككائلة والصككلبة ألماكن بعيدة، حي  غياب خدمات الصككرف الصككحي لنقل املخلفات اإلنسككانية 

 ،سككككككككككككككاهم في تلوث البيئة واملياه الجوفيةي ،يعتمد على اسككككككككككككككتخدام حفر االمتصككككككككككككككاص ا ماوغالب   ،إن البديل

ويرجع  ،وتزداد خطورتها لتراكمها دون إيجاد حل أو تشكككككككخيص سكككككككليم للمشككككككككلة ،باإلضكككككككافة للتلوث الجوي 

ومن تداخل  مما يؤثر بالسلب على النظافة الشخصية، ،ذلك إلى تدني مستوى الو ي لسكان العشوائيات

وقد تكون مخلفات شكككركات صكككناعية تلقى بها في الترع واملصكككارف  ،املناطق الصكككناعية والورش مع السككككنية
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فانتشككككككككككرت بين السكككككككككككان أمراض سككككككككككوء التغذية واألمراض الناتجة عن  ،الباقية من معالم األرض الزراعية

 ان أو الحيوان أو النبات. سواء للنس ،التلوث البيئي

 قتصاديةامشاكل 

اجهكككا إلى طرق يكككحتتكون مشككككككككككككككككاككككل متعلقكككة بكككابتعكككاد العشككككككككككككككوائيكككات عن أمكككاكن العمكككل وا ا مكككاغكككالبككك  

ولم يجكدوا  ،فأغلكب سككككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيكات من العمكال واملوظفين العكاملين في املدينكة ،ومواصككككككككككككككالت للنقكل

بالقرب من مكان عملهم، وهي في نفس الوقت فرصككككككككككة اقتصككككككككككادية لخلق  يالسكككككككككككن املناسككككككككككب للدخل املتدن

تصلح الستخراج  من خالل عربات ال ،عمل جديد يعتمد على توفير وسائل نقل بالنفر لسكان العشوائيات

ا سكككككككائقون من سكككككككاكني ويعمل على هذه العربات غالب   ،ا عن قوانين املرورفتعمل بعيد   ،رخص لها في املدينة

 .لعشوائيات أو هم من عليهم أحكام في املدينة وتحت املراقبةالعشش أو ا

وتطوير العشوائيات في مكانها لتصبح قيمة مضافة إلى املجتمع، نجحت في تطبيق هذه السياسة 

والهند التي اعتمدت على  ،مثل تجربة البرازيل في سكككككككباقها مع الزمن السكككككككتقبال األلعاب األوملبية ،دول كثيرة

شكككككككجيعه للحالل والتجديد بإزالة جزء من املناطق العشكككككككوائية إلقامة أبراج سككككككككنية بها القطاع الخاص وت

بناء منازل جديدة متطورة بخامات البيئة مثل  أو ،عدد من املشككككككككككككككروعات االقتصككككككككككككككادية للقطاع الخاصو 

 تجربة تركيا بتشككككجيع السكككككان على االسككككتثمار أو ،اسككككتخدام الخشككككب وأكياس الرمل كما في جنوب أفريقيا

 في مكانهم وتطوير املنطقة السكنية والخدمات عن طريق مجلس للحي ينتخب من سكان املنطقة.

 واإلحاللنظام اإلزالة  –الرتقاء الحضري 

وتنحصككككككككككككككر في عكككدة نظم تشككككككككككككككمكككل إعكككادة تخطيط هكككذه املنكككاطق إلنعكككاش املنطقكككة واملجتمع بكككدمج 

الخدمات املمكنة في منظومة واحدة التجمعات السكككككككككككككككنية واإلنتاجية والثقافية في تجمعات تشككككككككككككككمل كل 

 ومن هذه الطرق: ،بشكل فعال

وتتوقف على  ،في منككاطق جككديككدة كككاليفتككدخككل الككدولككة لبنككاء وحككدات سكككككككككككككككنيككة جككديككدة رخيصكككككككككككككككة الت -

كما حدث في مصكككككككر خالل السكككككككبعينيات والثمانينيات بإنشكككككككاء مدن جديدة تشكككككككمل  ،إمكانيات الدولة

مدينة )وبمسككككككككتوى اقتصككككككككادى قليل التكاليف  ،اصككككككككالتات واملو سككككككككتشككككككككفيكل الخدمات واملدارس وامل

وقد  في املناطق الصكككككككككككحراوية. (وبرج العرب الجديدة ،ومدينة العبور  ،( اكتوبر6ومدينة ) ،السكككككككككككادات

 التحتيةحي  تم تقليص تكلفة البنية  ،نجحت هذه التجربة بنسككككككبة كبيرة في تقليص أزمات السكككككككن

 .الصحراوية يبصورة كبيرة واستغالل األراض 
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وتمليك مسككككككاحات من  ،لها والحد األدنى من الخدمات التحتيةتوفير أراض  عن طريق الدولة والبنية  -

وتدير هذه التجمعات  ،وبالتقسكككككككككككيط ،األراضككككككككككك ي لبنا ها بمعرفة سككككككككككككان العشكككككككككككوئيات بأسكككككككككككعار رمزية

وباكسكككككتان )سككككككن قابل للتطور( وقد توقفت هذه  ،والهند ،واألردن ،كما في مصكككككر ،جمعيات إسككككككان

 رتفاع ثمن األرض.ال  انظر  ومصر ردن مثل األ  ،التجربة في بعك الدول 

وتتوقف  ،هدم كامل للتجمعات العشككككوائية وإعادة بنا ها بتكلفة أقل تعتمد على التقسككككيط البسككككيط -

 ،املؤقت لسكككان العشككوائيات وتوفير اإلسكككان ،ا على توافر املناطق البديلة للمناطق العشككوائيةأيضكك  

عمال من خالل التبرعات إلنشككككاء مسككككاكن جديدة بوحدات رجال األ وقد يشككككترك القطاع الخاص من 

لينقككل إليهككا سكككككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيككات األك ر  التحتيككةعلى أن توفر الككدولككة األرض والبنيككة  ،اقتصكككككككككككككككاديككة

 بمصر. ا لتطوير العشوائياتكما في مؤسسة مع   ،اتضرر  

 وعاملية لعالج العشوائياتتجارب عربية 

 العامليةالتجارب 

 املعالجة التي تنتهجها بعك الدول بما يناسب كل حالة للمناطق العشوائية. أساليب يليوفيما 

 التركيةالتجربة 

 ياسككككككككتطاعت تركيا خالل فترة وجيزة حل مشككككككككاكل اإلسكككككككككان في املدن التركية بشككككككككقيه االقتصككككككككاد

وذلك من خالل ثالث تجارب  ،والتغلب على ظاهرة العشكككوائيات باسكككتبدالها بمدن صكككحية والئقة ،والفاخر

ناجحة بعضككككككككككككككها يعتمد على تطوير العشككككككككككككككوائيات والتخطيط الحضككككككككككككككرى لها بإشككككككككككككككراك السكككككككككككككككان في عملية 

التغلب  يعتمد على الدولة في والحل الثال  ال ،يللجذب السياب اسياحي   اأو تطويرها لتصبح مزار   ،التطوير

وفي جميع الحاالت  ،نشاء شركة خاصة تتولى البناء بالتمويل الذاتيإب وذلك على أسباب تكون العشوائيات

االلتزام بككالقواعككد اآلتيككة قبككل تنفيككذ  هو نتيجككة يعتبر نجككاح التجربككة التركيككة في التغلككب على العشككككككككككككككوائيككات

 التجارب:

أو رجال  ،ل األعمال وتجار األراضككك يسكككواء بين املوظفين أو رجا ،محاربة الفسكككاد بشككككل جاد •

أو الجهات السيادية التي لها دور في اقتناء األراض ي للعمل على ، الدولة "الجهات التنفيذية"

 رفع قيمئها زيادة في العائد الشخص ي.

 العمل املؤسس ي بالتنسيق التام بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الخيري. •
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مع البنوك بتمويكككككككل وإقراض  فتقوم الحكومكككككككة ،ع الخكككككككاصضككككككككككككككخ أموال كبيرة مع القطكككككككا •

 طويلة األمد للسكن االقتصادي.  ااملواطنين قروض  

 العشوائياتتطوير 

أصدرت الحكومة القوانين التي تمنح سكان العشوائيات حقوقا قانونية وسياسية تشجعهم على 

ا عن القوانين تم بناؤها في الخفاء وبعيد  االسكككتثمار في املكان الذي يعيشكككون فيه وتطويره، وهي املباني التي ي

وعندما يزداد عدد املباني العشكككوائية في  ،املنظمة، حي  يمنع القانون الحكومة من هدم أي منزل عشكككوائي

منطقة ما ليصكككككككككل إلى ألفي منزل يتقدم أصكككككككككحاب البيوت العشكككككككككوائية بطلب إلى الحكومة لتشككككككككككيل مجلس 

ر الخدمات من خالل تبرعات السككككككككان أنفسكككككككهم الذين يشكككككككعرون بلدي للحي لتقنين أوضكككككككاع السككككككككان وتوفي

 ،واملتنزهات ،ويبدؤون في تنظيف الحي الذي يسكككنون به، وتمهيد شككوارعه وإقامة املحال التجارية ،باألمان

ويربط  ،إلى غير ذلك، ثم ينتخبون عمدة لهم ويصكككككككككككبح مسكككككككككككؤوال عن كل ما يخصكككككككككككهم ،ومحطات األوتوبيس

ي من املناطق التي بدأت كعشوائيات ثم تحولت إلى ابيجهم وبين مؤسسات الدولة، وتعتبر منطقة سلطان ب

 .في تركيا واحد من أشهر أحياء الجزء األسيوي 

 يالسياحتطوير العشوائيات للجذب 

وذلك من  ،( بتطوير املناطق العشوائية وتحويلها إلى مواقع سياحية2006بدأت التجربة في عام )

بما يتضمن التحف الفنية  ،وفتح كثير من متاجر الحرفيين ،وتجميل الحي ،خالل تطوير املنازل املهدمة

  ،واملزخرفات واملخطوطات العربية التي تشئهر بها هذه املناطق
 
 ،ا فنية خاصة باملنطقةمما يوفر سوق

مع مالك املنازل العشوائية على ترميمها  ويتم االتفاق ،ات الثقافية والفنيةاليوالترويج لها من خالل الفع

ثم إعادتها إلى أصحابها ليواصلوا النشاط الذي قام في  ملدة عشر سنوات، واستغالها بواسطة الدولة

 أو سيابي آخر. اديدارهم، أو التحول نحو نشاط اقتص
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 .تطوير املناطق العشوائية التركية( 57شكل )

 للبالد. يختيار املناطق العشوائية التي لها تاريخ ضارب في القدم ولها دور تاريخايتم  وغالبا ما

 يإنشاء شركة خاصة تتولى البناء بالتمويل الذات

سكككككككككككككان االقتصككككككككككككادي للدخل " لحل مشكككككككككككككلة اإل يتأسككككككككككككيس اإلدارة العامة للسكككككككككككككان التركية "طوك

تعمل على إنشكككاء مدن سككككنية ضكككخمة  املحدود في املدن، ولكن بأسكككلوب مخطط ومنظم، وفي نفس الوقت

 .رئيسةوفاخرة على حدود املدن ال

ى التكككككاليف 
 
غط
ا
يتم التمويككككل الككككذاتي من خالل صككككككككككككككنككككدوق خككككاص منفصكككككككككككككككككل عن الككككدولككككة حيكككك  ت

االسكككككتثمارية عن طريق التجارة العقارية وشكككككراء أراض  أو مناطق سكككككياحية وتأجيرها، أو من خالل القروض 

القيام بوظيفئها الرسككمية، وهي توفير مسككاكن ملحدودي الدخل بالتقسككيط، ولكن البنكية، حت  يمكجها من 

.
 
 مصدر التمويل يكون طويل األمد قليال

 
 .( إنشاءات طوكي لحل مشكلة اإلسكان القتصادي58شكل )
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باملشكككككككككككروعات ذات تمع سكككككككككككتراتيجية املتبعة لهذه التجربة هي عملية املشكككككككككككاركة بين طبقات املجاال 

وبيعها للطبقة الغنية واسككككككككتخدام األرباح في بناء اإلسكككككككككان االقتصككككككككادي وتمليكها ألصككككككككحاب  العائد املجزي 

وفي نفس الوقت تقوم بشكككككككككراء األراضككككككككك ي التي سكككككككككيتم البناء عليها اإلسككككككككككان االقتصكككككككككادى  املحدودة،الدخول 

  ولكجهككا ال ،وتسككككككككككككككلمهككا للمقككاولين للبنككاء
 
بككل يتم املشكككككككككككككككاركككة في عككدد من الوحككدات مقككابككل  امككاديكك   تككدفع مقككابال

 .كاليفالت

تكون إال  بحي  ال ،يتم تمليك الوحدات االقتصككككككككككككككادية عن طريق وضككككككككككككككع معايير خاصككككككككككككككة للتملك

أو من  ،يملككك وحككدة أخرى  أو من قككاطني العشككككككككككككككوائيككات التي يتم إزالئهككا وال ،للمواطن التركي متككدني الككدخككل

 األ خاص الذين يتلقون املساعدات.

ألنها من أفضككككككككككل األسككككككككككعار عند  ،السككككككككككتثمار في مشككككككككككاريع طوكي يعتبر من االسككككككككككتثمارات الناجحةوا

 وعند بيعها تباع بأسعار مرتفعة. ،مقارنئها بالشركات األخرى 

 واململكة املقارنة بين تركيا

 بمقارنة التجارب التركية مع الوضع السعودي نالحظ االتي:

 الدراسات.خرى حسب يختلف التطبيق من منطقة أل 

حيكك  تعتبر تركيككا من املنككاطق املتككداخلككة مع حروب  ،في الجككانككب األمني : االختالفاألمن الجككانككب 

ولذلك فمي تعمل من خالل املداهمات وفرض األمن ملنع بؤر اإلرهاب من  ،الشرق األوسط ومحاربة داعش

 التواجد.

أو تجار  ،يحملون الجنسكككككككككككية أو ممن ال ،أما في السكككككككككككعودية فاألمن مرتبط بالهجرة غير الشكككككككككككرعية

وهككككذه تتطلككككب وضككككككككككككككع  ،تعترف بككككالنظككككام ن مجتمعككككات اليوتكو  ،املمنوعككككات وانتشكككككككككككككككككار الجريمككككة والسككككككككككككككرقككككة

 وباقي الحاالت يتم حلها في مرحلة الدمج االجتما ي. ،استراتيجية للحلول الجذرية ملشكلة الجنسية

وفي السككككككككككككككعودية يحملون الجنسكككككككككككككية  ،سكككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيات التركية يحملون الجنسككككككككككككككية التركية

 وهذه الحاالت يمكن تقنيجها في مرحلة الدمج االجتما ي. ،السعودية وجنسيات أخرى وبدون جنسية

 ا: تعمل الحكومة التركية مع البنوك بتمويل وإقراض املواطنين األتراك قروضكككك  سككككياسككككة اإلقراض

كما تعطي الحكومة األراض ي  ،ن وليس املواطنو أن تبنيها املؤسسات ( من املساكن البد ٪95)وطويلة األمد، 

 باملجان لبناء الوحدات السكنية لتكون األسعار في متناول األ خاص املعدمين.
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 لبنككاء منككازل وذلككك ل فراد  ،تمويككل قروض  للمطورين السككككككككككككككعوديككة يتولى الصككككككككككككككنككدوق العقككاري  في

( من ٪40فتكلفة األرض ) ،اكما أن سعر األراض ي مرتفع جد   ،تساعد في حل مشكلة العشوائيات خاصة ال

 قيمة البناء.

تتبعها  سكنية،( مليون وحدة 6قامت الحكومة التركية ببناء ) : حي الخاصاملشاركة مع القطاع 

 تسهيالت حكومية للبناء والتملك بإشراك القطاع الخاص حت  قضت على مشكلة السكن في تركيا.

بشكككككككككركة جدة للتنمية والتطوير العمراني )جدرك( واململوكة بالكامل للدولة في السكككككككككعودية ومثال 

لتأخذ على عاتقها تنفيذ السكككككياسكككككات املقررة سكككككلفا عن طريق االعتماد على موازنات الدولة ملعالجة ظاهرة 

 مما يؤدي إلى زيادة العشوائيات والتأخر في اإلصالح. ،العشوائيات

سككككككان بنوعيه ألصكككككحاب الدخل املرتفع وألصكككككحاب الدخل إل تتولى شكككككركة طوكي الخاصكككككة بتلبية ا

ا عن وبعيد   ،ئها عن طريق االكتفاء الذاتيماليعن طريق إنشككاء صككندوق نقدي خاص بها لتحقيق  ،املحدود

وتوفير السكن الكريم"، على أال تزيد تكلفته عن " فيما عدا توفير األراض ي باسعار مخفضة ،تمويل الدولة

 .وال يستطيع أحد أن يخرجه منه ،اشهري، وأن يكون آمن  ( من الدخل ال٪ 30)

ويوجد في منطقة مكة املكرمة  ،بينما ترتبط كل املشككككككككككككككاريع السككككككككككككككعودية بالدولة والقطاع الخاص

مجموعة من شككككككككركات التطوير، هي: شككككككككركة البلد األمين للتنمية والتطوير العمراني، وشككككككككركة جدة للتنمية 

ف للتنمية والتطوير العمراني، وجميع هذه الشكككككككككركات سكككككككككتعمل كأذرع والتطوير العمراني، وشكككككككككركة املصكككككككككي

 .ناستثمارية وتنفيذية ألمانات املد

 الصينيةالتجربة 

تقوم الككدولككة من خالل املحككافظككات وعلى ثالث مراحككل وبشككككككككككككككراكككة مع البنوك العككامككة والخككاصكككككككككككككككة 

 ،تضككككم كل املرافق من وسككككائل نقل ووحدات صككككحية ومتنزهات ،بإقامة مجتمعات عمرانية في أطراف املدن

وشككراء أرض املناطق العشككوائية من السكككان وتعويضككهم بسككعر السككوق من  ،ويقوم بعمل دراسككة اجتماعية

في وسككككككككككككككط املدن  اوتضككككككككككككككم مكان هذه املناطق العشككككككككككككككوائية التي تقع غالب   ومحددة.خالل فترة زمنية دقيقة 

 .احت  ال تتكلف الدولة شيئ   الثمن يقوم بشرا ها رجال األعمال والتجارة اليأماكن ووحدات تجارية غ

ومع توافر بدائل خاصككككككككككككككة من بنايات على أطراف املدينة لبنايات  ،وفي املرحلة الثانية من الخطة

 ،متعددة الطوابق ذات تخطيط منظم ومزودة باملرافق من ماء وكهرباء ومدارس ومسككتشككفقات ومواصككالت

فم  تشككككككككمل ثالثة أنواع من الوحدات السكككككككككنية  ،لعشككككككككوائيات بسككككككككهولة حسككككككككب إمكانيئهما يتم نقل شككككككككاغل

 .امربع   امساحئها أربعون، وستون، وثمانون متر  
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تقوم بإعادة تنظيم وتخطيط املناطق العشككككككككككككككوائية من خالل ميزانية  ،ةومن خالل املرحلة الثالث

 ملشروعات تجديد وإصالح العشوائيات.

التجربة الصكككككككككككينية تكاتف الجميع من أجل التخلص من العشكككككككككككوائيات قبل وقد سكككككككككككاهم في نجاح 

وقد استفاد من هذه  ،وكان هذا بمثابة تحد  وحافز للدولة ،(2008استضافة دورة االلعاب األوملبية عام )

 الخطة حوالي مليون وتسعمائة ألف مواطن في املناطق العشوائية في أنحاء الصين.

 البرازيليةالتجربة 

والتي تعني « فافيال»، التي يسكككككككككمونها البرازيل أي سكككككككككائح يسكككككككككتطيع دخول عشكككككككككوائيات مدن لم يكن

درات ، ملككا عرف عليهككا من إجرام وقتككل ونهككب وتخصككككككككككككككص في بيع املخكك«الحي القصكككككككككككككككديري »بككاللغككة البرتغككاليككة 

وأخطر هكككذه العصككككككككككككككككابكككات هي "فرق املوت" والفكككافيال، أو مكككدن الصككككككككككككككفيح املوجودة  ،وحروب العصككككككككككككككككابككات

دي جانيرو فقط نحو "يعيش في مدينة ريو  ،وهي عبارة عن مناطق عشكككككككككككككوائية كثيفة السككككككككككككككان ،البرازيل في

( مليون نسمة" تتميز بنقص البن  التحتية املالئمة ملعيشة الفرد وانخفاض الدخول بين سكانها. ويعد 15)

ولم يكن من السككككككككككككككهكل التغلكب على كل هذه املشككككككككككككككاكل في  ،أغلكب سككككككككككككككككان فافيال فقراء أو تحكت خط الفقر

تتحول إلى مدن تستقبل الفرق الرياضية سنوات قليلة بدون تكاتف الجميع بما فيهم سكان العشوائيات ل

ا سككككككككياحية، بل تحولت أثناء 2016م( واألوملبية في عام )2014لكأس العالم لكرة القدم في ) م( وتصككككككككبح مدن 

، ملتابعة مباريات وكولومبيا والشكككككيلي األرجنتين املونديال إلى سككككككن لعدد من محبي كرة القدم القادمين من

 :( درهم للسرير الواحد. وقد حدث ذلك عن طريق200منتخبات بالدهم، مع ثمن إقامة بسيط ال يتجاوز )

 
 .العشوائيات في البرازيل( 59شكل )

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://www.maghress.com/city/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7


 

 
259 

 الخامس: عشوائيات منطقة مكة املكرمةالباب 

( جنككدي مسككككككككككككككلح من قواتككه النظككاميككة للقبك على عصكككككككككككككككابككات 2,700قككام الجيش بنشككككككككككككككر ) •

ن لها من الضككككككككككككككباط الية واملو فدرالياملخدرات ومواجهة "فرق املوت" عن طريق الشككككككككككككككرطة ال

 ملصالحهم الشخصية.

لهؤالء األطفككككال  مككككاليككككةانطالق برنككككامج "القضكككككككككككككككككاء على عمككككل األطفككككال" بككككاعطككككا هم إعككككانككككات  •

 إلبعادهم عن االستغالل والعنف.

وهي مراكز مجككانيككة بهكا  ،سككككككككككككككم منككارة املعرفككةاتوفير نظككام تعليمي غير رسككككككككككككككمي ومبتكر تحككت  •

 امل ي ومصدر للثقافة. تعليمنترنت ومراكز للإمكتبات و 

يقدم برامج التدريب املتخصككككككككص واألنشككككككككطة الرياضككككككككية  ز للشككككككككباب""مراك خيري بناء مركز  •

وتعمككل تحككت إشككككككككككككككراف األمن بككاملنطقككة لتوفير األمن  ،والفنون وبرامج التوعيككة االجتمككاعيككة

لكل من  ماليةوتقديم حوافز  ،لشككككباب الجامعات املتطوعين لنشككككر املعرفة في العشككككوائيات

ويعمل على التواصككككككككككككككل مع طبقات يكمل دراسككككككككككككككته ويسككككككككككككككاعد في توظيف غيره من السكككككككككككككككان 

 املجتمع األخرى.

تقديم حوافز اقتصكككككككككككككادية مثل األراضككككككككككككك ي بأسكككككككككككككعار مخفضكككككككككككككة للشكككككككككككككركات املختلفة لتدريب  •

 وتوظيف سكان العشوائيات.

 تنظيم وتقنين نظام التملك ل راض ي واملساكن. •

مالعب إمداد العشوائيات بوسائل النقل الحديثة وتطوير املباني والطرق داخل الحي وبناء  •

 وقاعات موسيقى ومساحات خضراء.

وأفضككككككل  ،قامت الحكومة بالتواصككككككل مع سكككككككان العشككككككوائيات للتعرف على أوليات السكككككككان •

 اجاتهم.حتيوبحي  يلبي ا ،لهم اليكون مناسب   ،تنظيم وتخطيط للمكان

 من توصيل الخدمات مثل الكهرباء واملياه النظيفة والصرف الصحي. التحتيةالبنية  •

بإعطاء كل  ككككككككككككككخص كيس  ،على نظافة املكان بعد تطويره من خالل السكككككككككككككككانواملحافظة  •

 قمامة جديد مقابل كل كيس يضع فيه مخلفاته.

 تمليك السككككككككان ل راضككككككك ي التي يقيمون عليها بأسكككككككعار مخفضكككككككة ومسكككككككاعدتهم في البناء عليها •

 ستشارة.لال  بتوفير مهندس معماري 
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 واململكةاملقارنة بين البرازيل 

ويمكن أن يحول بين تنفيذ أي مراحل  ،ألنها كانت مستفحلة ،البرازيل بمشكلة األمناألمن: بدأت 

 مثل: ،حل املشاكل األمنيةهو ويعتبر  جر الزاوية للتطبيق في اململكة  ،أخرى 

 الجنسية.يحملون  توطين السكان الذين ال •

 الشرعية.وضع الحلول للهجرة غير  •

د املخالفات األمنية بوضككككككككككككككع خطة أمنية و لك رة وج يمكة يتطلب التدخل األمن مدينة الوضككككككككككككككع في

وتتضمن الخطة  ،لتمشيط أماكن االختباء التي يحتمي فيها املخالفون وأصحاب السوابق ومعتادو اإلجرام

التوعية  يبينما يتولى الجانب اإلعالم ،جريمة يعاقب عليها حقه فمن يصككككككككككككككدر في ،األمنية اإلعالم والتوعية

 والعمل املناسب للدمج االجتما ي لهم. ،ر الظروف املناسبة لهمالباقي لتوفي استقطابو 

مككككة وجكككدة مكككدن فسككككككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيكككات في  ،: اختالف طبيعئهم عن البرازيكككلطبيعكككة السككككككككككككككككككان

الوضككككككككككككع وكل هذه املشككككككككككككاكل يجب تسككككككككككككوية  ،خليط من جنسككككككككككككيات مختلفة وبدون جنسككككككككككككياتهو والطائف 

كل من تم تسككككككككككككككوية  للسكككككككككككككككان بحصككككككككككككككرتحتاج إلى تقنين  كما ،ومكةجدة  مدينتي وخاصككككككككككككككة في ،لها القانوني

 ليكون لدى الحي واملنطقة قاعدة بيانات تشمل طبيعة السكان والسكن واألعداد للرجوع إليها. ،حاالتهم

تتبعها البنوك من خالل املصكككارف املتعددة يجب أن تكون في اتجاه واحد  : التياإلقراضسكككياسكككة 

 ،قتصكككككادية داخل العشكككككوائياتإلى الوحدات السككككككنية املجمعة االا عن السككككككن الشكككككخصككككك ي واالتجاه بعيد  

وخلق  ،وأهمها نظام املراكز االجتماعية لتعمل على خلق السكككككككككككككن املالئم ،على كل الخدمات تحتوي بحي  

 .وإعداده للعمل املناسب ،اإلنسان

التضككككككاريس  تصككككككلح للتطوير لك رة والتي ال ،املناطق العشككككككوائية التي يتم إخالؤها "بصككككككفة مؤقتة"

تتطلب توزيعها للشككككككككككككككركات التي يمكجها املسككككككككككككككاهمة بتوفير العمل  ،مكة مدبنة كما في ،والحارات الضككككككككككككككيقة

كما في  ،مثل الفنادق واألسككككواق ،لسكككككان العشككككوائيات بأسككككعار اقتصككككادية إلقامة املشككككروعات االسككككتثمارية

التركيككة والصككككككككككككككينيككة والهنككديككة  داخككل األحيككاء السكككككككككككككككنيككة الفككاخرة "التجربككة الوجودهمكك ،مكككة وجككدةدينتي مكك

 والبرازيلية".

وأن  ،أن يكون الدور الرسمي للدولة في توفير األرض والتمويل الخاص: يجباملشاركة مع القطاع 

فكككككالروتين والبيروقراطيكككككة والتعفن الحكومى،  ،ا عجهكككككا لتجنكككككب الروتين والبيروقراطيكككككةيكون التنفيكككككذ بعيكككككد  
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ويتم مشككككككككككككككاركة  ،عملية نجاح، وتخمد الهمم في وقت نصككككككككككككككارع فيه الزمن للحقاق بركاب التقدم ةتقوض أي

 القطاع الخاص في تولي اإلسكان االقتصادي "التجربة التركية".

التجربككة البرازيليككة النككاجحككة في اسككككككككككككككتقطككاب األطفككال في العشككككككككككككككوائيككات عن طريق برامج للعككانككات 

وهي إعانات  ،سككككككككككككككرةأ( مليون 11له بعد سككككككككككككككنوات قليلة إلى ) املسككككككككككككككتفيدين دحي  وصككككككككككككككل عد ،االجتماعية

وبهذه الطريقة لخلق جيل جديد متعلم والحد من زيادة عدد األطفال  ،مشروطة بإرسال األطفال للمدرسة

إلى تحسكككين الوضكككع االجتما ي وفرص التواصكككل مع شكككرائح املجتمع  اوتهدف أيضككك   ،الذين يعملون في الشكككارع

 العشوائيات.األخرى القاطنة خارج 

واألنشطة الرياضية والفنون  ةيقدم برامج التدريب املتخصص "مراكز للشباب" خيري بناء مركز 

ويسككككككككككككككاعد في توظيف غيره من  ،لكل من يكمل دراسككككككككككككككته ماليةوتقديم حوافز  ،وبرامج التوعية االجتماعية

 .السكان ويعمل على التواصل مع طبقات املجتمع األخرى 

 .اجات سكان العشوائياتحتياملحلية واألجهزة الشعبية في دراسة ااشتراك الوحدات 

 التجارب العربية 

 مصر 

نتشككككككرت في مناطق كثيرة حي  ا تعتبر مصككككككر من أكبر الدول العربية التي عانت من العشككككككوائيات،

 ،( مليون مواطن بخالف سكككككككككككان املقابر16يقرب من ) ليصككككككككككل عدد سكككككككككككانها ما ،تشككككككككككمل معظم املحافظات

وتشمل املباني العشوائية املخالفة واملباني املقامة في أحضان الجبال  جريدة  ،وبعك العشوائيات املقننة

 (.2015( ديسمبر )31الوفد بوابة الوفد الخميس  )
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 .عشوائيات داخل املقابر( 60شكل )

 املصريةتأهيل وتطوير العشوائيات 

السككككككككككككبعينيات والثمانينيات بإنشككككككككككككاء املدن الجديدة التي سككككككككككككاعدت في التجربة املصككككككككككككرية بدأت في 

 ومع زيادة الكثافة السكككانية زاد معدل نمو املناطق العشككوائية بصككورة كبيرة، ،تقليص املناطق العشككوائية

واتبعت  سككككككككككككككياسكككككككككككككة  ،وبدأت عملية تطوير العشككككككككككككككوائيات من الثمانينيات في محاوالت وقتية بدون دراسككككككككككككككة

داية فغضككككككككككككككت الطرف عن املحافظة على أمالك الدولة والتعدي على األرض الزراعية لقلة التجاهل في الب

مما أدى لترك كل من يبح  عن حل لسكككككككككككككنه يتصككككككككككككرف بالطريقة  ،دارة في املحلياتوسككككككككككككوء اإل  ،اإلمكانيات

ومع اتسككككككاع املنطقة العشككككككوائية لتصككككككبح تحت  ،املخالفة للقانون بمسككككككاعدة من بعك املسككككككؤولين املحليين

 فتتجاوز الدولة عن املخالفات وتمدها باملرافق والخدمات. ،األمر الواقع

واملحاولة الثانية التي اتبعئها وفشككلت هي إزالة األحياء العشككوائية وإيجاد مسككاكن بديلة في مناطق 

يناسكككككككب  اقتصكككككككادية في تنقلهم بما ال سككككككككانها معاناةمما كلف  ،بعيدة عن أماكن عمل سككككككككان العشكككككككوائيات

املتدني لبعدهم عن أماكن عملهم وعودة بعضككككككككككككهم للسكككككككككككككن في العشككككككككككككوائيات والتصككككككككككككرف بالبيع في الدخل 

املسككككككككككككككككككاكن البكككككديلكككككة بكككككالبيع، بكككككاإلضككككككككككككككككككافكككككة إلى أن اإلزالكككككة لم تحكككككافظ على األرض الزراعيكككككة ولم توقف نمو 

 وتزايدها أصبح أسرع مع زيادة السكان وعدم وجود بدائل للسكن. ،العشوائيات

تكلف  بحي  ال ،هي توفير األرض والخدمات كمدخل لتطوير األحياء العشوائية واملحاولة الثالثة

ولكجها لم تؤد  الغرض مجها  ،غير متاحة مع مساعدة األسرة بالقروض امليسرة في السداد ماليةالدولة أعباء 

 نتيجة سوء اإلدارة والفساد الحكومي.
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وذلك من  ،أو اإلزالة للمناطق غير اآلمنةواملحاولة األخيرة هي باتباع سككككككككككككككياسككككككككككككككة التطوير واالرتقاء 

 خالل إنشاء صندوق مالي خاص بالتعامل مع املناطق العشوائية ودوره:

 .العشوائيةحصر وتصنيف األراض ي  •

 إعطاء األولوية للمناطق غير اآلمنة.  •

 وضع خطة قومية للتعامل مع املناطق العشوائية. •

 والبرازيل. ،وتركيا ،الهند :مثل ،الدول وهي التجربة الناجحة التي طبقت في كثير من 

 مصر إلى مجموعتين: يوتصنف العشوائيات القائمة ف

وهي منككاطق يتوفر فيهككا الحككد  ،املجموعككة األولى هي العشككككككككككككككوائيككات اآلمنككة "املنككاطق غير املخططككة"

ثافة وهي مناطق ذات ك ،يباسكككككككككتخدام أدوات التخطيط العمران ولكجها لم تنشكككككككككأ ،ى من السككككككككككن اآلمناألدن

 ويطبق عليها برنامج "خلخلة وتطوير هذه املناطق". ،تحتاج إلى التدخل الفوري وال ،عالية

 ،يتوفر بها الحد األدنى من السككككككككككن اآلمن ، حي  الالعشكككككككككوائيات غير اآلمنة املجموعة الثانية هي

إعادة التطوير فيتم تطبيق برامج إزالة وبرامج إحالل مع  ،م التعامل معها حسكككككككككككب درجة خطورتهاوهذه يت

 . ""مواجهة قضية عشوائيات العمران هبة هللا الفولي

 التطويرخطة 

تكون مسككككككككككككككتخككدمكة  ا مككاوالتي غككالبكك   ،سككككككككككككككتغالل أمككاكن الفراغ في العشككككككككككككككوائيككاتااتجهككت الككدولككة إلى 

للتخلص من املخلفات أو إزالة بعك املسككككككككككاكن بعد ترحيل سكككككككككككانها بصككككككككككفة مؤقته حت  يتم تعمير وتطوير 

وذلك من خالل مشككككككاركة من قيادات  ،داده باألنشككككككطة التجارية والتصككككككنيعية املناسككككككبة للمنطقةاملكان وإم

مرحلككة وتحككديككد مككدة زمنيككة لكككل  ،ومن خالل البرنككامج القومي لتطوير العشككككككككككككككوائيككات ،من الحي العشككككككككككككككوائي

 ووضع خطة للعمل شملت اآلتى: ،وقد سبق هذا العمل دراسات ،"خمس سنوات" ومتابعئها

 اجات سكان العشوائيات.حتيالوحدات املحلية واألجهزة الشعبية في دراسة ااشتراك  •

 حصر عدد املباني واملنازل واألسر في كل منزل. •

والصككككككككككككككرف  ،ومياه الشككككككككككككككرب ،وضككككككككككككككع خطة من إدارة التخطيط العمراني لتوصككككككككككككككيل الكهرباء •

والوحدات الصككحية واملسككاحات  ،وتوفير أماكن املسككجد واملدارس ،ورصككف الطرق  ،الصككحي

 الخضراء.
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ودراسكككككككككة املمارسكككككككككات  ،توظيف أنشكككككككككطة علمية وبحثية تسكككككككككهم في تنمية شكككككككككاملة ومسكككككككككتدامة •

 .املحلية والعاملية في التعامل مع املناطق العشوائية عن طريق البح  العلمي

حرفية تأسكيس مراكز اجتماعية ومراكز للشكباب داخل األحياء العشكوائية لتنمية املهارات ال •

 حوال مصرية".أو  هرام،األ و  "ايمان مر ى، واملهنية والفنية والرياضية

 لتغيير يرشكككككككككككادواإل  يباملنطقة بمسكككككككككككاعدة االجهزة الشكككككككككككعبية والعمل التطو  األمنيهتمام اال  •

 وخلق فرص عمل للمرأة. ،ات ل فضلالسلوك

 هذه البنود صالحة للتطبيق في اململكة.ر وتعتب

 املغربيةالتجربة 

االقتصكككادية  –املغرب بمرحلة تضكككخمت فيها املصكككالح اإلدارية وعدم إدارة الشكككؤون املحلية مرت 

املتحضكككككككككككككر  يفككأدى ذلككك إلى زيككادة النمو اإلنشكككككككككككككككائ ،مع التوازن بين اإلمكككانيككات واملتطلبككات –واالجتمككاعيككة 

ار، فيسككمح للمدينة وضككوابي املدن، حي  ينشككط السككوق العقاري غير الرسككمي مع املضككاربة وارتفاع األسككع

ا.  بظهور األحياء العشوائية والسرية وأحياء الصفيح التي تناسب األك ر فقر 

 
ذوا بال تخطيط أو بنى  ا( حي  43حي باشكو في الدار البيضاء حيث يوجد )( 61شكل ) ِّ

 
ف
ُ
ليسوا كلهم من صفيح لكنهم ن

 .ة )منير أمحيمدات(يتحت

ألف أسككرة  (100)و( ألف أسككرة تقطن مسككاكن عشككوائية، 540وتشككير اإلحصككائيات إلى أن هناك )

 وكانت النتيجة: ،( ألف أسرة تقطن في أحياء من الصفيح230)وتقطن في مساكن آيلة للسقوط، 

 .ر والبطالة والآلمباالة والئهميشالفق •

 .العمل بالقطاع غير املهيكل •
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 .غير مجد   اقتصادي  ابأنه  تعليمنظرتهم لل •

 مناطق تعي باملشكالت األمنية واالجتماعية والبي ية والصحية. •

تزداد الهوة وتزداد الصككككككككككككككعوبككككة في مواجهككككة هككككذه الحككككالككككة بككككاملرافق  ي ومع زيككككادة التمككككدد الحضككككككككككككككر 

وفي  ،وتتدخل السككككككككككككلطات املركزية واملحلية لتلبية هذه االحتقاجات ،والتجهيزات املطلوبة لعجز اإلمكانيات

ا على والنتيجة تعود أيضكككككككككك   ،الفردية على حسككككككككككاب التنظيم الحضككككككككككري  للحلول  كاليفمر تزداد التحقيقة األ 

 املدينة بما يلي:

 نتشار األسواق في كل مكان.وا ،وأزقة املدن العموميةزيادة أعداد الباعة الجائلين في شوارع  •

•  
 
 ئقة.والال عن وسائل النقل املريحة  النقل السري بالنفر بديال

 املسؤولية.انتشار القمامة املنزلية في الشوارع وأزقة املدن وتحميل الدولة  •

مما  ،نتقامي والعدواني للشككككككككككككباب العاطل نتيجة للتجاهل الحادث لهمالسككككككككككككلوك اال  انتشككككككككككككار •

 يزيد من أعباء املجالس املحلية.

 :ىوضع سياسة للحلول تعتمد عل

لخلق ال روات  اوتصككككككككككبح مركز   ،مسككككككككككتواها املنطقة لرفعتدخل كل األجهزة بصككككككككككورة شككككككككككاملة في  .1

 وتتحول إلى التنمية الحضرية والتعايش. ،وتوزيعها العادل

 ،العشكككككككوائيات فقط تشكككككككمل الدولة، الوضكككككككع سكككككككياسكككككككة شكككككككمولية للقرارات والتنفيذ من أجهزة  .2

 والعشوائيات.ستراتيجية متكاملة لتعمل على اندماج املدن ولكن ا

اكل االجتماعية املتمركزة في بعك األحياء التي تعيش سكككككككككياسكككككككككة شكككككككككاملة باملشكككككككككاركة لحل املشككككككككك .3

بمشككككككككككككككاركة كل  يإطار عمل جما  –وعالج هذه املعضككككككككككككككالت االجتماعية  ،صككككككككككككككعوبات مختلفة

 :هي ،ر محاو  ةويكون التدخل من خالل ثالث ،الجهات

  .تكوين مدن منتجة .أ

 االهتمام بالتراث التاريخي وترميمه. .ب

والتي تشككككككمل السكككككككن والنقل والصككككككحة والعمل  ،العشككككككوائياتالتركيز على إصككككككالح الخلل في  .ج

 والثقافة. تعليموال
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وحدة بالشكككككككككككراكة مع  ألف( 41)مجها ( 2010)وحدة سككككككككككككنية مع بداية عام  ألف (50)وقد تم بناء 

 :يتوقد حقق اآل ،القطاع الخاص تحت شعار "مدن بدون صفيح"

 .مليار درهم"( 25)ألف نسمة "بتكلفة ( 15و)إيواء أك ر من مليون  •

 .من دور الصفيح( 142,400)مدينة "بها ( 82)مدينة من أصل ( 37)إزالة عشوائيات من  •

للكككككدخكككككل  يدرهم" وهو مشككككككككككككككروع حكوم ألف( 140)" ككككككاليفبرنكككككامج السكككككككككككككككن منخفك الت •

 ألف( 130)وهو يخدم حوالي  ،بإعفائه من الضككككككككريبة يوذلك بدعم العقار العموم ،املحدود

 .سرةأ

 قروض بنكية بكفالة حكومية من خالل صندوق الضمان للسكن "فوغاريم".الحصول على  •

 تعاون فعال بين الحكومة وقطاع األعمال الخاص ومؤسسات التمويل. •

  وفي الجهكايكة:
 
ا بين الحكومكة وقطكاع األعمكال وقويك   فكإن حكل مشكككككككككككككككلكة السكككككككككككككككن تتطلكب تعكاونكا فعكاال

من بيجها إرادة الحكومة والتزامها  ,التجربة املغربيةنجاح  والذي سككككككككككككاعد في ،الخاص ومؤسككككككككككككسككككككككككككات التمويل

 ,ووضككع سككياسككة متماسكككة ومتكاملة مع غيرها من السككياسككات التي تؤثر على القضككايا الحضككرية ,السككياسكك ي

 .فقد مكنت من جعل برنامج "مدن بدون صفيح" فرصة لخلق فرص العمل وخلق ال روة

 التجربة األردنية

ول والكذي طرحتكه دائرة التطوير الحضككككككككككككككري في األ  ،أسكككككككككككككككاليكبعكدة ردن بمراحكل للتطوير بمرت األ 

ساسية ل سرة األ  اجاتحتيوهو املسكن الصغير الذي يلبي اال  ،وهو أسلوب فكرة )املسكن النواة( ،األردن

وتخصكص قطع  ،اج األسكرةحتيا مع مرور الوقت وفقا ال ا ورأسكي  فقي  أويكون قابال للنمو واالتسكاع  ،الناشكئة

بمسككككككككككككاعدة . ا ليقيموا عليها مسككككككككككككاكن صككككككككككككغيرةا مربع  متر  ( 350 - 150)راض صككككككككككككغيرة بمسككككككككككككاحات تراوح بين أ

، (1985)هكتار عام  (9.1)إعادة تخطيط تجمع سكككككني عشككككوائي مسككككاحته  تحي  تم ،املكاتب الهندسككككية

ا من ، ككككككككككككككخص 5030يسكككككككككككككككنه  واد وغيرها من امل ،قسككككككككككككككيمة كانت مبنية من الزينكو 524 والذي كان مكون 

حي  تم دمجها مع مؤسكككككككككككككسكككككككككككككة ( 1992)نها توقفت في عام غير أ ،تصكككككككككككككلح للسككككككككككككككن الصكككككككككككككحي ال املتردية التي

مما أدى إلى  ،والذي أدى إلى ارتفاع قيمة األرض ،وقامت بطرح مشككككروع تنظيم املوقع والخدمات ،سكككككاناإل 

وليسكككككككت الفقيرة من هذه املشكككككككاريع. ثم قامت األردن بالتوسكككككككع في تجربة املناطق  ،انتفاع الطبقة املتوسكككككككطة

مع توافر فرص  ،كنية ضككككككككككككخمةوبناء مدن سكككككككككككك ،االقتصككككككككككككادية التنموية االسككككككككككككتثمارية واملعفاة من الجمارك

 وإيجاد البديل. ،يبتعاد عن السكن العشوائالعمل لال 
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 ردنفي األ  ةد التجمعات العشوائيو أسباب وج

  يفي القوانين الخاصة بالتخطيط العمرانالقصور 

ى على األراضكككككككككككككك ي الزراعيكككة وتحولكككت إلى
للبنكككاء مع التطور  أراض   أدى قصككككككككككككككور القوانين إلى التعكككد 

اإلضكككككككككرار وليس وقف  وقد أدت بعك الثغرات في القانون إلى ،نشكككككككككاء والبناءعمليات اإل الكبير والسكككككككككريع في

( 1982)عمال البناء وتقسككككككككيم األراضكككككككك ي الفضككككككككاء لسككككككككنة أل  مصككككككككر مع قانون التنظيم كما حدث في ،التعدي

فلجأ بعك  ،سككككككككككككككواء املميزة أو العشككككككككككككككوائية ،وهو قانون عام على جميع أنواع األراضكككككككككككككك ي )أحمد سككككككككككككككليمان(

عدم دفع الرسككككككككككككوم  –وذلك لتحقيق هدفين هما  ،املسككككككككككككتثمرين للبناء في املناطق السكككككككككككككنية غير الرسككككككككككككمية

 البعد عن األراضكككككككككككككك ي املرتفعة السككككككككككككككعر لتحقيق أكبر عائد، ،اوثاني   –البناء من تكلفة ( ٪10)وهى  ،املطلوبة

 ،يمباالة لعدم مقدرة الدولة على التوسكع في البناء االقتصكاد واتبعت الدولة خالل تلك الفترة سكياسكة الال

 والتي لم توقف البناء واتساع العشوائيات. ،حاللواإل  زالةواكتفت بسياسة اإل 

وتحويل  ،هبد من التعامل مع وال انها أصبحت واقع  أل ،ياسة اإلحياء والتجديدس لجأت إلى اوأخير  

تعمل  وتوصكككككيل الخدمات واملرافق بعد أن كانت تمتنع حت  ال ،هذه العشكككككوائيات إلى مناطق سككككككنية آدمية

 على تشجيع نمو املناطق العشوائية.

يحككدد عمليككات الككذي هو ( 1966)لسككككككككككككككنككة ( 79بر قككانون تنظيم املككدن والقرى رقم )ردن يعتوفي األ 

فإنه تعامل مع  ،وعندما تم تعديل القانون  ،ولكنه لم يتعرض للتجمعات العشككككككككككككككوائية ،البناء والتراخيص

زالة أك ر من التعكامل بطريقكة اإلحيكاء والتجكديد "املصككككككككككككككدر نحو بأسككككككككككككككلوب اإل  اوائيكة أيضكككككككككككككك  املنكاطق العشكككككككككككككك

 بو الهجاء" أحمد حسين أ-الجة السكن العشوائى استراتيجية مع

 ومتطلباته يسكانطبيعة الوضع اإل 

حي  يتولى القطاع العام  ،اشقة سنوي   ألف( 30)يزيد عن  سكان إلى ماتزداد الحاجة السنوية لل 

 ،(٪12) كسكان لدوره املحدود يساهم بولم يستطع مالحقة الحاجة لل  ،يعملية البناء للسكان االقتصاد

التي يمكن أن تكون و ،ة الخاصةبينما في حالة املساعدة من املؤسسات االستثمارية والجمعيات التعاوني

ل وي الدخولذكن مشكلة الس لال عن القطاع العام في تطبيق السياسات اإلسكانية الرامية إلى حبدي

 سكان ولكن للفئة املتوسطة واملرتفعة.اإل  نها وفرت فيغير أ ،املتدنية
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 كانيات املاديةمضعف اإل 

ل فراد، ومؤسسات  قيمة الدخل أو معدل الدخل السنوي  تتناسب قيمة السكن املتوسط مع ال

تستطيع  ال ل القرض يوالفئات الفقيرة التي تحتاج للتموي (٪20سكان )تمويل اإل  التمويل لها دور محدود في

 فراد الفقراء.مع األ  تتوافر االقتراض للشروط التي ال

 ردناأل  والحل للعشوائيات فياملشكلة 

قتصكككككككادية )كما في مصكككككككر وإنشكككككككاء املدن حل املشككككككككلة ببناء وحدات سككككككككنية ا في التدخل الرسكككككككمي

 ،سكككككككان االقتصككككككادى واملتوسككككككط والفاخرتقليل الفجوة بين اإل  غير أنه يسككككككاهم في ،ايظل محدود   الجديدة(

سككككككككككواء ملقدم الوحدة املرتفع  ،سككككككككككرةاأل لوحدات السكككككككككككنية بما يناسككككككككككب دخل رغم التكلفة الباهظة لتكلفة ا

 القيمة أو ألقساطها.

دنى من الخككككدمككككات ملواقع تحككككددهككككا الككككدولككككة )مصككككككككككككككر والهنككككد( أو والحككككد األ  التحتيككككةتوفير البنيككككة 

 .راض يلكجها توقفت الرتفاع ثمن األ و  ،ردناأل  االستعانة بفكرة السكن النواة التي طبقت في

اتجاه املكان  والتي تتطلب دراسكات ومشكاركة من املجتمع ليتم التغيير في ،حياء والتجديدنظام اإل 

 واإلنسان.

 ردنية الناجحة في وقف العشوائياتالتجربة األ 

 الوحدات لحل مشكككككلة السكككككن العشككككوائيفي مشككككروع شككككرق  لقد نجحت دائرة التطوير الحضككككري 

 ة:التاليل سباب 

ويسكككككككككككنه ( 1985)هكتار عام  (9،1)مسككككككككككاحته  إعادة تخطيط تجمع سكككككككككككني عشككككككككككوائي تتم •

لواح مبنية من أ -مسكككككاحة املبن  -قسكككككيمة عبارة عن  يواملسككككككن العشكككككوائ ،ا كككككخصككككك  ( 5030)

  .واآلمن يتصلح للسكن الصح التي ال ،مثل الكرتون والصفيح ،الزنكو وغيرها من املواد

 .مشاركة شعبية كبيرة في تملكهم ل رض وتطوير السكن الذي يملكونه عليها •

 يمن قيمة األرض وتقسككككككككككيط باق( ٪5)نظام تقسككككككككككيط مريح ومناسككككككككككب حي  يدفع الشككككككككككخص  •

 . ا( دينار  145)حوالي  يساوي  والذي ،( من دخل األسرة الشهري ٪25)املبلغ بما يعادل 
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إعادة تنظيم املوقع وتخطيطه من خالل الطرق واملمرات والقسككككككككككككككائم مللكيات صككككككككككككككغيرة  تتم •

 ي،( وتحديد أماكن الصككككككككككككككرف الصككككككككككككككحامربع   امتر   120-80مناسككككككككككككككبة للمنتفعين بمسككككككككككككككاحات )

 تصميم املبن .  لكل وحدة من خالل مساقط أفقية للمساعدة في ،ووصالت الكهرباء واملياه

 .الضرورية التحتيةتوفير الخدمات العامة من البنية  •

حي   ،كاليفوالت التحتيةمصكككككككاريف البنية  يبما يغط اسكككككككتفادت الدولة من املشكككككككروع مادي  ا •

ن أفترة طويلة  غير  ىتم بيع األرض بقيمة مضككككككككككككككاعفة لسككككككككككككككعر األرض مقابل التقسككككككككككككككيط عل

تم تاملشككككككككككلة كانت في تحمل الدولة لعملية إخالء الناس من مسكككككككككاكجهم إلى أماكن بديلة حت  

 نشاء مساكن في أماكن قريبة من املشروع.إل اغالب   وقد كانت تلجأ ،إعادة البناء

 عالج ظاهرة العشوائيات أساليب

ليست سياسة  يذلك فم بشر، وعلىمشكلة  يه العشوائيات ليست مشكلة سكن فقط بقدر ما

، واالقتصكككككككادمشككككككككلة متشكككككككعبة ناتجة من لجز أداء مفاصكككككككل الدولة في السكككككككياسكككككككة  هي فقط، بلسككككككككان اإل 

ضككافة لعجز في أسككواق باإل  ،قتصككادية وتشككريعيةوا الدولة لسككياسككة عادلة تحقق عدالة اجتماعية فتقاروا

األراضككككك ي والتمويل لتلبية حاجات الفقراء. ولذلك يشكككككير الخبراء إلى حتمية معالجة قضكككككية العشكككككوائيات في 

 سكككككككككككباب الحقيقية لنمو العشكككككككككككوائيات. كمااأل  وتعالي ،املشككككككككككككلةإطار التنمية الشكككككككككككاملة التي تخاطب جذور 

لم تعد  الواقع، حي سكككتراتيجية على أرض اال  وسكككيلة لتحقيق أهداف عتبارهاينظر للبرامج واملشكككروعات با

 الحلول املنفردة والجزئية تصلح لعالج العشوائيات.

 استراتيجية التنمية ومكافحة الفقر وكيفية التعامل معها دولي  ا

 ي:والصندوق الدول ستراتيجية البنك الدوليا

الشكككككككككككروط التي يضكككككككككككعها كل مجهما للحصكككككككككككول على القروض بتحسكككككككككككين أوضكككككككككككاع الفقر بالدول  وهي

على مجموعة من سكككككككياسكككككككات وبرامج  وتحتوي  ،وتقديم ورقة اسكككككككتراتيجية للحد من الفقر ،املتعاملة معهما

 .الفقرمحلية للحد من 

 للتنمية ي ستراتيجية البنك األسيو ا

من الفقر بعد األزمة االقتصكككككككادية التي مرت بها  سكككككككياسكككككككة اسكككككككتراتيجية للحد تبن  البنك اآلسكككككككيوي 

هكككذه  البنكككك، وتقوممحكككاولكككة للتعكككافي من آثكككارهكككا كمحور أسككككككككككككككككاسكككككككككككككك   ألعمكككال  ، وفي(1779)دول آسككككككككككككككيكككا عكككام 
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 ،والحكم الجيد ،املسككككككتدام املوجه للفقراء ي: النمو االقتصككككككادوهي ،رئيسككككككةدعائم  سككككككتراتيجية على ثالثاال 

 .والتنمية االجتماعية

 ستراتيجية تحسين األحوال املعيشيةا

التي تعن  بتحديد جميع العوامل التي تؤثر على تحسكككين الظروف املعيشكككية للفقراء، وتسكككمح  وهي

 م وأولوياتهم.هاجاتحتيعلى ا بتحديد أولويات العمل بناء  

 ااستراتيجية التنمية ومكافحة الفقر محلي  

 هيل الفقراءأتنمية القدرات وت

سككككككككككككككواء في  ،سككككككككككككككتجابة للفرص املتاحة لهمات الفقراء وتنميئها وتأهيلهم لال عملية تأهيل قدر  وهي

 أهمها:ويتفرع من هذا املحور عدة سياسات  ،مجال السكن أو العمل

 تنمية القدرات الذاتية

 ،والتكككككدريكككككب ،والصككككككككككككككحكككككة ،تعليممثكككككل ال ،وذلكككككك بتوفير الخكككككدمكككككات االجتمكككككاعيكككككة املوجهكككككة للفقراء

 ومتلبات السوق. اجاتحتيبما يتناسب مع ا ،والتأهيل امل  

 تنمية القدرات الجتماعية

في عملية اتخاذ القرار من خالل تطوير أدا هم  شككراكهم وتعزيز تواجدهم كطرف أسككاسكك يوذلك بإ

 العمل االجتما ي. في

 يتعزيز الحماية واألمن اإلجتماع

 زمككةأو أ ،و مرضأ ،لككد هككا إعككاقككة للفئككات التي يوذلككك من خالل توفير شككككككككككككككبكككات ل مككان االجتمككا 

 برامج البطالة والدعم االجتما ي. من خالل ،قتصاديةا

 :مام الفقراءأإتاحة الفرص 

 وتعمل على إتاحة الفرص أمام الفقراء وتوفير البدائل املناسبة لهم:

 ،بتوفير بدائل مالئمة الفقراء النمو العمراني دارةن خالل تطوير السككككككككككككككياسككككككككككككككات املعنية بإم •

 تغنيهم عن سكن العشوائيات. والتي ،و األراض يالسكن أ سواء في
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سكككان والعمل من خالل مسككاندة املشككروعات الخاصككة بسككوق اإل  ييراجراءات واملعوتطوير اإل  •

 .السوق الحر آلياتفي إطار  يوالتوجيه ناحية العمل الذات ،الصغيرة ومتناهية الصغر

بحي   ،مبتكرة للقروض أساليبضافة لتطوير النظم التمويلية املوجهة للفقراء بتوفير باإل  •

ضكككككافة للمسكككككاعدات باإل  ،املتواضكككككعة اجاتهمحتيتكون متناسكككككبة مع األوضكككككاع االقتصكككككادية وا

 رؤية العامة الستراتيجية التنمية.لتحقيق ال االفنية وعمل هذه املكونات مع  

وقد أثبتت التجربة العملية أن سككككان العشكككوائيات يبحثون عن فرصكككة العمل قبل السككككن   •

فككإذا مككا توفرت فرصكككككككككككككككة عمككل في مكككان مككا، فككإنككه يعككد املكككان املالئم لهم، بصككككككككككككككرف النظر عن 

ولكن إذا ما توفر املسكككككككككككن املالئم ولم تتوافر معه فرصككككككككككة العمل فإن هذا  املسكككككككككككن.مالءمة 

ا" يصككبح غير مناسككب ل سككرة التي سككتفقد فرصككة عملها باالنتقال الئم  املسكككن الذي يعتبر "م

  ."52(، ص2003الكردي، )" إليه

 املبادئ املميزة لستراتيجية التنمية

 الشمولية والتكامل

لحدوث التنمية يتطلب التعامل معها بشكككككككككككككككل مترابط ومتناسككككككككككككككق في إطار اسككككككككككككككتراتيجية شككككككككككككككاملة 

مع حدوث توازن بين  ،والشككمولية من التكامل بشكككل أفضككل عندما يتم تطويرها بتكك يء تعمل يوه ،موحدة

 ومراعاة ذلك في: ،هداف االقتصادية واالجتماعية والعمرانية والبي يةاأل 

  .قليمية والقوميةالتوازن بين األوليات املحلية واإل •

 دى واملتوسطة املدى وطويلة املدى.هداف قصيرة املالتوازن بين األ  •

 واالسكان و.. تعليملتوازن بين الخطط القطاعية املختلفة مثل الصحة والا •

 باملوازنات. ستراتيجيةاال  ولوياتربط األ  •

والعمل  ،التركيز على بعضككها على حسككاب األخرى  وواحدة، أيتم معالجة جميع القضككايا دفعة  وال

 عتبار جميع القضايا املسببة للفقر.اال  خذ فيمع األ  ،الحياة بشكل تدريجي في الجهاية على تحسين جودة

 التركيز على قضايا الفقر

صككككككككككككناعة القرار  ومشككككككككككككاركئهم فيوتبن  سككككككككككككياسككككككككككككات مدعمة للفقراء في جميع املجاالت والقطاعات 

 )محاربة الفقر وليس محاربة الفقراء(.
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 وضع رؤية عامة لتوجهات التنمية

 وعدم املركزي خيرة على قصكككككككككككور التخطيط األ  االعملية خالل الخمسكككككككككككين عام   فقد أثبتت التجربة

دور املستوى  التخطيط، ويكون ويجب التوجه لتدعيم الآلمركزية في  ،اجات املحليةحتيقدرته على تلبية اال 

بينما يتم تفعيل جميع املؤسكككككسكككككات وتمكيجها من تأدية  ،وضكككككع السكككككياسكككككات واالسكككككتراتيجيات العامة املركزي 

 .اتستويملعلى جميع ا عاليةأدوارها بكفاءة وف

 ستراتيجية التعامل مع العشوائيات والحد من نموهاا

فإنها تكون وفق  ،سكتراتيجية شكاملة للتنمية ومكافحة الفقر والحد من العشكوائياتاختيار عند ا

 همة:معدة عوامل 

  .متناغمة ومتسقة مع الرؤية العامة لتوجهات الدولة •

 مثل املياه النظيفة والصككككككككككككككرف الصككككككككككككككحي حق املواطنين في املأوى والحصككككككككككككككول على الخدمات •

 والرعاية الصحية االساسية. تعليموال

سككتثمار مدخراتهم فراد على اخالل تشككجيع وتحفيز األ  التكلفة من قدرة الدولة على اسككترداد •

 تدعيم التمويل الذاتي. تجاها في

 ،لعشككككككككككككككوائياتسككككككككككككككتراتيجية للتعامل مع اعن هذه اال  اشككككككككككككككامل عاملي   تفاقهذا املجال ا يوجد في وال

 تجاهين هما:ولكن هناك ا

 يسككككككككككككككتبككاقولكن دور الككدولككة هو وضككككككككككككككع منهي ا ،هككايمكن تفككاد  وال يالعشككككككككككككككوائيككات نتككاج طبي  -1

جديدة مع  عشككككككككككوائيات تنشككككككككككأ حت  ال ،والتخطيط لها لعمليات النمو الحضككككككككككري املسككككككككككتقبلي

 بالعشوائيات القائمة. رتقاءاال 

الريفيككككة واملنككككاطق املتككككاخمككككة للمككككدن واملنككككاطق يجككككب املسكككككككككككككككككاواة بين عمليككككات تنميككككة املنككككاطق  -2

 والعمل على توجيه  ،الحضككككككرية
 
القائم  االسككككككتجابة لعمليات النمو الحضككككككري  من النمو، بدال

تحسككين األوضككاع بشكككل  بين شككديدة، ماويجب التعامل مع العشككوائيات القائمة بحسككاسككية 

تشكل  املبالغة في التحسينات حت  ال الوقت، عدمنفس  نسان، وفياإلكرامة  ، يضمننسبي

املشكككككككككككككروعات معبرة عن أهداف همية أن تكون البرامج و ومن األ  ها،ذاتعناصكككككككككككككر جذب في حد 

 وقادرة على تحقيقها "قضية العشوائيات والتنمية". ،ستراتيجيةهذه اال 
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 التعامل مع العشوائيات القائمة

وى معيشكككة سككككان العشكككوائيات من خالل يتم تعامل الدولة مع العشكككوائيات القائمة برفع مسكككت  

 ة:التاليومن خالل الثوابت  ،تحقيق التنمية املتكاملة لهذه املناطق

ربط عملية تقنين حيازة األراضككككككككككككك ي بتوصكككككككككككككيل املرافق والبنية األسكككككككككككككاسكككككككككككككية للحفاظ على حق  -1

 .الناس من استثمار أموالهم في املنازل واملشروعات الدولة، ويمكن

تشككككككككككككككجيع القطكككاع الخكككاص على املسككككككككككككككككاهمكككة في تنميكككة املنكككاطق العشككككككككككككككوائيكككة بمنحهم حوافز  -2

 املتميزة.وتسهيالت مقابل ذلك مثل منحهم نسب من األراض ي 

 ،وتطوير املرافق ،املحلي العمكككل على التنميكككة املتككككاملكككة من خالل برامج لتنميكككة االقتصككككككككككككككككاد -3

نكاهيكة الصككككككككككككككغر لرفع املسككككككككككككككتوى والقروض للمشككككككككككككككروعكات الصككككككككككككككغيرة واملت ،والتكدريكب الحرفي

  واالجتما ي. ياالقتصاد

لضككككككككككككككمككككان و  ،اسككككككككككككككتعككككادة تكلفككككة مشككككككككككككككروعككككات التنميككككة املقترحككككة لتقليككككل العككككبء عن الككككدولككككة -4

  .االستمرارية

 وتقسم العشوائيات القائمة إلى:

املناطق التي توفر الحد األدنى من السككككككككن  آلمنة "املناطق غير املخططة" وهيالعشكككككككوائيات ا (1

 وال عككاليككةذات كثككافككة  يولككذلككك فم ،التخطيط العمراني عن االتي نشكككككككككككككككأت بعيككد   وهي ،اآلمن

 .برنامج خلخلة وتطوير هذه املناطقويطبق عليها  ،التدخل الفوري تحتاج إلى

يتوفر فيها الحد األدنى من السككككككن اآلمن وتصكككككنف بناء  الي التي وه ،منةاآل غير العشكككككوائيات  (2

بين برامج إزالة وبرامج إحالل  رجة الخطورة ماحي  تعامل حسككككككككككككككب د ،على درجة الخطورة

 التطوير.مع إعادة 

 ؟كيف تحد الدولة من نمو املزيد من العشوائيات

وبين تحقيق طموح املواطن املشكككككروع  ،وتهدف الخطة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على األرض

 وذلك من خالل ثالثة اتجاهات: ،في السكن املالئم
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وذلك بوضكككع تخطيط  ،املسكككتمر للمناطق العشكككوائية "تحزيم العشكككوائيات"تلجيم االمتداد  (1

بحيككك  يتم في اتجكككاهكككات مرغوبكككة ومتفق عليهكككا من  ،للمنكككاطق املحيطكككة وتطويقهكككا صككككككككككككككيليتف

 املعنية.الجهات 

 ،الشكككككككككككككككامككل لكككافككة املككدن الثالثككة بككاململكككة لتحككديككد األحيزة العمرانيككة لهككا التخطيط العمراني (2

للمناطق التي تم ضككمها للحيز  يمع تنفيذ التخطيط التفصككيل ،سككتقبلوالخدمات الالزمة للم

 ي.العمران

سككككككككككككككعككار لتوفير أراض  ملحككدود الككدخككل بككأ عمرانيككة،التوسككككككككككككككع في تخطيط وتنفيككذ مشككككككككككككككروعككات  (3

 السداد. تناسب الدخل وتسهيالت في

 مكة املكرمةمدينة 

عكككاني
ا
من أحيكككاء  ا( حيككك  66مككككة املكرمكككة من ظكككاهرة العشككككككككككككككوائيكككات، إذ تنتشككككككككككككككر في حوالي ) مكككدينكككة ت

 وهي ،العاصككككككككمة املقدسككككككككة العشككككككككوائيات، وهو ما تسككككككككبب في ظهور كثير من السككككككككلبيات االجتماعية واألمنية

 ةلها أي تملك وال ،حي  ينتشككككككككككر فيها التسككككككككككول  ،اقتصككككككككككادي  عة من األحياء الفقيرة واملعدمة اعبارة عن مجمو 

  مليون نسمة.( 1,22)ويسكن بها حوالي  ،نتشر بها الجريمةتو  ،صكوك للملكية

وقد نشأت هذه العشوائيات كأمالك عامة أو خاصة عن طريق األفراد بعضها بتراخيص وبعضها 

مصككككككككدر  وهي ،وتتوزع بصككككككككورة عشككككككككوائية وبأزقة ترابية ،للتخطيط العمراني تخضككككككككع وال ،من غير تراخيص

 من.اإلقامة والعمل بما يقلق األ  خصب إلقامة مخالفي

 حالة السكن

ا، وقامت عليها مناطق بدون تخطيط أو ترخيصمدينة تتصككككككككككككككف     ،مكة بأنها منطقة جبلية غالب 

ومقامة على أرض غير مقسمة وغير مملوكة )غير  ،ومبانيها غير مستوفاة لالشتراطات الصحية والهندسية

خلق صكككككككككككككورة غير حضكككككككككككككارية، مناطق فقدت هويئها وليس لها انتماء تقليدي أو حدا ي متميز،  مماقانونية( 

ومزيج من العمارة التقليدية والعشكوائية، واسكتخدمت مواد بناء حديثة مثل األسكمنت، ولكجها لم تسكتجب 

ة تكون أحياء للتطور العمراني لسككككككرعة زيادة السكككككككان والهجرة إلى املدن مع زيادة االقتصككككككاد، وكانت النتيج

ا 16متدهورة ومتخلفة بنسيج عمراني متراص ومتراكم بأزقة ضيقة، وزادت حت  وصلت إلى ) ا عشوائي  ( حي 

 ،وتنتشككككككككككككككر في األودية والشككككككككككككككعاب وعلى حافة الكتل العمرانية واألحياء الحديثة ،متاخمة للمنطقة املركزية

ويقطجها ما يقارب نصككككككككككككككف سكككككككككككككككان مكة  ،وبعك الجيوب في األودية والشككككككككككككككعاب املحيطة باألحياء املخططة
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ا، وتشككككككككمل أحياء مثل قوز النكاسككككككككة، واملالوي، والخانسككككككككة، واملعابدة، وبي الزهارين، وشككككككككارع  :املكرمة حالي 

املنصككككككككككككككور، والعتيبيككة، والسككككككككككككككليمككانيككة، وحككارة غراب، والطنطبككاوي، وشككككككككككككككككارع الحي، ووادي جليككل، ودحلككة 

 اهر.الرشيد، وأم قضيب، وشرق املسفلة، وغرب الز 

 
 .جبل الشراشف بمكة يمبان( 62شكل )

كلهككا تقع في داخككل البنيككة العمرانيككة وتككأخككذ شكككككككككككككككككل الجبككال في تعرجهككا، وأك ر هككذه املبككاني حككالئهككا 

ا. واملنحدرات  سيئة، وبها تصدعات وتسريب للمياه، وغير مكتملة التشطيب، ومبنية من دور إلى اثنين غالب 

ا أثناء سكككككقوط األمطار من الصكككككخور الجبلية، وهذه املناطق تفتقر الجبلية  وامليول الواضكككككحة تشككككككل خطر 

إلى الخدمات التعليمية والصككككككككككككحية واإلدارية، والبنية التحتية متوفرة، ولكن بصككككككككككككورة متدنية ومسككككككككككككاحات 

 (.2م 100-5 املباني تتراوح من )

 
 .العشوائية قوز النكاسة"" منطقة( 63)شكل 
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 ( إزالة عدد من العقارات لصالح الطريق الدائري بمكة.64شكل )

 العشوائيات في مكة املكرمة ونموها نشأةأهم أسباب 

مع حركة التعمير الكبيرة التي شككككككككككككككهدتها مكة بزيادة عائدات البترول، وتوفرت األموال للبناء  -1

 الطلب على العمالة األجنبية ملكة.واإلنشاءات، مما أدى إلى زيادة 

زيكككككادة الهجرة الكككككداخليكككككة من القرى السككككككككككككككعوديكككككة بحثكككككا عن العمكككككل والخكككككدمكككككات والرفكككككاهيكككككة  -2

 الحضرية.

ارتفاع أسككككككككككككككعار اإليجار وأسككككككككككككككعار األراضكككككككككككككك ي بما يفوق قدرة هذه الفئات العاملة وعدم توفر  -3

 السكن املناسب لهم.

 العمرة والحي. وضع مكة الديني مع ك رة األجانب املتخلفين من -4

الوضكككككككككع السكككككككككياسككككككككك ي العاملي الضكككككككككطهاد األقليات املسكككككككككلمة في بعك البلدان، مثل بورما فقد  -5

 ( إلى حوالي ربع مليون مواطن.1950وصل أعداد البرماويين منذ عام )

 م(.1975ه( )1395غياب الرقابة اإلدارية وضعف الجهاز اإلداري حت  عام ) -6

 البناء بدون تصريح.غياب التخطيط العمراني عن املنطقة و  -7

نشككككككككأت هذه العشككككككككوائيات كأمالك عامة أو خاصككككككككة غير واضككككككككحة عن طريق األفراد، بعضككككككككها  -8

بتراخيص وبعضككككها من غير تراخيص، والحصككككول على مسكككككن بأقل التكاليف حت  اسككككتقرار 

٪( ونسككككككككككككككبة أقل موظفين 68الحالة في بحثه عن عمل أو وظيفة، وأغلب املهن ما بين عمال )

ا وتدني مستوى التعليم.وأعمال حرة،   وهم من ذوي الدخل املنخفك جد 
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٪ من عدد السككككككككككان( 84 –٪ 74معظم سككككككككككان العشكككككككككوائيات من غير السكككككككككعوديين )نسكككككككككبئهم  -9

 وغالبيئهم من بورما وبنجالديش وأفريقيا.

 خطة العالج

زالة تعتبر املناطق العشككككككككككككككوائية في مكة املكرمة من املناطق التي ال يصككككككككككككككلح لتحدي ها غير نظام اإل 

واإلحالل للعكديكد من أحيكا هكا القكديمكة املحيطكة بكالحرم املكي لك رة التضكككككككككككككككاريس، والطرق غير الصكككككككككككككككالحكة، 

واملسككككككككككككاكن املئهالكة، ولقربها من املنطقة املقدسككككككككككككة، ومع زيادة أعداد الزوار للبيت الحرام وحاجة املنطقة 

حديثة مثل مترو األنفاق وسكككككككككككيارات للتوسكككككككككككعات والطرق واملحاور الالزمة للتحرك، والنقل من الوسكككككككككككائل ال

 النقل، وبأعداد كبيرة للحرم املكي يتطلب اآلتي:

كمنطقة  ،اختيار املناطق العشوائية القريبة من الحرم كمناطق للسكان واملعتمرين والحجاج .1

 الكدوة العشوائية، وهي مناطق استثمارية لها مردود اقتصادي وديني كبير.

عقارات ضكككككككككمن املناطق الخاضكككككككككعة للتطوير، بحي  تناسكككككككككب تأمين بدائل إسككككككككككانية لسككككككككككان ال .2

 دخولهم املتدنية.

 تعويك مالك العقارات باملقابل املادي املناسب أو مشاركئهم بالقيمة في مشروع التطوير. .3

ضكككككككككرورة مشكككككككككاركة هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة مع القطاع الخاص والشكككككككككركات العاملة في  .4

ط والنماذج واملعلومات الفنية للمشكككككككككككككروعات، وبناء نظام وتوفير البيانات والخرائ ،املشكككككككككككككروع

 معلومات جغرافي بالتفاصيل.

 األسلوب املقترح للتطوير

تحتوي املناطق العشكككككككككككككوائية على مئات اآلالف من القاطنين بدون هوية وبدون عمل، ويجب قبل 

األحياء ودراسكككككككككة توطين السككككككككككان الذين ال يحملون الجنسكككككككككية عمل إحصكككككككككاء للجنسكككككككككيات التي تسككككككككككن هذه 

وإيجاد العمل املناسكككككب، أو التدريب  ،وإصكككككالح وضكككككعهم وتصكككككحيح إقامئهم ،ودراسكككككة الحلول لها ،مشكككككاكلهم

والتأهيل للشككككباب، وذلك من خالل مشككككاركة رجال األعمال، وأهل الخير، وأصككككحاب الشككككركات االسككككتثمارية 

 الداخلة في عمليات التطوير.

 ات التي نراها مناسبة:قترحومن امل
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صكككككككحيح وضكككككككع السككككككككان الذين ال يحملون الجنسكككككككية، ووضكككككككع اسكككككككتراتيجية للحلول الجذرية ت (1

 ملشكلة الجنسية، وباقي الحاالت يتم حلها في مرحلة الدمج االجتما ي.

ومهمئهككا معككالجككة أوضكككككككككككككككاع  ،وضككككككككككككككع الحلول للهجرة غير الشككككككككككككككرعيككة من خالل اللجككان األمنيككة (2

 املتخلفين واملخالفين ألنظمة العمل واإلقامة.

حل مشكككككككلة ملكية األراضكككككك ي في املناطق العشككككككوائية بتعويك مالك العقارات باملقابل املادي  (3

املناسككككككككككب أو مشككككككككككاركئهم بالقيمة في مشككككككككككروع التطوير، أو اسككككككككككتبدال األرض بأرض مماثلة في 

 منطقة أخرى تحت التنظيم، أو عن طريق اإليجار السنوي للمالك لقاء االستفادة.

وحدات سكككنية اقتصككادية لقاطني العشككوائيات وتنظيم لقاءات تشككجيع املسككتثمرين إلقامة  (4

للتمويل بين رجال األعمال والبنوك والبلديات، وعرض وصككككككككككككف تفصككككككككككككيلي للعشككككككككككككوائيات مع 

شككككككككككككككرح لطريقكككككة املنح التي يحصككككككككككككككلون عليهكككككا للتمويكككككل والتطوير "كمكككككا في التجربكككككة الهنكككككديكككككة 

 والبرازيلية".

لدور الرسمي للدولة في توفير األرض والتمويل، املشاركة مع القطاع الخاص: يجب أن يكون ا (5

ا عجهكككككا لتجنكككككب الروتين والبيروقراطيكككككة، فكككككالروتين والبيروقراطيككككة،  وأن يكون التنفيكككككذ بعيكككككد 

 ،عملية نجاح، وتخمد الهمم في وقت تسككككككككككككككابق فيه الزمن للحقاق بركاب التقدم يةتقوض أ

 لتجربة التركية".تم مشاركة القطاع الخاص في تولي اإلسكان االقتصادي "اتو 

ضككرورة أن تحدد املخططات العمرانية الحضككرية مناطق السكككن واإلنتاج والخدمات بشكككل  (6

ومتابعئها ملنع العشككوائية، والتنسككيق والتوازن بين اسككتعماالت األراضكك ي لتشككجيع ربط  ،دقيق

 . التنمية االقتصادية باملناطق السكنية

ؤقتكككككة" والتي ال تصككككككككككككككلح للتطوير لك رة املنكككككاطق العشككككككككككككككوائيكككككة التي يتم إخالؤهكككككا "بصككككككككككككككفكككككة م (7

التضكككككككككككككككككاريس والحكككارات الضككككككككككككككيقكككة، كمكككا تتطلكككب توزيعهكككا للشككككككككككككككرككككات إلقكككامكككة املشككككككككككككككروعكككات 

االسكككككككككتثمارية، مثل الفنادق واألسكككككككككواق لوجودهم داخل األحياء السككككككككككنية الفاخرة "التجربة 

على  ،املكرمة باإلضكككككافة إلى تجربة جبل عمر في مكة ،التركية والصكككككينية والهندية والبرازيلية"

أن تسككككككككككككككاهم في توفير العمل لسكككككككككككككككان العشككككككككككككككوائيات بأسككككككككككككككعار اقتصككككككككككككككادية، وإلزام كل وحدة 

 اقتصادية "تجارية أو فنادق" بتوفير اإلقامة للعاملين بها لصالحهم وللعاملين معهم.

سككككككككياسككككككككة اإلقراض التي تتبعها البنوك من خالل املصككككككككارف املتعددة يجب أن تكون في اتجاه  (8

ا عن السكككككككن الشككككككخصكككككك ي واالتجاه إلى الوحدات السكككككككنية املجمعة االقتصككككككادية  واحد بعيد 
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 ،لتتيح للعاملين في الوظائف الخدمية وأصكككككككحاب الدخل املتدني للسككككككككن بالقرب من عملهم

دون تكبككككد تكككككاليف التنقككككل بككككابتعككككادهم خككككارج املنككككاطق السكككككككككككككككنيككككة، بحيكككك  تحتوي على كككككل 

لتعمل على خلق السكككن املالئم، وخلق اإلنسككان الخدمات، وأهمها نظام املراكز االجتماعية 

 وإعداده للعمل املناسب.

من التجارب السكككككككابقة، والتي أدت إلى فشكككككككل الكثير من البرامج هو تضكككككككارب االختصكككككككاصكككككككات  (9

والجهات التنفيذية، ولذلك يقترح تشككككككيل وحدة إدارية متخصكككككصكككككة لها ذمة مالية مسكككككتقلة 

منطقة مكة وعضككككككككككككوية هيئة تطوير منطقة مكة  )التجربة التركية الناجحة( بإشككككككككككككراف إمارة

 الدراسات االجتماعية، واالقتصاديين، واملمولين. ياملكرمة وأمانة العاصمة، ومسؤول

 تتحمل أمانة العاصمة جميع التكلفة املتعلقة بالطرق.  (10

تشكككككككككيل جهاز خاص بالصككككككككيانة بعد انئهاء الشككككككككركة املسككككككككؤولة عن املشككككككككروع، وتسككككككككليمها إلى   (11

إلدارات الخدمية لتكون مسككككككككككككككئولة عن املتابعة واالتصككككككككككككككال باإلدارات، واملطالبة األمانات وا

 بالخدمات املطلوبة.

 الطائفمدينة 

ببنككاء األفراد  ، وذلكككتعتبر الطككائف من املنككاطق التي توغلككت املنككاطق العشككككككككككككككوائيككة داخككل أحيككا هككا

ملسككككككككككككاكجهم باجئهادات فردية، بعضككككككككككككها مرخص واآلخر غير مرخص ملقابلة زيادة النمو السكككككككككككككاني والعمراني 

اعشكككوائي  20وبها ) ،( كيلو متر مربع500املتسكككارع. وتبلغ مسكككاحة الطائف ) ٪( من إجمالي 11,2ا تشكككغل )( حي 

ئية مثل الشككككككهداء الشككككككمالية والجنوبية، مسككككككاحة الكتلة العمرانية للطائف، وتضككككككم بعك األحياء العشككككككوا

٪( 40ونخب، وعودة والثقافة، ووادي النمل، والباطنية، والبخارية، وبني سككككككويلم، والسككككككالمة ما يزيد على )

٪( من مسكككككككككككككاحة 9,72( كم مربع تمثل نحو )13840من سككككككككككككككان املحافظة. وتبلغ مسكككككككككككككاحة املحافظة نحو )

 الطائف.
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 الطائف(. مناطق مدينة الطائف ومحافظة الطائف )أمانة( 65شكل )

 .الطائف(( عشوائيات الطائف )أمانة 3)جدول 

 املوقع املنطقة رقم

 الحوية سلطانة 1

 الحوية الخضيرة 2

 الطائف شمال معت   3

 الطائف  النمل وادي 4

 الطائف بن سويلم 5

 الحوية امللز 6

 الحوية املعترض 7

 الطائف 2,1املليساء  8

 الطائف الثفافة 9

 الطائف 2,1مسرة   10

 الطائف  السالمة  12

 الطائف مثملة 13

 الطائف عشوائيات جنوب غرب 14

 87شمال الواسط -ريحة  -رحاب 15
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 الطائف. ( عشوائيات66شكل )

الكبيرة، والتي تحتوي على العديد من اآلثار، مثل محافظة الطائف من املحافظات السككككككككككككككعودية 

ا، واألماكن  مقلع طمية من حفر كشكككككككب، والتي وجدت بفعل جرم سكككككككماوي، وكذلك بها حوالي سكككككككبعين سكككككككد 

 ذات النقوش والرسوم الصخرية، مثل جبل العرفاء. الطبيعية

مساكجهم  املناطق العشوائية داخل أحياء الطائف ببناء األفرادورغم ذلك، فقد توغلت 

باجئهادات فردية بعضها مرخص واآلخر غير مرخص. والطائف تحتاج إلى مزيد من العناية واالهتمام للحد 

نتشار العشوائيات، والتخطيط لضبط التنمية املستدامة، مع إعداد مخطط عام لضبط امن ظاهرة 

 طرق وأنظمة البناء.التنمية وتحديد اتجاهاتها واستعماالت األراض ي واملرافق والخدمات وشبكة ال

 التنمية.وتتولى شركة املصيف للتطوير العمراني عملية 

نزع امللكية، والتنظيم، وتشييد شبكة الطرق،  العديد من اإلجراءات، مثلوتشمل عملية التطوير 

واملرافق العامة، وقد تم وضع توزيع املواقع ملناطق مختلفة كمناطق لها مقومات استثمارية، ومناطق ليس 

مقومات استثمارية، مناطق ذات إمكانية ذاتية للتحسين والتطوير، ومناطق تحتاج إلى معالجة جزئية،  لها

 .باإلضافة إلى وجود تجمعات سكانية من قبائل محددة في بعك املواقع

 ونموهاأهم أسباب تكوين العشوائيات في الطائف 

 الجنسيات.ك رة املتخلفين من جميع  -1

 ا.لة والبناء عليهاالستيالء على أراض ي الدو  -2

  تصريح.غياب التخطيط العمراني عن املنطقة والبناء بدون  -3
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 ارتفاع أسعار األراض ي في املدن، فيلجأ املواطنون ذوو الدخل املنخفك إلى العشوائيات. -4

 حالة السكن

بناء املنازل يتم بالحجر أو الطين أو بهما معا، وتشكككككككئهر األحياء العشكككككككوائية بضكككككككيق األحياء واألزقة 

وأغلب السكككككككان من العمالة الوافدة واملقيمين غير الشككككككرعيين، واملتخلفين من الحي  .التي تنتمي إلى برحات

 والعمرة، باإلضافة إلى ذوي الدخل املنخفك من السعوديين وغيرهم.

 امللكيةنظام 

 ل راضككككك ي واملباني، وأغلب املقيمين يسكككككتأجرون مسكككككاكجهم من املالك،االفتقار إلى ملكية واضكككككحة 

 على األراض ي. وبعضهم من واض ي اليد

 الحالة القتصادية لساكني املناطق العشوائية في الطائف

نشككاط اقتصككادي محدود واألغلبية ليس لها مصككدر ثابت للدخل، وأغلب العاملين يتكسككبون من 

 أعمال خارج املناطق العشوائية، باإلضافة للتجارة املمنوعة داخل العشوائيات.

 خطة العالج

معالجة وضككككككككع السكككككككككان املقيمين الذين ال يحملون الجنسككككككككية، ووضككككككككع اسككككككككتراتيجية للحلول  •

 الجنسية، وباقي الحاالت يتم حلها في مرحلة الدمج االجتما ي.الجذرية ملشكلة 

وضككككككككككككككع الحلول للهجرة غير الشككككككككككككككرعيكككة من خالل اللجكككان األمنيكككة ومهمئهكككا معكككالجكككة أوضككككككككككككككككاع  •

 واإلقامة.املتخلفين واملخالفين ألنظمة العمل 

 اللجان االجتماعية إصالح األوضاع االجتماعية لسكان األحياء في املنطقة وتنميئها.وتتولى  •

الطككائف تحتككاج إلى مزيككد من العنككايككة واالهتمككام للحككد من ظككاهرة العشككككككككككككككوائيككات والتخطيط  •

لضبط التنمية املستدامة مع إعداد مخطط عام لضبط التنمية وتحديد اتجاهاتها وتحديد 

وتشككككككككككككمل عملية  ،الت األراضكككككككككككك ي واملرافق والخدمات وشككككككككككككبكة الطرق وأنظمة البناءاسككككككككككككتعما

 التطوير العديد من اإلجراءات، مثل نزع امللكية والتنظيم وتشييد شبكة الطرق واملرافق.

 باآلتي ملعالجة عشوائيات محافظة الطائف: ولذلك نوم ي
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يكك  إن الغككالككب على مككدينككة تطوير املنككاطق العشككككككككككككككوائيككة التي لهككا تككاريخ ضكككككككككككككككارب في القككدم، ح -1

الطائف املناطق السكككككككككياحية التي تشكككككككككئهر بها، وتحويلها إلى مواقع سكككككككككياحية، وذلك من خالل 

تطوير املنازل املهدمة، وتجميل الحي، ودعم إنشكككككككككاء متاجر الحرفيين، إلنتاج التحف الفنية 

سكككككككككوقا فنية  واملزخرفات ونشكككككككككر املخطوطات العربية التي تشكككككككككئهر بها هذه املناطق، مما يوفر

 خاصة باملنطقة، والترويج لها من خالل الفعاليات الثقافية والفنية.

ملدة عشككككككككككر  االتفاق مع مالك املنازل العشككككككككككوائية على ترميمها واسككككككككككتغاللها بواسككككككككككطة الدولة -2

ثم إعادتها إلى أصكككككككككحابها ليواصكككككككككلوا النشكككككككككاط الذي قام في دارهم، أو التحول نحو  سكككككككككنوات،

أو سكككككككككيابي آخر )التجربة التركية( أو تطبيق التجربة البرازيلية، وتشكككككككككمل  يدانشكككككككككاط اقتصككككككككك

السككككككياحية،  ةويتم ذلك بمشككككككاركة سكككككككان العشككككككوائيات في الوجه تحسككككككين وتجميل املداخل،

كمككككا هو في الواجهككككة السككككككككككككككيككككاحيككككة بين الهككككدا والطككككائف لتحقيق التنميككككة الشكككككككككككككككككاملككككة وجككككذب 

 االستثمارات.

إلى إعادة التخطيط لتجنب أخطار السككككككككيول، وتصككككككككريف  املناطق املعرضككككككككة للسككككككككيول تحتاج -3

مياه األمطار، وإنشكككككككككككاء جسكككككككككككور وأنفاق بالتقاطعات، وتحويل املناطق السككككككككككككانية من مسكككككككككككار 

 السيول في الشعاب لحمايئهم من خطر السيول. 

مثل منطقتي الهدا  ،إقامة مجمعات سكككككياحية واسكككككتثمارية في املناطق ذات الجذب السكككككيابي -4

 سهم في زيادة معدل النمو االقتصادي في هذه املناطق ويزيد فرص العمل.مما ي ،والشفا

تتم عمليككككة تنميككككة القرى من خالل اتجككككاهين، ويتمثككككل االتجككككاه األول في إعككككداد الككككدراسكككككككككككككككككات  -5

التخطيطية للقرى املسكككككككككئهدفة، وتنفيذ خطط التنمية العمرانية الشكككككككككاملة للحد من الهجرة 

ظ على البيئة الزراعية والطبيعة الخاصككة لهذه القرى، املسككتمرة إلى مدينة الطائف، والحفا

بما يجعلها جاذبة للسكان والسائحين، واالتجاه الثاني يتمثل في ربط القرى بمدينة الطائف 

 بشبكة من الطرق التي تسهل التنقل.

تنفيذ مشككروعات لتوطين سكككان القرى والهجر من خالل توفير الخدمات الالزمة، وشككبكات  -6

سككككية في قراهم وأماكن سكككككناهم وجعلها مناطق جذب سككككيابي السككككتيعاب النمو البنية األسككككا

 .السكاني وزيادة فرص العمل
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 جــــدةمدينة 

 عشوائيات مدينة جدة

تكونت األحياء العشكككككككككككككوائية في مدينة جدة مع بداية السكككككككككككككبعينيات مع الهجرة من املناطق الريفية 

للمدينة، ولم تكن قدرتهم املالية توفر لهم السكككككككككككككككن في املدينة، فلجأ بعك األفراد لالسككككككككككككككتيالء على بعك 

، أو بشرا ها بثمن رخيص والبناء عليها، فكان انتشار العشوائيات في مناطق متفرقة جدةاألراض ي في مدينة 

لبككة، . وقككد نشكككككككككككككككأت أول أحيككاء عشككككككككككككككوائيككة في جككدة في غليككل، والسككككككككككككككبيككل، والكويككت، والثعككااملككدينككةمن أنحككاء 

ا، بينما اتجهت التنمية إلى املناطق املنظمة، حت  زادت  ا واقع  وتأخرت عمليات اإلصكككككككككالح حت  أصكككككككككبحت أمر 

ا 55العشككككككككككككككوائيككات مع مرور الزمن إلى أن تعككدت أعككدادهككا إلى نصككككككككككككككف أعككداد أحيككاء املككدينككة " يوجككد ) ( حيكك 

ا من ) ا ".  106عشوائي   ( حي 

 
 عشوائيات جدة.( 67شكل )

 عشوائيات جدة إلى: وتصنف

عشككككوائيات داخلية نشككككأت في محيط املدينة، وبالتوسككككع أصككككبحت تقع داخل املدينة، وهي من   -1

واملباني كثيرة االنهيارات لقدمها، ومبنية  ،وهي مناطق شديدة الفقر ،أقدم املناطق العشوائية

ا،  شكككككككبية ضكككككككعيفة، مما يجعلها وأسكككككككقف خبأسكككككككلوب الحوائط الحاملة وبدون أسكككككككاسكككككككات غالب 

 ، ويصعب تحدي ها.سهلة االنهيار

 أحياء عشوائية تقع بين األحياء الداخلية وبين الخط السريع.  -2

http://www.sauress.com/city/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://www.sauress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 أحياء تقع شمال وشرق الخط السريع.  -3

( منطقة 52وتبلغ هذه العشكككوائيات )، جدة ٪( من سككككان43أك ر من )ويسككككن هذه العشكككوائيات 

 .جدة على شمال وجنوب وشرق ووسط موزعة

 حالة السكن

عشككككككككككككوائيات لها مردود اسككككككككككككتثماري، وهذه يمكن طرحها للشككككككككككككراكة مع القطاع الخاص، مثل  -1

وبي السككككككبيل، وقد تم تأسككككككيس  ،والقريات ،والنزلة اليمانية ،وبي البلد ،منطقة قصككككككر خزام

)جدرك(، وهي شكككككككركة مملوكة للدولة بالشكككككككراكة مع  يشكككككككركة جدة للتنمية والتطوير العمران

القطاع الخاص من خالل عروض للشككككككككككركات املطورة "شككككككككككركة دار األركان للتطوير العمراني 

 مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمرانى".

ت غير مخططة وتنخفك فيها الجدوى االقتصكككككادية وغير جاذبة للقطاع الخاص، عشكككككوائيا -2

وهذه تتطلب مشكككككككككككاركة مالك املباني في الحي، وكذلك أصكككككككككككحاب األعمال مع مسكككككككككككاعدة مالية 

وفنية من األمانة، وشكككركة جدة للتنمية، واملجتمع املحلي، وعملية تضكككافر هذه املجموعة في 

وانب للمكان واإلنسكككككككان ضكككككككرورية لنجاح عملية التطوير عملية التطوير التي تشكككككككمل كل الج

مع تقديم حوافز لتشككككككككجيع القطاع الخاص، مثل منحه قطعة أرض مجانية مقابل التطوير 

 أو بسعر رمزي.

 عشوائيات يمكن تطويرها عن طريق مواردها الخاصة. -3

 عشوائيات تتطلب أعمال الصيانة والتجديد الفوري، وتعتمد على األمانة. -4

http://www.sauress.com/city/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://www.sauress.com/city/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 ( التوزيع السكاني لعشوائيات جدة.68شكل )

 أهم أسباب تكون عشوائيات جدة

 ك رة املتخلفين من العمرة والحي. -1

ارتفاع أسكككككككككككعار اإليجار وأسكككككككككككعار األراضككككككككككك ي بما يفوق قدرة ذوي الدخل املحدود، وعدم توفر  -2

 السكن املناسب لهم.

 .جديدةعدم ترميم املساكن القديمة واالنتقال ملنازل  -3

 غياب التخطيط العمراني عن املنطقة والبناء بدون تصريح. -4

 الهجرة من املدن أو القرى إلى املدينة للتعليم الجام ي أو البح  عن فرص عمل. -5

 نتائجها:

تشككوه الصككورة الحضككارية لجدة التي تعتبر املنتجع السككيابي السككاحلي األول في اململكة، ومن  -1

 أهم املعالم السياحية. 

وقد يرتكب بعك سككككككككان العشكككككككوائيات جرائم داخل انتشكككككككار الجريمة والتسكككككككول والسكككككككرقة،  -2

 املدينة كالسرقة وترويج املخدرات وغيرها، ثم يعودون إلى مخابتهم في املناطق العشوائية.
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لتعكككدد الجنسككككككككككككككيكككات وك رة مخكككالفي أنظمكككة  تكوين تجمعكككات داخليكككة فيهكككا ال تعترف بكككالنظكككام -3

 .اإلقامة

 العالج تمقترحا

 الجذرية للحلول  اسككككككتراتيجية وضككككككعمعالجة وضككككككع السكككككككان الذين ال يحملون الجنسككككككية، و  -1

 االجتما ي. الدمج مرحلة في حلها يتم الحاالت وباقى الجنسية، ملشكلة

وضككككككككككككككع الحلول للهجرة غير الشككككككككككككككرعية من خالل اللجان األمنية، ومهمئها معالجة أوضككككككككككككككاع  -2

 ة.املتخلفين واملخالفين ألنظمة العمل واإلقام

عتماد آلية تعويك املالك في املناطق العشككككككككككككككوائية املراد تطويرها من خالل لجنة لتقدير ا -3

التعويضككككات بعد تقييم جميع الوحدات العقارية، سككككواء أراض أو إنشككككاءات، وهناك ثالثة 

خيككارات لتعويك املالك، إمككا بككاملسككككككككككككككككاهمككة أو التعويك النقككدي املنككاسككككككككككككككككب، أو بيع للغير 

 يماثل قيمة التعويك "للمناطق التي سيتم فيها اإلحالل".والحصول على إيجار 

تعزيز الشراكة الثالثية بين الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني لتحسين املرافق  -4

 األساسية في املناطق العشوائية.

مدخل الالمركزية املالية من املداخل الحديثة التي تسككككككككككككككئهدف االسككككككككككككككتغالل األمثل للموارد  -5

وتخفيف القيود الحكوميكككككة في التمويكككككل وإعطكككككاء صككككككككككككككالحيكككككات أوسككككككككككككككع ل مكككككارات املتكككككاحكككككة، 

ومجكالس املنكاطق والبلكديكات لتحكديكد النفقكات وتمويكل املشككككككككككككككروعكات. ونجكاح هكذا املكدخكل 

 أوسع في مدينة جدة ذات اإلمكانيات الكبيرة. يتحقق بشكل

 ري.إشراك القطاع الخاص في استثمار هذه املناطق ليكون هناك مردود استثما -6

مشككككككككككروعات صككككككككككيانة وتحسككككككككككين شككككككككككبكة تصككككككككككريف األمطار من أهم املشككككككككككروعات التي يجب  -7

 االهتمام بها قبل أية أعمال، وخاصة محطات ضخ املياه من املنخفضات واألنفاق. 

وضككككككككع سككككككككياسككككككككة مالئمة للسكككككككككان ملسككككككككتويات الدخل املحدود واملتدني بإنشككككككككاء هيئة عامة  -8

 لخدمة هذه الفئة من املجتمع.

حدد املخططات العمرانية الحضككككككككككككككرية مناطق السكككككككككككككككن واإلنتاج والخدمات ضككككككككككككككرورة أن ت -9

بشكككككككل دقيق ومتابعئها ملنع نمو املناطق العشككككككوائية، والتنسككككككيق والتوازن بين اسككككككتعماالت 

 .األراض ي لتشجيع ربط التنمية االقتصادية باملناطق السكنية
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جب أن تكون في اتجاه سكككياسكككة اإلقراض التي تتبعها البنوك من خالل املصكككارف املتعددة ي -10

إلى بناء الوحدات السككككككككنية املجمعة االقتصكككككككادية داخل العشكككككككوائيات بعد تطويرها لتتيح 

للعاملين في الوظائف الخدمية، وأصككككحاب الدخل املتدني للسكككككن بالقرب من عملهم دون 

 تكبد تكاليف التنقل.

وتسكككككككليمها إلى تشككككككككيل جهاز خاص بالصكككككككيانة بعد انئهاء الشكككككككركة املسكككككككؤولة عن املشكككككككروع  -11

األمانات والوزارات لتكون مسككؤولة عن املتابعة واالتصككال باإلدارات، واملطالبة بالخدمات 

 املطلوبة.
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)في مكة  تطوير العشوائياتفي تجارب ناجحة الباب السادس: 

 املكرمة(

 شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 وصف العشوائية وموقعها 

لم يكن حال املنطقة املطلة على الحرم الشريف على ما يرام، فقد كانت تعاني من ازدحام شديد و ح كبير 

األرض. في الخدمات ونسيج مشوه وغير متناسق. وكان تصميمها غير الئق بمنطقة تطل على أشرف بقاع 

لدرجة أن بعك البيوت لم تكن لها مداخل إال عن طريق بيوت أخرى يملكها أ خاص آخرون!، ويتعذر في 

بعك املنازل إخراج الجنائز من أبوابها بل كان يتم إخراجها عن طريق الشبابيك، وكذلك األزقة الضيقة 

 .
 
ان معا  التي لم تكن تتسع لشخصين يمر 

 
 صورة جوية للمنطقة قبل تطويرها( 69شكل )

 فكرة التطوير

ب( في كيان واحد.  ي 
ا
كانت الفكرة هي دمج العقارات )الوقف، وامللك، وأمالك وزارة املالية، وعقارات الغ

فقيه( هي هدم املنطقة برمئها وإعادة  ربن عبد القاد نوكانت الفكرة التي عرضها املطور )الشيخ عبد الرحم

ضاري، وإيجاد نسيج عمراني أفضل يترتب عليه زيادة االستيعاب للسكان والحجاج إعمارها بشكل ح
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واملعتمرين والزوار. وفي نفس الوقت زيادة دخل أصحاب الدور القديمة وذلك بإنشاء مجمع سكني عصري 

 يليق بهذا املوقع الشريف. 

يملك العقارات في الحي من أجل تحقيق تلك الفكرة، ولدت فكرة تأسيس شركة يشترك فيها جميع من 

العشوائي تقوم بإعادة بناء ذلك الحي بأكمله، ثم تستثمره بأسلوب تجاري وتوزع األرباح على املساهمين 

قدر 
ا
حسب نسبة مساهمئهم. وسيحصل كل مالك على وثيقة تثبت حقه. وإذا لم يرد املساهمة في التطوير ت

بل لجنة متخصصة مشكلة من أطراف حكومي ة وأهلية محايدة. كان املشروع في نفس الوقت أمالكه من ق 

ال يؤثر إطالقا على ملكية أصحاب الدور بما في ذلك األوقاف. فدخول األوقاف كشريك أساس ي في املشروع 

جد من أجلها، بل على العكس سيزيد من ريعها وفائدتها بأضعاف ما  لن يؤثر على مصلحته الجهائية التي وا

 لقديمة.كانت تحصل عليه في حلئها ا

 املنهجية واآللية

ك العقارات بعقاراتهم في الشركة كمساهمين 
 
ال كانت املنهجية التي اعتمدها املطور هي أن يدخل جميع ما

عتمدة من الجهات الرسمية الحكومية.  بأصولهم العينية، بعد تقدير أثمانها عبر لجنة تقدير للعقارات ما

 ويستلموا النصف وقد تم وضع خيارات أمام مالك العقارات، وهي أن يساهموا بنصف قيمة عقا
 
راتهم عينا

، وفي حالة عدم رغبئهم املساهمة بكامل عقاراتهم أو نصفها فإن الشركة تشتري مجهم كامل 
 
الثاني نقدا

، وبهذا يعم الخير للجميع. 
 
 العقار وتدفع لهم قيمته نقدا

 الدعم الرسمي

 للفكرة )ير  زتم عرض الفكرة على خادم الحرمين الشريفين امللك فهد بن عبد العزي
 
حمه هللا( فكان متحمسا

 لها. ثم توجه املطور بعريضة للمشروع إلى خادم الحرمين الشريفين، فقرأها ووافق عليها وأبدى 
 
وداعما

هكك باملوافقة على تأسيس الشركة. وصدر توجيه 1408استعداده لدعمها. بعد ذلك صدر األمر السامي عام 

 .%10للمطور بعد أن زيدت تقديرات أمالكهم كريم يلزم املعترضين على تسليم أمالكهم 
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 )في مكة املكرمة( تطوير العشوائياتفي تجارب ناجحة الباب السادس: 

 
 للنشاء والتعمير أثناء وضع امللك فهد )يرحمه هللا( لحجر األساس لشركة مكة( 70شكل )

 املعوقات والتحديات

كانت هنالك معركة بين الفرقاء على مستوى املشائخ والجمهور والقانونيين، وكان أهم تساؤل: هل يجوز 

نزع امللكية من املعترضين الذين ال يريدون أن يساهموا في الشركة وال يريدون البيع، أم ال يجوز؟" فبعك 

املشائخ كانوا متعاطفين مع جمهور املعترضين بأن ذلك ال يجوز شرعا باعتبار أن املشروع يخدم أغراضا 

ن شركة سيملكها كل من له عقار لشركة تجارية. لكجهم بهذا لم يفرقوا بين شركة يملكها  خص واحد، وبي

 في تلك املنطقة.

 :اجتماعية ومعوقات صعوبات

 مطامع  خصية •

 محاولة اثبات الوجود من البعك •

 يةمطامع انئهاز  •

 كانت املصلحة العامة هي الورقة اليتيمة الضائعة التي يدعيها كل األطراف! •

 :عذار املعترضين في البدايةأ

كانت فكرة التطوير ودمج األمالك ببعضها وبالوقف، وبالتالي هدم كل املنازل املوجودة في املنطقة 

العشوائية تلك، ثم إعادة إنشا ها، كانت فكرة غريبة وغير مسبوقة ليس على مجتمع مكة فحسب بل على 

 املجتمع السعودي والعربي. 
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 :سلوب الشركةأ

 
 
للمفهوم التقليدي للتطوير عند الناس، فمفهوم الناس التقليدي كان اسلوب الشركة التطويري مخالفا

للتطوير كان عبارة عن فتح شارع جديد وإعمار الزوائد التنظيمية التي تنشأ من شق هذا الشارع أو ذاك، 

 لهذا كان أسلوب الشركة غريبا على املجتمع، )والناس أعداء ما جهلوا(. 

 أثر فكر الشركة وأسلوبها الجديد

أثر الشركة الغير تقليدي إلى مناطق أخرى في اململكة مثل الرياض واملدينة املنورة والقصيم، كما امتد امتد 

 أثره الفكري إلى لبنان، حي  قامت شركة "سولدير" بتطوير قلب بيروت بنفس الطريقة.

 اإلزالة وإرضاء املالك

 48منزال في  179سراع في عملية إزالة بصدور توجيه ملكي بإلزام أصحاب العقارات بتسليم أمالكهم، تم اإل 

فع له اإليجار،   ملنزله دا
 
ساعة فقط. تم إرضاء املالك بالطريقة املناسبة لكل مجهم، فمن قال إنه دفع إيجارا

فعت له، ومن قال إنه اشترى بضاعة وال يستطيع  ومن قال إنه عمل ديكور ملحله تم تقدير التكاليف ودا

 تراها املطور منه ولو غالى في ثمجها. بيعها في غير هذا املكان اش

 
 ساعة 48صورة للمباني التي تمت إزالئها في ( 71شكل )
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 )في مكة املكرمة( تطوير العشوائياتفي تجارب ناجحة الباب السادس: 

 احصائيات

عقار تتراوح مساحئها بين  400اندثرت عشوائيات منطقة غرب الحرم املكي الشريف التي يقرب عددها من 

 متر مربع لكل عقار.  100و 20

 مقارنة رقمية ملا قبل وبعد التطوير( 4)جدول 

 وجه املقارنة بيان
 امل م

 
  وقع سابقا

 
 املوقع حاليا

 2م42.037 2م5.600 1 مساحات تجارية للتأجير

 2م1.221 - 2 مكاتب وعيادات

مساحات سكنية للتأجير شاملة املساحات 

 الفندقية
 2م146.083 2م27.400 3

اقف سيارات  2م23.395 2م364 4 مو

 2م20.931 2م4.500 5 الشوارع واملمرات الداخلية

 2م14.764 2م165 6 مصلى

 وحدة 378 وحدات 10 7 دورات مياه عامة 

 2م10.820 - 8 خدمات عامة

 2م11.932 2م250 9 خدمات صيانة

 2م4.803 - 10 إدارة املشروع

مالحظة هامة: في املســــاحات الســــكنية ما قبل 

 املشروع
 (%50السكن الصالح مجها )نسبة 

 

 العوائد

تحولت املنطقة العشوائية إلى منطقة عمرانية حديثة استوعبت عشرات اآلالف من املصلين. فتحولت 

. فبلغة األرقام بلغ  جم أرباح 
 
اإليرادات التي كانت موسمية ض يلة إلى ماليين الرياالت وتضاعفت سنويا

زعت من راس املال الذي شاركوا به عن طريق  %281ه ما يعادل 1435املالك حت  عام 
ا
عقاراتهم التي ن

 لصالح املشروع. 
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 شركة مكة للنشاء والتعمير( 72شكل )

 
 أبراج مطلة على الحرم الشريف( 73شكل )
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 )في مكة املكرمة( تطوير العشوائياتفي تجارب ناجحة الباب السادس: 

 

 أبراج فندق ميلينيوم( 74شكل )

 كيف اقتنع املعترضون؟ 

كر سابقا من عوائد مالية وأرباح كبيرة، فإنهم أيضا بهذا يقدمون خدمة جليلة للحجاج 
ا
إضافة إلى ما ذ

واملعتمرين وقاصدي بيت هللا الحرام، وهو ما لم يكن ليتحقق بوجود تلك األبنية القديمة واملئهدمة 

في تحقيق مصلحة عامة للوطن والعشوائية. فدمنوا بأن التطوير هو االستثمار الحقيقي املؤدي إلى النجاح 

 واملواطنين. 

 جوائز الشركة 

شركة عاملية،  650تم اختيار الشركة، من قبل لجنة تحكيم دولية متخصصة ومحايدة، كأفضل شركة بين 

 كأفضل املمارسات في تحسين ظروف املعيشة وتطوير املناطق العشوائية وترشيد اسئهالك املياه. 
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 مشروع تطوير جبل عمر

 تأسيس الشركة أول 

 الوصف واملوقع

في الناحية الجنوبية الغربية من الحرم املكي الشريف، كانت مشروع تطوير منطقة جبل عمر، التي تقع 

عقارا عشوائي التنظيم والتخطيط ويفتقر إلى أبسط متطلبات السكن الصحي  1225املنطقة تتكون من 

 واملثالي في منطقة مجاورة للحرم. 

 الفكرة

م بمبادرة من شركة مكة للنشاء والتعمير، وقامت شركة مكة 1989ه املوافق 1409في عام  الفكرةبدأت  

بإجراء دراسات عن تطوير منطقة جبل عمر، استمرت ما يقارب العشر سنوات. بارك امللك فهد )يرحمه 

في رمضان  هللا( قيام الشركة بالبدء في العمل، وبعد اطالعه على الدراسات الخاصة باملشروع وذلك

 ه. 1409

 
 صورة للمنطقة قبل التطوير( 75شكل )
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 )في مكة املكرمة( تطوير العشوائياتفي تجارب ناجحة الباب السادس: 

 الخيارات الثالثة ملالك العقارات

ه بدأت االتصاالت بمالك العقارات في جبل عمر لتطبيق ما تم مع مالك عقارات شركة مكة 1417في عام 

 للنشاء والتعمير، وتم إعطاؤهم ثالثة خيارات: 

 كامل عقاراتهم في شركة التطويردخولهم بقيمة  -1

 بيع نصفها والدخول في النصف اآلخر -2

 بسعر التثمين الذي تقوم به جهات محايدة من أصحاب الخبرة بإشراف حكومي  -3
 
بيع العقار كامال

 وشر ي. 

وخالفا ملا كان عليه في شركة مكة، لم يكن هنالك من معارضة ملبدأ التطوير في جبل عمر، حي  أثبت املبدأ 

 مجدية، ولضيوف الرحمن نج
 
 على األرض يحقق ألصحابه ومساهميه أرباحا

 
 ملموسا

 
احه وأصبح واقعا

 وأهل مكة خدمات حضارية متميزة. 

  التطوير معوقات 

، لكن هذه املرة لم تسلم شركة جبل عمر من 
 
املضايقات غابت املعارضة ملبدأ التطوير كما تم ذكره آنفا

. حي  أن أصحاب األمالك األخرى القائمة لم يسرهم أن تجاورهم هذه الشركة العمالقة مستوى أعلى على

 بها  38التي تتكون من 
 
 سكنيا

 
 بكامل خدماتها ومرافقها.  24برجا

 
 فندقا

كانت املشكلة التي يرفعها بعك أصحاب العقارات في وجه أي مشروع تطويري تتمثل في  تثمين العقارات:

 أو بيع  تقدير قيمئها التي
 
تذهب كمساهمة في رأس مال الشركة أو لصاحب العقار الذي يريد بيعه كامال

 جزء منه والدخول بالجزء اآلخر كمساهمة في الشركة. 

بعد أن قامت الشركة بالحصول على توكيالت شرعية من أصحاب العقارات للدخول  عقبة وزارة التجارة:

رسل إلى وزارة التجارة ملراجعته وإعادته إلى فرعها في مكة. 
ا
في الشركة كمؤسسين، تم عمل عقد التأسيس وأ

يل لكن تأخر العقد من الوزارة حوالي السنة دون أي تفسير مقنع. عملت الوزارة أيضا على وضع عراق

أخرى، ففي الوقت الذي دعت فيه الشركة لعقد الجمعية التأسيسية، فو   املطورون بإصرار الوزارة 

على عدم قبول تصويت أصحاب العقارات الذين اشتروا من املالك السابقين. واألغرب أنها أصرت على 

 .حضور املالك الذين باعوا عقاراتهم للتصويت في االجتماع
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 املعوقات تجاوز تلك

)يرحمه هللا( لتلك املضايقات التي كانت تأتي  زبن عبد العزي دى خادم الحرمين الشريفين امللك عبد هللاتص

 من املستويات العليا، فتصدى لهم على غير علم وال مراجعة من املطورين. 

بخصوص تثمين العقارات، تم ترشيح لجنة لتقدير العقارات، ولم يكن للمطور أي تدخل في اختيار 

ها أو عملها، ولذلك سارت عمليات التقدير على نحو عادل ومقنن ولم ينشأ عنه إال قلة من أعضا 

 االعتراضات التي تم فضها بين اللجنة واملالك. 

تجاوز املطور عقبة وزارة التجارة بعد أخذ ورد ملدة شهر، ووافقت الوزارة على كل ما طلبته شركة جبل 

ة للنشاء والتعمير بالتصويت بموجب حصئها النقدية التي أودعئها عمر للتطوير، ما عدا أن تقوم شركة مك

 لرأس مال الشركة لحين قيام مالك العقارات باستكمال أوراقهم الثبوتية والشرعية التي 
 
بالبنك استكماال

 في الشركة 
 
تثبت تملكهم للعقارات. تم اتخاذ هذه الخطوة محافظة على حقوق املالك في املساهمة مستقبال

د استكمال إجراءات صكوكهم، حي  الحل اآلخر كان يعني حرمانهم من املساهمة واالكتفاء بتعويضهم بع

مليون ريال نقدا  600عن قيمة عقاراتهم. وقد كانت تضحية مشكورة من شركة مكة، حي  قامت بإيداع 

 في أحد البنوك لتكملة رأس مال الشركة الذي يشمل حصص هؤالء املالك. 

ه، وصدر قرار معالي وزير التجارة بإعالن تأسيس الشركة 17/9/1428معية التأسيسية في ثم انعقدت الج

 ه. 16/10/1428بتاريخ 

 منعطف خطير

ير في كل األمور، فقد طرحت الهيئة مأرادت هيئة تطوير مكة أن تحل محل شركة مكة للنشاء والتع •

هجية مقترحات شركة مكة للنشاء والتعمير التي ساهمت بها، ملا نهجية التطوير ولم تشمل هذه املنم

 لها من خبرة طويلة باملنطقة. 

أصرت الهيئة أيضا على أن تقوم هي بتكوين املجلس التأسيس ي لجبل عمر، حي  نصت منهجيئها على  •

 
 
ن هي مجلسا   أن تكو 

 
 من مالك العقارات الحاليين.  تأسيسيا
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 )في مكة املكرمة( تطوير العشوائياتفي تجارب ناجحة الباب السادس: 

 بدء التنفيذ

ه بعمل عقد مقاولة مع شركتي سعودي أوجيه وبن الدن، حي  تقوم 1428عام  قامت الشركة في

، وينتمي العقد بعد 
 
سنوات من تاريخ توقيع خطاب العزم )خطاب باالتفاق على  3الشركتان بالتنفيذ فورا

 لتوقيع العقد معهما فيما بعد(، على أساس أن يكون هامش الربح لهما 
 
 %10بدء املقاولين العمل تمهيدا

 من إجمالي التكاليف. 

 تحديات

كول في العقد  ر حماس الشركتين بعد حصولهما على عقود إنشائية أخرى! وبدأت الشركتان بالنا
ا
فجأة فت

ا بأنهما لن يقبال بتقرير خبير التكلفة )شركة كورد روي(، وهي الشركة التي رضيا بها عند توقيع  واحتج 

 في ت
 
 أساسيا

 
حديد األسعار للمستخلصات الخاصة بهما. وكانت فروقات خطاب العزم، بأن تكون حكما

.  %100األسعار بين سعرهما وسعر خبير التكلفة مرتفعة جدا بحي  تصل الزيادة إلى 
 
 أحيانا

 الحلول 

طرح املطور املشروع بعد تجزئته إلى مراحل في مناقصة جديدة، وتقدم املتنافسون، واختلفت نظرة املطور 

د  همه اعتماد السعر األرخص، بقدر معيار أخالقيات املقاول وخبرته والتزامه باألعمال هذه املرة، إذ لم يع

 التي ينفذها. 

 مكونات املشروع

 املساحة/السعة 

 2م 230.000 مساحة األرض

  خص 36.000 الطاقة الستيعابية

من املســــــــــــاحة  %52وتمثـل ، املســــــــــــاحـات املســـــــــــتغلـة لقطع األراضـــــــــــ ي

 اإلجمالية لألرض
 2م 119.500

افق العامة والخدمات، وتمثل  املســــاحات املخصــــصــــة للشــــوارع واملر

 من املساحة اإلجمالية لألرض. 48%
 2م 110.500= 
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 منظر للمشروع يطل على الحرم الشريف( 76شكل )

 
 طابق 40 الى 20برج بارتفاع  38مشروع جبل عمر الذي يضم ( 77شكل )

م( يمتد من نهاية طريق 300م( وبطول حوالي )40رو ي في املخطط استحداث طريق للمشاة بعرض ) •

ويخترق املشروع إلى الساحة الغربية للمسجد الحرام بمسم  )طريق امللك عبد  زامللك عبد العزي

 للمشاة(. زالعزي
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 )في مكة املكرمة( تطوير العشوائياتفي تجارب ناجحة الباب السادس: 

م، مع 25املشاة عن السيارات بعرض سيتم تنفيذ نفق للسيارات بشارع ابراهيم الخليل لفصل حركة  •

استغالل سطح الشارع الحالي كامتداد للساحة الغربية للمسجد الحرام. سيضيف هذا حوالي 

الف آ 3يوفر املشروع حوالي إضافي، وس ألف مصل   40للساحة الغربية لتستوعب حوالي    2م36.000

 موقف سيارة. 

، مجهم  150.000عاب ما يقارب من سيتمكن املشروع عند اكتماله بإذن هللا من استي •  65.000مصل 

 بمصليات األبراج والساحات املخصصة لذلك.  85,000مصل  باملصلى العام و

ميجا فولت أمبير، ستغطي كامل  240تم تنفيذ محطة كهرباء باملوقع على نفقة الشركة بقدرة  •

 احتياجات املشروع من الكهرباء. 

العامة والخدمات الالزمة للمشروع، تحتية واألماكن والساحات يؤمن املشروع كافة مرافق البنية ال •

 تم تنفيذ محطة تبريد مركزية بقدرة 
 
مكونات املشروع بالتكييف عن  طن لتبريد كامل 55000وأيضا

 طريق املياه املبردة ب
 
من استخدام وحدات تبريد منفصلة لكل مبن  التي تعمل بالفريون الضار  دال

 بالبيئة. 

ام مراقبة مركزي إلدارة الحشود مرتبط بمركز القيادة والتحكم التابع إلدارة الدفاع املدني تم تنفيذ نظ •

 للمحافظة على سالمة الحجاج واملعتمرين والزوار. 

 تم تنفيذ نظام لتجميع مياه األمطار من على أسطح املنازل وإعادة حقجها إلى باطن األرض بعد معالجئها.  •

 استراتيجية التنفيذ

على تنفيذ كامل مكونات املشروع على مرحلة واحدة  لتنفيذ املشروعاالستراتيجية األساسية اعتمدت  •

م، لكن لم تفي شركتا بن الدن وسعودي أوجيه بالعقد كما تم 2011وتنتمي في يناير  م2008في يناير 

 .
 
 توضيحه سابقا

كة الراجحي املالية(، حي  ثم تم االنتقال الى مرحلة أخرى، بناء على توصيات االستشاري املالي )شر  •

 قام املطور بتغيير استراتيجية تنفيذ املشروع وذلك بتنفيذه على مراحل.  
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 القيمة التقديرية للمشروع

مليار ريال حسب  4.7مليار ريال ما عدا قيمة األرض التي تم تقديرها بكككككككككك  18.5وصلت تكلفة املشروع إلى 

مليار ريال وبهذا تقدر كامل قيمة املشروع بككك  14.6ت الحالي بحوالي تقدير لجنة التقدير، وتقدر في الوق

 مليار ريال.  33.1

 مراحل التنفيذ

فيال وشقق سكنية  86( أبراج فندقية و10منصات تجارية وعدد ) 4: تتكون من املرحلة األولى •

 ألف متر، ومن املتوقع االنئهاء من هذه املرحلة قريبا بإذن هللا.  473مسطحاتها البنائية حوالي 

( أبراج فندقية مطلة على شارع إبراهيم 4: تتكون من منصة تجارية واحدة وعدد )املرحلة الثانية •

 ألف متر مربع.  200الخليل ومسطحاتها البنائية حوالي 

( أبراج فندقية من ضمجها البرجين التوأمين 4: تتكون من منصتين تجاريتين وعدد )الثالثةاملرحلة  •

لسوق التجاري الرئيس ي وتبلغ مسطحاتها البنائية حوالي ، وكذلك ازاملطلين على طريق امللك عبد العزي

 ألف متر مربع.  400

( أبراج فندقية، وتقع وسط املشروع وتبلغ 7: تتكون من ثالث منصات بناء و )املرحلة الرابعة •

 ألف متر مربع.  320مسطحاتها البنائية حوالي 

لخلفية ندقية، وتقع باملنطقة ا( أبراج ف5: تتكون من ثالث منصات بناء وعدد )املرحلة الخامسة •

 ألف متر مربع.  175املسطحات البنائية حوالي املطلة على دخلة الرشد، وبلغت 

( أبراج فندقية وتقع باملنطقة الخلفية 8اء وعدد )ن( منصات ب3: تتكون من )املرحلة السادسة •

 ألف متر مربع.  245للمشروع وتبلغ مسطحاتها البنائية حوالي 
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 )في مكة املكرمة( تطوير العشوائياتفي تجارب ناجحة الباب السادس: 

 

 منظر عام للمشروع( 78شكل )

 التفاقيات مع البنوك

 5تم االتفاق بين الشركة ومجموعة من البنوك املحلية لتمويل املرحلة األولى من املشروع وذلك بقيمة 

 ه. 27/7/1433مليارات ريال وتم توقيع االتفاقية بتاريخ 

 اآلثار املترتبة

 على املشروع إال أن األثر اإليجابي في ذلك هو إمكانية تنفيذ رغم أن زيادة مدة تنفيذ األعمال تؤث
 
ر سلبا

 من األسعار التي كان يطلبها املقاوالن السابقان. كما أن البنوك تصر على 
 
املشروع بأسعار مناسبة بدال

ة ما تنفيذ املشروع بنظام عقود السعر املقطوع، الذي يبين مقدار التكلفة، والعائد الذي يوفر لها استعاد

تم إقراضه. والجدير بالذكر أن هذه التطورات واإلجراءات لن تؤثر على حقوق املساهمين، بل هي لحفظها 

 .
 
 وأخيرا

 
 أوال



 

 

 تجارب عاملية في تطوير العشوائيات

306 

 جائزة )ميد(

 من بين مئات 
 
 مستحقا

 
ما أن انئهت الشركة من أعمال املرحلة األولى من املشروع إال وكان بانتظارها فوزا

م على مستوى اململكة 2015املشاريع العمرانية، حي  فازت بجائزة )ميد( ألفضل مشروع بناء لعام 

 ومنطقة الخليج. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع
 





 

 

 املراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

309 

 

 املراجع العربية

الشككككككككككككعالن، فهكد. مواجهكة األزمكات األمنيكة: منظور إداري. املجلكة العربيكة للكدراسكككككككككككككات األمنيكة والتكدريكب، املركز العربي  •

 .الرياض -للدراسات األمنية والتدريب

أوقات الطوار  واألسككككككلوب العلمي في إدارة  رئيسككككككةالعمل بغرفة العمليات الالقاضكككككك ي، أحمد. املعايير التي تحكم سككككككير  •

 .غرف العمليات امليدانية. أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض

 .م1990يناير  -هك1410رجب  65الطيب، حسن أيشر. إدارة الكوارث. اإلدارة العامة، العدد  •

 .لبنان -دار الهاشم للنشر. بيروتأورفلي، على. األمن الصنا ي املعاصر.  •
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هر النمو العشكككوائي للمجتمعات العمرانية " ندوة حماية البيئة والسككككن القانونى محرم، ليلى أحمد. " مؤشكككرات ومظا •

1990. 

 القاهرة. –املشكلة والحل " دار املستقبل العربي  –حنككا، ميالد. " اإلسكان واملصيدة  •

 سف.مصر " مطابع روز اليو  –دراسة أعدتها نقابة املهندسين  –الكولي، ممكدوح. " سكان العشش والعشوائيات  •

 النظريه والتطبيق " رسالة دكتوراة. –علكي، مكحكمد. " املرونة في األسكان  •

ا الرتكازها على اإلنسان  •  أخبار السعودية   صحيفة عكاظ. -التجربة السعودية ملعالجة العشوائيات متميزة عاملي 

 ملف العشوائيات. –موقع أحوال مصر  •

 هسبريس. جريدة اليكترونية مغربية. •

هللا عاصككم علي. مواجهة قضككية عشككوائيات العمران في إطار سككياسككات التنمية الشككاملة. رسككالة دكتوراه،  الفولي، هبة •

 جامعة القاهرة. -قسم التصميم العمراني 

 االقتصادية جريدة العرب االقتصادية الدولية. –املسكن النواة لتمكين األسر الفقيرة  •

 .1 11 16العربى الجديد  -تنشر التطرف في املغرب، الرباط العربية "أحزمة الفقر"  العشوائياتاألشرف، حسن.  •

 منتدى الشباب السعودي البرازيلي "هيئة تطوير مكة املكرمة واملشاعر. –تقرير تطوير املنطق العشوائية  •
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-األردن، مجلة الجامعة اإلسككالمية  –أبو الهيجاء، أحمد حسككين. نحو اسككتراتيجية شككمولية ملعالجة السكككن العشككوائي  •

 غزة. –كلية الهندسة الجامعة اإلسالمية  -العدد األول -جلد التاسع امل

املدرس املساعد بكلية التخطيط العمراني، جامعة  -يوسف، محمد محمود، العشوائيات والتجارب العربية والعاملية  •

 القاهرة.

 ( تطوير قوز النكاسة بمكة املكرمة. تحقيق)نوف  الغامدي، •

 ر.ئية بمصوالعشطق ابالمناء تقارساسي لالدد أكمحء لبنااجية في ولولتكناسائل ولا •

 وان.جامعة حلك ية رلمعمااسة دلهنم اية قسطرسة بالمدلهناكلية ورك ند محمن يم، أعفيفي •

، قسككككككككككم الهندسككككككككككة املعمارية، كلية الجوانب اإليجابية في نمو المناطق العشوائية للتطوير منهج، محمد. سليمان •

 فرع بجها.جامعة الزقازيق  -الهندسة 
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