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 المحاضرة الثامنة:

 العشوائيات السكنية 

Residential slums 

 -مفهوم العشوائيات السكنية وتعريفها:اوال: 

تعرف العشوائيات السكنية بكونيا سكن يبنى مخالفًا لقوانين التنظيم المعمول        
بيا، ويشمل ذلك القوانين العمرانية والصحية والسالمة العامة، وىي تمثل خطرًا عمى 
سكانيا وعمى المجتمع وتضر بالمصمحة العامة وفي مجاالت مختمفة في مستوى 

الموجودة بيا. وغيرىا من المعايير الصحية مبانييا او كثافتيا او لظروف التجييزات 
 والفنية المناسبة لمسكن.

وتكون ىذه العشوائيات مجموعة من المساكن تبنى من مواد رخيصة وقابميتيا      
عمى المقاومة قميمة اي ان مكونات بنائيا من مادة الطين والحجر والصفيح وجميعيا 

 خاص معينين.مواد ضعيفة تقام عمى ارض الحكومة او اراضي اش

وىي احياء ىامشية توجد عند اطراف المدن او عند مداخميا تتصف بفقرىا       
وعدم قانونيتيا وىي مناطق تستخدم غالبًا من قبل النازحين من االرياف والمناطق 
المزدحمة من المدن االخرى. وىذه المناطق تميل الى التوسع عمى اطراف المناطق 

تمر في مساحتيا وطبيعة توزيعيا. لذا االخرى االمر الذي يسمح بوجود تغيير مس
فيي مسكن فوضوي او تمقائي، تمثل حالة من التدىور العمراني التي يمكن ان 
تتواجد في اي مكون من مكونات النسيج العمراني كالبناء العفوي لمبنية االساسية او 

مرافق تغيير االستعماالت، او فقدان السيطرة عمى العالقات بين الكثافات السكانية وال
 العامة.
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وىذا يعني بأنيا مناطق متروية او مساحات تعاني من التزاحم السكاني، وتمتاز      
 غالبية مبانييا بكونيا متيرئة، فقيرة الى الخدمات االساسية.

اما التعريف االكثر استخدامًا والمقبول عالميًا ىو تعريف االمم المتحدة       
ذي خصائص اقتصادية واجتماعية في عمران  لمعشوائيات السكنية ىي تجمع سكاني

رديء يفتقر الى ابسط الخدمات االساسية، وما يميز ىذه المناطق كونيا مناطق 
انتقالية ألنيا تجمع ما بين خصائص او صفات المناطق الزراعية الريفية من جية 
ووقوعيا في مناطق الظل الحضري او االطراف الحضرية اي انيا واقعة تحت اسم 

ر المدينة ولكن اغمب مظاىرىا من صفات المنطقة االولى اي الريفية وتحتل تأثي
العوائل الفقيرة ذات الدخل المحدود والمنخفض اغمب ساكني ىذه المناطق مجموعات 
سكانية متباينة في طبقاتيا االجتماعية حيث تقوم ىذه المناطق عمى ما تسمى يتريف 

من صفات وعادات وتقاليد تعمل عمى  المدينة وذلك بما يحممو المياجرون الييا
 تغيير نسيج المدينة وطبيعتيا. 

واخيرًا يمكن القول ان العشوائيات السكنية ىي تجمعات سكانية نشأت في       
غياب التخطيط العام، وخروجًا عن القانون وتعديًا عمى امالك الدولة وبالتالي تكون 

افق والخدمات االساسية مثل الماء ىذه المناطق مناطق محرومة من كافة انواع المر 
والكيرباء ونقط الحراسة من الشرطة وغيرىا من الوحدات الصحية والمدارس 
والمواصالت بحيث ال تستطيع وسيمة النقل من الدخول او المرور بيذه االحياء 
السكنية، ونتيجة لحرمان سكان ىذه المناطق من الحد االدنى من المستويات 

ذي ادى الى ان تنتشر فييا كافة انواع الجريمة وتتوطن فييا فئات المعيشية، االمر ال
 خارجة عن القانون وبيا تصبح مثل ىذه المناطق مصدرًا لمعنف واالرىاب.

 -خصائص العشوائيات السكنية: -ثانيًا:
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توصف العشوائيات السكنية بانيا نمو سرطاني غير  -:الخصائص العمرانية . أ
ضمن النسيج العمراني لممدن ومناطق االطراف منتظم يشغل المساحات الشاغرة 

 وبيا مباني غير متجانسة تبنى عادة من مواد بناء طبيعية المظير.

فالطرق والشوارع فييا ىي االخرى تكون ضيقة وغير قادرة عمى استيعاب           
المسارات  حركة السيارات فيي تتسع في جية وتضيف في جية اخرى وغير متساوية

ة. وان سبب ضيق تمك الشوارع بسبب التجاوزات الغير قانونية من قبل وغير منتظم
سكان تمك العشوائيات. وان عممية التجاوز ستستمر كمما ازداد عدد سكان تمك 
العشوائيات وبيا تزداد مطالبيم من االراضي السكنية التي يمكن الحصول عمييا من 

 خالل التجاوز عمى محرمات تمك الشوارع والطرق.

اما من حيث مواد البناء فيي في بعض البمدان العربية ما ىي اال عبارة عن       
مباني من الكارتون واالخشاب كما ىو الحال في الخرطوم عاصمة السودان، وفي 
مصر تسمى ب مدن الصفيح، وفي السعودية تبنى من خرسانات وفي اليمن تبنى 

 خميط من الزنك والقش والكارتون.

يث نمط البناء فأن العشوائيات السكنية غاليًا توصف بالعمارة اما من ح         
الريفية والسبب ألنيا نتاج المستوطنين ريفيين جمبوا ىذا النمط من االرياف، لكن 
بعض الدراسات اوضحت ان ىنالك اختالفًا شاسعًا بين النمطين فالنمط الريفي يبنى 

باني فييا تتجو دائمًا نحو الشمال عمى اسس اجتماعية وبيئية رغم بدائيتيا اال ان الم
تالفيًا لمواجية اشعة الشمس وتم تصميميا مع االخذ بنظر االعتبار الوضع 

 االجتماعي في الريف.

اما من حيث التكوين العمراني والذي يعد من اىم خصائص العشوائيات       
راني السكنية التي تستميم من بيئة المنطقة خصائصيا التي وصفت بأنيا تكتل عم
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وتراكمات لمباني غير منتظمة ليست عمى اسس ىندسية لتعطي نسيج عمراني 
متشابك وغير متجانس ويعطي انطباع بالعشوائية وعدم التنظيم خاصة المباني 

توجد فييا مالمح معمارية جيدة تنتيي في الغالب باسطح  الفقيرة سيئة التشطيب، وال
لبناء مختمفة ومتنوعة وشوارع غير منتظمة وعناصر مكدسة وخميط من ادوات ا

 مزعجة بسبب ضوضاء واتربة حركة السيارات عمى تمك الشوارع غير المبمطة.

ىنالك عالقة شديدة االرتباط بين طبيعة السكن واالمراض،  -الخصائص البيئية: . ب
فكمما كان السكن اكثر سوءًا كمما ظيرت االمراض الصحية بشكل واضح مثمما 

يقيا من امراض عديدة مثل االمراض المعدية مثل شيده الكثير من دول افر 
وامراض السل وىذا لو  –االلتياب الرئوي  –االسيال  -النزالت المعوية -الكوليرا

والذي ينتشر في الدول النامية  سكن الرديءعالقة بارتفاع معدالت التزاحم في الم
 الفقيرة.
العشوائية السكنية  ءلألحيامن الخصائص العامة والمميزة  وىنالك العديد      

الحديثة التي تنمو في اغمب الدول النامية وىي خصائص قاسية عمى النفس 
االنسانية وغير مالئمة لمحياة، حيث تتسم ىذه المساكن العشوائية باالزدحام 
الشديد عمى مستوى السكن في الغرفة الواحدة تصل من خمسة الى ستة 

ه االحياء عبارة عن غرفة نوم اشخاص، والكثير من العشش او الشقق في ىذ
واحدة مع مطبخ صغير جدًا وقد يكون مجرد موقد خارج الغرفة او مجرد طباخ 
صغير وجميع افراد االسرة ينامون في الغرفة نفسيا. وكذلك ىنالك ازدحام موجود 

الواحد وتبدو  2نسمة/كم011.111في الحي السكني ككل والذي قد يصل الى 
 شخص في ذات المرحاض والحمام. 011 االمور مرعبة عندما ترى

ان معظم المساكن التي تتطور االن في االحياء الفقيرة مبنية بطريقة          
عشوائية ال تصمد امام الظروف الجوية مثل الخشب والصفيح والعش والطين، 
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وىي عشش غير محصنة امام التقمبات الجوية ويسيل انييارىا عمى رؤوس 
ن ساكنييا مشغولين باستمرار بصيانتيا والبحث عن وسائل ساكنييا، وليذا نرى ا

 بدائية إلبقائيا.
نالحظ ان العديد من سكان المناطق العشوائية يبقون عمى اتصال مع         

الحياة الريفية ذات المساحة الواسعة من خالل تربية الحيوانات كالماعز والدجاج 
الحيوانات المزيد من القاذورات  مما يفاقم المشاكل الصحية فييا، حيث تنشر ىذه

وتساعد عمى انتشار الحشرات وخاصة الذباب والبعوض وبعض الحيوانات مثل 
الفئران والجرذان. ىذا فضاًل عن االمراض االجتماعية التي ال حرج من 
ممارستيا في تمك االحياء منيا المخدرات وتجارتيا والسراق والمجرمون بمختمف 

 ابات.اشكاليم والدعارة والعص
وال توجد خصوصية في العشوائيات السكنية المكتظة بالسكان وتحديدًا      

العشش منيا الن الناس وىم في كل ركن وزاوية والن المنازل منكشفة ويستطيع 
 االخرون رؤية الشخص في اكثر االماكن خصوصية.

فضاًل كذلك ضياع الكثير من المواقع االثرية اليامة مثمما حصل في القاىرة،     
عن ان االمر ال يقف عند ىذا الحد وانما يمتد ليستمر حتى االشجار التي تدمر 
ىي االخرى بسبب ساكنييا واستخدام موادىا االولية ) االخشاب( في البناء او 
ألغراض التدفئة. فضال عن ان لالزدحام السكاني والسكني وما ينجم عنو من 

 ال واالمراض النفسية.امراض تؤدي الى زيادة نسبة الوفيات لألطف
السكنية مصدرًا لميد العاممة  تعد العشوائيات -:ج. الخصائص االقتصادية

الرخيصة والمتوفرة في المدن وباستمرار، وان تدني مستويات االجور في مثل ىذه 
المناطق تعود الى تشجيع االستثمار الذي يقوم بو اصحاب رؤوس االموال، 

البناء واالستثمار فييا من جية، ومن جية  والسبب يعود الى انخفاض تكاليف
 اخرى فان االستثمار ىذا يؤدي الى خمق فرص عمل لسكان ىذه المناطق.
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العشوائيات السكنية تخدم النظام الرأسمالي السائد وذلك الن  لذلك فان      
انخفاض اجور العمل سوف يقمل من تكاليف العمل في مجال الصناعة 

دي الى تراكم رؤوس االموال واقامة المشاريع الجديدة والخدمات االمر الذي يؤ 
وبالتالي زيادة الطمب عمى االيدي العاممة الرخيصة وىذا االمر سيؤدي الى زيادة 

 ارباح الرأسماليين.
وان توفر فرص العمل لسكان ىذه المناطق العشوائية يعني زيادة التكاثر      

االبقاء عمى العشوائيات الفقيرة والتي السكاني في تمك االحياء السكنية الفقيرة، و 
ىي من مصمحة الرأسماليين بسبب الفوائد المادية التي يجنونيا بأستمرارية تزويد 
ىذه االحياء بالمواد الالزمة لمبناء، وربما من مصمحة الحكومة ايضًا تمكين 

ن الرأسماليين كي يقوموا بشراء اراضي في اماكن بعيدة واغراء الفقراء بالتخمي ع
عششيم والسكن في اماكن جديدة ضمن بعض التسييالت المالية وىذا ما يؤدي 
الى ىدم المزيد من العشوائيات السكنية لكن دون تقديم جدوى او حل جذري 

 لمشكمة الفقر.
تعد الخصائص السكنية من اىم عناصر  -د. الخصائص السكنية لمعشوائيات:

ا تمثل النسبة العظمى منيا، فنالحظ ان البيئة العمرانية لمعشوائيات السكنية لكوني
وضع المباني التي تم بنائيا عمى قطع اراضي صغيرة تقل في الغالب عن 

( وىذا الحد االدنى المسموح بو لمبناء في بعض دول العالم الثالث كما 2م011)
ىو الحال في دراسة العشوائيات السكنية في بعض الدول النامية ومنيا السعودية 

%( من 02تقسيم االراضي الحضرية، حيث بنيت الدراسة ان )وخاصة عند 
 (.2م01( و)2م01المناطق العشوائية بنيت عمى مساحات تقل عن)

اما من حيث صالحية العشوائيات السكنية التي وضحتيا احدى الدراسات      
% منيا رديئة وتكون حالتيا سيئة 76التي اجريت في ىذا المجال بنيت ان حوالي

 ا التشققات التي تؤدي الى انييار بعض المنازل.وتكثر فيي
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اما نوعية المباني فتؤكد معظم الدراسات التي اجريت في ىذا المجال ان      
معظم المباني في العشوائيات السكنية ىي مباني شعبية مبنية باألخشاب واخرى 

 بنيت من الكتل الخرسانية والحديد المسمح والثالثة من الخشب والصفيح.
اما من حيث عمر االبنية العشوائية فقد بنيت الدراسات التاريخية      

والتخطيطية واالثارية ان اغمب تمك البنايات العشوائية كانت مزدحمة بالسكان في 
مراحل تاريخية متقدمة مقارنة بالعشوائيات ذات الكثافة السكانية القميمة والتي 

 نشأت في تاريخ قديم.
ان اغمب العشوائيات السكنية نشأت بسبب  -:مروره. خصائص حركة النقل وال

انخفاض الدخل الفردي وسيادة الفقر في بمدان العالم الثالث، ليذا السبب فان 
اغمب سكان ىذه العشوائيات تتخذ اماكنيا بالقرب من المدن او الطرق الرئيسية 

تمك المسماة بـ الشريانية الميمة في المدينة والسبب في ذلك يعود الى اىمية 
الطرق لمساكنين من حيث سيولة وانسيابية الحركة من والى تمك العشوائيات 

 وباقل كمفة ووقت معين.
اما الشوارع داخل العشوائيات السكنية نفسيا فيي تتكون من شارع رئيسي        

او شارعين تتفرع منيا عدة شوارع ضيقة ومتعرجة وىذه الشوارع عشوائية البناء 
وغير منتظمة ولم يتبع في بنائيا اي تخطيط البناء او تصميم، لكن تكونت 

 شكل المنطقة التي تمتد فييا.بطريقة تمقائية نتيجة في مسارات متعرجة وتأخذ 
اما فيما يخص عرض تمك الشوارع فأنيا غير منتظمة ومتغيرة تضيق تارة       

وتتسع تارة اخرى بحسب درجة ومستوى ثقافة سكان الوحدات السكنية العشوائية 
التي تقع عمييا او بالقرب منيا وىي عمى االغمب غير صالحة لمرور المركبات 

كة السيارات متعسرة وبالتالي ازدحاميا االمر الذي يسبب بأنواعيا، وتكون حر 
التعاسة والضجر لمساكنين فييا. وعند مرور وسائط النقل في مثل ىذه المناطق 
ترتفع كميات كبيرة من الغبار واالتربة المتطايرة مما يؤدي الى ارتفاع نسبة 



 

9 
 

مى الضوضاء في تمك المناطق ويسيم ذلك في تموث البيئة ومخاطر ذلك ع
 الصحة.


