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 افتتاحية العدد

البحث العلمي ركيزة أساسية وحجر الزاوية يف االرتقاء بالتعليم اجلامعي؛ لذا 
هتدف ىذه اجمللة إىل نشر البحوث العلمية ادلبتكرة يف سلتلف رلاالت اآلداب 

تبادل اخلربات؛ واللغات والعلوم اإلنسانية حيث تتكامل ادلعرفة وتتوحد  العلوم ويتم 
 لتصب مجيًعا يف هنر العلم الذي جيمع بيننا برباطو الوثيق.

فالعلم رحم بُت أىلو، وقد استطاعت ىذه اجمللة أن تتبوأ مكانة مرموقة بُت شىت 
اجملالت والدوريات العلمية؛ وذلك بفضل انتقاء البحوث العلمية اجلادة اليت تنشر 

ة؛ األمر الذي جعل الباحثُت من داخل مصر فيها واليت ختضع دلعايَت علمية متميز 
 وخارجها يتسابقون لنشر أحباثهم يف اجمللة.

وما زالت رللتنا تواصل مسَتهتا العلمية انطالًقا من رسالتها يف النهوض بالبحث 
العلمي وترسيخ أركانو، وإتاحة الفرصة أمام الباحثُت اجلادين لنشر إبداعهم العلمي 

 بناء هنضة علمية وثقافية راسخة. ادلتجدد وادلتميز من أجل

 وفقنا اهلل مجيًعا لالرتقاء بالبحث العلمي يف سلتلف رلاالت ادلعرفة.

 أ.د/ عادل السعدين

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ورئيس رللس اإلدارة  
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 :لخصادل

حتديات كبَتة للحصول على مسكن ضمن حدود القدرة االقتصادية  فقراء احلضر يواجو
 عشوائيات ضمن يف العامل يعيش أكثر من مليار شخصو . ومبا يتوافق مع احتياجاهتم االجتماعية

يصاحب أزمة اإلسكان خلل يف سياسات التنمية . البيئة احلضرية قوماتتفتقر إىل أدىن م
 ة يف ادلدن الكربى على حساب ادلدن الصغَتة والريفية.اإلقليمية، حيث تًتكز التنمية احلضري

لذلك، تلجأ اجملموعات االقتصادية زلدودة الدخل للمناطق العشوائية كأحد اجلهود اجملتمعية 
االستفادة من اذلياكل العمرانية القائمة يف يف  بحثتكمن أمهية الللتغلب على أزمة اإلسكان. 

سكان يف ادلدينة من خلال دتكُت السكان من حتسُت بيئتهم ادلناطق العشوائية لتعزيز سلزون اإل
على  البحث اعتمدالعمرانية واالرتقاء هبا دون إحداث تغَتات ىيكلية تفاقم من أزمة اإلسكان. 

وتقارير موئل  السابقة والدراساتادلنهج الوصفي والنظري من خلال التحليل ادلتعمق للبحوث 
 دالنتشار الواسع للنمو العشوائي يف مكة ادلكرمة، وىو ما يؤكاألمم ادلتحدة. توصل البحث إىل ا

احلاجة اىل حلول عملية بعيداً عن اجتاىات اإلزالة والتطوير الشامل واليت تستنزف ادلوارد احلكومية 
وال تتكيف مع احتياجات السكان. ويؤكد البحث على ضرورة تطوير سلططات لتحسُت 

mailto:waalzamil@ksu.edu.sa
mailto:Moaid22@gmail.com
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دمات األساسية، ودتكُت السكان من تطوير بيئتهم العمرانية العشوائيات القائمة وإمدادىا باخل
 إلدماجهم ضمن السياق احلضري. 

إسكان ذوي الدخل ادلنخفض، مكة  ،اإلسكان: العشوائيات، الكلمات المفتاحية
 ادلملكة العربية السعودية ادلكرمة،

Abstract: 
The urban poor face major challenges in obtaining 

housing within the limits of economic capacity and in line 
with their social needs. More than a billion people in the 
world live in slums that lack the most basic elements of an 
urban environment. The housing crisis is accompanied by an 
imbalance in regional development policies, as urban 
development is concentrated in large cities at the expense of 
small and rural cities. Therefore, low-income economic 
groups resort to squatter settlements as one of the societal 
efforts to overcome the housing crisis. The importance of this 
paper lies in making use of the existing urban structures in 
squatter areas to enhance the stock of housing in the city by 
enabling residents to improve and upgrade their urban 
environment without causing structural changes that 
exacerbate the housing crisis. The research is based on a 
descriptive and theoretical approach through in-depth 
analysis of research, previous studies and UN-Habitat reports. 
The research found the widespread unplanned growth in 
Makkah, which confirms the need for practical solutions 
away from the trends of mass removal and development that 
drain government resources and do not adapt to the needs of 
the population. The research stresses the need to develop 
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plans to improve the existing slums, provide them with basic 
services, and enable residents to develop their built 
environment to integrate them within the urban context. 

Key words: slums, squatter, housing, low-income 
housing, Makkah, Saudi Arabia 

 
 مقدمة -1

 الكربىاليت تواجو العديد من ادلدن  اكل احلضريةظاىرة العشوائيات أحد اىم ادلشتعترب 
% من سكان ادلدن 33أكثر من  إىل أنيف الدول النامية. تشَت إحصائيات األمم ادلتحدة 

. وىذه النسبة (UN-HABITAT, 2016) بالدول النامية يعيشون يف مناطق عشوائية
عند غياب احللول تتفاقم مستقبلا  ديكن أنواليت  تنامي ظاىرة العشوائياتبَتة تعكس الك

من منظور سليب العشوائية  ظاىرة انتشار ادلناطقاألحباث والدراسات  تتناول معظم. اإلسًتاتيجية
. يف حُت أن بوصفها مناطق متدىورة عمرانياً، وال تتلاءم مع النسيج العمراين احلديث مطلق

مبعٌت آخر، متغَت مستقل. كمتغَت تابع وليس  ك يُعرب عنوظهور ىذه ادلناطق يف ادلعادلة احلضرية 
للحصول على  دتكُت فقراء احلضر تعمل على إسكانسياسة  غياب فالعشوائيات جاءت نتيجة

 إن معظم. االقتصاديةوإمكاناهتم االجتماعية ومبا يتوافق مع خصائصهم منتجات سكنية 
الذي مبدأ التخطيط اإلقليمي  سياسات اإلسكان يف الدول النامية ال تأخذ يف عُت االعتبار

ادلدن الصغَتة وادلتوسطة لتحقيق التنمية احلضرية  ومصادر اإلنتاج يففرص العمل يكفل توفَت 
يف هناية  يوىو ما يؤد .(UN-HABITAT, 2003) ادلتوازنة على مستوى الدولة

ادلطاف اىل زيادة معدالت اذلجرة اىل ادلدن الكربى ونقص يف الوحدات السكنية اليت تتلاءم مع 
حدود القدرة االقتصادية للمجموعات زلدودة الدخل وبالتايل انتشار ادلناطق العشوائية كأحد 

 احللول اجملتمعية ألزمة اإلسكان.
سكان احلضر  سجلتعترب ادلملكة العربية السعودية من أكثر دول العامل حتضرا، حيث 

شهدت و . (2323)األمم ادلتحدة،   2318عام يف % من سكان ادلملكة 83نسبة تزيد عن 
ائلة خلال فًتات مراحل من التطورات ادلتتابعة واإلصلازات العمرانية اذلالعربية السعودية ادلملكة 

 ادلكرمة، مكةكزمنية قصَتة، وصاحب ذلك منو سكاين كبَت خاصة يف ادلدن واحلواضر الكربى  
وجدة، والدمام. ىذا النمو ارتبط بضخ استثمارات كبَتة يف ىذه ادلدن  ،وادلدينة ادلنورة، والرياض
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او ادلدن الصغرى.  خلال فًتة قصَتة شلا ساىم يف توليد فرص عمل وخدمات مل تتوفر يف الريف
ىو األمر الذي أدى إىل زيادة اذلجرة الداخلية من ادلناطق الريفية وادلدن الصغَتة إىل ادلدن و 

ونتج عن ذلك ظهور ادلناطق العشوائية. وتعترب  ؛عن فرص العمل واخلدمات ادلناسبة الكربى حبثاً 
ادلناطق العشوائية انتشار عاين من اليت تالعربية السعودية مدينة مكة ادلكرمة من أكثر مدن ادلملكة 

وصعوبة امتلاك مسكن ضمن حدود القدرة االقتصادية للفئات نتيجة لضعف الرقابة البلدية 
انتشرت العشوائيات سواء يف داخل العاصمة ادلقدسة أو على أطرافها  لقد. زلدودة الدخل

وأصبحت . (2319)الزامل و سلشع،   بأسلوب وضع اليد، وبعيدًا عن التنظيمات العمرانية
عوائد اقتصادية  رعمليات اإلزالة أو التطوير الشامل غَت رلدية السيما لتلك ادلناطق اليت ال تد

 حتفز القطاع اخلاص على ادلشاركة يف تطويرىا. 
يف  اإلجيابيةوآثارىا حتاول ىذه الورقة البحثية إلقاء الضوء على ظاىرة اإلسكان العشوائي 

ة. ويعتمد البحث مكة ادلكرم دلدينة أزمة اإلسكان من خلال تطبيق منوذج احلالة الدراسيةحل 
األىداف التنموية  تماشى معي على مبدأ االستفادة من ىذه ادلناطق وتأىيلها بشكل جزئي مبا

العشوائية  وىكذا فإن ادلناطق .للمدينة استقرار السكان وإدماجهم ضمن السياق احلضري يعززو 
ديكن النظر ذلا بوصفها جزء من سياسة حل أزمة اإلسكان لكوهنا تساىم يف زيادة سلزون 

ىذه ادلناطق العشوائية توفر بيئة اقتصاد غَت رمسية . اإلسكان وحتافظ على استقرار فقراء احلضر
ها . وبالتايل فإن احلفاظ علياخلدماتو فرص العمل ، و توفَت اإلسكانوىي بذلك تعمل على 

   .وصيانتها يعد أحد اإلسًتاتيجيات اذلامة اليت تعيد التوازن دلخزون اإلسكان يف ادلدن الكربى
 إشكالية البحث 1-1

مطلقة بوصفها مناطق غَت سلبية بينظر معظم الباحثُت وادلختصُت للمناطق العشوائية 
لقد ركزت . شامل قانونية وال تتماشى مع النسيج العمراين ويتوجب إزالتها أو تطويرىا بشكل

معظم ىذه السياسات على إزالة اذلياكل العمرانية القائمة للعشوائيات واستبداذلا بنسيج عمراين ال 
قيمو تكاليف نزع إن  .وخصائص اجملتمعات العشوائية أو ينسجم مع ظروفهم االقتصادية ميتلاء

 الفعلية القيمةتوفر لألسر لن  والتعويضات اليت تقدم يف حال إزالة ادلناطق العشوائية ادللكيات
؛ وىو ما يساىم مستقبلًا يف ظهور عشوائيات جديدة. كما للمسكن ادليسر ضمن نطاق ادلدينة

أن سياسات التطوير الشامل تستزف ادلوارد االقتصادية للدولة وال تتماشى مع توجهات ترشيد 
ع بأي إمكانات اقتصادية اإلنفاق وال سيما يف حال تطبيقها على مناطق عشوائية واسعة وال تتمت

  ديكن أن جتذب القطاع اخلاص يف عملية تطويرىا.
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ىي بيئات عمرانية متدىورة وتفتقر إىل أدىن  وغٍت عن البيان فإن ادلناطق العشوائية
، ىناك إشكالية ذلك. ولكن بالرغم من يت حتقق متطلبات احلياة الكرديةمقومات البيئة السكنية ال

من إجيابيات حباجة إىل مراجعة من  عشوائياتتلك ال وما تقدمة حول يف الرؤية اإلسًتاتيجي
احملافظة على الرصيد السكٍت يف ادلدينة، يتمثل يف  أبرزىاصانعي سياسات اإلسكان. ولعل 

ذوي الدخل  استيعابعلى عشوائيات وتغطية العجز يف سوق اإلسكان، إىل جانب قدره ىذه ال
لذلك، تكمن . واالقتصادية االجتماعيةظروفهم ادلنخفض يف وحدات سكنية تتكيف مع 

كإسًتاتيجية للتعامل للمناطق العشوائية  إشكالية البحث يف احلاجة اىل تعظيم اجلوانب اإلجيابية 
كحالة   ، وذلك بالتطبيق على مدينة مكة ادلكرمةمع أزمة اإلسكان يف ادلملكة العربية السعودية

 .دراسية
 أهداف البحث 1-2

كإسًتاتيجية للتعامل مناطق العشوائية  لل تعظيم اجلوانب اإلجيابيةيهدف ىذا البحث إىل 
مع أزمة توفَت ادلساكن لذوي الدخل احملدود، وبشكل حيافظ على استقرار السكان وزيادة ادلخزون 

 .كحالة دراسية  وذلك بالتطبيق على ادلناطق العشوائية مبكة ادلكرمةالسكٍت 
 تساؤالت البحث 1-3

 حياول ىذا البحث اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ؟العربية السعودية ما ىو دور ادلناطق العشوائية يف حل مشكلة اإلسكان بادلملكة 
  ما ىي مكامن القوة بادلناطق العشوائية اليت تؤىلها للقيام بدور إجيايب حلل مشكلة

 ؟العربية السعودية اإلسكان بادلملكة
 على ومبا حيافظ احلضري للمدن  العشوائية ضمن النسيج كيف ديكن دمج ادلناطق

 ؟واستقرار السكانالرصيد السكٍت 
 أهمية البحث 1-4

تعترب مشكلة العشوائيات مشكلة عادلية إذا يعيش أكثر من ثلث سكان الدول النامية يف 
دور كبَت يف مناطق عشوائية. ومن مث فإن زلاولة فهم ىذه الظاىرة والتعاطي معها بشكل إجيايب لو 

يف ادلدن  بتحسُت ادلشهد احلضري 2333الرؤية الوطنية  توجهات واستنادًا اىل. معاجلتها
ترشيد اإلنفاق احلكومي، ودتكُت ادلواطنُت من احلصول على مسكن ملائم و السعودية، 

ناطق العشوائية بشكل خيتلف عن تربز أمهية ىذا البحث يف طريقة التعاطي مع ادل .(2316)
على مبدأ أن ادلناطق العشوائية ديكن أن  يركز البحث حيث واألدبيات السابقة،معظم األحباث 
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اجلوانب اإلجيابية للمناطق  يتناول البحث. وبالتايل مشكلة حبد ذاهتا احلل وليست جزء منتكون 
 إن. اقتصاد غَت رمسي للقاطنُت فيهاوتوفَت الرصيد السكٍت  زيادة إسهامها يفمدى العشوائية و 

تطوير اسًتاتيجيات مبتكرة تعمل على استغلال اذلياكل نتائج ىذا البحث سوف تقودنا اىل 
 العمرانية القائمة وتوظيفها مبا خيدم استقرار السكان وحيقق ادللائمة االقتصادية واالجتماعية ذلم.

 مراجعة األدبيات -2
 مفهوم المناطق العشوائية -2-1

سكنية تطورت  مناطقبأهنا  )مناطق وضع اليد( Squatterادلناطق العشوائية تُعرَّف 
احلصول على موافقات حكومية حليازة األرض. إهنا ال تتمتع بأمن احليازة الذي دينع من دون 

نتيجة لوضعها غَت القانوين و  اإلخلاء القسري فادلباين ادلقامة فيها مت بناءىا دون تصاريح حكومية.
. (Alzamil, 2011) شبو القانوين، فإن البنية التحتية واخلدمات عادة ما تكون غَت كافية أو

بنيت  "غَت سلططة" وأمباين سكنية مبنية يف مناطق "سلططة" كما تعرف ادلناطق العشوائية بأهنا 
يف الغالب  سم ىذه العشوائيات. وتت(1996)سليمان، موافقة جهات التخطيط الرمسية  دون

 واالفتقار إىل البنية التحتية واخلدمات االجتماعية ادللائمة بانتشار ادلساكن ادلتدىورة عمرانياً 
العشوائية والتزال الكثَت من األدبيات احمللية ختلط ما بُت مفهوم ادلناطق . (2314)زلمود، 

( وادلناطق ادلتدىورة عمرانيًا حيث يشار للعشوائيات بعبارات عامة ديكن أن مناطق وضع اليد)
تتضمن ادلناطق ادلتدىورة أو العفوية أو حىت مناطق وسط البلد القددية واليت مل ختضع الشًتاطات 

 التخطيط احلديثة. 
 سياسات التعامل مع العشوائيات  -2-2

 من عدم االعًتاف أو التهميش العشوائية ناطقادلالتعامل مع سياسات  طورتتلقد 
ًا كانت السياسات األكثر شيوعدماج االجتماعي.  اإلالتطوير يف ادلوقع و  إىل االجتماعي لسكاهنا

ويف . عمرانيةىدم واستبدال اذلياكل ال دتيل إىلالعشوائية  ناطقيف اخلمسينيات والستينيات يف ادل
االرتقاء بادلناطق العشوائية ضلو ادلساعدة الذاتية من خلال  التدرجييلتحول ، بدأ االعقود ادلاضية

ومشلت ىذه السياسات إضفاء  .(Supriatna, 2017)واحلفاظ على استقرار السكان 
القسري الطابع الرمسي ومنح سندات ادللكية بطريقة تساعد على محاية فقراء احلضر من اإلخلاء 

 . للمدينة ودرلهم يف السياق احلضري
معظم سياسات اإلسكان التقليدية يف البلدان النامية تركز  إىل أن Lim (1987)أشار 

السكان يف  وطُت، وتالعشوائية إزالة اذلياكل العمرانية يف ادلناطقعلى إعادة التوطُت من خلال 
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 مشاريع إسكان عام، قد ال تتوافق مع احتياجات السكان وظروفهم االقتصادية. مناطق أخرى أو
شجعت على  إال أهناأن ىذه السياسات هتدف إىل منع انتشار العشوائيات؛ من رغم وعلى ال

ألن معظم مشاريع إعادة االستيطان اجلديدة مل توفر ادلوارد  ظهور مناطق عشوائية جديدة
على  ادلناطق العشوائيةالسياسات اليت تعتمد على إزالة ة السكان. إن االقتصادية اللازمة دلعيش

ذلا عواقب على البنية االجتماعية  يف مناطق سكنية أخرى نطاق واسع أو إعادة التوطُت
 .(Werthmann & Beardsley, 2008) واالقتصادية لفقراء احلضر

 ادلناطق العشوائية بوصفها بيئة عمرانية متكاملة حتقق الًتابط يف احلقيقة جيب أن ينظر اىل 
االجتماعي بُت السكان وتوفر اقتصاد غَت رمسي. لذلك، فإن سياسات توفَت بيئات عمرانية 

ما  اً غالب جديدة مبعزل عن استيعاب الظروف ادلعيشية ادللائمة سوف يكون مصَتىا الفشل.
بعيدة عن فهم حقيقة احتياجات السياسات القائمة على تطوير مشاريع إسكان جديدة تكون 

 مثل ىذه السياساتحتقيق الكثَت عند االعتماد على  إن البلدان النامية لن تستطيعفقراء احلضر. 
سياسات الناجعة للتعامل مع االنتشار ، فإن العليواليت ال تتوافق مع السياق احلضري احمللي. و 

اخلدمات، والبنية التحتية، ع للعشوائيات تقوم على أساس حتسُت اذلياكل العمرانية القائمة، و الواس
 .(Turner ،2333)وتنمية ادلوارد االقتصادية للسكان كمدخل حلل مشكلة اإلسكان 

 حل مشكلة اإلسكانإيجابيات اإلسكان العشوائي كمدخل ل -2-3
حيدث و  ،أن سوق اإلسكان خيضع دلبدأ العرض والطلبإىل   Lin (2011)أشار 

العجز السكٍت عندما تكون وتَتة بناء الوحدات السكنية أقل من الطلب أو ما يسمى بالفجوة 
يض يف تعو  لإلسكان العشوائييتمثل األثر اإلجيايب . بُت العرض السكٍت والطلب على السكن

البلدان النامية قد تبنت . إن (Ead, 2004) النقص يف الوحدات السكنية يف سوق اإلسكان
، وإعادة التوطُت من اإلزالة الشاملةالعشوائية مثل  ناطقالعديد من االسًتاتيجيات للتعامل مع ادل

خلال برامج اإلسكان البديلة، وحتسُت البيئة احلضرية. ومع ذلك، فإن ىدم ادلستوطنات العشوائية 
ىذه علاوة على ذلك، تؤدي و . (Berner, 2000) ادلساكن استنزاف سلزونيساىم يف 
يج االجتماعي" و "أمناط ادلعيشة" االقتصادية يف إىل تدمَت اذلياكل االجتماعية "النس السياسات

تؤدي يف الواقع إىل العشوائيات  إزالةلذلك، فإن سياسات اإلسكان اليت تدعم ادلناطق العشوائية. 
 .تفاقم العجز يف اإلسكان

النامية ىي عدم قدرة أن أىم ادلشاكل اليت تواجو البلدان إىل  Berner (2000)أشار 
ما يستهدف سوق اإلسكان الفئات اً سوق اإلسكان على استيعاب ذوي الدخل ادلنخفض. غالب
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: 73-33يف ادلقابل، ىناك ما يقرب من اقتصادية.  عوائد لتحقيق وادلرتفعذات الدخل ادلتوسط 
دية القوة من السكان يف البلدان النامية غَت قادرين على دخول سوق اإلسكان بسبب زلدو 

اإلسكان ) الذي يتوافق مع الفئات االقتصادية ىناك مشكلة يف نوعية العرض السكٍت. الشرائية
يف سوق اإلسكان الرمسي  Affordable housing اإلسكان ادليسور التكلفة إن. سر(ادلي

 أصبح سلعة نادرة بسبب ادلضاربة العقارية، وارتفاع األسعار، ونقص الدعم احلكومي. يف معظم
البلدان النامية، يعاين أصحاب الدخل ادلنخفض من عدم القدرة على دخول سوق اإلسكان 

. لذلك، فإن األثر اإلجيايب (Rahman, 2004)ادلعروض السكٍت بسبب نقص التنوع يف 
حدات سكنية لإلسكان العشوائي يكمن يف إعادة التوازن إىل سوق اإلسكان من خلال توفَت و 

 .ضمن القدرة االقتصادية لألسرة
رلرد  البيئة السكنية اليت توفرىا ادلناطق العشوائية ليستأن  Turner (2333) ويعتقد

ىم  العشوائيات. لذلك، فإن سكان للسكان أسلوب حياة ومنط معيشيوحدات سكنية بل 
وفق ىذا ادلنظور، ديكن للجهات  .تشكيل البيئة العمرانيةيف األجدر بتحديد احتياجاهتم 

احلكومية ذات ادلوارد احملدودة أن تعمل على حتفيز السكان ضلو حتسُت بيئة ادلناطق العشوائية بداًل 
من إزالتها. إن إدارات ختطيط ادلدن ديكن أن تتوىل تطوير اللوائح والقوانُت اليت تدعم مشاركة 

 حتسُت البيئة العمرانية وتقدًن التمويل اللازم لصيانة ادلساكن والطرق اجملمعات العشوائية يف
 واخلدمات العامة.

العديد من البلدان النامية تعاين من عدم وجود سياسات إسكان مدعوم تستهدف إن 
ال  كلهاوجودة مواد البناء   ،ومعدالت البناء ،سياسات تقسيم األراضيفذوي الدخل ادلنخفض. 

نوع االجتماعي والثقايف واالقتصادي. على سبيل ادلثال، يف نيجَتيا سامهت تتوافق مع الت
سوق  انتعاشالتعقيدات اإلدارية والتنفيذ البطيء وإجراءات احلصول على ادلوافقات احلكومية يف 

دلناطق ألثر اإلجيايب ا . إن(Jibril, 2006)عن البَتوقراطية احلكومية  اً اإلسكان غَت الرمسي بعيد
خلق اقتصاد غَت رمسي يوفر العديد من فرص العمل للسكان، مثل اإٍلسكان العشوائي يتمثل يف 

، والبيع يف الشوارع ،والتطريز ،احلرف اليدوية، ورعي احليوانات، واخلياطة، وحضانة األطفال
سوق إسكان بديل أنشئ ىذه ادلناطق مبثابة ومجع النفايات وإعادة تدويرىا.  وأعمال البناء،
 . تطوير سياسات إسكان فعالة عجز احلكومات يفللتغلب على  بواسطة اجملتمع

يتمثل  ذي يواجو صانعي سياسات اإلسكانأن التحدي ال Correa (2000) عتقدوي
إلقامة يف ادلناطق العشوائية تكلفة اأقل من  ادلقدمة لفقراء احلضر تكون تكاليف اإلسكان يف أن



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ... إلسكان ذوي الدخل المنخفض  كإستراتيجيةالمناطق العشوائية  

 

152  

 

. إن سكان تلك خارج نطاق الربامج احلكومية باجلهود الذاتية ألنفسهم اليت يوفرىا السكان
بسيطة وغَت مكلفة.  طوير بيئات عمرانيةوادلواد احمللية يف ت اجلهد اجلمعييستخدمون  عشوائياتال

لن توفر للسكان قيمو  تعويضاتإزالة العشوائيات وتقدًن القائمة على  سياساتلذلك، فإن ال
اإلسكان العام أو . وبعبارة أخرى، فان مشاريع تلك العشوائياتالتكلفة الفعلية للمسكن خارج 

أطراف ادلدن غالبا يكون مصَتىا الفشل نظرا ألهنا مل  على ادلناطق السكنية اليت توفرىا احلكومة
. إن سكان ادلناطق العشوائية العشوائياتلك اليت توفرىا ت االقتصاديةالبنية  االعتبارتأخذ يف عُت 

ال تتوفر لديهم خيارات التنقل التقليدية، وال ديتلكون تلك ادلهارات اليت تؤىلهم للعمل يف السوق 
اإلسكان مشاريع  ادلناطق العشوائية ويرفضون اإلقامة يفيف  االستقرارالرمسي، لذلك ىم يفضلون 

 اسًتاتيجيةك( إجيابيات ادلناطق العشوائية  1ويلخص اجلدول رقم ) .(Correa, 2000)العام 
 .حلل مشكلة اإلسكان
 لحل مشكلة اإلسكان إستراتيجيةك( إيجابيات المناطق العشوائية  1جدول رقم )

 اجلوانب اإلجيابية يف ادلناطق العشوائية 

راين
لعم

د ا
البع

 

  إلسكان فقراء احلضر.توفَت البيئة العمرانية اللازمة 
  اىل رخص بناء أو تعقيدات  جتتمتع العشوائيات بادلرونة فبناء ادلساكن ال حيتا

 بَتوقراطية.
  توفر العشوائيات وحدات سكنية متنوعة وقابلة للتعديل حسب احتياجات

 األسرة.
  البيئة العمرانية يف ادلناطق العشوائية يتم تشكيلها غالبًا لتعكس االحتياجات

 االجتماعية واالقتصادية.
  ادلباين السكنية يف العشوائيات دتثل القاعدة اليت ديكن أن تنطلق منها مشاريع

 التحسُت العمراين.
  اذلياكل العمرانية القائمة يف ادلناطق العشوائية توفر على احلكومات جهود

 اإلزالة وإعادة البناء.
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دي
صا

القت
د ا

البع
 

 .تقدًن سوق إسكان بديل 
  السكنية اليت تقدمها العشوائيات أرخص من تلك ادلعروضة يف الوحدات

 السوق الرمسي.
 .ديكن تأجَت بعض الوحدات السكنية لتشكل دخل إضايف لألسرة 
 .تتكيف الوحدات السكنية مع حجم الطلب على اإلسكان 
  تعيد التوازن لسوق اإلسكان وتستوعب الفئات غَت القادرة على الدخول

 لسوق اإلسكان الرمسي.
 بيئة اقتصاد غَت رمسي تتيح فرص عمل بديلو لسكان ذوي  توفر العشوائيات

 .ادلؤىلات ادلتدنية
  .يرتبط سكان العشوائيات باحليز ادلكاين لكونو يوفر مصادر العيش ذلم 
  تعوض العشوائيات احلكومات عن توفَت أراضي أو وحدات سكنية أو برامج

 إسكان مكلفة.
  اإلنفاق اللازم لبناء مشاريع إسكان عام تعمل العشوائيات على ترشيد

 جديدة.

عد 
الب عي

تما
الج

ا
 

 .دتثل العشوائيات البيئة العمرانية القائمة على اجلهود اجملتمعية 
 .السكان ادلقيمُت يف ادلناطق العشوائية ىم أقرب اىل التجانس االجتماعي 
 السكنية. تعكس ادلناطق العشوائية مبدأ ادلشاركة اجملتمعية يف تطوير البيئات 
 .دتثل العشوائيات بديل إسكان قائم على اجلهود اجملتمعية 

، Turner)، (Jibril, 2006)، (Correa, 2000)الباحثان استنادًا إىل: 
2333) ،(Berner, 2000). 

 المنهج البحثي -3
 ظاىرة العشوائيات يف ادلملكةتحليل ل والنظري ىذا البحث يعتمد على ادلنهج الوصفي

. يركز البحث على وتطورىا ومدى إسهامها يف توفَت الفرص السكنية ادلناسبة العربية السعودية
بوصفها من أكثر ادلدن السعودية اليت تعاين  دينة مكة ادلكرمةدل  Case Studyالدراسية احلالة

اليت اجلوانب اإلجيابية من انتشار ظاىرة العشوائيات. يعمل البحث على استخلاص عدد من 
ادللاحظة لعدد . ويستخدم البحث أدوات ديكن تعظيمها كاسًتاتيجية للتعامل مع أزمة اإلسكان
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من أمانة العاصمة  ةاإلحصائي البياناتن فضلا عمن ادلناطق العشوائية يف مدينة مكة ادلكرمة، 
 . ادلقدمة واذليئة العامة لإلحصاء

 النتائج -4
 المناطق العشوائية في مكة المكرمة 4-1

 بالسكان يف ادلملكة العربية السعودية اً األكثر اكتظاظ تعد من ادلدن العاصمة ادلقدسة
% من إمجايل سكان منطقة مكة ادلكرمة 24نسمة ديثلون  118131926حيث يتجاوز سكاهنا 

(UN-Habitat, 2019, p. 24)( 1. وكما ىو موضح من الشكل رقم ) 65ىناك 
وتقدر . السكان: من إمجايل 45 يف مكة ادلكرمة يعيش فيها أكثر من منطقة عشوائية

صاءات احلكومية أن استمرار معدالت النمو العشوائي دون سياسات دلعاجلتها ديكن أن يزيد اإلح
-UN) 2343مليون نسمة حبلول عام  1.5من عدد سكان ادلناطق العشوائية ليصل اىل 

Habitat ،2319) . 

 
 والسكان في مكة المكرمة المناطق العشوائيةتوزيع ( 1شكل رقم )

 .(66، صفحة UN-Habitat ،2319)ادلصدر: 
 أسباب انتشار المناطق العشوائية في مكة المكرمة 4-2

 مناطق مخططة

 مناطق غير مخططة 
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برزت ظاىرة العشوائيات يف العاصمة ادلقدسة كأحد نتائج التحضر السريع يف ادلدن 
ت اإلسكان يف استيعاب اجملموعات ذات الدخل ادلنخفض ضمن مناطق السعودية وفشل سياسا

سكنية تتلاءم مع حدود القدرة االقتصادية لألسر. وانتشرت ظاىرة العشوائيات يف مكة ادلكرمة 
لعدة أسباب منها زيادة العمالة الوافدة واجملموعات اإلسلامية ادلهاجرة، والنزوح اجلماعي من ادلدن 

. فضلًا عن عدم توفَت السكن (2333)الشريف، حتسُت مستويات ادلعيشة الصغَتة حبثًا عن 
إن زيادة الطلب على  ساعد على إقامة التجمعات العشوائية. أو ادلهاجرين وىو ما ادللائم للعمال

ادلخطط الشامل دلكة ادلكرمة اإلسكان ميسور التكلفة ساىم يف ارتفاع األسعار حيث أشار 
يف وحدات سكنية  أسرة تعيش 1331333من  إىل أن أكثر (2339)وادلشاعر ادلقدسة 

وىو ما أدى اىل إقامة  لاير سنوياً  371332دخلهم اقل من  األسر% من 55 أنمستأجرة، كما 
 بعض األسر يف مناطق عشوائية.

قابة البلدية وال سيما يف ادلناطق اذلامشية خارج النطاق العمراين أو تلك إن غياب الر 
الواقعة ضمن ادلناطق اجلبلية الوعرة أو بطون األودية ساىم يف انتشار العديد من العشوائيات 

روض من ادلساكن دلعويف ظل زلدودية ا. (2318)الزامل، لكوهنا مناطق يصعب الوصول إليها 
يف ىذا السوق،  للاستثماروعدم وجود مردود رحبي حيفز القطاع اخلاص  لذوي الدخل ادلنخفض

 ارتفاع، تربز مشكلة لذلكيظل سلزون اإلسكان ادليسر يف حدود أقل من حجم الطلب الفعلي. 
 Housingلزيادة الطلب على سلزون اإلسكان  نتيجة األراضي والعقارات السكنية أسعار

stocks. .وتنتشر ادلناطق العشوائية كأحد اجلهود اجملتمعية للتغلب على أزمة اإلسكان 
 العشوائي في مكة المكرمة لنموأنماط ا 4-3

إىل أن ادلناطق  (2338)أشارت الئحة تطوير ادلناطق العشوائية مبنطقة مكة ادلكرمة 
يت أنشئت على أراضي حكومية أو أملاك خاصة بلا سلطط معتمد، العشوائية ىي ادلناطق ال

التخطيط العمراين احلديثة.  واشًتاطاتادلساحة، وال ختضع دلعايَت  متباينةمناطق غَت سلططة، 
 وتبعا ذلذا ادلفهوم ديكن تقسيم أمناط ادلناطق العشوائية يف مكة ادلكرمة إىل ثلاث أمناط رئيسية:

 بلا تراخيص بناء وىي ادلناطق اليت أنشأت: منظمهغير  عشوائيةمناطق  -أ
Informal وال ختضع ألسس ومعايَت التخطيط العمراين، إهنا مناطق تنتشر  وبعضها بًتاخيص

. يف اجململ، تعاين ىذه ادلناطق من اوخارجه ادلكرمةضمن حدود النطاق العمراين دلدينة مكة 
. وتشمل ىذه ادلناطق معظم وتصعب فيها حركة ادلركبات البنية التحتية، وانعدامنقص اخلدمات 

واليت  ذات االضلدارات الشديدة العشوائيات ادلقامة على أراضي غَت سلصصو للسكن مثل ادلناطق
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وال ديكن معاجلة مثل ىذه العشوائيات تبعًا للائحة تطوير ادلناطق مت االستيلاء عليها بوضع اليد. 
 مية العمرانية االعتيادية.العشوائية من خلال برامج التن

 تلك اليتىي تشمل ادلناطق العشوائية ادلبنية و : و شبه منظمه عشوائيةمناطق  -ب
 ذلاشبو ىندسية ويشار  ذات تقسيمات ت بلا تراخيص بناء ولكنها مقامة على أراضيأأنش

وديكن  Semi-permanent settlementsمبصطلح ادلناطق غَت الرمسية شبو الدائمة 
 Urban العمراين االرتقاءأساليب  استخدامذا النوع من ادلناطق من خلال تطوير ى

Upgrading مساكنهم. حيازةالبيئة احلضرية وفق مبدأ دتكُت السكان من  وحتسُت  
أو  ذات قيمة تارخيية مناطق ادلناطق غَت ادلخططة وتتضمن : وىيالمناطق العفوية -ج

مناطق تدىورت  أهنا. أو تقليديوفق نسيج عمراين عفوي  1973قبل عام أنشأت  مناطق قددية
. ىذه ادلناطق صنفت  إىل مناطق أكثر حداثة األصليُتمع مرور الزمن وىجرىا سكاهنا 

كعشوائيات من كوهنا مناطق غَت سلططة ولكن جيب التعامل معها بعناية فائقة إذا كانت تتضمن 
 ثية وفق اطر احلفاظ العمراين. نسيج تقليدي أو عناصر ذات قيمة تارخيية أو ترا

وفق الئحة تطوير ادلناطق  نستنتج، أن ادلفهوم احمللي للمستوطنات العشوائية وشلا تقدم
واليت أقيمت على  يضم ادلناطق غَت الرمسية واسعىو مفهوم  (2338) العشوائية يف مكة ادلكرمة

واليت  أو العفوية وتلك ادلناطق ادلتدىور عمرانيا Illegal areasوين الغَت دون سند قان أراضي
مع أسس التخطيط احلديثة واليت يشار  يتلاءم أنشئت يف فًتات زمنية متعاقبة بشكل عفوي ال

( توزيع 2. ويوضح الشكل رقم )أو ادلناطق التقليدية القددية إليها غالبا مبصطلح ادلناطق الفقَتة
 حسب نوع ادلنطقة. يف مكة ادلكرمة ادلناطق العشوائية
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 ( أنماط المناطق العشوائية في مكة المكرمة2شكل رقم )

 .(66، صفحة UN-Habitat ،2319)ادلصدر: 
 دور المناطق العشوائية كاستراتيجية لمعالجة أزمة اإلسكان 4-4

يتمثل دور ادلناطق العشوائية كتوجو اسًتاتيجي دلعاجلة أزمة اإلسكان من منطلق احلفاظ 
تمد ىذا على البنية العمرانية القائمة واستغلاذلا بشكل أمثل لزيادة سلزون اإلسكان الرمسي. ويع

التوجو االسًتاتيجي على منح السكان ادلقيمُت احلق باإلقامة يف ىذه ادلناطق بشكل رمسي وىو ما 
يعٍت حتفيزىم لتحسُت بيئتهم العمرانية بشكل تدرجيي. على أن تتوىل اجلهات احلكومية تزويد 

تضمن عمليات ىذه ادلناطق باخلدمات األساسية وادلرافق العامة، وتعبيد الطرق. كما ديكن أن ت
نقاط اتصال مياه وتوفَت  التحسُت اجلزئي رصف بعض الطرق الضيقة وحتويلها اىل شلرات مشاة،

Fire hydrant استخدامها يف احلاالت الطارئة. ديكن 
كتوجو اسًتاتيجي العملية للتعامل مع ادلناطق العشوائية  ( ادلبادئ 3ويوضح الشكل رقم )

نخفض. تعتمد ىذه ادلبادئ على تطوير خطة لتحسُت البيئة دلعاجلة أزمة إسكان ذوي الدخل ادل
العامة للمناطق العشوائية ضمن ادلوارد االقتصادية ادلتاحة. تبدأ ىذه اخلطة مبنح السكان ادلقيمُت 
حق احليازة السكنية، مث تطوير سلططات هتذيبية وخطوط تنظيم للشوارع وتزويد ادلنطقة باخلدمات 

ىذه االسًتاتيجية منح قروض لًتميم ادلساكن أو صيانتها مبا يساىم يف  البلدية. ديكن أن تشتمل
حتسُت ادلشهد احلضري يف ادلناطق العشوائية. وترتكز ادلبادئ العملية للمقًتحة على استغلال 

 عفويةمناطق 
ذات قيمة عفوية مناطق 
 تاريخية
 قديمة عفوية مناطق
 مبنية  عشوائية مناطق

 مناطق رسمية مطورة
عشوائيات ذات 

 مستويات انحدار خطر
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الوسائل واألدوات ادلتاحة وتوظيفها بشكل خيدم التوجو االسًتاتيجي. ويشتمل ذلك اجلهود 
اكن، أو توفَت األنشطة االقتصادية اليت تتلاءم مع احتياجات السكان وتعزز اجملتمعية يف بناء ادلس

 من مواردىم االقتصادية، وحتفيز العمل التطوعي.
إن النتائج ادلستخلصة من ىذه ادلبادئ العملية سوف تقود اىل حتقيق أىداف واقعية  

حتقق مبدأ استقرار تنطلق من احتياجات اجملتمع وتتكيف من ظروفهم االقتصادية. كما أهنا 
 السكان يف البيئة العمرانية، وتعمل على زيادة سلزون اإلسكان ادليسر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة كإستراتيجية إلسكان العشوائي المناطق( المبادئ العملية للتعامل مع 3شكل رقم )
 ذوي الدخل المنخفض

 (Turner, 2000)ادلصدر: الباحثان باالستناد اىل التحليل النظري لـ 
 

مادة  (2338)مراجعة الئحة تطوير ادلناطق العشوائية مبنطقة مكة ادلكرمة استنادًا إىل 
تشجع مشاركة القطاع اخلاص  وال استثمارية[: آلية تطوير مناطق عشوائية ليس ذلا مقومات 14]

ديكن  [: آلية تطوير مناطق عشوائية حباجة إىل معاجلة جزئية عاجلة.18على تطويرىا؛ وادلادة ]
استنتاج أربعة أمناط للمناطق العشوائية ذات ادلقومات اليت تسمح بتبٍت اإلسًتاتيجية العملية 

ار السكان ودرلهم ضمن السياق احلضري دون للتعامل مع العشوائيات، ومبا يساىم يف استقر 

 أهداف واقعية استراتيجية فعالة سياسات عملية

 طرق حل المشكلة
The ways 

 

 الوسائل واألدوات
The means 

 تحقيق النتائج
The ends 

أفضل الطرق لتحسُت ابتكار 
البيئة العامة للمناطق العشوائية 
عمرانيا، اقتصاديا، واجتماعيا، 
ودرلها ضمن النسيج العمراين 

 القائم
 

1 2 3 

اإلمكانات االقتصادية 
اجلهود الشعبية 
أجهزة التخطيط احمللية 
اذليئات اجملتمعية 
تقنيات البناء والتشييد 
 
 

توفَت ادلسكن ادليسر 
زيادة الرصيد السكٍت 
حتقيق ادللائمة االقتصادية 
حتقيق ادللائمة االجتماعية 
دعم استقرار السكان 

 
 

مثل
 األ

الل
ستغ

اال
 

مى
ألس

ف ا
هد

ال
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إحداث تغيَتات جذرية على اذلياكل العمرانية القائمة. وديكن تلخيص ىذه األمناط على النحو 
 التايل: 
  ادلناطق العفوية ذات القيمة التارخيية: وىي تلك العشوائيات احملاذية للمنطقة ادلركزية

 عناصر تارخيية ذات قيمة عمرانية فريدة.واليت جيب احلفاظ عليها لكوهنا تتضمن 
  ودتتاز بالنسيج  1973ادلناطق العفوية القددية: وىي ادلناطق اليت بنيت قبل عام

العضوي التقليدي وادلصنفة كعشوائيات وفق الئحة تطوير ادلناطق العشوائية، وتقع ىذه 
 ادلناطق قريبة من حدود ادلنطقة ادلركزية.

 وىي تلك ادلناطق غَت ادلخططة واليت تقع على ىامش ادلدينة ادلناطق العفوية اذلامشية :
وليس ذلا أي مقومات استثمارية. وديكن استغلال ىذه ادلناطق من خلال حتسينها 

 وتزويدىا باخلدمات األساسية وادلرافق لسد حاجة األسر ذات الدخل ادلنخفض.
  ج نطاق ادلنطقة ادلركزية وال ادلناطق العشوائية ادلبنية: وىي تلك العشوائيات ادلقامة خار

 تتمتع مبقومات استثمارية وليس ذلا جدوى من تطويرىا بشكل شامل.
ويف ادلقابل، ىناك عدد من ادلناطق العشوائية اليت ال ديكن فيها تبٍت اسًتاتيجية التحسُت 

 أو ادلعاجلة اجلزئية وتتطلب اإلزالة أو التطوير الشامل وتشمل:
  تلك ادلناطق الواقعة على مناطق غَت قابلة للاستيطان البشري العشوائيات اخلطرة: وىي

مثل سفوح اجلبال أو األودية أو ادلناطق ذات االضلدارات الشديدة. وتتطلب ىذه 
 ادلناطق إزالتها وإجلاء سكاهنا للحفاظ على سلامتهم.

 ركزية ادلناطق العشوائية ادلبنية: وىي تلك العشوائيات اليت تقع خارج حدود ادلنطقة ادل
ولكن يف مناطق حيوية وذات جدوى استثمارية حبيث ديكن مشاركة القطاع اخلاص يف 

 تطويرىا، على أن يتم إجلاء سكاهنا إىل مناطق إسكان بديل ضمن نطاق ادلدينة.
( مناذج لثلاث أمناط سلتلفة من ادلناطق العشوائية والسياسية 4ويوضح الشكل رقم )

 ادلقًتحة لكل نوع.
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معرضة  عشوائيةمنطقة 

 لخطر االنهيار األرضي
منطقة عفوية قديمة بنيت قبل 

 1773عام 
منطقة عفوية ذات قيمة 

 تاريخية 
السياسة ادلقًتحة: اإلزالة 
خلطورة ادلنطقة وإجلاء 
السكان دلناطق إسكان 

 حديثة

السياسة ادلقًتحة: التحسُت 
العمراين واستقرار السكان يف 

 ادلوقع

ادلقًتحة: حفاظ عمراين السياسة 
 واستقرار السكان يف ادلوقع

 ( نماذج لمناطق عشوائية في مكة المكرمة والسياسات المالءمة لها4شكل رقم )
 .(67، صفحة UN-Habitat ،2319)ادلصدر: الباحثان استنادًا اىل 

 
 الخاتمة -5

االنتشار الواسع للمناطق العشوائية يف مكة ادلكرمة. لقد ناقشت الورقة البحثية إشكاليات 
% من سكان العاصمة ادلقدسة يعيشون يف مناطق عشوائية أو غَت 45أشارت نتائج الدراسة إىل 

سلططة وىو ما يؤكد احلاجة ادلاسة اىل ابتكار اسًتاتيجية عملية دلعاجلة ىذه الظاىرة بعيدًا عن 
مد على التطوير الشامل، أو اإلزالة وإعادة توطُت السكان يف مواقع احللول غَت الواقعية واليت تعت

لذلك، توصي  لقد بينت نتائج الورقة إىل تباين أمناط ادلناطق العشوائية يف مكة ادلكرمة.  أخرى.
زللية دلعاجلة العشوائيات اليت ديكن تأىيلها باجلهود الورقة البحثية بضرورة العمل على تطوير خطة 

لك اليت ال جدوى من تطويرىا بشكل شامل وفق مبدأ دتكُت السكان من اإلقامة يف الذاتية وت
  البيئة العمرانية الراىنة بعد حتسينها وتزويدىا باخلدمات وادلرافق الرئيسية.
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 المراجع -6
  المراجع العربية

 (. أفاق التحضر يف العامل. نيويورك: األمم ادلتحدة.2323األمم ادلتحدة. ) [1]
(. خصائص األحياء العشوائية القريبة من احلرم الشريف يف مكة 2318و. ) الزامل، [2]

 .273 - 247ادلكرمة: قوز النكاسة حالة دراسية. رللة العمارة والتخطيط، 
(. ادلبادئ االسًتاتيجية لتطوير ادلناطق اذلامشية يف 2319سلشع، م. ) والزامل، و.،  [3]

-1ة. رللة اإلمارات للبحوث اذلندسية، مكة ادلكرمة: حي شرائع اجملاىدين حالة دراسي
13. 

(. ادلناطق العشوائية يف مكة ادلكرمة. اجمللة العلمية جلامعة ادللك 2333الشريف، م. ) [4]
 .78-22فيصل، 

. الرياض: اذليئة 2316(. ادلسح الدديوغرايف لعام 2316اذليئة العامة لإلحصاء. ) [5]
 العامة لإلحصاء.

. 2323(. برنامج التحول الوطٍت 2316. )2333رؤية ادلملكة العربية السعودية  [6]
 .2333الرياض: رؤية ادلملكة العربية السعودية 

(. اإلسكان والتنمية ادلستددية يف الدول النامية. بَتوت: دار 1996سليمان، ا. ) [7]
 الراتب اجلامعية.

(. العشوائيات وثقافة الفقر دور الدولة آليات ادلواجهة. القاىرة: 2314زلمود، م. ) [8]
 ر العربية للنشر والتوزيع.مص

(. ملخص تنفيذي للمخطط 2339ىيئة تطوير مكة ادلكرمة وادلشاعر ادلقدسة. ) [9]
الشامل دلكة ادلكرمة وادلشاعر ادلقدسة ادلعتمد كإطار ومرجعية اسًتاتيجية لتطوير مكة 

ىـ. مكة ادلكرمة: ىيئة تطوير مكة ادلكرمة 1462ادلكرمة وادلشاعر ادلقدسة حىت عام 
 شاعر ادلقدسة.وادل

(. الئحة تطوير ادلناطق العشوائية 2338وزارة الشئون البلدية والقروية. ) [13]
 مبنطقة مكة ادلكرمة. الرياض.
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