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 ظاهرة السكن العشوائي في مدينة المرج والمشكالت الناجمة عنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رمزي الجارح محمد ** د. ،فرج عبدهللا حسين* أ. 

 يبيا (ل –جامعة بنغازي  –وم المرج كلية اآلداب والعل –) أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الملخص

ن ها معظم المدتعتبر ظاهرة السكن العشوائي من الظواهر األكثر سلبية التي تعاني من      
سواء في الدول النامية وكذلك العديد من المدن الكبرى في العالم لما لهذه الظاهرة من اعباء 
ومشكالت سواء كانت مشكالت اقتصادية أو اجتماعية أو ديموغرافية أو بيئية أو امنية وغيرها، 

سباب ات، وتختلف اوذلك بسبب انعدام القيم الجمالية في تصميم وهندسة المباني والطرق والخدم
وتداعيات نشوء هذه التجمعات واشكالها ونتائجها ومعالجاتها من بلد ألخر حسب واقع ومستوى 

ونجد أن زحف السكن العشوائي على المناطق الحضرية أدى إلى خلل في النسيج  كل منها.
 هذا أثرالعمراني لشكل مدينة المرج تخطيطياً وبنائياً والتعدي على أطرافها وطمس حدودها و

سلباً في النواحي التخطيطية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. يهدف البحث الى 
دارسة المناطق العشوائية " السكن العشوائي في مدينة المرج" ومعرفة االسباب والدوافع التي 

د دف إلى تحديأدت الى انتشار هذه الظاهرة، وتحديد أماكن انتشار المساكن العشوائية، كذلك ته
مشاكلها وتحليلها والوصول إلى الحلول المناسبة لتلك المشاكل، وقد توصلت هذه الدراسة إلى 
عدد من النتائج تبين من خاللها أن أكبر عدد من المساكن العشوائية تتركز في حي )شقق الضمان( 

زيادة الطبيعية واليليه كل من حي )الكامبو البلغاري وحي الضغط العالي( كما تبين أن للزيادة 
الغير الطبيعية دور في ظهور ونمو ظاهرة السكن العشوائي. وخلصت الدراسة إلى تقديم بعض 
التوصيات التي قد تساهم في إيجاد الحلول المناسبة منها تشكيل لجان متخصصة تعمل على دراسة 

المخططات  األوضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان العشوائيات، كذلك انجاز ما تبقي من
 السكانية، واعتماد مخططات عمرانية جديدة.
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Summary 

The phenomenon of informal housing is one of the most negative phenomena affecting 

most cities, both in developing countries and in many major cities in the world. The 

burden and problems of this phenomenon, whether economic, social, demographic, 

environmental, security and other problems, because of the lack Aesthetic values in the 

design and engineering of buildings, roads and services, the causes and consequences 

of the formation, forms, consequences and treatments of such groupings vary from one 

country to another depending on their reality and level. The sprawl of urban slums has 

led to a disruption in the physical fabric of the shape of the Meadow city, schematic 

and constructional, and encroachment on limbs and obliterating their borders, this has 

had a negative impact on planning, physical, social, economic and cultural aspects. The 

research aims to study the random areas of "random housing in the city of the El-Marg" 

and to know the causes and motives that have led to the spread of this phenomenon, 

and locating the spread of slums, also aimed at identifying and analysing their problems 

and reaching appropriate solutions to those problems, these Study to a number of 

findings showing that the largest number of random dwellings is concentrated in the 

neighbourhood of the security apartments, followed by the Kalambo neighbourhood. 

Bulgarian and the high-Althaman) It has also been shown that the natural increase and 

abnormal growth of the phenomenon of random housing are visible and growing. The 

study concluded with some recommendations that might contribute to the development 

of appropriate solutions, including the establishment of specialized committees to study 

the conditions economic and social of slum dwellers, as well as the completion of the 

remaining population plans and the adoption of new urban plans.                                                             
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 :المقدمة -

أن نشأة أو ظهور األحياء العشوائية ما هي إال استجابة شرعية للتحضر السريع في البلدان      
التي ال تستطيع وال يمكن لها أن تصبح قادرة على توفير إسكان حقيقي لسكان الحضر الذين 

ب دول أغل يتزايدون بوتيرة عالية. ويمكن اإلشارة إلى أن األحياء المتخلفة كظاهرة منتشرة في
العالم النامي والمتقدم تتصف بجملة من الخصائص تختلف حسب طبيعة وعوامل نشأتها من مدينة 

 ألخرى.

ونتيجة للتحوالت االقتصادية في أغلب بلدان العالم أدى الى تغير في طبيعة العمل واإلنتاج      
االلة، وقد نتج عن همال القطاع الزراعي نتيجة ظهور وتطور الدى سكان الريف حيث ادى إلى 

ذلك اهمال المناطق الريفية وهجرة سكانها الى مناطق الحضر مما أدى الى اختالل في األنظمة 
 (.9، ص1002االقتصادية وعالقتها مع الكثافات السكانية )ابو الهيجاء،

على ضواحي مدينة المرج نتيجة  ومن ثم فإن انتشار ظاهرة اإلسكان العشوائي داخل أو     
ات االجتماعية واالقتصادية، والنمو السكاني وزيادة الهجرة الداخلية نحو المدينة، األمر التغير

الذي أدى إلى ظهور األحياء العشوائية، على هيئة أكواخ من الصفيح، وهذه األحياء تفتقر إلى 
أبسط ضروريات الحياة األمر الذي يجعل هذه األحياء أكثر عرضة للكثير من األمراض واألوبئة 

 تيجة تزاحمها وضيق مساكنها وافتقارها للخدمات الصحية.ن

كما يطلق بعض الباحثين والمختصين على هذه األحياء العشوائية، بمناطق اإلسكان     
االنتقالية أو المؤقتة نتيجة الفتقارها إلى الشرعية القانونية من حيث رخصة البناء، أو من حيث 

أراضي تابعة للدولة، ولهذا نجد سكان االحياء العشوائية  ملكية األرض، وذلك ألن أغلبها شيد على
يحجمون عن مطالبة الدولة بتزويدهم بالخدمات ألنهم يعرفون أن مساكنهم غير شرعية ويمكن 

 ترحيلهم في أية لحظة.

كما أن لها تسميات أخرى مثل أحياء الفقراء أو احياء الصفيح او السكن غير الرسمي،     
والتجاوز يعني وضع اليد على أرض ملك للدولة  ديدة "الساكنين المتجاوزين"كذلك توجد تسمية ج

( كذلك تعرف ايضاً بانة 99، ص1002 من دون دفع ثمنها وامتالكها والتصرف بها )الفاضلي،
االستيالء على ارض للدولة واستغاللها للمنفعة الشخصية بإضافتها لسكنة او يتخذها سكنا له خالفا 

 (.122، ص1002 ون. )مرزا،لما يقرره القان
 

 : منطقة الدراسة -

تقع منطقة الدراسة بسهل المرج بإقليم الجبل األخضر الواقع شمال شرق ليبيا وهي 
¯. 00، °10¯. 22شماالً، وخطي طول °21¯. 23، ° 21̄ .12محصورة بين دائرتي عرض 

ا شرقاً فتحدها منطقة شرقاً، وتحدها شماالً منطقة طلميثة، وجنوبا ًمنطقة المليطانية، أم° 12
 (.2العويلية، وغرباً تحدها منطقة فرزوغة، شكل )

وتمثل المدينة أهم المراكز الحضرية بالسهل سواء من حيث مساحتها العمرانية أو كتلتها        
السكانية، ولقد كان لموقعها دور رئيسي في نموها وتطورها، حيث شهدت شأنها شأن المدن الليبية 

ضرياً سريعاً بعد التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها البالد في أعقاب األخرى نموا ح
اكتشاف النفط وتصديره مع مطلع ستينات القرن الماضي، وما ترتب على ذلك من ارتفاع مستوى 

 المعيشة وما صحبه من تطور في معدالت الزيادة الطبيعية والهجرة الى المراكز الحضرية.
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 قة الدراسة( موقع منط1شكل)

 

 Google Earth 2017-المصدر: أعداد الباحث اعتماداً على بيانات: 

 

 :مشكلة الدراسة -

لقد تأثرت مدينة المرج بالظروف السياسية واالقتصادية التي مرت بها ليبيا، مما أدى الي      
ج لذي نتعدة تجاوزات منها التعدي على االراضي الحكومية والخاصة، والتوسع العمراني االمر ا

عنه نمو مناطق عشوائية بشكل سريع خاصة في السنوات األخيرة، االمر الذي أدى إلى انتشار 
المناطق العشوائية المتدنية سواء على أطراف المدينة أو داخلها، باإلضافة إلى استمرار الزحف 

 العشوائي في الهوامش واألطراف الحضرية.

تتحدد في االسئلة التالية والتي بدورها تحدد ابعاد وبناء على ما سبق فأن مشكلة الدراسة     
 المشكلة.

 ما هو واقع السكن العشوائي في المدينة؟ -2
 ماهي أسباب انتشار المساكن العشوائية؟ -1
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 ما هي االثار المترتبة عن ظاهرة السكن العشوائي؟ -2

 أهمية واهداف الدراسة: -

تشكل خلالً في النسيج العمراني  تعد مشكلة السكن العشوائي من اهم المشكالت التي       
والحضري للمدن، والعشوائيات من الظواهر التي ينجم عنها كم هائل من المشكالت االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية والعمرانية واألمنية وغيرها، لذا فال عجب ان تستقطب الظاهرة اهتمام 

 .وتنوع اختصاصاتهم المفكرين والمخططين والساسة والباحثين على اختالف مشاربهم

 وتسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 تحديد أماكن انتشار المساكن العشوائية.  -2
 معرفة أسباب ظهور المساكن العشوائية. -1
 التعرف على المشكالت الناجمة عن السكن العشوائي. -2
ذه هرصد المشكالت البيئية الناتجة عنها وتأثيره على صحة هؤالء االفراد القاطنين ب -9

 التجمعات.
وضع الحلول الممكنة لمشكلة انتشار المساكن العشوائية في ضوء المقومات الطبيعية  -2

 .والبشرية

 :منهجية الدراسة -

ونظراً لطبيعة الدراسة ولتحقيق األهداف السابقة تم استخدام العديد من المناهج البحثية       
ي والمنهج التحليلي، كما وظفت العديد من والتي تم توظيفها من خالل البحث مثل المنهج التاريخ

األساليب البحثية جاء في مقدمتها األسلوب اإلحصائي والصور الفوتوغرافية، كما اعتمدت 
الدراسة على عدد من المصادر تمثلت في الكتابات السابقة واإلحصاءات المنشورة وغير المنشورة 

 لومات الجغرافية. والدراسة الميدانية باإلضافة إلى الخرائط ونظم المع

 ويتكون البحث من ثالث مباحث اساسية هي:

 : أسباب نشأة السكن العشوائي.المبحث األول

 : التوزيع المكاني للسكن العشوائي.المبحث الثاني

 : المشكالت الناجمة عن اإلسكان العشوائي.المبحث الثالث
 

 :الدراسات السابقة -

بعنوان "نحو استراتيجية شمولية لمعالجة السكن  ( وكانت1002 دراسة )احمد ابوالهجاء،      
العشوائي في األردن" حيث تطرق الي تحليل ماهية السكن العشوائي واألسباب التي أدت الي 

 نشؤه في األردن بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.

( تحت عنوان اإلسكان الحضري في العراق للفترة 1002 ،دراسة )طاهر حسو الزيباري     
م، وقد اتضح من الدراسة انه بالرغم من المشاريع واإلنجازات في المجال السكني 2993-2939

اال ان هناك عجزاً كبيراً، ومن ثم فإن القصور على المستويات الكيفية أكبر وأعمق من الجوانب 
الكمية منها االزدحام السكاني وانتشار المساكن العشوائية وعدم توفر الخدمات األساسية، وأوضح 

 كالت الناجمة عن العشوائيات وخطورتها، باإلضافة إلى أسباب العشوائيات وسبل معالجتها. مش
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بعنوان "المناطق العشوائية بمدينة الفيوم" حيث  (1002دراسة )عبد العال، أحمد محمد،      
ن متناولت الدراسة المنا طق العشوائية بمحافظة الفيوم، ومن نتائج الدراسة أن منطقة الشيخة شفا 

أكبر العشوائية من حيث عدد السكان ام منطقة العلواية فهي األكبر من حيث المساحة، وهذا يدل 
 على ان معظم سكان المناطق العشوائية قد توافدوا من الريف إلى المدينة.

( األحياء العشوائية وانعكاساتها األمنية، لقد تركزت 1009دراسة )عبدا هلل العلي النعيم      
 ة على ثالثة محاور رئيسية تمثلت في اآلتي:تلك الندو

طبيعة األحياء العشوائية وأسبابها والمظاهر العامة والمشاكل المصاحبة لها ودراسة 
أفضل الممارسات وتجارب المدن والمؤسسات في معالجة ظاهرة العشوائيات، كما اقتراح الحلول 

 قليمية واإلمكانيات المحلية.لظاهرة العشوائيات في ظل قرارات المؤتمرات العالمية واإل

 :مفهوم اإلسكان العشوائي -

يعد مصطلح )السكن العشوائي( من المصطلحات التي تؤدي الى اللبس باعتبار أن السكن         
غير الرسمي من أبرز صفاته العشوائية وعدم مسايرة نظم البناء والتخطيط العمراني المعمول 

 ، فالسكن العشوائي هو سكن غير قانوني باعتباره مخالفاً لكافةبه، ومن ثم فهو ينشأ وينمو عشوائياً 
، ص 1020االجراءات القانونية المرتبطة بالتخطيط العمراني والبناء" )مصطفى محمد موسى، 

29،23.) 

كما عرف معهد االنماء العربي االحياء العشوائية بأنها مناطق أقيمت مساكنها بدون      
ولة أو يملكها آخرون وغالباً ما تقام هذه المساكن خارج نطاق تراخيص على أرض تملكها الد

الخدمات الحكومية وال تتوفر فيها الخدمات أو المرافق الحكومية لعدم اعتراف الدولة بها )النعيم، 
 (1، ص1009

ويطلق ايضاً اإلسكان العشوائي على أكثر من نوع من اإلسكان، فهو يطلق على العشش      
بنيها األفراد بجهود ذاتية وتتناثر على األراضي الزراعية أو في أي مكان فضاء، واألكواخ التي ي

 أو على مناطق سكنية كاملة قامت دون تسجيل رسمي.

ليطلق على أي مبني يقام دون ترخيص رسمي أو  "اإلسكان العشوائيوقد اتسع مفهوم "
ائي فهو ذلك القطاع من يكون مخالفا لقوانين اإلسكان، ومهما اختلف تعريف اإلسكان العشو

اإلسكان الذي يلجأ إليه األفراد كواحد من الحلول لمشكالت اإلسكان القائمة، ومن ثم فهو يؤدي 
 .(99، ص2999دوراً في تخفيف األزمة على الرغم من اختالف وجهات النظر )عالم، 

شكل أنفسهم وبويمثل اإلسكان العشوائي محاولة من األهالي لتوفير المسكن اعتمادا علي       
( خاصة مع تزايد حدة أزمة اإلسكان، وقلة  عدد الوحدات السكنية Lewis,1965, p8فوري )

المعروضة التي تناسب دخولهم المنخفضة، فلجئوا إلي بناء تجمعات عفوية لم يكن من المقدر 
تعميرها في أي مكان وبأي شكل ودون توجيه وإشراف فقد سبقت احتياجاتهم تخطيط الدولة 

( والمناطق العشوائية في مجموعها هي مناطق ال يجوز البناء عليها قانو 99، ص2999عالم، )
ن يا لكونها إما أراضي زراعية أو أراضي الدولة، أو أراضي غير مخططة وغير خاضعة 

 للتنظيم.

وعليه فإن المناطق العشوائية هي مناطق سكنية عفوية لم تدرج ضمن التخطيط العمراني      
ة تتكون من إسكان غير مرخص في مناطق محرومة من المرافق العامة والخدمات األساسية للمدين

وقد تعددت صور واشكال هذه المناطق وانتشرت على أطراف المدن في بادئ األمر ثم تسربت 
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تدريجيا إلى الضواحي ثم إلى الداخل وقد نشأت هذه المناطق في غيبة من التخطيط العام للمدن 
 (.2، ص1003قوانين المنظمة للعمران )الجبوري، وخروجا عن ال

نجد أن اإلسكان العشوائي يقوم بتخطيطه وبناءه األهالي بأنفسهم على  ومما سبق     
األراضي الزراعية أو أراضي الدولة وغالباً ما تكون هذه األراضي على أطراف المدينة وهي 

 .غير مخططة وغير خاضعة للتنظيم وال يسمح بالبناء عليها

مط وهو ذلك الن»ومن التعريفات السابقة يمكن صياغة تعريف عام لإلسكان العشوائي      
من اإلسكان الذي ينمو وينتشر في غياب القانون واللوائح والتعليمات م والقواعد واإلجراءات، 
وتتم فيه عمليات البناء بأسلوب الجهود الذاتية. وعلى ذلك يرتكز تعريف اإلسكان العشوائي على 

 (.30، ص1002اآلتي: )السيد وآخرون، 

  مخالفة قوانين البناء وتقسيم األراضي التي تمنع تحويل األراضي إلى أراضي بناء دون
 الرجوع إلى السلطات المحلية.

  مخالفة اللوائح والقواعد المحددة لمساحات قطع األراضي وعرض الشوارع وطرق البناء
والكهرباء والصرف الصحي والمواصالت  ومواده، وشبكات المرافق العامة والمياه

 واالتصاالت.

  .مخالفة إجراءات نقل الملكية وتسجيلها 

 المبحث االول: أسباب نشأة اإلسكان العشوائي

يعتبر المسكن أحد الحاجات األساسية لإلنسان وعنصرا مهما يحدد نوع حياته ويوفر        
رد وعلى حالته النفسية. ومكان السكن يعتبر الراحة والطمأنينة واألمان مما يؤثر على إنتاج الف

أمرا حيويا في تحديد وتكوين شخصية الفرد وصحته النفسية والبدنية والخمول واختالل المزاج 
وحتى اإلدمان والجرائم االجتماعية؛ لها عالقة مباشرة بنوع المسكن أيضا وبعض األمراض 

ن لمسكن وبيئة السكن. وقد يعود السبب مواألوبئة ونسبة الوفيات ووزن وطول األطفال ترتبط با
نشوا الحاجة السكنية في مكان معين الى تظافر مجموعة من العوامل أو بعضها، وبشكل عام 

 يمكن تحديد العوامل التي تؤدي إلى نشأة السكن العشوائي فيما يلي:
 

 أسباب ديمغرافية:   -1

 دينة، حيث ساهم اكتشاف النفطوتتمثل في الزيادة المطردة في عدد سكان الحضر في الم     
وتصديره الى تحسن الظروف االقتصادية وارتفاع المستوي المعيشي والصحي للسكان باإلضافة 
إلى وضع الخطط التنموية وتدفق تيارات الهجرة الوافدة مما أدى الى تطور حجم السكان بليبيا 

السكان فقد بلغ عدد السكان ( أن هناك تغير في حجم ونمو 2تطوراً كبيراً. ويتضح من الجدول )
م بزيادة كليه مقدارها 2939نسمة عام  99929م ليصل إلى 2992نسمة لعام  22292الليبيين 

من أجمالي سكان المدينة وبمعدل النمو السكاني بلغ  %9.29نسمة بلغت نسبتها  22222
 2222إلى  م ليرتفع2992نسمة لعام  2902، أما السكان غير الليبيين فقد بلغ عددهم 2.99%

وبمعدل  %2.91نسمه بلغت نسبتهما  1922م، وبزيادة كليه مقدارها 2939ألف نسمة لعام 
 .%2.39، أما معدل النمو اإلجمالي للسكان فقد بلغ 9.32%

" نسمة وبزيادة كليه 91293م قد بلغ عدد السكان الليبيين في مدينة المرج " 1002أما سنة     
. أما السكان غير الليبيين فقد %2.29ل النمو اإلجمالي في حين بلغ معد %2.99مقدارها 
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، بينما بلغ النمو اإلجمالي %1.22-نسمة وقد بلغ معدل النمو السكاني  9320انخفض عددهم إلى 
 .%2.22للسكان 

( تطور حجم السكان ومقدار الزيادة الكلية ونسبتها ومعدل النمو السنوي في مدنية 2جدول )
 م1002-2992للفترة  المرج

 السكان غير الليبيين السكان الليبيين

 فترات

 التعداد

عدد 
 السكان

الزيادة 
 الكلية

معدل  نسبتها
النمو 
 السنوي

عدد 
 السكان

الزيادة 
 الكلية

معدل النمو  نسبتها
 السنوي

191
3 

3133
1 - - - 3991 - - - 

191
3 

3134
3 11113 3.1 3.1 1141 5144 1.3 3.9 

199
4 

1911
1 13533 5.4 5.5 1333 555- 9.3- 9.3- 

599
1 

1519
1 15919 1.1 1.1 3119 1413- 5.3- 5.1- 

 المصدر: التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة.     

وعليه يمكن القول بأن معدالت النمو السنوي للسكان قد اتسمت باالنخفاض التدريجي في        
 .%2.22 %1.02، %2.92م حيث بلغ 1002-2992الفترات التعدادية من 

وهنا نالحظ أن معدل النمو السكاني كان مرتفعاً في فترة السبعـينات ويرجع ذلك إلى       
زيـادة معدالت المواليد بصورة كبيرة و انخفاض معدالت الوفيات نتيجة للعوامل التي طرأت 

ض فعلى المستوى الصحي والسيطرة على األمراض واألوبئة أما في فترة الثمانيات فقد انخ
معدل النمو السكاني، ويرجع هذا االنخفاض إلى الظروف االقتصادية التي مرت بها الدولة 
منها انخفاض سعر النفط ودخول ليبيا في حرب تشاد وهذه الظروف نتج عنها قلة فرص العمل 
للشباب وانعكس سلباَ على معدالت الزواج كما كان إللغاء بعض االمتيازات التي كانت تمنح 

ن اثر في انخفاض معدالت المواليد. أما في فترة التعداد األخيرة فقد شهدت تدني في للمتزوجي
معدالت النمو السكاني ويعزي هذا التدني إلى انخفاض معدالت الوفيات بصورة كبيرة مع 

 تدني معدالت المواليد. 

لغير ا وفضالً عن دور الزيادة الطبيعية في تطور حجم سكان مدينة المرج فأن للزيادة      
( أن 1طبيعية "الهجرة" دورها البارز في حجم ووتير هذا التطور فمن خالل بيانات الجدول )

.فقد احتلت مدينة بنغازي %29.1م فقد بلغت  2992أعلى معدل للهجرة الوافدة في تعداد عام 
 نالصدارة بين مناطق المهاجرين الوافدين الى مدينة المرج، حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدي

من إجمالي المهاجرين الوافدين، يليها منطقة الجبل  %99.2( مهاجراً وبنسبة 1231)
، في حين احتلت %22.2( مهاجراً وبنسبة 902األخضر، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين )

مدينة مصراته المرتبة الثالثة بين مناطق المهاجرين الوافدين الى مدينة المرج حيث بلغ عدد 
، ثم تأتي مدينة الخمس في المركز الرابع بعدد %22.0( مهاجراً وبنسبة 229المهاجرين )

من إجمالي الوافدين ثم  %2.9( مهاجراً وبنسبة 900من المهاجرين الوافدين البالغ عددهم )
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، ثم يليها مدينة  %2.9( وبنسبة 232مدينة طرابلس حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين )
، ثم تأتي مدينة الزاوية حيث  %9.9( مهاجراً وبنسبة 130جرين )الخليج حيث بلغ عدد المها

، ثم مدينة سبها حيث بلغ عدد  %9.2( مهاجراً وبنسبة 192بلغ عدد المهاجرين الوافدين )
  % 2.0( مهاجراً وبنسبة 231المهاجرين الوافدين )

 -992لمرج للفترة ( التوزيع العددي والنسبي للمهاجرين الوافدين إلى مدينة ا1) جدول

 م 1002

 م.1002-2992ـالتعداد العام للسكان 2:المصد            

 

حيث بلغ عدد  %9.1م فقد بلغ معدل الهجرة الوافدة الى المدينة في حدود 1002أما سنة      
( مهاجراً. واستمرت مدينة بنغازي في احتالل الصدارة في عدد المهاجرين 1992المهاجرين )

، يليها منطقة الجبل %23.1( مهاجراً وبنسبة 2292ى المدينة، فقد بلغ عددهم )الوافدين ال
من إجمالي  %19.2( مهاجراً وبنسبة 321األخضر، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين )

من  %21.2( مهاجراً وبنسبة 290الوافدين. ثم مدينة مصراته حيث بلغ عدد المهاجرين )
 إجمالي الوافدين.

ثم مدينة  %22.1( مهاجراً وبنسبة 229نة طرابلس فقد بلغ عدد المهاجرين )تليها مدي    
من إجمالي الوافدين،  %2.2( مهاجراً ونسبة 209لغ عدد المهاجرين الوافدين )غريان فقد ب

. ثم جاءت %1.3( مهاجراً وبنسبة 32ثم مدينة الخليج حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين )
من إجمالي  %2.3( مهاجراً وبنسبة 20مدينة الخمس بعدد من المهاجرين الوافدين )

 %2.2( مهاجراً وبنسبة 99لزاوية فقد بلغ عدد المهاجرين )المهاجرين الوافدين. ثم مدينة ا
 %2.9( مهاجراً وبنسبة 93من إجمالي الوافدين. ثم يليها مدينة سبها فقد بلغ عدد المهاجرين )

من واقع استطالع الرأي تتعدد دوافع الهجرة الداخلية والتي تكمن أساسا من إجمالي الوافدين. 
عن بعض العوامل المساعدة والتي تسهم في تسهيل حركة  في عوامل الجذب والطرد، فضالً 
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 األسباب االقتصادية: -5

( أن عوامل الجذب االقتصادية في مدينة المرج قد استأثرت 2) تضح من الجدولي
من جملة أسباب الهجرة الى مدينة المرج، ويتصدر االنتقال بسبب العمل الوظيفي  %20بنسبة 
هاجرين للتعين في القطاع العام والخاص، يليه الوافدين بسبب لألفراد الم %22.2بنسبة 

من  %22.2من جملة األسباب، ثم الباحثين عن عمل بنسبة  %23.9تحسين الدخل بنسبة 
 جملة األسباب. 

 ( التوزيع العدد والنسبي لألسباب االقتصادية للهجرة الوافدة إلى مدينة المرج2جدول )

 النسبة العدد أسباب اقتصادية

 14.1 11 االنتقال بسبب العمل

 11.3 94 تحسين الدخل

 11.4 14 البحث عن العمل

 49.9 541 جملة األسباب

 م. 1029المصدر: الدراسة الميدانية 

 

 األسباب االجتماعية: -3

من جملة دراسة  %20.0( ان الدوافع االجتماعية أسهمت بنسبة 9من خالل الجدول )      
من جملة األسباب  %2.0لألفراد الى المدينة فقد حقق دافع وجود األقارب نسبة  الحالة

 من جملة األسباب االجتماعية. %9.2االجتماعية ايضاً الزواج والتي بلغت نسبته 

 ( التوزيع العدد والنسبي لألسباب االجتماعية للهجرة الوافدة إلى مدينة المرج9جدول )

 النسبة العدد أسباب اجتماعية

 4.9 54 وجود أقارب

 3.3 55 الزواج

 19.1 191 توفر السكن

 4.1 59 المشاكل االجتماعية

 1.3 33 أسباب صحية

 9.1 31 التعليم

 49.9 541 جملة األسباب

 م. 1029المصدر: الدراسة الميدانية 
 

بب المشاكل في كذلك بلغت نسبة الوافدين بس %29.2يليها دافع توفر السكن بنسبة      
من جملة العينة، يليها األسباب الصحية والتعليمية وذلك نظراً لما  %2.2الموطن األصلي 

لكل منهما على  %9.2و %2.9تتمتع به المدينة من توفر الخدمات الصحية والتعليمية 
 التوالي.
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قيرة الف وما يمكن قوله: "يالحظ أن اغلب المهاجرين إلى المدينة يعيشون في المنطقة       
النخفاض مستواهم االقتصادي واالجتماعي ووجود اختالفات ثقافية بيتهم وبين سكان المدينة 
األصليين". إضافة إلى ما أكدته بعض الدراسات عن الهجرة الريفية نحو المدن "إن الهجرة 
تركت أثارا سلبية واضحة داخل المجتمع الحضري، وإنها السبب الرئيسي من أسباب النمو 

ريع للمدن الزي نتج عنه نمو عمراني غير منتظم وهذا بدوره كان سببا في ظهور األحياء الس
 المتخلفة". 

ونتيجة لألسباب التي ذكرت أعاله وغيرها فأن الهجرة من الريف الى المدينة تزداد       
ا هيوماً بعد يوم، وهذا ما يزيد في تعميق األزمة ويساعد على افراغ القرى واألرياف من سكان

خصوصاً اليد العاملة الشابة والى هجر االراضي الزراعية وتدهور االنتاج الزراعي والى 
 تخلخل في الزيادة السكانية في الريف.

 

 األسباب اإلدارية:  -3

يؤدي العامل اإلداري دورا بارزا  في انتشار ظاهرة السكن العشوائي نتيجة  ضعف       
، %32طرف الدولة وهذا حسب نتيجة  البحث وبنسبة  وعدم كفاية البرامج السكنية المنجزة من

إلى جانب اإلجراءات التي اتبعتها الدولة من أجل التخفيف من حدة المشكلة، فقد عبر مجتمع 
وتبقي هذه  %29الدراسة بأن هذه اإلجراءات هي مجرد إجراءات ضعيفة ومتأخرة وبنسبة 

ذولة من طرف الدولة وذلك إلنشاء اإلجراءات دون المستوى المطلوب رغم المجهودات المب
مخططات سكانية منها المخطط الشمالي والغربي  من أجل الوصول إلى استراتيجية جيدة 

 وحتي االن.. 1022تتطابق مع حجم األزمة، اال ان المخطط الغربي لم يستكمل بناءه منذ 

ا اهتمام هكذلك األسباب السياسية التي شجعت على انتشار العشوائيات ويندرج تحت     
الدولة لسنوات طويلة بتنمية الحضر وإهمال تنمية الريف مما دفع الكثير من أبناء الريف لسوء 

 األحوال االقتصادية إلى الهجرة إلى المدينة للبحث عن فرص عمل.

 رابعاً: ضعف الرقابة: -4

وهو أحد األسباب الرئيسية في انتشار اإلحياء العشوائية والتأثير على مورفولوجية 
إلحياء الحضرية المجاورة لها، وقد زادت الحالة مع االنفالت األمني، وبعض اإلفراد الذين ا

قاموا باالستيالء على أراضي الدولة وتشييد مساكن عشوائية عليها، وقد ازداد ذلك مع ضعف 
 .1022رقابة الدولة ومؤسساتها المختلفة وخاصة بعد عام 

ة أن تسن سياسات وقوانين عمرانية واضحة وأمام هذا الوضع، صار الزماً على الدول
تدخل ضمن اسًتراتيجية شاملة مبنية على دراسات علمية للتحوالت االجتماعية واالقتصادية 
التي يعرفها المجتمع الليبي وتأخذ بعين االعتبار متطلبات الشرائح االجتماعية ذات الدخل 

 المحدود وذلك ضماناً للحق في السكن للجميع.
 

 ثاني: التوزيع المكاني للسكن العشوائيالمبحث ال

ظهرت المناطق العشوائية إلى ثمانيات القرن العشرين والسيما إن هذه الظاهرة ال تعاني       
 منها مدينة المرج بصفة خاصة وانما المدن الكبيرة والرئيسية في ليبيا ومعظم الدول العربية.
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حياء العشوائية هو معرفة االحياء التي يوجد لذا فان الهدف من دراسة التوزيع المكاني لأل      
بها أكبر عدد من المساكن العشوائية، واالحياء التي يقل فيها، ويعزى ذلك إلى عدد السكان حيث 

 ( وزعت على ثمانية عشر حياً.2922بلغ عدد المساكن العشوائية في مدينة المرج )

توزع بشكل منتظم انما وزعت بنمط ومن ثم نالحظ ان نمط توزيع االحياء العشوائية لم      
ارتبط بعوامل ذاتية واخري موضوعية منها توفر األراضي الشاغرة وكذلك قربها من خدمات 
البني التحتية )الكهرباء، المياه، وشبكة الصرف الصحي( ومن ثم نالحظ ان هناك عالقة بين توفر 

 ئية.األراضي الشاغرة والقريبة من الخدمات وتوزيع االحياء العشوا

( اتضح ان أكبر عدد من المساكن العشوائية تركزت 1( والشكل )2ومن خالل الجدول )    
( من أجمالي عدد المساكن %22.0" وبنسبة )122في حي شقق الضمان حيث بلغ عدد المساكن "

العشوائية على مستوي االحياء العشوائية في مدينة المرج، يليه حي الكامبو البلغاري، وحي 
( لكل منهما على %20.9، %29.2، %29.2الي، والكامبو اإليطالي بنسبة )الضغط الع

(في حين %2.3، %2.0وحي الشركة التركية بلغت نسبتها حوالي ) 200التوالي. اما حي ال 
( %9.2بلغت نسبة كل من الكامبو األمريكي وشقق فلسطين ومصرف الجمهورية والسنغافورية )

 العشوائية.لكل منها من أجمالي عدد المساكن 

 1029( يوضح عدد االحياء والمساكن العشوائية في مدينة المرج2جدول )

 النسبة العدد اسم الحي النسبة العدد اسم الحي

 9.2 92 السنغافورية 22.0 122 شقق الضمان

 9.2 91 العالم 29.2 122 الكامبو البلغاري

 9.0 23 النهضة 29.2 193 الضغط العالي

مصنع  20.9 232 الكامبو االيطالي
 البطاطين

99 1.2 

 2.2 12 مخازن التموين 2.0 209 200ال 

 2.2 12 خزانات المياه 2.3 202 التركية

 2.9 19 خديجة الكبرى 9.2 92 الكامبو االمريكي

 2.0 23 المثابة 9.2 92 شقق فلسطين

مصرف 
 الجمهورية

 0.9 29 المواصالت 9.2 92

   2922   المجموع

 .1029 لمصدر: مكتب الشؤون االجتماعية، بيانات غير منشورة،ا
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( يوضح التوزيع الجغرافي لألحياء العشوائية في مدينة المرج1شكل )

 

 Google Earth 2017-المصدر: أعداد الباحث اعتماداً على بيانات:   

 

موين بلغت نسبتها اما حي العالم والنهضة وحي مصنع البطاطين وحي مخازن الت         
( في حين بلغت نسبة حي خزانات المياه وخديجة الكبرى 2.2%، 1.2%، 9.0%، 9.2%)

من أجمالي عدد المساكن العشوائية  (%0.9، %2.0، %2.9، %2.2والمثابة والمواصالت )
 على مستوي االحياء العشوائية في مدينة المرج. 

ر من أقدم االحياء العشوائية في المدينة وترجع ارتفاع نسبة حي شقق الضمان ألنه يعتب     
حيث ترجع نشأته الي نهاية الثمانيات من القرن العشرين ويمثل النواة االولي لألحياء العشوائية، 
اما حي الكامبو البلغاري والكامبو اإليطالي والكامبو األمريكي فقد نشأت في سبعينيات القرن 

 ديثة.الماضي اما االحياء األخرى فتعتبر كلها ح

 

 :المبحث الثالث: المشكالت الناجمة عن اإلسكان العشوائي

يترتب على العدد الكبير من االحياء العشوائية المبنية داخل المدينة مجموعة من اآلثار       
بناء الثقافية، إذ تتميز مناطق الاالجتماعية و، البيئية والخطيرة في العديد من المجاالت العمرانية

ن المعايير األساسية لنشوء البيئة العمرانية وتغليب الجانب االجتماعي على عملية العشوائي بفقدا
إلى  بفعل موقعها تؤديآثار المساكن العشوائية على المشهد العمراني حيث والتخطيط العمراني و
اختالل الربط بالطرق العمومية ، و تدهور مستوى تجهيز األراضي واألمنالمساس بالصحة و

لى انعكاسات ذلك عالمواقع الحساسة وتوسعها االفقي على حساب األراضي الزراعية وفذ، والمناو
 الجانب االقتصادي. ويمكن حصر أهم الجوانب السلبية للنمو العشوائي فيما يلي:
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 : الجوانب التخطيطية  -2

أن الخصائص التخطيطية لألحياء العشوائية ال تتطابق مع التشريعات والقوانين       
تخطيطية التي كان يمكن اتباعها لجعل هذه المناطق توفر االحتياجات الفعلية لسكانها. منها مثالً ال

عدم انتظام الشوارع الداخلية من حيث الضيق واالتساع، وذلك يعود إلى انعدام وجود بنية تخطيط 
عمراني مما يسبب صعوبة في حركة المرور وصعوبة تصميم شبكات المرافق كما موضح في 

(. كذلك افتقار تلك المناطق بصفة عامة إلى الخدمات العامة األساسية، باإلضافة 2لصورة رقم )ا
الى التكدس واالزدحام وسوء التهوية لهذه المناطق. ويعزي ذلك إلى أن هذه األراضي التي بنيت 

ة يعليها المساكن العشوائية، تم االستيالء عليها عن طريق وضع اليد، ومن ثم فأنه من الناح
القانونية هي مساكن غير رسمية وبالتالي ال تمتد إليها شبكة المرافق العامة مثل المياه والكهرباء 
والصرف الصحي. كذلك فأن بعض هذه المناطق العشوائية تفتقر إلى بنية تحتية سليمة تسمح لها 

 بإدخال شبكة المرافق العامة.

 العشوائية ( صعوبة تصميم شبكات المرافق داخل االحياء2صورة )

 

 .1029المصدر: الدراسة ال ميدانية
 

وبصفة عامة ان الخدمات في العشوائيات تتوزع بصورة عشوائية، وال تخضع ألسس   
وضوابط ومعايير التخطيط العمراني، مع زيادة االعتماد على خدمات المدينة، نتيجة الفتقار هذه 

ت البنية تفتقر المناطق العشوائية إلى شبكا المناطق للخدمات التعليمية، والصحية، والثقافية، أيضا
األساسية، خصوصاً مياه الصرف الصحي، في الوقت الذي تكثر فيها الشوارع الترابية، وتقل 
المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، وهو ما يؤدي إلى تدني مستوى النظافة وصحة البيئة 

 العامة.

 الجوانب البيئية:  -5

لبيئية والصحية التي تزداد خطورتها لتراكمها دون إيجاد حل أو ان ظهور المشكالت ا      
 تشخيص سليم للمشكلة ويرجع ذلك إلي تدني مستوى الوعي لسكان العشوائيات. 

تتميز النفايات المنزلية بزيادة المواد العضوية القابلة للتحلل والتعفن، ولهذا فان عدم        
س المساكن قبل نقلها يؤدي الى أضرار صحية وبيئية تنعكالعناية بجمعها وتركها لفترة طويلة بين 
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كذلك افتقار شبكات الصرف الصحي فيها للشروط الفنية التي  .آثارها على المجتمع الحضري
تحقق سالمة البيئة وسالمة االنسان والتلوث الناتج عن الفضالت الصلبة والسبب بالتأكيد سوء 

من أهم العوامل المهمة في تدهور البيئة. كما إن عدم  الخدمات وارتفاع عدد القاطنين وهذا عامل
وجود التنظيم في مناطق المخالفات جعل شوارعها مثل السراديب، هذا األمر كان سبباً رئيسياً في 
تراكم القمامة أليام وأسابيع محدثة أكبر ضرر بالبيئة، وعدم وجود مساحات خضراء باإلضافة 

 امية والمرافق الصحية.الى عدم وجود امدادات المياه النظ

أيضا بناء المساكن العشوائية بالقرب من الطرق الرئيسية كما هو موضح في الصورة     
( فعند سقوط االمطار تختلط المياه مع مياه الصرف الصحي وتصبح معرضة لخطر 1-2)

ا بعدها هالفيضانات األمر الذي ترتب عنه العديد من الخسائر المادية وناهيك عن اآلثار التي تخلف
 وخاصة الصحية.

 ( توضح وجود المساكن العشوائية بالقرب من الطرق الرئيسية2- 1الصورة )

               
 .1029 المصدر: الدراسة ال ميدانية

 

( اتضح ان هناك العديد من المساكن العشوائية التي يسكنها 9ومن خالل الصورة )      
منهم ابراج الضغط العالي للكهرباء التي قد تتسبب في تسرب ذبذبات  المواطنين تكون بالقرب

تلك االبراج الى المنازل وتتغلغل اشعة هذه االبراج الى اجساد السكان التي تؤدي الي كثير من 
 االمراض الخطيرة.

منها على سبيل المثال امراض على رأسها أمراض القلب، وتشوه األجنة، وسرطان      
إلى تدمير البناء الكيميائي لخاليا الجسم، والمادة الوراثية وتعطيل وظائف الخاليا، الثدي، إضافة 

واضطراب إفراز األنزيمات في الجسم، واضطراب الدماغ، والخمول والكسل وعدم الرغبة في 
 العمل، واضطراب معدالت الكالسيوم، والشرود، والهذيان.
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 العشوائية بالقرب من محطة الضغط العالي ( توضح المساكن9صورة )

 

 .1029المصدر: الدراسة الميدانية       
 

 الجوانب االجتماعية:

التزاحم الشديد للمباني، وعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصوصية، وذلك بسبب      
 بسبب حالة االنغالقتالصق المباني بعضها ببعض، ايضاً تؤدي الى العزلة االجتماعية وهذا 

الثقافي لسكان هذه المناطق بسبب انعدام وسائل الترفيه، والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه 
المناطق العشوائية تعد عشوائية في بنيتها التحتية والمعمارية، فهي أيضاً عشوائية في أماكن 

ثل: حي النهضة، وجودها حيث توجد معظمها وسط األحياء المخططة الرسمية أو على أطرافها م
 ( توضح ذلك.2وحي الضغط العالي والصورة )

كذلك من االثار االجتماعية انتشار الجريمة وكثرة المشاكل االجتماعية وانتشار الفقر، 
وتدني مستوى التعليم والدخل، وقلة المالك، مع ارتفاع معدل البطالة واالنحراف االجتماعي 

 واألخالقي 

 ائي على الطرق الرئيسية( توضح البناء العشو2صورة )

 

 .1029المصدر: الدراسة الميدانية 
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 :النتائج -

ن عدم االستقرار في الجوانب التشريعية والتخطيطية والتنفيذية جعل الجهات التنفيذية أ -2
 المسؤولة عن المخطط األساس تضع أهدافاً عدة وآليات متعددة.

دراسة تبين أنه معظم حاالت المباني رديئة والبناء من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة ال -1
على كامل مسطح قطعة األرض كما أن بعض المساكن بالمنطقة متهالكة، وبعضها من 

 الصفيح وبعضها اآلخر متوسط الحالة.
عدم وجود سياسة إسكانية في مدينة المرج ترتب علية الكثير من المشكالت انعكست على  -2

مدينة. وعدم وجود خطة شاملة وواضحة وهادفة نتيجة غياب المشاريع االسكانية في ال
 التنسيق بين الجهات المعنية واإلسكان.

من المعوقات التي تواجه عمل معالجة العشوائيات هي مسألة التمويل فهناك ظروف  -9
 اقتصادية شهدتها البالد بسبب الحصار وانخفاض سعر البترول.

هور وانتشار ونمو العشوائيات بسرعة كبيره. ان األزمات السياسية أعطت المجال امام ظ -2
 نتيجة غياب الضوابط القانونية.

(، وان عدد المساكن العشوائية بلغ 23تبين من الدراسة ان االحياء العشوائية بلغ عددها ) -2
مسكن في مدينة المرج. ان أكبر عدد من المساكن العشوائية تمثل في حي  2922عددها 

ويرجع ذلك إلى قدم الحي فهو يعتبر من االحياء مسكن،  122شقق الضمان بعدد 
 العشوائية االولي التي نشأة في مدينة المرج.

 

 :التوصيات -

عالجة مشكلة السكن العشوائي والبحث عن أسبابها المباشرة وغير المباشرة، ومعالجة م (2
 الوضع القائم المتراكم.

امل ا وباالستخدام الكوضع برامج وسياسات تستبق توقع ظهور مستوطنات غير مخطط له (1
للمرافق األساسية، كذلك البد من اجراء دراسات دورية للنمو السكاني والنمو في عدد 
األسر، وخطة للسكان الجدد داخل مدينة المرج، والبد أ ن نضع في الحسبان النمو 
الطبيعي للسكان والغير طبيعي للسكان وهذا كله يعتبر نظرة للمستقبل في خطة استراتيجية 

 سنوات قادمة.ل
تشجيع البناء الذاتي وتوفير األراضي المهيئة والقروض الميسرة كحل للتحكم في الكلفة  (2

 ومواءمة إمكانات األسر.
 تجديد المخططات العمرانية المالئمة للتغيرات التي تحصل على بيئة المجتمع. (9
بية اإليجاالبد من التوصل إلى عمل منهج لتطوير المناطق العشوائية في إطار الجوانب  (2

لنمو هذه المناطق، وذلك من خالل تفعيل دور التنمية المستدامة ألنها االساس لعملية 
 Urbanالتطوير، وسمي هذا المنهج أسلوب التطوير ويعتمد هذا المنهج على التطوير، 

Sustainable Improvement .العمراني المستدام 
المساحات الالزمة للخدمات العامة وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالوحدات السكنية و (2

 في المناطق العشوائية.
 تطوير التشريعات القانونية في الحق في السكن المالئم لكل ليبي ولكل أسره ليبية. (9
تشجيع البحوث والدراسات الجامعية للبحث عن أنماط جديدة لمواجهة مشكلة البناء غير  (3

ها، وإدراج األهداف السكانية في الشرعي واقتراح الحلول التي من شأنها الحد من نمو
 األبحاث االقتصادية واالجتماعية.
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للحد من مشكلة السكن يجب تفادي العراقيل االدارية وتسهيل االجراءات الالزمة،  (9
 كإجراءات تحصيل االراضي الصالحة للبناء وتوفير الموارد المالية.

راضي الزراعية ومحاولة كهذه تنمية الريف وذلك من خالل توفير ما يلزم إلحياء اال (20
 ستعمل على ترغيب المهاجرون للعودة الى مناطقهم الريفية.

( مراعاة التكامل بين الريف والمدينة في التخطيط السكاني وذلك عن طريق إعطاء الريف 22
 والمناطق الجبلية حقهم في التنمية لتثبيت السكان للحد من ظاهرة الهجرة.

 

 :المراجع -

 :عربيةالمراجع ال :والً ا

نحو استراتيجية شمولية لمواجهة السكن العشوائي، ( 1002) ابو الهيجاء، احمد حسين -2
 العدد االول، األردن.مجلة الجامعة االسالمية، المجلد التاسع، 

( ظاهرة السكن العشوائي في بعض المدن العربية 1003الجبوري، حنان محمود شكر ) -1
يطية إلمكانيات المعالجة، رسالة دارسة تحليلية ألسباب الظهور وتصورات، تخط

 ماجستير، المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد.
  ."مختار الصحاح"، دار الرسالة، الكويت (2931) الرازي، محمد بن بكر بن عبد القادر -2
، 2939-2993( اإلسكان الحضري في العراق للفترة 1001) الزيباري، طاهر حسو -9

 تماعية واإلنسانية، الهيئة القومية للبحث العلمي، العدد الثامن.مجلة العلوم االج
( االحياء العشوائية وانعكاساتها األمنية، )االنعكاسات 1009) النعيم، عبدهللا، العلي -2

 األمنية وقضايا السكان والتنمية القاهرة. 
ان المناطق العشوائية بمدينة الفيوم، ندوة العمر (1000عبد العال، أحمد محمد، ) -2

 بمصر المجلس األعلى للثقافة، القاهرة. .العشوائي
 .2999 –القاهرة  –( تجديد األحياء الحضرية، مكتبة االنجلو 2999عالم، أحمد خالد ) -9
العشوائيات السكانية المشاكل والحلول، مجلة االمن  (1002) على محمد بهجت الفاضلي -3

 .193دد والحياة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الع
"التكدس السكاني العشوائي واالرهاب"، جامعة نايف ( 1020) مصطفى محمد موسى -9

 .العربية للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة االولى

الطفل في المناطق العشوائية، المركز القومي للبحوث  (2993) مصطفى، عال وآخرون -20
 االجتماعية والجنائية، مصر، القاهرة. 

( مستوطنات التجاوز في مدينة بغداد وبعدها الجغرافي، 1002) مزرا، محمد علي -22
 مجلة كلية التربية األساسية الجامعة المستنصرية بغداد، العدد التاسع واربعون.

 

 :األجنبيةثانياُ: المراجع 

1. Lewis O: the folk –Urban Ideal types Intntlavest .and schoone c: the 

Study of Urbanization .New York 1965. 
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