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ملخص البحث (:)Abstract
يعددد الاندداع العي دوابي مددب دديب التاددر الميددكال

التددي ناندده وب اضلدده تعدداني منهددا بعددل اون العددال و ا ددة ددي الدددون الناميددة٬

األمر الدي يمكدب جرعاعدب وة د ة مااشدرة جلدا ابضايداا دي الة ا دة السدكانية ،وعددم وعدخ

دس مسدتقالية للانداع والت دوير دي

مخ دس المدد  ،ممدا ندتع عندب وةيدكف مل ده انتيدار عيدوابية الانداع اا دف المدد  ،ومدب ممدة اتتظداك سدكاني ب يخضدخ ب ايعددة

الحان جلا هندسة محكمة لسياسة المدينة.
حيث يارض تأمير الاناع العيوابي علا الايئة العمرانية مب الن احدامدب تيدول لل دورة الا درية بسداد انعددام القدي الفماليدة دي

ت مي المااني السدكنية وهندسدة ال درم ومفاوراتهدا ،وممدا بشدف يدب ا مدب اهد اسدااا الانداع العيدوابي هدو عدع

المسدتو

ابقت اا وابعتماعي والسياسي للدولة.

وتهدف هيل الورقة الاح ية الا تناون ظاهرة الاناع العيوابي بمدينة الخمس ليايا  ،وني ية التعد علا ممتلةدا
المناطق التفارية والمساتب عليها ور د اله الميكال

الدولدة وانيداع

الناتفة عنها وابسااا التي نانه وراع م ف هيل التفاو اض .

المقدمة:
ظاهرة الاناع العيوابي هي ظاهرة عالمية ،تتميز ها ابمتدااا
مي ددكلة عمراني ددة جب انه ددا ب يمك ددب

العمراني(.)1

العمرانية لغالاية مد العال ال الث ،وهدي ج

ددلها ع ددب الظ ددروف ابقت ددااية وابعتماعي ددة للمفتم ددخ نأس ددا

حيث تعتار المناطق العيوابية نوعا مب تلاية احتياعا

دد

دي ظاهرهدا

لتحدي ددد مالمد د التة ددويب

ابنسا والتعاير عب تحقيق مت لااتب ابساسية التي عفدزة الدولدة عدب

حلها ( ،)2المنداطق العيدوابية مداهي جب نوعدا مدب الحلدون الياتيدة التدي يلفدأ الليهدا اب دراا لحدف ميداتله ابسدكانية ،وا غدل
النظر ي مواعهة نمو تلف المناطق وعدم اتخاا اعراعا

وسياسا

اقت ااية واعتماعية للحيلولة او انتيارها ،سديدا للدف

الا العديد مب المياتف ابقت ااية وابعتماعية وال قا ية ايضا وابمنية ،وهيا ي ظف غياا قوانيب التخ ديس العم ارندي وتنظدي
الاناع عليها .ب الت امي ابساسية للمد تعد مب اعف تنظي وتوضيخ استعماب

ابراعي المختل ة و ق نسد معينة(.)3

مشكلة البحث (:)The Problem
انتيددر ظدداهرة الاندداع العي دوابي مددد ار ددي معظ د المددد الليايددة ،والتددي ولددد

نتيفددة قدددم المخ

ت ويرها ،وايضا استغالن ترا الوعخ ابمني وغياا المالحقة القانونية او الرااع ابمني.

ددا

الحض درية للمدينددة وعدددم
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تساؤالت البحث
قاددف الادددع ددي هدديل الد ارسددة ب ددد مددب وعددخ بعددد التسدداقب

التساقب :

لتحديددد النقدداز ابساسددية التددي سددترتةز عليهددا الد ارسددة ومددب هدديل

 ما المق وا بالعيوابية ،وما هي ابسااا التي اا
 ما هي ابعرار التي ت احد نيأ

العيوابيا

الا نيأتها ؟
؟

 ماهي ال رم وابساليد التي مب الممكب اتااعها لحف هيل الميكلة ؟ وني ية تفند حدومها مرة ا ر ؟
 ما هي مهام المسدوليب للحد مب هيل الظاهرة ؟
فرضيات البحث
ناع علا الميكلة التي م تحديدها ،سوف ت اغ مفموعة مب ال رعيا

اآلتية -:

 التوعددب للاندداع بيددكف عي دوابي ي ددحاب جهمددان ددي الم دداهي والمعددايير التخ ي يددة التددي يفددد مراعاتهددا ددي
التخ يس.

 الوعخ ابمني و السياسي للدولة لب امر ناير علا نيأ

هيل العيوابيا

والحيلولة اونها.

أهداف البحث:
يهدف الاحث الا تسدليس الضدوع علدا انتيدار الانداع العيدوابي لاحيداع السدكنية ،والماداني التفاريدة ،وال دناعية ،والتعدد علدا

اراعي الدولة بمدينة الخمس ،مب اعف عدم تناميها ووعخ الحلون المناساة لمعالفتها والحد مب انتيارها.
حدود البحث

ت الترنيز ي هيا الاحث علا مدينة الخمس بيكف عام وا ي عينة لمن قة الدراسة الواقعدة علدا طريدق المينداع بفاندد م دنخ

اب ياا.

المنهجية المتبعة ):)Methods
ت اتااع المنهع الو

ي ،و التحليلي الميداني ،واستنتاج الحقابق العلمية والعملية لمواعهة الميكلة المدروسة.

المستهدفون من البحث (:)Targets
المعماريو

وعب عام ،مراتز بحوث ابسكا والاناع ،الفها

ابتاايمية المعنية بالعمارة والتخ يس العمراني.

الكلمات المفتاحية (:)Key Words
التخ يس العمراني  -الاناع العيوابي  -مدينة الخمس ليايا.
تعريفات (:)Definitions
المبنى  :هيكف جنيابي لب سق

غيرها مب الملةيا

المنقولة .

محمون علدا العمددل الو عدد ار والق دد مندب حمايدة وأيدواع الو عد األشدخاو الو الحيواندا

الو

رخصةةة البنةةاء  :جل ي دددر مددب عهددة اب ت دداو للت دري بالمااش درة ددي اعمددان جنيددابية علددا ميددروع معتمددد مددب اللفنددة
المخت ة او القس ال ني متمييا مخ هدف المخ س المعتمد للمدينة ومستوف لفميخ ابشتراطا

المن وو عليها ي القانو

واللواب ال اارة بمقتضال والتي علا عوع استي اع شروطها تع ي الم ار ق شهااة استعمان المانا .
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المناطق تحديد ابراعي بستعماب

معينب وت ني ها الا ئا

االستعمال المخالف  :ال مانا او هيكدف جنيدابي الو اسدتعمان قداب لدارت ب يت دق مدخ ابسدتعماب

موعوع ابستعمان (. )17

لةدف

الدواراة بمخ دس المن قدة

االطار النظري:
العشوائيات :
المناطق العيدوابية هدي نتداج تعداو وشدراتة مااشدرة ديب مدالث اطدراف هدي الدولدة والسدكا المحليديب وال درف ال الدث قدد يكدو
م ددالر اب ارع ددي او المس ددت مريب او الوس د د اع العق ددارييب ،وغالا ددا مد ددا تة ددو من دداطق غي ددر مخ
واستخدمه العديد مدب التعري دا

د ددة عمراني ددا من ددي نيد ددأتها(،)4

للمنداطق العيدوابية وهدي انهدا تلدف المنداطق التدي لد تمسدها يدد المخ دس قدس ال انهدا المنداطق

التي اقيمه بالمفهوا الياتي ( ،)5وايضا هي التفمعا

السدكنية التدي نيدأ

دي غيادة مدب التخ ديس ابقليمدي والتخ ديس العدام

للم ددد ( ،)1وايض ددا ي ل ددق عل ددا المن دداطق الواقع ددة ع ددمب الح دددوا ا ااري ددة أل مدين ددة والت ددي ني ددأ

ابراعي(.)3

دددو مخ

ددا

تقس ددي

مفهوم االسكان العشوائي :
ظهر م هوم ابسكا العيوابي الا ال ورة ال ناعية التي شهدتها لند

مب العال  ،وي لدق علدا هديل المنداطق تسدميا
ا ر يمكب اع ابها مفموعة مب التعري ا

ي القر التاسدخ عيدر لتأ دي بابنتيدار دي انحداع ن يدرة

عديددة ( ،)6ونظد ار لال دتالف النسداي لم هدوم السدكب العيدوابي مدب من قدة الدا

نابتي:

م هوم المعهد العرةي نماع المد لاحياع العيوابية ،بأنها مناطق اقيمه مساتنها دو تر يص و ي ارات تملةهدا الدولدة الو

يملةها ا رو (.)7
امددا تو دديا

ندددوة ظدداهرة السددكب العي دوابي واحيدداع ال د ي المقامددة ددي الرةدداز سددنة 1985م ةاندده ،نددف سددكب يانددا مخال ددا

لقوانيب التنظي المعمون ها وييمف للف القوانيب العمرانية وال حية والسالمة العامة وتم دف

وتضر بالم الحة العامة(.)8

د ار علدا سدكانها وعلدا المفتمدخ

وي لق اس السكب العيوابي علا ال مب المساتب التالية:

 مساتب مييدة علا الراعي مغت اة سواع نانه عامة او ا ة.
 مساتب مييدة علا الراعي مملونة ب ريقة قانونية ولةب ي تقاسي غير معتمدة وةدو تر يص قانوني.
 مس دداتب مي دديدة عل ددا ال ارع ددي مملون ددة ب ريق ددة قانوني ددة و ددي تقاس ددي معتم دددة ،ولة ددب دددو الح ددون عل ددا
ت ار يص ناع( ب تتاخ عااة قوانيب الاناع)(.)9

أسباب انتشار العشوائيات:
هنار اسااا عامة تيتمف عميخ الدون النامية التي تت اق ها مياتف المناطق العيوابية( ،)4منها اضاياا الهفرة مب الريف الا
المديندة واضايداا التوسدخ العم ارندي السدريخ ،لد تسدت خ الحكومدا
ابحتياج الم لوا مب الوحدا

تعتمد علا مخ

ا

ا تفدار التضدخ السددكاني دي وعدخ

دس جسدكانية تغ ددي

السكنية ،مما اا الا لفوع ا حاا الد ف المحدوا جلا ناع مساتنه ب رم غير قانونيدة لد

مدروسة ،ويمكب ارعاع ابسااا التي اا

جلا نيأة هيل المناطق جلا عدة عوامف وهي نابتي(:)1

االسباب االجتماعية واالقتصادية:

 الهفرة مب الريف وألا الحضر ،ونيلف الهفرة العكسية جلا القر الواقعة ي جطار المد الةار .
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 قلة رو العمف بيكف عام و ي الريف بيكف او.
 عد ددع

ابمكانيد ددا

الماايد ددة يقا لهد ددا ت ازيد ددد السد ددعار اب ارعد ددي وم د دواا الاند دداع والوحد دددا

تايرة(.)10

 محاولة ابهالي تو ير المسكب اعتمااا علا ان سه  ،وةيدكف درا
الوحدا

السد ددكنية بمعد دددب

ا دة مدخ ت ازيدد حددة ابضمدة وقلدة عددا

المعروعة.

 امتداا بعل القر نحدو المدد المفداورة لهدا ممدا طغدا علدا مسداحا
ي محاور مقا لة لتلف ابمتدااا

اا جلا تلف المد

العمرانية(.)2

شاسدعة مدب اب ارعدي الزراعيدة ممدا

أسباب تخطيطية وعمرانية:

 عع

ابهتمام بالتنمية :والتي تهدف الا تحقيدق التدواض دي توضيدخ ابسدت ما ار

والحضر للحد مب تيا ار

الهفرة الدا لية للمدينة نتيفة ترنيز ابني ة ابقت ااية يها.

 ج انتي ددار بع ددل ال ددناعا

العيد دوابية وغي ددر المدروس ددة ددارج العمد د ار ل ددر ص اب ارع ددي وع دددم وع ددوا

المسدداتب الةا يددة بسددتيعاا العمددان ،اا لنيددأة بعددل التفمعددا
لها.

 عدم وعوا اراسا

ت

ديب ابقدالي وةديب الريدف

السددكنية العيدوابية ددي المندداطق المفدداورة

يلية لتخ يس مناطق سكنية عديدة ابحتياج ساق الد ارسدة وةدالتي لد يدت ال التدزام

نظام الو عاب ة ناع الو السس تخ ي ية لتلاية حاعة اب راا مب السكب والخدما (.)1
 ق ددور التخ دديس الموات ددد له دديا النم ددو ن ددالتغيير ددي اس ددتعماب

اب ارع ددي وع دددم م ارع دداة قواع ددد التخ دديس

وابرت اع اليديد للة ا ة الانابية ي المناطق المييدة وما يتاعها مب انعدام الم ار ق والخدما (.)9
أسباب سياسية وتشريعية:
هنار عدة اسااا سياسية وتيريعية ب يمكب اغ الها وعدم وععها تحه المفهر لت اا هيل الميكلة ومب اهمها :

 عدم مرونة ابشتراطا

الانابيدة التدي تحدداها القدوانيب المنظمدة للعمد ار والضدرابد الم روعدة علدا السدكب

اا ف المدينة ي المناطق التي يراا ابرقداع هدا ،وهدي مدروسدة سدابقا ،لديلف لفدأ هددبع اب دراا جلدا ال درم
والوسابف غير القانونية للاناع علا ابراعي لا

ال

ة الزراعية.

 التهاو مخ منتهكي القوانيب ومغت اي ابراعي مب قاف الفها
 تعدددا القدوانيب واللدواب لددب المددر واعد

الرسمية(.)1

ددي هددروا سددكا هدديل المندداطق عددب الاندداع ددي وسددس المدينددة ،حيددث

ارت اع التةل دة ون درة القيدوا م دف قدوانيب تقسدي اب ارعدي ،حمايدة الايئدة ،وغيرهدا ،وغيداا السدل ة المدنيدة الو
عدم قدرتها علدا مواعهدة هديل المعددب

ت اري .

الةايدرة ،وقيدام هديل التفمعدا

علدا تقسديما

 اوا خ اسدت مارية تتم دف بقيدام واعدعي اليدد علدا اب ارعدي الحكوميدة تقسديمها جلدا ق دخ

غيدر معتمددة وةددو
دغيرة وةيعهدا جلدا

المحتاعيب نسكب ليو الظروف المالية ال عاة(.)9
 التددأ ر ددي مواعهددة الحدداب

العي دوابية ددي حددان قيامهددا .المي دكلة تادددال

تت اق ت ا ميكلة جنسانية(.)10

ددغيرة ويمكددب القضدداع عليهددا م د
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خصائص المناطق العشوائية:
هنددار

ددابص وسددما

ومعظد هدديل السددما

العيوابية:

الو مالم د ممي دزة للمندداطق العي دوابية ب د ة عامددة وتميزهددا عددب مندداطق ا سددكا األ ددر الرسددمية،

تن اددق علددا عميددخ المندداطق العيدوابية دددون العددال ال الددث ،و يمددا يلددي بعددل السددما

المختل ددة للمندداطق

خصائص اجتماعية :
ابعتماعيددة هددي الخ ددابص الو ال د ا

المرغددوا يهددا مددب الفماعددة وتوعددب سددلونه ،وهددي التددي تعلمه د ال ددرم دديب الحددالن

والحرام الو ال حي والخ أ والفيد والسيع والتدي تحدداها ال قا دة القابمدة م دف التسدام والحدق والعددن وابماندة والفدرالة والتعداو

وا ي ار والقوة وهي الااة اعتماعية للح اك علا النظام ابعتماعي وابستقرار بالمفتمخ.
وعليب ا الخ ابص ابعتماعية لها اور عان ا انتيار العيوابيا
وعف هيا ابسا

او الحد منها

ت تحديد بعل الخ ابص ابعتماعية علا النحو التالا:

 معظ السكا مب لو الد ف المنخ ل ومواراه المااية ععي ة نسايا.
 ا تالف المستويا

 ليس لهالل التفمعا

الحضارية يب دو وحضر و الح.
طابخ حضر معيب يختل

 تدني مستو التعلي وضيااة الفهف والعااا

للف با تالف السكا (.)9

السيئة.

 ارت اع معدن الا الة والفريمة وابنحراف ابعتماعي واب القي.
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خصائص بيئية وعمرانية :
العالقددة التددي ت درةس الايئددة بددالعم ار هددي عالقددة ب يمكددب تفاهلهددا حيددث ا التفمعددا

السددكنية ا ل د تحتددرم الايئددة

وتضددعها ددي عدديب ابعتاددار سددتخلق يئددة عمرانيددة م دريل لهدديا نددا ب ددد مددب تحديددد الخ ددابص الايئيددة العمرانيددة
تالتي:
 النيأة الع وية للمااني وال رم التي ب تت ق مخ ابسس والمعايير التخ ي ية.
اب ارعددي حيددث توعددد الددورو والمسددتواعا

 تدددا ف اسددتعماب

وابس دوام والمادداني التفاريددة متدا لددة مددخ

المااني السكنية.
 نقص المساحا

الخضراع والمناطق الم توحة(.)4

 الايئة :تة ر ي هيل المناطق اليوارع الت ار ية وتقف الو تنعدم يها المنداطق الخضدراع والم توحدة ويتددنا هدا
مستو النظا ة و حة الايئة.
 الخ دددما  :تت ددوضع الخ دددما

ددي تل ددف المن دداطق ب ددورة عيد دوابية وب تخض ددخ لضد دوابس ومع ددايير التخ دديس

العمراني(.)3
 عدددم وعددوا نظددام لفمددخ القمامددة ونظا ددة اليدوارع ،ويكددو الاددديف هددو تفميددخ القمامددة وحرقهددا ممددا ينددتع عنددب
اعرار امنية وتلوث مب ابا نة ال اارة مب الحرم.

 التلدوث الا در مدب حيدث الت داو

دي ابرت اعددا

والتيدكيال

غيدر متناسدقة دي الحفد وشدكف الواعهددا

والتي ياا (.)9
خصائص اقتصادية :
الفاند ابقت اا يلعد اور ناير ا انتيار العيوابيا

لعدة امور اهمها :

 تدني مستو ا ف اب راا.

 معظ العامليب يعملو بالحرف اليدوية ومب العمالة ابعناية الوا دة.
 سكا هيل المناطق بعيديب عب ال محاولدة للت دوير الو اتتسداا مهدا ار
ي سوم العمف(.)4

عديددة تزيدد مدب قددرته ا نتاعيدة

اآلثار السلبية الناتجة عن السكن العشوائي:
لقددد الا النمددو المتسددارع لة يددر مددب المددد الناميددة جلددا ميددكال
ظه ددور العيد دوابيا

اقت ددااية واعتماعيددة والمنيددة وغيرهددا ،ومددب هنددا دددال

ددي الطد دراف الم ددد  .ولد د يقت ددر وع ددوا العيد دوابيا

ابقت ااية وأنما ظهر هيل الميكلة ايضا دي بعدل المدد وال دددون لا

ظاهرة ا سكا العيوابي ا ابنتيار ا غياا الفها
ما ت تقر هيل مناطق السكب العيوابي للخدما

عل ددا الم ددد الت ددي تع دداني م ددب المي ددكال
الدد ف المرت دخ الو المتوسدس وقدد ددال

المخت ة دا توضيدخ األ ارعدي حسدد اسدتعمابتها  .وغالادا

الضرورية نال دحة وال درف ال دحي وابمدب وغيرهدا مدب الخددما

األساسية()11
ونددا بنتيددار هدديل العيدوابيا

يمددار سددلاية علددا المددد مددب عميددخ الندواحي سدواع التخ ي يددة للمدينددة او ابقت ددااية

وابعتماعية وايضا السياسية ومب اه هيل السلايا


للينر وليس للح ر ما يلي:

لق نسيع عمراني ميوهة للنسيع العمراني ابساسي (تلوث ب ر وتخ ي ي وةيئي ) .......
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 عدم تو ر الم ار ق العامة وةخا ب ال رف ال حي بيكف نا ي وسلي مما الا جلا العا ة يئة عمرانيدة
ملومة

علددا

 عدددم تددو ير نهرةدداع الا جلددا اعتددداعا

ددوز الةهرةدداع بيددكف عي دوابي ممددا يدددمر علددا المعدددب

ابنتاعية للةهرةاع
الا جلا انعدام الخ و ية وضيااة ارعة التلوث الا ر

 تال ق المااني وعدم ترر راغا

 ظهددور التخ دديس العيدوابي الندداتع علددب توضيددخ للمادداني الغيددر مدددرو
المساحا

 اا

لاراعي المخ

س دواع نددا

ة للسكب و لق مناطق ميوهب عمرانيآ ومعماريآ

ددي التخ دديس للمن قددة الو

هيل المناطق الا عياع مناطق نايرة مب األراعي الزراعية التي ت تحويلها جلا مناطق سدكنية ممدا

المر علا شكف المدينة نكف
 يدمر الزح

العيوابي لا نية ب تالز استعماب

األراعي مما يدمر علا السكا

 انتيار ابمية وغياا الوعا مب النواحي الايئية و ه سيع للمحا ظة علا الايئة
 تفاهف الفها
الفها

الحكومية لهيل القضية ييكف راغ يب هديل الفهدا

والسدكا ممدا يندتع عندب عددم ال قدة دا

الحكومية والسياسية ا لق يئة معييية مناساة

 احتمالية طمس هوية المدينة ( سواع اعتماعيا – تراميا – تاريخيا – مقا يا )
 مسددتقاف مفهددون للمدينددة وا نابهددا وعدددم اسددت اعه ابعيددان القاامددة للتخيددف واب ددداع ددا لددق يئددة ا ضددف
له (.)12

طرق معالجة المناطق العشوائية:
ا حالة وعوا العيدوابيا

ندأمر مسدل بدب ووعدخ هديل

الميددكلة ددا اطددار الميددكلة وني يددة معالفتهددا نددا ب ددد

مب تحديدد طدرم المعالفدة باقدف ابعدرار والتةدالي
المكب ومب بعل الدراسا

ج

السدابقة يتضد لندا ا لهديل

المي ددكلة م ددالث حل ددون ربيس ددية وه ددي( :جع ددااة تأهي ددف -

هدم وأعااة جعمار  -الدمع يب الحالتيب السابقتيب) .
و ددا حالددة هدددم واعددااة اعمددار هدديل العيدوابيا

سدديكو

الع د دددع ابتا د ددر عل د ددا مس د دددولي التخ د دديس وابس د ددكا
ويتض هيا مب (اليكف .)2
و ا محاولة منا للح اك علدا هويدة المديندة وتخ ي هدا
ت ددا ابع دددر ن ددا محاول ددة جع ددااة تأهي ددف للمن دداطق الت ددا
ت يد ددا هد ددا مد ددرت العي د دوابيا

ومحاولد ددة امفهد ددا د ددا

النسدديع العم ارنددي للمدينددة وتددو ير الخدددما

)13(.

وعليددب ب ددد مددب عدداس هدديل المحدداوب

ابضمددة لهددا

ددا سياسددة مدروسددة لتفنددد الميدداتف التددا تنددتع عنددد اعدااة التأهيددف ومددب هدديل

الضوابس :
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المخت ة ألهالي هيل العيوابيا

وعخ المخ س اا ف النسيع العمراني للمدينة وتو ير نف ما يحتاعب
تحديد الارنامع الزمنا لميروع اعااة التأهيف لهيل العيوابيا
ولت اا ميدكلة العيدوابيا

بيدكف عدام ندا ب دد مدب تحديدد نقداز ربيسدية تتادخ لعددم ظهدور هديل العيدوابيا

مسدتقاال

مما يحا ظ علا اليكف الحضار للمدينة ومب اهمها :
امكانية تو ير ت ار يص للاناع و ق المخ س وتسهيف ابعراعا
تحديد استعماب

األراعي وابسعار المعتمدة بما يتوا ق لةف من قة

التوعية اتفال التخ يس العمراني واستعماب
واعد الدولة مب حيث ناع وحدا

األراعي والتنمية الحضرية

سكنية عديدة اقت ااية

ترشيد المواطب والمكاتد الهندسية ومكاتد محرريب العقوا بالة
الاناع جب بعد التأتد مب ا عراعا

عب نقف الملةية والقيام باألعمان الهندسدية والعمدان

والتحقق مب عدم مخال تها للتيريعا

عمد ددف ري د ددق متابع د ددة لظد دداهرة الان د دداع العيد د دوابي بمختلد د د

والقوانيب والموا

ا

ال نية

الشد ددكالب  ،وابب د ددالغ د ددو ار وللد ددف بالتنس د دديق م د ددخ الفه د ددا

المخت ة()14
االطار العملي (منطقة الدراسة ) ;
تقددخ مدينددة الخمددس شددرم مدينددة ط د ار لس بح دوالي 120
ت ليايا .ومدينة الخمس هدي المرندز ا اار لمحا ظدة
المرقدد وهدي تقدخ دي وسدس المحا ظدة وتحديس هدا عددة
عواحي مب الشهرها المناطق الزراعية وتقخ لادة الةادر
ي الناحية اليرقية لوسس المدينة (شكف .)3
وتعتمددد الخمددس ددي اقت ددااها علددا ميندداع الخمددس ،
وم دنخ ابسدمنه با عدا ة للمنداطق السدياحية الفميلدة
تمدينددة لادددل األمريددة و دديال سدديليب ومتح د

لادددل ضا علددا

للددف شدواطئها الواسددعة وعاالهددا الرابعددة ،وتت د

مدينددة

الخمس تخ ي ها الياكي وانتيار للمااني بيكف عيد وا طاللة المميزة علا الاحر المتوسس .
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حي مصنع االخشاب:
ا ا هنار انتيار عيوابي للوحدا
عدة اتفاها

السكنية وتفاو اض

علا بعل األراعي ،ويالحدظ هديا ابنتيدار العيدوابي دي

مب مدينة الخمس منها حي م نخ اب ياا ،وهو مكا اراسة الاحث ،وهو يقدخ دي ابتفدال الغرةدي

للمدينددة علددا ال ريددق المدددا للميندداع بفانددد م ددنخ اب يدداا يحدددل مددب اليددمان ال ريددق الدرابس دديب مرنددز المدينددة

والميناع الاحر  ،ومب عهة الفنوا حدي سدكني تحده ابنيداع ،ومدب اليدرم مقدر اليدرنة المسددولة علدا تن يدد الحدي
الس ددكني الفدي ددد ،وم ددب الغ ددرا م ددنخ اب ي دداا ،ويال ددس مس دداحة ه دديا الح ددي حد دوالي 445،117م  ، 2نم ددا موعد د
اليكف( ،)4وهو يقخ عمب تخ يس سكني منخ ل حسد مخ س  ، 2000ونما هو موع

ي اليكف( )5والدي

ل د نالحددظ ال تفدي ددد ددي ه دديا المخ ددس بع ددد ،ويحددو ح دوالي  81مانددا قيددد التن ي ددي عددزع منهددا مسددكو  ،امددا ب دداقي
المسدداحا

لد يددت الاندداع عليها،،وايضددا مانددا ورشددة حدددااة ومغسددلة اليددة لسدديا ار  ،ومانددا يحددو  9محددال

تفاريددة

تلهددا تقددخ علددا واعهددة اليددارع ال درابس دديب مرنددز المدينددة والميندداع الاحددر  ،و نالحددظ ايضددا عي دوابية ال ددرم ،وعدددم
انتظام شكف الق خ السكنية اا ف المن قة السكنية ،نما موع

ي اليكف(.)6

الدراس
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الميدانية للحى:
بعددد الزيددارة الميدانيددة للمن قددة الد ارسددة او العينددة العيدوابية ا

د القددون ،وةتتددابخ ال ددور تتضد لنددا ال ددورة بيددكف

اتادر دايددة مدب عالقددة اليدارع الربيسددا هديا المخ ددس العيدوابي الفديدد واسددتدرار مددا ف غيددر قانونيدة للو ددون لهدديا
المخ س العيوابي شكف( )7عارةيب بعرت الحابس نف القوانيب والتيريعا

هدديل المخ

ددا

التا مب الم ترت ا تخضخ لها

واحت درام المخ ددس المعتمددد واحت درام ابر د ة

الخا ددة بالمددارة والتددا ت د الغدداع اع دزاع منهددا امددا ل ددت طريددق
غيد ددر م د ددرح بد ددب او لعمد ددف بعد ددل ابتيد ددار والمحد ددان الغيد ددر

مر

ة ايضا والتا سااه ا تلوث ب ر شكف(.)8

والتا استحدمه مد ار ا عدة استعماب
او اتا دداع قد دوانيب وتيد دريعا

او ا ي ت ار يص

الان دداع ب ددورة تخل ددق يئ ددة غي ددر

حضددارية علددا ابطددالم ممددا يرعددخ نددا الددا ع ددور اندددمر منددي ضمددب ددا ضمددب العيدوابيا

والتخ يس.

وتعتار ظاهرة ابتيار وم ابر ة مرت عديد تعانا منب المدينة ن سها اب ا

قاددف وعددخ قدوانيب للاندداع

دا ال تدرة اب يدرة بحظندا النيداز

الةايددر للمفلددس الالددد للمدينددة ددا ا اضلددة ابتيددار مددب علددا ابر د ة اا ددف مخ ددس المدينددة ددا
للح اك علا شكف المدينة الحضار و ا
وهنا يمكننا القون ا هيل التفاو اض

وة عديدة مب الفها

المخت ة بعد الظروف التا مر

ددوة عريئددة منددب
ها الاالا.

التا تحدث دا طمدس وظي دة ابر د ة دا نونهدا حدق عدام للميداة والمدارة اا

الا الغاع وظي تها الحيوية وتيول شكف اليارع الربيسي والي يعتار مب المدا ف الربيسية للمدينة مب ابتفال الغرةدي
ا مب اتفال الميناع.
و ا اطار ا ر إ العيدوابيا

مدب الانداع الغيدر

مد د ددر ص والخد د ددارج مد د ددب المخ د د ددس او اعتمد د دداا
واراسة يعتار تعدد مدب سداتنا هديل العيدوابيا

علد ددا حقد ددوم الغيد ددر و د ددا عد دددة اتفاهد ددا
التع ددد عل ددا

م د د ال

ددوز الةهرة دداع وسد درقة الخ ددوز

ممددا يدددمر علددا المدينددة وعلددا ال اقددة الةهرةابيددة
لهددا بسدداد ابحمددان الغيددر معلنددب للفهددا

وةهدديا

يكون دوا قددد الحق دوا الضددرر بالمدينددة نكددف وسددكانها
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.وتتض هيل الميكلة مني الوهلة ابولا لزيارة هيل العيوابيا
والسدان هنا مب سم له باتخال القرار ا مد

شكف(.)9

وز الةهرةاع والسدان ابه مب الدي ن دي عمليدة تو ديف الخ دوز

الغير قانونية وهب يتحمف تةل ة هيل ال اقة المستخدمة مب الةهرةاع اا ف هية اب نية العيوابية!.؟

و ددا حددان ت رقنددا الددا قددر هدديل العي دوابيا

للخدددما

وتع ددانا ايض ددا وةي ددكف ناي ددر م ددب ع دددم ت ددو ر دددما

ابساسددية نمستو د

او مرنددز

ددحا مد ال او مدرسددة ....

الان ددي التحتي ددة ( مي ددال الي ددرا وال ددرف ال ددحا ،) .....

انتي ددارها العيد دوابي لد د يفع ددف له ددا ا مالمد د م ددب
د ددا تمديد ددد

الممكد ددب ا تد ددو ر هد ددا ابسد ددس الخد دددما

ددوز الميددال او ال ددرف ال ددحا او حتددا ش دداكة

ال رم التا مب ال عد ا تتو ر ا بعدل ابضقدة
التا نيأ

بساد عيوابية الاناع والتخ يس والتا ب

تت ددو ر ه ددا مع ددايير ت ددمي ال ددرم واليد دوارع اا ددف

ابحياع السكنية والتدا مدب الم تدرت اب يقدف اليدارع
هد ددا عد ددب 6م بمد ددا يسد ددم لسد دديارتيب بد ددالتحرر اا د ددف

اليدارع او ا ميدداتف وتدو ير ممد ار
عاناا ال ريق هديا دا ابسدس

حي سكنا شكف (.)10

للميداة علددا

دورة ب شدارع اا دف

حيث تعتار هيل ابضقة او اليوارع الضديقة مدب اتادر
المعض ددال

الت ددا س ددتواعب المس دددوليب ددا ح ددان م ددا

رشددحه هدديل العي دوابيا
لةا ت ا

الددا اعددااة تاهيددف وت ددوير

الحة للعيش وابستعمان .

وتعتار شاكة ال رم واليوارع هي ابطار ابساسيا ا تخ ديس ابحيداع السدكنية دا
الماانا والوحدا
يتض

السكنية وا ل ي

ي ا انتيارها انتيار عيوابي نما هو الحدان دا من قدة الد ارسدة والتدا

ا ابنتيار العيوابي للمدينة وترر مساحا

او ابست ااة منها ،شكف(.)11

الد ف المحددوا للمدواطب الليادي بسداد
ويدمر الاناع العيوابي علا لو ّ
البسس اليروز ال حية والموا ا ال نية الضرورية  ،داية مب مت لاا
ال الحة لليرا  -جمددااا

د تخ ي هدا،

د انتيدار

الةهرةداع)  ،و ب يدنعكس يمدار

درف مادالس ماليدة علدا سدكب ب تتدو ر يدب

الِانية التحتية (ال ّ درف ال دحي  -الميدال

الاندداع العيدوابي علددا ا ددف المدواطب قددس  ،حيددث ال الاندداع
العي دوابي ل د ي ددان ِ
المسدداحا ِ الخاليددة وغيددر ال ددالحة جب
للاندداع  ،ددف امتددد لي ددان الغ دداع النادداتي ،حيددث تد ابعتددداع

عل ددا المس دداحا الخضد دراع وال ارع ددي مل ددف للدول ددة ،نم ددا تد د ّ
التعد ددد علد ددا المس د د ّ حا الخض د دراع والحد دددابق والميد دداايب
واألر د ة ددي المددد والالدددا

الليايددة  ،والاندداع بددالقرا مددب

ال ددرم الس دريعة وال ددرم الربيسددة او األ ددي ددي ابعتاددار
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المخ

ا

أ .وليد فريوان ؛ أ .عبد السالم الرشيدي

و المعايير ال نية المعتمدة دا تخ ديس ال درم  ،با عدا ة جلدا ابعتدداع علدا الماداني والمواقدخ و المدد

األمرية ،ويعتار التوضيخ العيوابي لعدا مب الوحددا

السدكنية دارج مخ دس المديندة واو النظدر او مراععدة المخ دس

المعتمدد للمدينددة ،اعدا ة الددا ا قددرا هديل المادداني لم ددنخ اب يداا هددو بحدد لاتددب ددروج عدب المعددايير التخ ي يددة

لتخ يس المد  ،والتعد علا ارعب والاناع عليها ،شكف(. )12
واألسكا العيوابي الغير مخ س يقخ ي ااندا م ارتدد األسدكا ويقدوم علدا السدا
والت ددمي والاندداع وينتيددر هدديا النددوع ددي العددال نلددة يأ ددي شددكف تفمعددا

اعتهدااا

شخ دية دي التخ ديس

متال ددقة و المت ار ددة بفانددد بعضددها ددي

اتفال طولي ويلفأ اب راا لهيا ابتفال نظ ار للظدروف ابعتماعيدة وابقت دااية وغيداا الفهدا

سدكب مالبد لهد  ،ونمددا لنرندا وة ايعدة الحددان تعدانا هديل المن قدة مددب ال قدر اليدديد ددا الخددما

المسددولة علدا تدو ير
ابساسدية والم ار ددق

الخدمية والتي تعتار عرورية لتحقيق شروز الراحة و ال حة واألما  ،و للف بساد نمو و جنياع مااني ب تتماشا
مخ النسي ع العمراني بيكف مخال

لقوانيب التنظي المعمون ها و ييدمف للدف القدوانيب العمرانيدة وال دحية و السدالمة

العامة (.)15
علدا النهدا ( نداع

و ا الحقيقدة ا التسدارع العم ارندي ب يخضدخ لمخ دا الت دوير العم ارندي للمديندة ولديلف ت ّدن
عي دوابي )  ،ويعتاددر غيدداا المسدددوليب ددي هدديل القضددية الحددد األسددااا التددي ّالا جلددا ت ازيدددها  ،الع د جلددا للددف
المقسددمة بغددرت الاندداع اا ددف المددد  ،مددخ تادداطد واهمددان الدولددة ددي تن يددي الو اسددتةمان
األسددعار المرت عددة لا ارعددي
ّ

بعدل الميدداريخ السددكنية التددي ناندده ستسدداه جلددا حد ّدد نايددر دي حد ّدف الضمددة السددكب التددي يعدداني منهددا المدواطب اللياددي،
ويمكب القون با هدل الظاهرة تعيق تنمية المفتمعا  ،لد يستوعد الوقوف علا األسااا التي تدا جلدا ظهورهدا
سكا الريف ترر مناضله بح ا عدب
التغير المنا ي .يقوم ّ
ومب هيل ابسااا الربيسية هي :ابقت اا ،وال راعا  ،و ّ
تغيددر المنددا ي ومددب الممكددب ا نلخددص هدديل ابسددااا ددا
ا ددف نقددد مااشددر ،الو ّ
لتفنددد الحددرا ،الو بسدداد نددو ال ّ
اآلتي :

عدم وعوا مخ

ا

معتمدة لاعل المناطق والتفمعا

عدم قدرة الدولة علا تو ير السدكب الالبدق لفميدخ طاقدا

السكنية
المدواطنيب حسدد ا لهد و التدي تقدخ علدا الدولدة مسددولية

تايرة ي تو ير سكب مناسد وببق له .
الحروا األهلية او السياسية التي ينتع عنها تدمير لاعل المناطق السكنية
عن ر الهفرة و النمو السريخ مما يدا جلا اضاياا ال لد علا السكب.
ارت دداع السددعار األ ارعددي ممددا اعاددر بعددل الم دواطنيب ال ق دراع مددب جمكانيددة ح ددوله علددا ق عددة سددكنية يمكددب ناقهددا
با مكانيا

الياتية المحدواة.

عدم اهتمام الدولة واعمها لق اعا
تدا ف الة ير مب الفها
تقاعس الفها

ا سكا العامة المخ

ة لدو الد ف المحدوا.

ي ميدا التعمير.

المسدولة ي متابعة ومراقاة الاناع والتعمير العيوابي باأل ص.

تفاهددف بعددل رقسدداع المفددالس لق دوانيب ابسددكا والتخ دديس العم ارنددي اا دف المددد لتحقيددق الغ درات لاتيددة و الهددداف
انتخا ية علا حساا الم لحة العامة.
ECIDIKO 2017

12

ECIDIKO2017-022
المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

وميكلة العيوابيا

Ecidiko.elmergib.edu.ly
 27-25ديسمبر 2017

الانابية هي ميدكلة مستع دية الحدف ولد تدتمكب العديدد مدب الددون مدب التغلدد عليهدا ،وقدد يدله

العديدد مدب الحلدون وطددرم المكا حدة دي القضداع عليهددا ،أل الميدكلة تدرتاس دي ن يددر مدب األحيدا بالتنميدة المتواضنددة
وةحدق المدواطنيب دي التنقدف اا دف اولدته ولتفداوض ظداهرة السدكب العيدوابي و معالفتدب يمكدب طدرح عددا مدب الحلدون
علا سايف الينر وليس الح ر و ا محاولة منا للحد منها او معالفتها و مب ينها:
المخت ددة ددا الحددد مددب انتيددار هدديل العيدوابيا

عديدة الفهددا
اتمام ابعراعا

ب ددرت عقوةددا

علددا نددف مددب يتخددي قدرار الاندداع او

و ق الم لوا.

ب د مب اشرار نقابة المهندسيب ا اقتراح ووع الحلون .
التوسخ ي عدا مياريخ ابسكا اليعاي ليو الد ف المحدوا.
المعتمدة للح ون علا ر دص الانداع

تمهيد و تسهيف ا عراعا

و دا مدا لدب عالقدة بملةيدة العقدار والت دامي

النمولعية و مراععة الرسوم الم روعة .
المتخ

التد ف المااشر مب الفها

ة مب الن ناع وحدا

سكنية عديدة ر ي ة التةالي .

العمف علا مالبمة التخ يس وابسكا الفديد مخ الواقخ المحلي.
تو ير وتأميب مقاس األراعي المهيأة للاناع وأتاحتها المام محدوا الد ف.
انياع النماز ن يرة للوحدا

السكنية بمساحا

متدرعة مخ م ار قها.

ب ددد م ددب ال يتناس ددد التخ دديس العم ارن ددي مددخ الزي ددااة المتوقع ددة للس ددكا  ،نم ددا النددب م ددب المهد د و ا ددة عن ددد اعتم دداا

"المخ

ا

"مناسداتها للسدكب ،مدب غيدر المعقدون ال ييدتر مدواطب الرعدا علدا النهدا سدكنية ،مد ي اعدأ بعدد تدرة ال

المخ س الي اشتر بب تحون جلا تفار .
ابهتمام بالمواطب ا تو ير حياة نريمة لب مما يفعلب يحمف مسدولية الح اك علا شكف المدينة وهويتها.
امكانيددة نقددف عميددخ العي دوابيا

انياع وتخ يس مفتمعا

الددا دداج المدينددة وعمددف تخ دديس عديددد لاحيدداع العي دوابية اا ددف المددد والتوسددخ ددا

عمرانية متةاملة.

النتائج والتوصيات -:
النتائج:
تعتار ميكلة العيوابيا

ميكلة علا مستو العال نلب اب ا الدون العرةية نا لها الساق ي انتيارها بيكف اتار

واوسخ ومب الدراسة نستنتع بعل النقاز الهامة التي ب د مب وععها تحه المفهر:
تعتار اماتب السكب العيوابي مناطق غير قانونية ومعظمها تعديا

غير شرعية لمناطق تتاخ الدولة.

انتيار العيوابيا

يعرقف المسيرة التخ ي ية للتنمية العمرانية

ب تتو ر اساسيا

الحياة ي هيل المناطق مب راحة ن سية وعدم مراعا

تعتاددر ميددكلة ا تقددار هدديل المندداطق للخدددما
اليرا والةهرةاع وابمب و)......

الايئة ابعتماعية والمنا ية

اه د الميدداتف التددي تواعددب هدديل العي دوابيا

(مددب

ددرف

ددحا وميددال
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انهيار الوعخ السياسي واألمني لب الدور ابتار ي التعديا
الفها

أ .وليد فريوان ؛ أ .عبد السالم الرشيدي

علا هيل المناطق وتوضيخ المااني او عل او متابعدة

المخت ة.
ت ددت المفددان امددام الة يددر ددي ا ارسددتها ومددب اه د هدديل ابع درار( التلددوث

هنددار اع درار ناتفددة مددب هدديل العي دوابيا

الايئي -التلوث الا ر  -التلوث السمعي )
يتض لنا ا معظ سكا هيل العيوابيا

ه مب محدوا الد ف والي علا الدولة وععه ي عيب ابعتاار ي

ابنتيار المستقالي أل مخ س.
التوصيات:
الوب :عددرورة ت عيددف المدسسددا
والميروعا

ماني ددا :توقد د

الحكوميددة المخت ددة بددالتخ يس العم ارنددي علددا المسددتو المحلددي م ددف وق دداع الم ار ددق

والحر الالد ونف مب اليرطة الزراعية واليرطة السياحية.
العم ددان الان دداع المخ ددال

للمخ

واألعم ددان الت ددي ت ددت دددو تد د ار يص وحماي ددة الما دداني التاريخي ددة

ددا

واألمرية ،وت ايق القوانيب الخا ة بالت وير العمراني وحماية اآلمار والمد التاريخية والساحا
مال ددا :الادددا ددي تن يددي الميددروعا

القابمددة بمددا يتوا ددق مددخ التوعهددا

والمياايب العامة.

الايئيددة المعا درة وتحددديث المخ

ددا

والعمددان

الانية العمرانية المعتمدة.
رابعددا :امكانيددة تعددديف القدوانيب والتيدريعا

لا

ال ددلة و العالقددة بددالتخ يس والت ددوير العم ارنددي و ا ددة بمددا يخددتص

بالملةية العقارية وتقسي األراعي.
امسا :تيفيخ الق اع الخاو علا اقامة مخ

ا

عديدة للتوسخ مخ اب ي بالمخ س العام واحترامب

سااسا :ترشيد والزام المواطب والمكاتد الهندسية ومكاتد الخدما

ومحرر العقوا والفها

عق ددوا وتد د ار يص للان دداع والقي ددام باألعم ددان الهندس ددية والعم ددان الان دداع جب بع ددد اتم ددام ابعد دراعا

لا

العالقدة يعددم ج درام

الالضم ددة م ددب الفه ددا

المخت ة.
سابعا :التوعية الدابمة باستخدام وسابف ا عالم المحلية والوطنية المختل ة علا عملية الاناع والتخ يس .
مامنا :عمف لفنة متابعدة لمراقادة ظداهرة العيدوابيا

بفميدخ اشدكالها وانواعهدا ،واتخدال ابعدراع المناسدد للحدد مدب هديل

الميكلة.
تاسعا :تخ ي

الضغس عب المدينة وتيفيخ الهفدرة العكسدية بعمدف ميدروعا

تنمويدة عالبدة دي األقدالي والمنداطق

الري ية.
عاش ار :عدم

ف التعامف مخ العيوابيا

عب عملية التنمية ابعتماعية وابقت ااية .
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المراجع:
توما ،ا .عورج توما " العوامف المدمرة ي نيأة المناطق العيوابية وسياسدا
والدراسا

ابرتقداع" ،مفلدة عامعدة تيدريب للاحدوث

العلمية /مفلد( /)35عدا (.2013 )3

سليما  ،ا.م .محمد احمد " الفواند ابيفا ية ي نمو المناطق العيوابية (منهع للت وير) ،عامعة نها
الفواهر  ،ضهير عاد الوهاا " اراسة مساحا
نظ المعلوما

النمو العيدوابي لداعل المنداطق السدكنية دي مديندة ندرةالع باسدتخدام

الفغ ار ية" ،مفلة عامعة با ف /العلوم الهندسية /المفلد(/)23العدا(.2015)1

الاهنساو  ،ا .احمد علا سلي  -عاد الحميد .ا .محمد عاد العزيز " استراتيفيا

واليدا

ت دوير المنداطق العيدوابية

بالمملةة العرةية السعواية" ،نلية الهندسة /عامعة ابضهر/م ر.
الالداو  ،م .ضيند راعي عاا " المناطق العيوابية يب الواقخ وال موح نحو يئة حضرية مستدامة حالة ا ارسدية( ام
الددورا) ،مفلددة المخ ددس والتنمية/المعهددد العددالي للتخ دديس والحضددر وابقليمددي /عامعددة بغددداا /العدددا()18
.2008
ا ر ،م .لينا عاد ابمير " ابسدكا العيدوابي" ،ميدروع تخدرج قددم لمعهدد التخ ديس الحضدر وابقليمدي لنيدف شدهااة
الد لوم /عامعة بغداا.2008 /
النعي  ،عاد هللا العلي "ابحيداع العيدوابية وانعكاسداتها ابمنيدة ،نددوة ( ابنعكاسدا

ابمنيدة وقضدايا السدكا والتنميدة)،

القاهرة .2004
المددال حددويش ،لددد طددب " ،السددكب العي دوابي دديب حددق السددكب الالبددق وواقددخ الحددان ا ارسددة ميدانيددة تحليليددة اعتماعيددة
تخ ي ية ،المدتمر الرابخ ،معهد التخ يس الحضر وابقليمي /عامعة بغداا.2005 /
ال ددر ند  ،م .ددرج م د ا "اسددتراتيفية ت ددوير المندداطق العيدوابية ددي محا ظددا

غ دزة /حالددة ا ارسددية -المغ ارقددة"،

رسالة ماعستير /نلية الهندسة /الفامعة ابسالمية بغزة.2011 /
حسب ،ا .غااة محموا احمد " القو المدمرة علا نمو المناطق العيدوابية :ت دني

المنداطق العيدوابية للتو دف جلدا

الساليد التعامدف التخ ي يدة والوقابيدة المناسداة" ،نليدة التخ ديس العم ارندي وابقليمدي ،عامعدة القداهرة /النيدرة
العلمية لاحوث العم ار  /العدا (.2009 )7
انت ددار عددا ر ندداظ  ،المندداطق العي دوابية والمرهددا علددا الخدددما

ددي مدينددة بغددداا ( الدددورة – ال ددو اشددير ) حالددة

اراسية "رسالة ماعستير" بغداا  /عامعة بغداا – تلية الترةية – ا ب الرشد 159، 2011 /

حة.

ددب ع يددة محمددد ،الاحددث عددب السددس ا تيددار نددوع التددد ف العم ارنددي ددي السددكب العي دوابي بمدينددة المسدديلة ،رسددالة
ماعستير ،عامعة المسيلة.2009 ،
ريددات تددومي ،الاوا

التهيئددة و التعميددر و جشددكالية التنميددة – مدينددة الحددروو نمولعددا ، -مددينرة ماعسددتير  ،عامعددة

منتور  ،قسن ينة.2006/2005 ،
ا /ليلا الحمد محرم " مدش ار ومظاهر النمو العيوابا للمفتمعا

العمرانيدب " نددوة حمايدب الايئدة والسدكب القدانونا

1990
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تابعيات البناء العشوائي الحديث في مدينة الخمس  -حي االخشاب نموذجا

ا /ليلدا الحمددد محددرم " مدشد ار ومظداهر النمددو العيدوابا للمفتمعددا

أ .وليد فريوان ؛ أ .عبد السالم الرشيدي

العمرانيددب " نددوة حمايددب الايئددة والسددكب القددانونا

1990
 ( /https://ar.wikipedia.org/wikiد حة الخمدس دي". GeoNames ID. GeoNames IDاطلدخ عليدب
تاريخ  11يوليو ).2016

م لحة التخ يس العمراني – ببحة استعمان وت ني

المناطق لمخ

ا

الت ايق
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