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جمهورية اليمنية والجزيرة هم في الجزء الغربي من المعدن بموقع  تتميز

فقد ارتبط تاريخها بتاريخ ،  لذا كانت مطمعا للغزاة والمحتلين عبر التاريخ،العربية
كما ،  للمواصالت الدولية بين الشرق والغربمهم الشريان العدالبحر األحمر الذي ي

 أكثر ارتبط تاريخها بتاريخ اليمن وتاريخ الجنوب الغربي لشبه جزيرة العرب فهي ال تبعد
 عدن منفذا طبيعيا لبالد اليمن وقد قدم عد كيلومتر من مضيق باب المندب وت160من 

  .إليها عدد من الصحابة الذي أوفدهم الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن 
  كانت مركزاًإذ ؛ عامآالفكما أن تاريخ مدينة عدن يمتد إلى ما يقارب ثالثة 

 اإلمبراطورياتستراتيجية فقد جاء الصراع بين  اإلوألهمية مدينة عدن، تجارياً
إلى أن تمكن ، إال أنها باءت بالفشل، للسيطرة عليها وإرسال الحمالت العسكرية

ويعود االهتمام البريطاني بمدينة عدن ، م 1839البريطانيون من السيطرة عليها عام 
خاصة مع بة وإلى بداية القرن السابع عشر في ظل المنافسة التجارية األوروبي

  .البرتغاليين والهولنديين، من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة
التحول في العمران، النمو الحضري، ص، التخطيط العمرانيالخصائ .  

1 
 البريطانيون أنشأ إذ ،ولقد شهدت مدينة عدن فترة االحتالل البريطاني تطورا تجاريا

 بعد السيمام و1850 عام اًوبعد إعالنها ميناء حر، [1]م 1839 عام مركزا لتجارة الفحم
م ازدهرت شهرتها التجارية وتوسعت عالقاتها مع البالد 1868فتح قناة السويس عام 

وانتعشت الحياة  م1867 معاشيق سنة رأسالمجاورة وبنى أول فنار للسفن في منطقة 
لبيع سب أهلها خبرات تجارية مثل االتجارية واالقتصادية فيها وعم الرخاء بحيث اكت

 إلى ذلك كانت إضافة، اح والزوار من كل بقاع العالميوتوافدت إليها الس، والشراء
 أتنشأخاصة بعد أن بو، والخارج) شمال اليمن(مركزا لجذب الوافدين من الداخل 

  وقد جلب البريطانيون عماالً،م1954دن سنة ع مصفاة - British Petroleum  - شركة
ن فيها كل ذلك كان له تأثير يإضافة إلى ضباط الجيش المتواجدانب إلى عدن أج

،  نمو المدينة وإقامة المشروعات السكنية بما يخدم مصالحه في المدينةفيواضح 
وسوف نتناول في هذا الفصل من الباب الثالث دراسة لإلسكان في فترة االستعمار 

  .البريطاني
1.1 
لتاريخية للعمران في  المالمحا( ص التخطيطية و العمرانية للمنطقةخصائدراسة ال - 

 )عدن خالل ثالث فترات مرت بها المدينة
 ،استعماالت األراضي(دراسة وضع التخطيط العمراني والنمو الحضري لمدينة عدن  - 

  .خالل تلك الفترة) المنطقة السكنية
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 .دراسة تحول العمران في عدن خالل هذه الفترة - 
2.1 

  -:سوف تعتمد الدراسة على
دراسة تحليلية للخصائص التخطيطية والنمو العمراني لمدينة عدن من خالل  - 

 .مراجعة الدراسات  واألبحاث السابقة ذات العالقة
2 
21 

كانت عدن قبل االحتالل البريطاني تتحدد في ما يعرف اآلن بمدينة كريتر وهي 
ها ؤومينا) ضمن مدن القطاع الشرقي( عدن األصلية وتقع في شبه جزيرة عدن الشرقية

د فقط في ما بين يطل على الخليج األمامي وخليج صيره وكان النشاط العمراني يتحد
 أثرت التضاريس في حصر النمو العمراني بين إذشاطئ البحر إلى اقل من سفح الجبل 

  .الجبل والبحر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وفي فترة االحتالل البريطاني لعدن عندما خضعت لإلدارة البريطانية في الهند 
 عن عمدت قوات االحتالل إلى التمركز في الخليج األمامي وإقامة المعسكرات فضال

 ،وهجر السكان لإلقامة بعيدا عن هذه المناطق، إقامة الحاكم البريطاني ومقر عمله
وقد عمدت قوات االحتالل إلى إقامة التحصينات وتجديد بعضها على رؤؤس الجبال 

وسوف نعرض أهم التطورات العمرانية في هذه الفترة من خالل ، المحيطة لمدينة كريتر
  ]63 ص - 1[:تية النقاط اآل

وكان الحد الفاصل بينها ) كريتر(انحصرت مدينة عدن في فوهة البركان  -
وبين السلطنات المجاورة لها هو منطقة خور مكسر وكان الميناء في الخليج 

  .األمامي
  
  
  
  
  
  
  
  

  م1954 عام -  شبه جزيرة عدن –خور مكسر ، العمران في كريتر) 2(شكل

-م1839یوضح التطور العمراني لمستعمرة عدن من ) 1(شكل
 م1967
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ثر بالغ أالموجودة في كريتر ) روس الطويلة والعيد، الخساف(كان لألودية الثالثة  - 

 كانت بداية العمران في كريتر في إذ، في توزيع أحياء المدينة إلى يومنا هذا
بدايات االحتالل البريطاني محصورة بين وادي الطويلة شماال ووادي العيد روس 

ثم بعد ذلك تطور العمران إلى ما بين سائلة   الخساف شرقا وسائلة الطويلة ، جنوبا
  .وباجن

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بداية االحتالل البريطاني- كريتر-يوضح مدينة عدن) 3(شكل
  منشورات جامعة عدن–صيرة –عبدا هللا محيرز/المصدر

وأصدرت الحكومة ، وكذا مقر اإلدارة البريطانية في عدن، نقل الميناء إلى التواهي - 
م ليصبح ميناء عدن بموجبه ميناء 1850 لعام -10 القانون رقم البريطانية في الهند

 إذبطريق عبر المعال ) كريتر(حر ،  وبهذا ربطت منطقة التواهي بمدينة عدن 
 .وضعت منطقة المعال منطقة عسكرية احتياطية

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  م1954خريطة عدن لعام /المصدر

  م1954 شبه جزيرة عدن عام التطور العمراني لمنطقة المعال والتواهي في) 4(شكل 
  .بناء فنار السفن في راس معا شيق في كريتر والجسر العسكري فوق باب عدن - 
  .م1869شراء منطقة شبه عدن الصغرى ورفع العلم البريطاني عليها في  - 
م وقد وضعت خطة للمدينة بموجبها تم بناء 1882شراء منطقة الشيخ عثمان في  - 

وهذه هي المرحلة التي كانت ، حكومية مسكنا ومستوصف ومدرسة وإدارة150
،  أطول مرحلةعددة في الهند وتوجحت سيطرة الحكومة البريطانية الموفيها عدن ت

وتميزت بحرص الحكومة البريطانية على التوسع وشراء األراضي باستخدام مختلف 
الوسائل وفي كل االتجاهات شماال وغربا لحماية الميناء ولتأمين المستعمرة 
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 إلى إضافةين فيها من االحتياجات األساسية كالماء والخضار والفواكه والمسئول
  .تامين جميع الطرق البرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م1954التطور العمراني لمنطقة الشيخ عثمان في عام ) 5(شكل 
م أصبحت عدن القاعدة 1967- 1937وبعد الحرب العالمية الثانية أي في الفترة من 

 في الشرق األوسط وازداد أفراد القوات البريطانية الجوية الجوية البريطانية األولى
ت التغيرات أدوالبرية والبحرية وامتد نفوذ هذه القوات إلى مختلف أجزاء الشرق األوسط و

،  في تنشيط ميناء عدن وتوسع المدينة وازدهارهاالسياسية واالقتصادية الدولية دوراً
  ]65ص - 2[ :ومن أهم التطورات في تلك المرحلة

  .            توسيع ميناء عدن وتعميقه وتطوير خدماته - 
 التي تقع فيها مصفاة  منطقه صناعية جديدة في البريقةم تم إنشاء1952في عام  - 

 . مسفلتبطها بشبه جزيرة عدن بطريق بحريعدن لتكرير البترول ور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 القطاع الغربي من المدينة-عدن الصغرى) 6( شكل

ة من البحر في المعال وبناء أطول شارع من العمارات الطويلة ردم مساحات كبير - 
   .إلسكان أسر القوات البريطانية

م تم إنشاء 1963م وفي عام 1961االنتهاء من إنشاء ضاحية المنصورة في العام  - 
  ).                                             الشعب حاليا(ضاحية أخرى هي مدينة االتحاد 

مثل ، يد من المشاريع التي سمحت لرؤؤس األموال الوطنية بالعمل فيهاقيام العد - 
  . الغازية وأعمال اإلنشاءاتهمصانع الميا
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  م1954العمران في المنصورة عام ) 7(شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م1954 عام -دار سعدالعمران في  -) 8(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م1954خريطة عدن لعام /             المصدر
  م1954 عام -مدينة الشعب ) 9(شكل 
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22 
م قرية صغيره وكان عدد 1835كانت مدينة عدن قبل االحتالل البريطاني عام 

يش نسمة ويع600م بلغ عدد السكان 1838 مستوطن وفي عام800سكانها ال يزيد عن 
مسكن مبنية من الطين المجفف واكبر مسكن هو الذي كان 100 حوالىالناس في 

وكان يوجد في عدن عدد من المساجد وكان ، يسكنه السلطان في ذلك الوقت
 ] 3[وسي يقبع فيه ضريح الشيخ العيدرالمسجد الذي بحالة جيده هو الذ

مستقيمة  ا بشوارعه بالمدينة كريتر واستبدلتغيرت سلطات االحتالل اغلب أحياء 
وقسمت المدينة ، متوازية وخططت لها أسواق منفصلة يختص كل سوق بتجارة لون معين

، الخساف، لكل من شارع الميدانA, B, M, T إداريا إلى أحياء رمز إليها بحروف أبجدية 
والواقع انه أعيد بناء المدينة ، ومن ثم ترقيم الشوارع بأرقام متسلسلة، المعال والتواهي

 وأحيائها تندرج ضمن مخطط عام لها يجمع بين  كافةوأصبحت شوارعها، عد االحتاللب
وقد قسمت مدينة عدن في عهد . أمنية وعسكرية، السكنية، الخدمات التجارية

  :االحتالل البريطاني إلى قسمين
شمل جانبها الشرقي والشمالي وحي القطيع الحـالي والمـساحة الواقعـة شـرق         :  عسكري - أ

ثـم مـا تبقـى مـن المدينـة       ، لكره وشارع أروى إلى مسجد أبـان وحتـى بـاب عـدن            ا ميدان
  .وقد أصبحت هذه المنطقة محصورة أو ما شابه ذلك، شمال مبنى السجن إلى الخساف

 مــن ميــدان الكــرة وحتــى حــارة    كافــةوشــمل الــشوارع المتراصــة المتوازيــة  :   مــدني- ب
لطويلــة شــماال ومــن شــمال هــذه   القاضــي ومــن ســائلة العيــد روس جنوبــا حتــى ســائلة ا  

السائلة سوق الحدادين ومـن شـارع الملكـة أروى غربـا حتـى سـائلة العراقـي فـي اتجـاه                  
  .الطويلة

 كانت مجاورة إذ اليهود والبانيان من أهم المناطق في المدينة او كانت حارت
، للمعسكرات البريطانية أمام صيره وقريبة من البنوك وبساتين المدينة وشواطئ البحر

  ]4[.جنبية ومحكمة المدينة وخزينتهاوالمدارس الحكومية والتبشيرية والشركات األ
ترافقت الثورة الصناعية في أوروبا بتطوير تقني كبير في الصناعة ووسائل النقل 

وبدأت أوروبا تفتش لنفسها عن أسواق تستطيع استيعاب إنتاجها وتحويله إلى ، الحديثة
دأ ظهور عمارة وتخطيط جديد ذات طابع أوروبي في وهكذا ب، مستعمرات تابعة لها

 في الشكل العام بين مدينة وأخرى حسب اًالبلدان المستعمرة وكان هذا االختالف واضح
  .الشكل المعماري والعمراني الذي تتميز به عمارة هذا المستعمر

  

   -  كريتر- عدن) 10( رقم شكل
  بداية االحتالل البريطاني 
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 يجها العمرانيوقد ظهر ذلك جليا في مناطق مدينة عدن التي اختلف طابعها ونس
نها جميع مالمح العمارة والتخطيط العمراني للمستعمرة البريطانية مالمحلي لتحل بدال 

وغدت مدينة عدن ذات ، وما صاحبها من تطورات في مختلف المجاالت وبما يفيد المستعمر
طابع عالمي مستعيرة أشكال ومواد بناء ال تالئم في معظم األحيان مناخ المدينة وال 

دية وال تتفق مع عادات وتقاليد الدين اإلسالمي والواقع االجتماعي تلبي الحاجة االقتصا
 ]5[.فيها

 ى متزايدة من سكان الريف للحياة الفضل يجذب أعداداًأ إن ذلك التطور السريع بد
لما تقدمه من خدمات تعليمية وثقافية وترفيهية إضافة إلى ارتفاع المستوى الصحي في 

 من المناطق الشمالية البناء فقد جذب ذلك عماالًوفي مجال ، المدينة عنه في الريف
وكان لهذا األمر ، ن مواقع للسكني عمل أفضل ولم يكن لهؤالء القادمللبحث عن فرص
 على واقع البناء والعمارة والمظهر العام للمدينة مما أوجد ذلك مناطق أن ينعكس سلباً

فر ا ال تتوالتيف المدينة إسكان عشوائية في سفوح الجبال والمناطق المعزولة في أطرا
 بعضهم إلى أل الماء والكهرباء والمجاري فيلجبسط الخدمات الضرورية للحياة مثأفيها 

 في  شعبية ضيقة في مناطق العيد روسبناء األكواخ وعمل بعضهم على بناء مساكن
  .التواهي ودار سعد في في الشيخ عثمان والمعال وجبل فتح ريتر والقاهرةك

دن تتطور وتزدهر بعد االحتالل البريطاني مما جعل مدينة عدن تنمو بدأت مدينة ع
 يمكن التيحضريا في تلك الفترة ويتمثل ذلك النمو في التغيرات العمرانية للمدينة 

  :تلخيصها في اآلتي
م إنشاء مدن تابعة للمدينة كريتر وهي المعال والتواهي وخور مكسر وأقيمت فيها بعض ت -

 آنذاك ها وموظفيها وجنود كانت تخدم مسئولي اإلدارة البريطانيةاألحياء السكنية التي
  . أصبحت من المباني التي تحتاج إلى صيانةالتي مازالت حتى اآلن التي

  .الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد-إنشاء المدن الجديدة -
  ).البريقة(عدن الصغرى-إنشاء المدينة الصناعية -
 دائما التحاد إمارات  ليكون مقراًاً وإدارياً سياسياًاالتحاد وجعلها حي-إنشاء مدينة الشعب -

وتخطيطية متميزة في  عمرانية أنماطوفي كل تلك المناطق عمل االستعمار ، الجنوب العربي
 كل ذلك إال أن التفريق بين عمو، ما أنشئت شبكة طرق بين المدنك، ةالمدن الرئيس

ا االجتماعي واالقتصادي مما أدى المواطنين من المستعمر أوجد طبقات تختلف في مستواه
  .ها وفي أطرافذلك إلى ظهور مناطق سكن عشوائي داخل تلك المدن

نه ابتدأ بتخطيط إ إذ، مما سبق نجد أن االستعمار البريطاني كان بطبيعته حضريا
ويمكننا أن نوجز األنساق التخطيطية ، مدينة عدن منذ نشأتها مع بداية االحتالل

  :يأتمرحلة االستعمار البريطاني كما ي خالل - الكبرى–لمدينة عدن 
  . بدأت تظهر تدريجيا)مدن جديدة (ظهر تخطيط التنمية في عدن على شكل تجمعات - 
المدينة ، العاصمة، الميناء، ركز االستعمار في مخططاته في إنشاء مدن متخصصة - 

 التخطيط إذالصناعية ومدينة العمال ولكن لم يكن للمدن السكنية اهتمام من 
لداخلي لها وكانت مباني من بلوكات مرصوصة بحيث تؤدي الغرض منها لمسئولي ا

  .اإلدارة البريطانية دون مراعاة الحياة االجتماعية التي تسود المجتمعات العربية
  .أعطى االهتمام بتوزيع مراكز خدمات لكل مدينة - 
 إذ، نة للتخطيط الحضري لمدينة عدارة االستعمارية المكونات الرئيسحددت اإلد - 

جاء النسق التخطيطي التفصيلي داخل مدن كريتر ثم المعال والتواهي على شكل 
وذلك عندما بدأت بإنشاء مصفاة عدن التي ،  وفيما بعد عدن الصغرى-  مربعات-شبكي
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 225000صل إلى رافق ذلك زيادة في عدد السكان لي، ف عاملالآ عشرة حوالىجلبت 
ها االستعمار لم يعطف والمنصورة ودار سعد أما الشيخ عثمان، م1963نسمه في عام 

  .االهتمام الكافي
  . السلطات االستعمارية تلك المدن بخطوط المواصالتربطتإضافة إلى ما سبق  - 
23 
 في الساحل الشرقي من شبه كان العمران في مدينة عدن قبل االحتالل منحصراً - 

إضافة إلى بعض المناطق العمرانية المتناثرة "صيرة"م الميناء القديإذ ،جزيرة عدن
وقد تباينت عوامل ،والمحدودة في شمال عدن حيث الواحات الزراعية الصغيرة

االستقرار فيها مما أدى إلى مجموعة من التغيرات أظهرتها مراحل تطور ونمو المدينة 
مت في سهأالكبرى كنتيجة للقوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي 

  .منها التحول العمراني والتخطيطي، تشكيل هياكل المدينة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
مرت عدن خالل تاريخها الطويل بمجموعة من التحوالت والتبديالت واالزدهار واالنحالل  - 

إال أن بداية تطورها وازدهارها كان بعد دخول اإلنجليز ، بسبب الحضارات التي تداولتها
  .م1839سنة 

 

  www.yafei.net/المصدر
 يوضح مواقع الجيش البريطاني ) 12(شكل

 1954مستعمرة عدن عام ) 11(شكل

 صیرة
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أصبحت مدينة عدن تحت سيطرة االستعمار سعت اإلدارة البريطانية إلى وضع عندما  - 
 عدن ترتشأاليد واالستيالء على األراضي المجاورة لعدن بالشراء تارة وبالقوة تارة أخرى 

ومنطقة الشيخ عثمان بموجب اتفاقية وقعت مع سلطات لحج ) البريقة حاليا(الصغرى 
عمرة بريطانية تتبع التاج البريطاني مباشرة م وبذلك أصبحت عدن مست1882عام في 

  .]6[م وعين لها مندوبا ساميا 1937بعد انفصالها من الهند سنة 
اهتم اإلنجليز قبل أن يشرعوا في بناء  - 

كريتر بعد أن قاموا بتحصينها أوال حتى 
 الحصون واألسوار ، إذ شيدوا م1851عام

مواقع األسوار والحصون الجديدة في 
 في الجزء الشمالي من بني فقد، القديمة

وفي ، الشاطئ األمامي ثكنات للجند
الوسط مباني سكنية للضباط وخصص 
الميدان الذي بجواره في اتجاه جبل 
، كريتر للتدريب واالستعراض العسكري

كريتر سور وتم ترميم إحدى واجهات 
  .المعروف بسور الحريبي الغربي

م انطلق العمل في حفر 1858في عام - 
ير الذي يوصل من كريتر إلى النفق الكب

مناطق وضعت فيها خزانات للمياه  تم 
 . م1859 ديسمبر 21االنتهاء منه في 

 ويربط عدن القديمة بقسمي كما تم أيضا عمل نفق آخر اقل طوال من السابق
 إنشاء التحصينات واإلنفاق في كريتر أحد مظاهر التطور العمراني في عد وي[7]"البرزخ

م تسارعت عملية البناء نتيجة ازدهار النشاط التجاري في 1868ي عام و ف، عدن القديمة
للنمو في منطقة التواهي والمعال كضواحي صغيرة ) ضواحي( جديدةانويهعدن فظهرت 

 كم عبر طريق ضيق 9 حوالىللمكاتب والشركات الخاصة بالمالحة وتبعد عنها 
ن المباني القديمة والمباني وتطورت مدينة كريتر وامتد العمران فيها وأصبحت تجمع بي

ة مهمالحديثة على الطراز الغربي وأصبحت أيضا مركزا يجمع بين المؤسسات التجارية ال
التي تمثل كبرى الشركات العالمية الصناعية والتجارية وتحولت وظيفتها إلى مركزا 

  . والخدماتاتطارئيسا للنش
عمرانية في المناطق م إال من بعض االمتدادات ال1950بقيت عدن كما هي عام  - 

وكذلك في ،  ضاحية جديدةعدالقريبة من المطار في خور مكسر التي كانت ت
الضاحية البعيدة للشيخ عثمان التي امتدت إليها المساكن الدائمة متاخمة لمساكنها 

أما المدن األصلية الثالث كريتر والمعال  ،العشوائية القائمة في اتجاه الصحراء
متداد متاحا فيها بسبب ضيق مساحة هذه التجمعات المحصورة لم يكن االفوالتواهي 

شيق ر العمران في مرتفعات المعابين السالسل الجبلية والمفصولة عن بعضها فقد انتش
في كريتر وعلى الشواطئ في منطقة التواهي وفي هذه الفترة انتشرت الكتلة 

أنوية للمدن لعمرانية في الضواحي الجديدة للشيخ عثمان وخور مكسر لتصبح 
  .الحالية

 ظهرت مدينة عدن الصغرى كنواة لمدينة صناعية جديدة أنشئت فيها 1952في عام  - 
  وفيها مصافي تكرير النفط وقد زودت المدينة  bpشركة البترول البريطانية

يوضح منطقة شبه جزيرة عدن ) 13(شكل 
 التواهي/ المعال /  م كريتر 1954عام
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الصـناعية بالخدمات وبنيت مساكن لإلداريين والعمال وحددت مساحات لالستعمال 
ن وخدمات الجيش مكونة بذلك مدينة جديدة على نمط السكني والتجاري والتخزي

 السلطات بنتوقد ، كم في اتجاه الغرب35أوروبي وتبعد هذه المدينة عن كريتر 
المعسكرات خصصتها لجنود القاعدة البريطانية ولحماية امن من  كثيراًالبريطانية 

  .المستعمرة من ناحية الحدود الغربية
و تواصل تطوير ، ة جنوب مدينة الشيخ عثمانتم إنشاء مدينة المنصورة كضاحي - 

المباني في هذا الحي فوقع تشييد بعض المباني السكنية الحكومية والمرافق 
   - والمحالت التجارية والمالهي البسيطة

م وتبعد عن كريتر 1880وقد أنشئت مدينة الشيخ عثمان لعمال الميناء سابقا عام 
وقد ، قال أفواج من السكان إلى هذا الحي بدأت تتوسع شيئا فشيئا بانتالتي، كم12

ظهرت مدينة دار سعد في الشمال من المنصورة والشيخ عثمان وكان ذلك في العام 
البساتين وكانت شبيهه بالمنازل في ، الحدائق ،م عندما بنيت عدد من المساكن1950

  [7] .أحياء المستعمرة البريطانية
مناسبة للبحث عن فرص عمل ونتيجة هم المواقع الأوهكذا أصبحت عدن من أكثر و

فر السكن انقلبت التركيبة الديموغرافية نتيجة لذلك وعلى ذلك انتشرت العدم تو
 وانعكس ذلك سلبا على طابع العمارة - تجمعات السكن العشوائي في أطراف هذه المدن

 في ما بعد الوحدة كما السيمافي عدن بل وتأثرت بطابع العمارة في شمال اليمن 
  .ر ذلك الحقاسنذك

 من السيطرة العسكرية تميزت مرحلة االستعمار بظهور أسس مدينة حديثة ابتدءً
وبناء المعسكرات وإدخال أساليب حديثة معاصرة في الحكم واإلدارة وإنشاء المخططات 
العمرانية وظهور مناطق مستقلة عن المدن األصلية وتم الربط بينها نسبيا إلى أن عملوا 

اع الخاص للمشاركة في االستثمار ثم إنشاء المناطق السكنية التي على تشجيع القط
  .كانت تلبي احتياجاتهم

  
 
 
 
  

   تحليلية تاريخية لمدينة عدن كأساس لتطورها المستقبلي دراسة-خالد بار اشد.م/المصدر
  عدن-التحول في عمران المناطق السكنية في الشيخ عثمان) 14(شكل 
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لتي تؤدي إلى النمو الحضري في أي دولة سواء النامية منها لقد كان من أهم العوامل ا
أو المتقدمة هو النمو السكاني وما يمثله نصيب الفرد من الناتج المحلي ومستوى 

وقد كانت مدينة عدن إحدى تلك المدن التي ، والهجرة والكثافة السكانية، التصنيع
دينة وخاصة بعد أن ترك كان لتزايد أعداد السكان اثر كبير في النمو الحضري للم

 - مصفاة عدن- ةمهماالستعمار بصماته على هذه المدينة ونشأت فيها بعض المؤسسات ال
من حيث أعداد - مما اثر ذلك في وضع المدينة، وجعلها سوق حره في تلك الفترة

 حتى فترة ما بعد االستقالل التي اعتمد فيها على ما - السكان ومستوى الصناعات فيها
السكنية والصحية - إال من بعض المشاريع التنموية، مار من إنجازاتخلفه االستع

  . والتعليمية
خضعت مدينة عدن بعد االستقالل لسياسة اقتصادية واجتماعية محددة ومستندة 

 مكنت الدولة من  متعددةوصدرت بموجبها تشريعات،  أسس النظرية االشتراكيةإلى
في حين لم ،  في أنحاء البالد آنذاك االقتصادية واالجتماعيةاتطانشاحتكار كل ال

تتمكن الدولة من اإليفاء بواجباتها الملتزمة به قانونا تجاه المواطن بموجب تلك 
 الدولة هي تأمين السكن ا ومن تلك االلتزامات التي لم تفِالتشريعات التي أصدرته

تنشيط  إلى إضافة، خاصة التعليم األساسيبلكل مواطن وأسرة وتأمين حاجة التعليم و
  :ومن أهم المراحل التي تمت في هذه الفترة، العملية االقتصادية واالجتماعية

  .م1970إلغاء ميناء عدن كميناء حر عام  - 
ت من الصفيح في العديد من أحياء ئلمدينة وانتشار األكواخ التي أنشزيادة الهجرة إلى ا - 

  .المدينة
خاصة في المناطق بتم إنشاء بعض الوحدات السكنية المتفرقة في المدينة و - 

وقد نفذت وحدات سكنية دون تخطيط سليم ،  والمنصورةالشيخ عثمان–الشمالية 
ومتكامل لتلك المناطق وكان يتم رصها وسط مساحات كان يمكن أن تخطط 

  .فر كل االحتياجات السكنيةابخدماتها على أن تتو–بشكل متكامل
ثلت في إنشاء مستشفى وتم، بناء بعض المؤسسات الخدمية واإلنتاجية المحدودة - 

الصداقة في الشيخ عثمان وتعميق الميناء وبناء األرصفة فيه وبناء بعض المصانع مثل 
وبعض المدارس تحديدا في مديرية ، مصنع الغزل والنسيج والمحطة الكهروحرارية

  .الشعب
 [8]. على مراحل-جامعة عدن-إنشاء مؤسسة التعليم الجامعي - 

 في مدينة عدن في هذه الفترة واالنطباع عن هذه لم تكن هناك أي تطورات أخرى 
واالعتماد على ما كان لهذه ، المدينة في تلك الفترة أنها مرت بمرحلة من الركود

ولم تستفيد من تلك ، - حضرية- وضعت خالله أسس مدينة عصرية، المدينة من ماض
ات التي شهد الفترة حتى تتمكن من مواكبة التقدم خالل فترات السبعينيات والثمانيني

وإنما ، ولم يكن للتنمية الشاملة أي مجال يذكر، فيها العالم تطورات وتحوالت حضرية
  .اعتمدت على ما خلفه ذلك الماضي
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يوضح األحياء ) 15(شكل

السكنية في منطقة الشيخ 
  عثمان والمنصورة

  خالد ناصر.م/المصدر
  دراسة تحليلية- بارا شد

 - تاريخية لمدينة عدن 
-khaled barashed-

Historische 
untersuchungen zur 

stadt aden als 
grundlage fur ihre 

zukunftige gestaltung-
regionalplanung der 
bauhaus-universitat 
wiemar-1997-166      

 
3219802010 

 للتغيرات في السياسة إضافةالسكن وانتشار العشوائية نتيجة لزيادة الطلبات على 
االجتماعية -اإلسكانية وعدم وضوح الرؤية الشمولية في التغيرات الحضرية

لمرحلة ما بعد االستقالل واستخدام خرائط قديمة قد تغيرت مالمحها - واالقتصادية
هو وضع لذا كان الهدف من وضع المخطط الهيكلي العمراني ، نتيجة لما سبق ذكره

، اللبنات األولى واألساسية للتنمية الشاملة لتضع األسس التخطيطية واإلقليمية للمدينة
ومن اجل ذلك استدعت الحاجة إلى دراسة خطة مستقبلية وبرنامج هيكلي لتطوير 

  : تية تلك المناطق لمواجهة التغيرات اآل
التوزيع السليم للفعاليات المختلفة كالخدمات والتعليم والصحة : ( االجتماعية - 

  )والبنية التحتية
  )السياحية/ الصناعية/ المختلفة التجاريةالنشاطاتلتحديد وتنظيم (:االقتصادية - 
حل األزمة السكنية إليجاد مناطق سكن جديدة وحدائق ومالعب ومناطق مفتوحة  - 

  .  بزيادة المساحة الخضراء- الحارة- ومراعاة الظروف المناخية
  .إيجاد نظام جديد للطرق والشوارع حسب وظيفتها - 
  .رئيسةتطوير االتصال بين مختلف المناطق المتناثرة في مدينة عدن وربطها بطرق  - 
  [9] .اً وتجارياً وإدارياً سياسياًمركز بوصفها تكريس وظيفة عدن  - 

- 80( األولى :لثالث مراحل الهيكلي وقد تم البدء في مشروع إعداد المخطط
وكانت ، )م2010 - 90(والمرحلة الثالثة عام ،)م1990 -84(والمرحلة الثانية ، )م1984

تم وضع مؤشرات كمعيار أساسي للخطة .هذه أول خطة هيكلية عمرانية بعد االستقالل
وكمعيار أساسي للخطة ثم اعتماد معدل النمو السكاني الذي .الهيكلية لمدينة عدن

 الزيادة تراوحتلذا ،  نسمه240000 ـم الذي كان يقدر ب1973سابه منذ عام بدأ احت
ى م إلى حوال1980 نسمة عام 287000المتوقعة لعدد السكان على بعد ثالثين عام من

وقد استوعبت الخطة بمساحة .م أي زيادة ثالثة أضعاف2010 نسمة في عام 870 ,000
 1980عة أضعاف عما كانت علية عام هكتار أي زيادة تقريبية أرب16000 حوالىأرض 

  . هكتار وذلك لتشمل منطقة المواصالت الداخلية4000 كانت إذ) بداية الخطة(
  :[9]وقد قسم النمط التخطيطي لتطوير المدينة إلى ثالث مناطق

  ):القطاع الشرقي( شرقية -املنطقة اجلنوبية -
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عد تاريخي عدد وتشمل كريتر والمعال والتواهي وخور مكسر وهي مناطق ذات ب
  .وإعادة بناء تلك المناطق مدرج ضمن المشاريع،  ألف نسمه167سكان هذه المنطقة 

  ):القطاع الشمايل(املنطقة الشمالية الشرقية-
وهي :كالتلكس(العريش و، وبئر فضل، الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد–وتشمل 

الشمالية - لمنطقةعدد سكان هذه ا) منطقه متوسطه بين المناطق واقرب للمنصورة
 ويقترح عمل مخطط مستقبلي حديث في رئيسة ألف نسمه وهي مناطق 585 - الشرقية

  .هذا االتجاه ألنه اقرب لليابسة وأكثر المناطق التي تتوفر فيها مساحات مفتوحة
  : املنطقة الشمالية الغربية والغربية-

المنطقة و ، عدن الصغرى، )القطاع الشمالي الغربي(مدينة الشعب– وتشمل 
التي ستكون عبارة عن مستودعات وارض صناعية للمنطقة ) القطاع الغربي(الصناعية
وحددت مناطق السكن في هذه المنطقة على أنها سوف تشمل المناطق ، والمدينة

المنطقة - المقامة ويقترح أن يتم التوسع في هذه المنطقة في الشمال من مدينة الشعب
  .المناطق التي تتجه نحو البر شماالألنها أكثر ، الشمالية الغربية

  [10]:اآلتيةوقد تناولت الخطة الهيكلية الحاالت 
  

 
    -pag166 --khaled barashed- bauhaus-universitat wiemar-/   المصدر

  يبين المخطط الهيكلي لمدينة عدن     ) 16(شكل

  :الطرق والشوارع/ أوال 
 اهتمت إذ،  بعضبزاء المدينة بعضها بالطرق التي تربط أجاهتمت الخطة كثيرا - 

كالطريق - كما اقترحت الخطة عمل طرق دائرية،- الخطة بتوسيع الطرق الداخلية
  .مدينة الشعب/الممداره / التي تربط مناطق العريش-الدائري الثاني والثالث

  :املناطق السكنية/ ثانيا 
تكون مناطق  داخل المدينة ل-  الفراغات- مستخدمةالغير حددت الخطة األراضي 

 الفرصة ألي اجتهادات أتاحسكنية دون أن تحدد استخدامات األرض بشكل تفصيلي مما 
كما اقترحت الخطة تطوير مناطق سكنية جديدة خارج المدينة في .شخصية
) في الشيخ عثمان(والممدارة) امتداد خور مكسر على الساحل المتجه إلى أبين(العريش
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  . ائرية واإلشعاعيةويتم تحديدها من خالل الطرق الد
  :املناطق السياحية/ ثالثا 

حددت الخطة األراضي القريبة من السواحل والشواطئ كمناطق سياحية تشمل 
المنتجعات السياحية والفنادق والشاليهات والمطاعم والنوادي في جلدمور في التواهي 

  .وعمران وعدن الصغرى
  :املناطق الصناعية/ رابعا 

أما ، لخفيفة كالورش والمعامل في مناطق دار سعدحددت الخطة الصناعات ا
ضمن األراضي الواقعة بين مدينة الشعب وعدن الصغرى والصناعات الثقيلة والمتوسطة 

  .نواة المدينة الصناعية
  :املناطق التجارية/ خامسا 

كما حددت ، ا للتجارةرئيس مركزا -كريتر- حددت الخطة المناطق القديمة
 المتناثرة وكذلك مناطق  كافةوية مناطق مدينة عدنالخطة مراكز تجارية ثان

  .التوسع العمراني في العريش والممدارة
  

  
) 17(شكل

يوضح تحديد 
الوظائف كما 
جاءت في 

المخطط الهيكلي 
  -لمدينة عدن

  إعداد الباحث
 

 
33 

ن خاصة إلى النظام م تحولت البالد عامة ومدينة عد1967بعد االستقالل في عام 
االشتراكي وتأثرت التنمية بمجموعة من التحوالت التي حدثت بعد ذلك وبقيت عدن 

 بأحجامها وأنماطها دون تغيير وقد هاجر احتفظت اتحادية اًكما تركها االستعمار مدن
منها رؤؤس األموال الوطنية إلى دول الجوار بسبب هذه األنظمة وبسبب ضآلة الموارد 

م عندما 1972حتى عام ، خاصة في مجال اإلسكانب لم تزدهر التنمية واالقتصادية
 هذا قانونا لإلسكان وذلك لتوفير المسكن المالئم والسريع دعدر قانون التأميم وص

 إلى بعض العوامل السياسية واالقتصادية إلى توقف إضافةمما أدى ذلك ، لكل أسرة
 تحول من ثموخاصة السكنية منها والقطاع الخاص عن المشاركة في عمليات التنمية 

النمو في الوظيفة التجارية والصناعية إلى الوظيفة السكنية نتيجة تدفق الهجرات 
ونزعة المواطنين لتملك المباني تحت مظلة قانون التأميم وبذلك تحولت عدن إلى 

 مدينة حضرية راقية في الفترة أسسية كبيرة بعد أن كانت تمتلك قرية سكن
  .السابقة
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   مصدر سابق-خالد بار اشد.م/ المصدر–م 1967مدينة عدن عام ) 18(شكل 
ركزت اتجاهات الدولة في هذه الفترة في التنمية السكنية من خالل إنشاء 
المشاريع السكنية االقتصادية المخططة لذوي الدخل المحدود واغلبهم من موظفي 

 حينها قادرة على حل أزمة اإلسكان بل ظهرت الدولة ومن ناحية أخرى لم تكن الدولة
عاجزة مما اضطر المواطنين أن يقوموا بإنشاء مساكن مؤقتة وبشكل متسارع وغير 

  [6].منظم في مناطق مختلفة من المدينة
في المدينة مما ) تجارية وصناعية(في هذه الفترة لم تنشأ أي مشاريع تنموية كبيرة  - 

كل يذكر إال من بعض المشاريع السكنية أدى ذلك إلى عدم نمو المدينة بش
 ال تكاد تلبي احتياجات السكان الذين يعملون في المشاريع الخدمية التيالمحدودة 

والصناعات الخفيفة على الرغم من بناء وحدات سكنية ضمن مشاريع الدولة في مدن 
البر في اتجاه – مناطق امتداد لهذه المدن وجودالمنصورة والشيخ عثمان وذلك بسبب 

 وبعض مشاريع في كريتر وخور مكسر أما باقي المدن كالتواهي وعدن - شماال
الصغرى فلم يكن هناك نمو عمراني بسبب المحددات الطبيعية التي عملت على 
تضييق مناطق التوسع وكذا المسافات الفاصلة بين منطقة عدن الصغرى وباقي 

  .المناطق
من إجمالي حجم % 13.4ه الفترة  كانت نسبة امتداد الكتلة العمرانية في هذ - 

من إجمالي % 23.4 حوالىم بينما بلغت الزيادة السكانية 1967الكتلة العمرانية عام 
 مما يتضح أن النمو السكاني لم يواكبه بالمقابل نمو  نفسهاعدد السكان في الفترة

 إال أن هذه المرحلة تميزت بتوسع في الكتلة العمرانية خارج، للكتلة العمرانية
، الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد وهي مناطق القطاع الشمالي في مدينة عدن- مدن

-كما رافق ذلك تحول استاتيكي داخل الكتلة العمرانية لمدن القطاع الشرقي
 إلى كل إضافة،  ولم يحدث أي تطور في الكتلة العمرانية لعدن الصغرى-كريتر

ركزت المساكن الرديئة بشكل ت إذذلك نجد أن العمران تدهور في هذه الفترة 
 [6] . إلى باقي المدن األخرىإضافة،  في كل من المعال والتواهي وكريترأساس
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   مصدر سابق- خالد بار اشد.م/المصدر
  م1980مدينة عدن عام ) 19(شكل 

4 
41 

نمط لمباني القديمة اباتسع العمران في مدينة عدن واستبدلت ،  بعد قيام الوحدة
البناء الحديث ليستوعب حركة الهجرة إلى عدن وكذا توسعت البنية التحتية للمدينة 

ومع مرور السنوات وما شهدته مدينة ، وتحسنت الخدمات والمرافق االجتماعية المختلفة
ثم زاد إلى ، م 1997 نسمة في عام 493000د سكانها إلى عدن من تطورات ازداد عد

ثم ، م 1997خالل العام % 8والريف % 92وبلغت نسبة الحضر فيها ،م 2002 عام 570000
مما يدل ذلك على التوسع الحضري الكبير % 7حضر والريف % 93 إلى2002وصل عام 

دل كثافة هكتار وبمع698000 حوالى بلغت مساحتها إذ، الذي شهدته المدينة
-  وذلك في كريتر2كم/فرد91 بلغ أعلى معدل كثافة إذ 2كم/فرد57.4سكانية 

  .2كم/فرد44 وأدنى معدل في مدينة الشعب - المدينة القديمة
أما التوزيعات السكانية في مدينة عدن فقد تركزت أعلى معدالتها في 

سكان عدن من إجمالي % 13ثم المعال % 14كريتر ، %18الشيخ عثمان ، %22المنصورة
  [11]. م1997في عام 

  
يوضـح  ) 20(شكل رقم   

النمو العمراني في كريتر 
وخور مكسر والمعال بعد    

  -الوحدة
إعداد الباحث بـالرجوع    

 محمـد صـالح     -إلى م 
 العمارة اإلسكانية   -أحمد
–   

 مصدر سابق
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يوضح النمو العمراني في التواهي بعد ) 21(شكل رقم 

 الوحدة
 ضح النمو العمراني في المنصورة بعد الوحدةيو) 22(شكل رقم 

  
  
  
  

  
يوضـح  ) 23(شكل رقـم    

النمو العمراني في الـشيخ     
  عثمان

   دار سعد
 )القطاع الشمالي(

 
مركزي ( -ومن الواضح هنا أن أعلى معدل للتركز السكان في القطاع الشمالي

راني واسع وذلك بحكم ما شهدته هذه المراكز من توسع عم- )المنصورة والشيخ عثمان
ونتيجة ،  للمدينة من اتجاه المحافظات الشماليةرئيس المدخل العد ألنها ت،النطاق

التساع مسطحها األرضي والمنبسط نحو ضواحي مدينة عدن بينما المراكز 
 مقارنة بالمركزين اً وسكنياً عمرانياًالتواهي لم تشهد توسع، المعال، كريتر:األخرى

 أنها محاصرة بسلسلة جبال شمسان من إذ ،رض الجبليةالسابقين بسبب طوبغرافية األ
  .تيالخلف ومياة البحر من أمامها كما هو واضح في الشكل اآل

    
  www.googleبحث في /المصدر
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  يوضـــح طبوغرافيـة األرض في عدن) 24(شكــل رقم 

إن هذه الحركة الستعماالت األرض داخل المدينة وعلى أطرافها وتغيير المفاهيم 
، المتجددة والنظرة تبعا لمتطلبات مستحدثة في أفق ومنظور معماري وتخطيطي جدي

كريتر وبعدها المعال ثم (تبعه انتقال الحركة العمرانية من المناطق القديمة 
 هاتان القوتان أدتلقد ، التي تمثل النواة المركزية والقوة الجاذبة إلى المركز) التواهي

لعمراني وتطور المفاهيم واالتجاهات المعمارية وظهور محاوالت  في خلق النمو ااً واضحاًدور
 [12].جديدة في العمارة بشكل عام

 النشاطات التخطيط العمراني بمختلف مستوياته مسألة ضرورية لتنظيم عدي
 أن التحديات التي يفرزها النمو الحضري السريع إذالعمرانية واالجتماعية واالقتصادية 

التحديات على المستوى المحلي عملية غير مؤهلة مالم يتم في يجعل عملية عالج هذه 
ألن المستوى المحلي ، اإلطار الشمولي من خالل ربط المستوى المحلي بالمستوى اإلقليمي

 يعالج تلك المجموعات ،والمستوى اإلقليمي، للتخطيط يعالج المركز الحضري كوحدة
تي يضمها اإلقليم وهناك ثالثة من المراكز الحضرية والقرى واألراضي والثروات ال

و التوسع ، زيادة كثافة االستيطان الحضري: أساليب للتعامل مع عملية التحضر هي
  .و بناء مراكز حضرية جديدة،.العمراني للمراكز الحضرية

إال انه في مدينة عدن يتم اللجوء إلى أسلوب التوسع العمراني دون دراسة لزيادة 
 تآكل األراضي في -  بشكل كبير -ثر أا بدوره كثافة االستيطان الحضري وهذ

الحكومية المجاورة للمراكز الحضرية وانتشار مناطق االستيطان العشوائي مما يوحي 
 [13].ذلك بزيادة نسبة الفقر وعدم المساواة في الحياة المعيشية بشكل عام

 النطاق إن الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في مرحلة معينة في اليمن أو على
اإلقليمي أو الدولي لها انعكاسات على مستوى نمو مدينة عدن وتطورها سلبا وإيجابا كما 
أن خصائص الموقع والتضاريس واتجاهاتها وقربها وبعدها عن البحر وطبيعة مورفولوجية 
المدينة كلها عوامل أدت بتفاعلها المشترك إلى نشأة مدينة عدن وتطورها على هيئة 

 وبحكم تاريخ كريتر العمراني ونموها على الميناء القديم وتاريخ ،نويات متعددة
أما التواهي فنمت حول ، االستيطان فيها نمت وكبرت وزادت فيها الحركة التجارية 

ض  شواطئها حاليا من أفضل األماكن للمتنزهات وتتوفر فيها بععدالميناء الجديد وت
سياسية واالقتصادية البريطانية فيها د اإلدارة الووجالفنادق وقد كان نموها نتيجة ل

 توجد فيها بعض كليات إذمنطقة خور مكسر فقد نمت وتوسعت ى لإوبالنسبة ، سابقا
وقد ، على الرغم من وجود مطار عدن وبعض المعسكرات التي  تعوق نموها ،جامعة عدن

 إضافة ،كمنطقة صناعية) عدن الصغرى(ألبريقه –تطورت ونمت مناطق القطاع الغربي 
إلى  إضافة،  وشيدت فيها المباني حول المصفاة)ساحل جو لدمور(إلى مناطق  ترفيهية 

، ات الجامعة وبعض مرافقها الخدمية فيها بعض كليئمدينة الشعب التي توسعت وأنش
داد  مناطق استيعاب جديدة لألععدمدن الشيخ عثمان والمنصورة فهي تى لإوبالنسبة 

 فيها المشاريع االستثمارية والسكنية بشكل واسع تئالمتزايدة من السكان وقد أنش
 إلى تنمية المناطق القريبة من دار سعد وأقيمت فيها إضافةوفي مناطق متفرقة منها 

وقد بلغ عدد  ، [8]تعز-المساكن والمباني السكنية التجارية وخاصة في طريق عدن
مبنى منها ماهو  65558م 1994المباني حسب التعداد العام للمساكن والمنشآت لعام 

ومنها منشآت مستقلة ) فيالت(ومنها منازل )  تجاري-  سكني تجاري–سكني(عمارات منها 
  [14]. مباني غير مبين4وأماكن سكنية أخرى ومباني تحت التشييد ومنها 
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  www.alyafei.net-: المصدر 

  يوضح موقع المنطقة الحرة) 25(شكل
 تم تحديد إذ، لمنطقة الحرة في عدن كما تم أيضا تخطيط موقع استعماالت أرض ا

 التي ستقام على األرض المحتملة النشاطاتاالحتياجات في كثير من المجاالت و
للمنطقة الحرة وتشمل هذه االستعماالت على الميناء البحري وميناء الشحن والمطار 
ومدرج الشحن الجوي ومهبط الطائرات والمواقع السياحية ومناطق الصناعات الثقيلة 

   [6].والخفيفة

 
    www. alyafei.net:      المصدر 

  يوضح استعماالت المنطقة الحرة) 26(شكل

  .م وحىت اآلن1990 ملدينة عدن الكربى - التكميلي-  املخطط اهليكلي-2- 4
 ت من الضروريات للتعرف على مشكالعدإن التخطيط العمراني في أي مدينة ي

من خالل دراستها التي بدأت من التقويم الذي  لمعالجتها وتأهيلها وذلك  كافةالمدينة
 بموجب التطورات التي مرت بها ئالذي أنشينطلق من فهم الواقع والمسار الحضاري 

المدينة وحتى وصلت إلى شكلها الحالي والذي يمر بحالة تغير مستمر في البناء الوظيفي 
م كان 1994ام وانطالقا من ذلك وبعد أن اكتملت الوحدة ع، والمعماري والتخطيطي

http://www.alyafei.net
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 إلى التفكير في العمل من أجل خطة جديدة إضافةالبد من التعرف بجدية على الخطة 
وقد تم عمل دراسات ووضعت مؤشرات إليجاد خطة ، لمستقبل العاصمة االقتصادية

مستقبلية وبرنامج هيكلي لتطوير وتنظيم تلك المناطق لمواجهة التغيرات 
 في إطار مؤشرات التخطيطية للتصميم األساس الاالجتماعية واالقتصادية وتم تحديد

المعايير العلمية لتخطيط المدن لوضع اللبنات األولى واألساسية لتطوير المخطط 
الهيكلي العمراني الشامل للمدينة واالجتهاد للخروج بالمخطط حسب الخطوط العريضة 

  :[5]تيكاآل
عام : تفعة الحالية ضوء معدالت النمو السكاني المرفيتم تقدير عدد السكان  - 

وفي عام ، ) نسمة937000 (2000 يتوقع أن يصل في عام إذ، ) نسمة511000(م1991
  ).نسمة1845000( م 2010

 
  م2010لتوجهي التكميلي بشكل عام لمدينة عدن حتى ايوضح المخطط ) 27(شكل

  .ر هكتا3000تم تخطيط المساحات المكملة في اتجاه العريش والممدارة بمساحة اجمالية -
المخطط   ( وربطها بالطرق المقترحة في الخطة السابقةرئيسةحددت شبكة الطرق ال -

  ).الهيكلي
قسمت المنطقة الخاضعة للتخطيط إلى مناطق وحددت فيها مختلف الوظائف الستخدامات    -

  .األرض والنشاطات المختلفة المكونة للمدن
  .رئيسةلشبكة الطرقات ال% 15شكلت نسبة ما يعادل  -
  .للمساحات المخصصة للمناطق الترفيهية والمقابر% 16بة شكلت نس -
للمساحات المبنية بما فيها السكن والمراكز التجارية والصناعية % 69شكلت نسبة  -

  .الخفيفة
  .تقسم المدينة في إطار قطاعات ومناطق ووحدات جوار للمستوطنات البشرية في مدينة عدن -
 إلى تخطيط وتخصيص مساحة إضافة تم تخطيط وترقيم الشوارع واالراضي المملوكة -

  .هكتار في إطار المخطط العام للمدينة للجمعيات السكنية1303
  . يوليو لذوي الدخل المحدود وحاليا قيد التنفيذ7تم تخطيط كورنيش ساحل أبين ومشروع  -
  .تم تحديد مواقع المنطقة الحرة على المخطط التكميلي -
  .ل على تخطيطها وتنظيمها والعمها وحصرتم تحديد المناطق العشوائية -
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  م2010 لمدينة عدن حتى -يوضح استعماالت األرض–لتوجهي التكميلي ايوضح المخطط ) 28(شكل

م بمساعدة الروس الذي تم تحديد 1993وبعد أن تم إعداد المخطط التكميلي سنة 
وذلك باالستفادة من المخطط الهيكلي التي تم إعداده ، م2010متطلباته حتى عام 

م فقد اهتم هذا المخطط بان يكون هناك اهتمام بمدينة عدن كعاصمة 1980سنة 
وكما جاء في المخطط انه من ، اقتصادية لدولة الوحدة والمنطقة التجارية الحرة

  [15].كتوقع مستقبلي، مليون ساكن2الضروري توفير السكن لـ
43 

ثر بارز في التحول السياسي واالقتصادي أن اليمني لقد كان إلعادة توحيد الوط
  :[12]للبالد بشكل عام ولمدينة عدن بشكل خاص وقد تميزت هذه المرحلة باآلتي

تحول وظيفة عدن من عاصمة سياسية لدولة التشطير إلى عاصمة اقتصادية وتجارية  - 
  .ومنطقة حرة) الجمهورية اليمنية(لدولة الوحدة

  .لك إلعطاء فرصة لرجال األعمال باالستثمار في المدينةمنح قانون االستثمار وذ - 
 الستقبال السفن  قابالًاً دوليتنشيط الحركة التجارية في الميناء وجعله ميناءً - 

  .العمالقة
  .هجرة أعداد كبيرة من السكان إلى عدن نتيجة للتحوالت التي حصلت للمدينة - 

  www.alyafei.net: المصدر 
   منظر يوضح شارع المعال وبعض مناطق خور مكسر -ي عدنيوضح العمران ف) 29(شكل

http://www.alyafei.net
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تواكبت هذه المرحلة مع مجموعة من التحوالت مثل عودة المغتربين وزيادة معدل 
ستثمار وفي هذه المرحلة اندفعت الهجرة الداخلية إلى عدن واالنتشار العشوائي لغرض اال

إلى أن عودة المغتربين بعد  إضافةكثير من األموال واالستثمارات إلى مدن إقليم عدن 
حرب الخليج الثانية وأحداث القرن األفريقي مما أدى كل ذلك إلى تدفق العائدين 
للسكن في عدن ونتيجة للروتين اإلداري وضعف مجاراة الواقع الجديد لمخططات 
التنمية استمرت حمى البناء العشوائي حتى وصلت إلى مخرات سيول صهاريج الطويلة 

وجبل العيد روس والقلوعة والتواهي وبعض مناطق في مدينة الشعب وكذا العريش 
وخالل هذه المرحلة بلغت حركة البناء ذروتها من جميع االتجاهات وعلى كل المحاور 
وهذا يعكس حركة النمو العمراني السريع الذي شهدته عدن بعد الوحدة صاحب ذلك 

يادة في أعداد السكان في عدن  وصلت الزإذ، توسع في العمران وزيادة في عدد سكانها
وصل " وبعد انتهاء الحرب واستقرار الوضع فيها ، [6]م1994 نسمة حسب تعداد 490350إلى

  .[12]"م1995 نسمة في العام 589000عدد السكان إلى 
 من السكان من المحافظات الشمالية إلى مدينة عدن كثيروقد كان النتقال 

 إلى األحداث إضافةبة في السكن فيها بحكم المستقبل المشرق للمدينة والرغ
 ونهضت ها واتساع نمو رقعة المدينةفيالسابقة الذكر كل ذلك كان له تأثير واضح 

 مفاهيم غير مألوفة في مدينة اتالمدينة عمرانيا إال انه تم استحداث طرز معمارية ذ
ما يدعونا الطراز المحلي لها وذلك بسبب غياب الرقابة على البناء موعدن وال تتناسب 

ذلك إلى ضرورة الحث على وضع مقترحات لوضع خطط إسكانية وقوانين وتشريعات 
  .بنائية تتناسب وكل منطقة بحسب البيئة والمناخ والطراز
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