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أنماط العشوائيات في العالم

Slums

❑االحياء الفقيرة الهامشية Slums

❑هي المناطق التي يسكنها الفقراء في ارض غير صالحه للسكن ال يملكون أي صفة شرعية في ملكية
األرض ،في منطقة حضريه كأمثله مدن الكرتون والصفيح .ويفتقرون الى سكن دائم او مساحه كافيه
للمعيشة او الحصول على مياه جيده او مرافق صرف صحي .

❑االسكان الغير رسمي Informal

❑ان ظاهرة السكن غير الرسمي هي جزء من السكن العشوائي وهي نمو السكن الشعبي الحر بإرادة كامله
للشعب وسمي غير رسمي لكونه اسكانا بدون ترخيص .يتم بناءه من القطاع الخاص من مواد دائمه
وليست هشة على ارضه او ارض الدولة وبدون تخطيط او ترخيص ألنها غير مستوفيه للشروط الصحية
والهندسية من تهويه واضاءه وتشميس .
❑يغزو المناطق الزراعية المتاخمة للمدن
❑يفتقر الى التراخيص الرسمية الالزمة .
❑ان قاطني هذا النوع من االسكان من الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل ويعملون باألعمال الحرة
واالعمال التجارية والحرف.
❑اسبابه  :انخفاض االستثمار في مجال االسكان واتساع الفجوة بين مستوى الدخل وتكلفة المسكن ،حيث
انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في المدن العربية ومنها فلسطين
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Informal

أنماط العشوائيات في العالم
❑االنتشار غير المنظم للمدن Urban Sprawl

❑اصطالح يتم االستدالل به الى المناطق العشوائية حيث
تتوزع المدن اعتمادا على احتياجات الزيادة السكانية الناتجة
عن النمو الطبيعي للسكان فيلجا االفراد لالستق ارر على
اطراف المدينة مع خلقه مساحات فارغه في محيط المدينة
مما يؤدي الى االمتداد العمراني بشكل غير متواصل للمدينة
❑وتتميز هذه المناطق باتساع شبكة الشوارع والكلفة العالية
إلمداد السكان بالمرافق فالفئة التي تقطن هذا النمط من
المناطق العشوائية ليست فئة فقيره وانما فئة تريد ان تنتقل
من المدن الى اطرافها بحثا عن خصوصية اكبر ومساحات
اكبر كما ان لديهم الرغبة للتخلص من االزدحام السكاني
وعدم قدرتهم على التأقلم في شقق مختصره
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Urban Sprawl

النشأة التاريخية للمدن الفلسطينية وأنماط التوسع العمراني فيها
إن القرى العربية الفلسطينية تتشابه في نشأتها حيث بدأت القرية بنواة ثم توسعت حول تلك النواة مع الزمن تبعا للظروف االمنية و االجتماعية و
السياسية ،و كانت البيوت متراصة و قريبة من بعضها .و قد وزعت الحمائل داخل حارات مغلقة الى حد كبير كأنها وحدة اجتماعية و وزعت
المباني السكنية حول احواش احيطت بجدران عالية  ،و كان التوسع العمراني داخل الحوش نفسه و مع الزمن توسعت مساحة النواة و تكاثر
السكان اعطوا امكانية السكن حول النواة و أصبح شكل القرية اشعاعي.

❖العهد العثماني
اتخذ االمتداد العمراني شكال خطيا على الطرق الرئيسية على الرغم من عدم وجود خدمات البلدية في تلك المناطق .
❖ االنتداب البريطاني
◦ ارتفعت كثافة السكان في مراكز البلدات مما اضطر السكان للبحث عن البديل في األراضي المحيطة وبدأ االستقرار والبناء من قبل
السكان خارج حدود البلدة القديمة على أراضي يمتلكونها.
◦ لم تكن هذه المباني خاضعة لقوانين وأحكام تنظيمية وكانت بذلك بداية العشوائية ولكنها لم تمثل مفهوم العشوائية السلبية على التكوين
المعماري وانما مثلت توسع عمراني طبيعي خارج أسوار البلدات القديمة وشكلت هذه المباني أساسا لالمتداد العمراني.
◦ عمل مخططات هيكلية للمدن الرئيسية إضافة الى القوانين المفروضة على البناء وقوانين ملكيات األراضي التي كانت مجحفة بحق
الشعب الفلسطيني
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النشأة التاريخية للمدن الفلسطينية وأنماط التوسع العمراني فيها
❖االحتالل اإلسرائيلي

◦ بعد تقسيم فلسطين عام  1948ظهر نوع جديد من العشوائية المتمثلة في المخيمات الفلسطينية والتي نشأت بشكل قسري بسبب هجرة ونزوح
العديد من الفلسطينيين والذين طردوا من أراضيهم سواء نكبة  1948أو حرب 1967
◦ تمت المصادقة على العديد من المخططات الهيكلية الجزئية التي عملت على تحديد توسع المدن الرئيسية وتنظيم االستعماالت بما يتماشى مع
السياسة اإلسرائيلية الرامية الى فرض السيطرة على االمتداد العمراني للمدن الفلسطينية  ،وتركيز الكثافة السكانية داخلها مع توفير المساحات
الالزمة للتوسع االستيطاني و انشاء المستعمرات والطرق االلتفافية.

❖السلطة الوطنية الفلسطينية

◦ تم تحديد توسع المدن الرئيسية بمساحات الصالحية الفلسطينية فقط مما أدى اكتظاظ المدن الفلسطينية.

◦ كما قام االحتالل بإنشاء جدار الفصل العنصري والذي أدى الى االستيالء على مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية ومحاصرة البلدات العربية
وتركيز نموها داخل الجدار مثل مدينة قلقيلة اوخارج حدود المدن مثل مدينة القدس مما أدى الى ظهور كثافات سكانية مرتفعة ضمن نسيج متواصل
يربط االحياء العربية بالمدن المحيطة بها

◦ ظهرت العيد من االحياء السكنية العشوائية في مدينة القدس ونمت بشكل طبيعي دون وجود مخططات رسمية أو االلتزام بالقوانين التنظيمية فيها ،
واجبار السكان على العيش في أحياء مزدحمة وكثافة سكانية مرتفعة مقارنة مع بقية األراضي الفلسطينية وعدم حصول الفرد على الحصة الكافية
المخصصة للسكن .
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الكثافة السكانية وتوزيع السكان
الكثافة السكانية في المناطق المبينة في فلسطين
❑إن الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام و في قطاع
غزة بشكل خاص

❑ بلغت الكثافة السكانية العامة في عام  2017نحو 794
فردا/كم ²في فلسطين
❑ 510فردا/كم ²في الضفة الغربية
❑ 5,204فردا/كم ²في قطاع غزة.
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عدد السكان

المساحة المبنية
(كم)2

الكثافة السكانية
(نسمة /كم)2

فلسطين

4,705,855

595.2

7,906

الضفة الغربية

2,830,538

459.2

6,164

قطاع غزة

1,875,317

136.0

13,789

الكثافة السكانية وتوزيع السكان
❑أن اتجاهات نوع المسكن تغيرت خالل الفترة الممتدة من  ،2017-1997إذ يالحظ أن نوع المسكن من نوع (دار) سجل انخفاضا مقابل زيادة

في عدد الشقق السكنية المتوفرة في العمارة السكنية ،وهذا ينطبق على المناطق الحضرية والمخيمات ،أما التجمعات الريفية فقد سجلت انخفاضا
في نمط الدار ،ولكنه طفيف مقارنة بالمناطق الحضرية والمخيمات خالل العشرين عاما
التوزيع النسبي للمساكن المأهولة حسب نوع المسكن ونوع التجمع2017 ،2007 ،1997 ،
المؤشر
دار
شقة
فيلة
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حضر

فلسطين

مخيمات

ريف

1997

2007

2017

1997

2007

2017

1997

2007

2017

1997

2007

2017

52.0
45.2
0.8

40.9
55.9
1.6

35.3
61.5
1.1

40.4
57.4
1.0

36.5
60.4
1.7

31.4
65.6
1.1

67.1
28.3
0.7

56.8
38.9
1.6

57.4
37.6
1.3

61.3
37.8
0.3

46.3
52.0
1.1

30.6
68.1
0.1

الكثافة السكانية وتوزيع السكان
❑يرجع السبب في ارتفاع كثافة السكن في فلسطين إلى المستوى االقتصادي والظروف السياسية والحرب التي ألمت بالشعب الفلسطيني ،باإلضافة

إلى ارتفاع أسعار األراضي ،وارتفاع تكلفة البناء ،وصغر مساحة المسكن في العديد من المناطق ،وال سيما مخيمات الالجئين.
❑إن نصيب المساكن من مساحة الفضاء أي االرتدادات في فلسطين ليس كافيا  ،وبالذات في مخيمات الالجئين والمناطق القديمة واألحياء
الشعبية ،وهذا يؤدي إلى التالصق بين المباني السكنية ،وما ينتج عنه من ضجيج وفقدان للخصوصية وقلة التهوية والتشميس .ويرجع ذلك إلى
نمط البناء غير المنظم وغياب القوانين والتشريعات الخاصة بالتنظيم .
❑وتشير اإلحصاءات أن توزيع السكان لسنة  2017على مساحة المحافظات لم يكن بدرجة متساوية ،فنجد ترك از للسكان في بعض المحافظات،

بينما هناك محافظات مخلخلة التوازن من حيث توزيع السكان.
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أنماط العشوائيات في فلسطين
Slums
• المخيمات الفلسطينية
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Informal
• المناطق العشوائية في
التجمعات الحضرية

Sprawl/Informal
• المناطق العشوائية في
التجمعات الريفية

المخيمات الفلسطينية
▪تعتبر المخيمات الفلسطينية والتي نشأت بشكل قسري منذ بدء االحتالل اإلسرائيلي ،واذا قارنا المخيمات بالمناطق العشوائية
الهامشية Slums
▪ نرى انها تتشابه من ناحية المشاكل التي يعاني منها سكانها وتردي مستوى الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية والبنية التحتية فيها
▪ باإلضافة الى التشابه في سبب النشأة فهي استقرار مجموعة من السكان متشابهون في صفات عامة تربطهم كدوافع الهجرة واستقرارهم في
ارض ال يملكونها.
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المخيمات الفلسطينية
مخيم بالطة – نابلس – الضفة الغربية

1950
12

2020

المخيمات الفلسطينية
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المناطق العشوائية في التجمعات الحضرية
❖يعتبر هذا النوع من العشوائيات نموذجا النتشار السكن الغير رسمي Informal
❖سعت اإلدارة اإلسرائيلية الى التحكم في حركة البناء من خالل السيطرة على سلطات التنظيم في الهيئات المحلية.
❖ وقامت السلطات اإلسرائيلية بتحديد اتجاهات التوسع للمدن مما أدى الى بناء العديد من المباني خارج المخططات الجزئية خاصة في

المناطق المصنفة كأراضي (.)C
❖ ومع قدوم السلطة الفلسطينية وضعف الرقابة من قبل الهيئات المحلية وتهاونها بعدم هدم المباني الغير المرخصة الرتباطها بسياسة
االحتالل أدى الى زيادة بناء السكن الغير قانوني وعدم االلتزام بالقوانين التنظيمية المرتبطة باستخدامات األراضي واعداد الطوابق
واالرتدادات ،مما أدى الى ترخيص المباني مع دفع الغرامات.
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المناطق العشوائية في التجمعات الحضرية
مدينة نابلس – الضفة الغربية

1918
15

1994

2020

المناطق العشوائية في التجمعات الريفية
❖تتشابه المناطق العشوائية داخل مسطحات القرى مع مفهوم السكن الغير رسمي  Informalالذي نشأ بإرادة السكان وتم اقامته بدون
تخطيط او ترخيص رغم قانونية تملكهم لألرض.
❖السبب الرئيسي هو االحتالل الذي تحكم بتوسع البلدات الفلسطينية من خالل المخططات الجزئية التي ال تستوفي الشروط والمعايير التخطيطية

المالئمة لتوسع السكان ،كانعدام وجود األراضي العامة والمساحات الخضراء وتحديد ارتفاعات المباني الى طابقين فقط واالرتدادات عن
الشوارع الرئيسية حوالي  10م

❖اما المناطق العشوائية الواقعة في المناطق النائية تتشابه مع مفهوم االنتشار الغير منظم للمدن Sprawl
❖تختلف االسباب التي أدت الى هذه الظاهرة ،فيمكن ان يكون السبب ارتباط االفراد باألرض ورغبتهم بزراعتها فيسكنوا بجوارها ،او انخفاض
سعر األرض مقارنة باألراضي القريبة من التجمعات ،او رغبة السكان باالبتعاد عن التجمع السكاني بحثا عن االنعزالية والسكينة .إضافة الى
ذلك خوف المالك على ارضه من االستيطان اإلسرائيلي او مصادرة ارضه دفع بعض السكان الى ذلك حفاظا عليها.
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الملخص والنتيجة
في ظل غياب الدور التخطيطي اإلقليمي بالشكل األمثل واستمرار التحديات أمام إيجاد توجه واضح للسياسات الوطنية
الفلسطينية لإلسكان كباقي دول العالم  ،تركزت الزيادة السكانية في عدد من المدن الفلسطينية وتسارعت حركة التحضر فيها
دون مواكبة التخطيط والتنظيم المناسب.
أدى ذلك الى خلق نوع من العشوائية في فلسطين وهي عشوائية غير مرتبطة بالفقر  ،بل عشوائية خاصة مرتبطة بعدم القدرة
على تجاوز التحديات المتعلقة بالنزاع على األرض مع االسرائيليين والتحديات التي تواجهها المدن الفلسطينية من الحصار من

قبل االحتالل ومحدودية اتجاهات التوسع فيها وتركز الكثافات في مراكزها وتزايد الهجرات الداخلية من األرياف الى المدن
الرئيسية بحثا عن فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي .
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حالة دراسية
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار
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حالة دراسية
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار
• في عهد االنتداب البريطاني صدر قانون ملزم باعداد مخططات هيكلية للمدن الفلسطينية و منها القدس .

• مع تطور النمو السريع أصبح من الصعب حصر السكان داخل مساحات البلدة القديمة و بدأت االحياء بالظهور خارج االسوار  ،أحياء
عربية شرقي مدينة القدس و أحياء يهودية غرب المدينة والتي سيطرت على السهول الغربية الشاسعة و تهيئتها للسياسات التخطيطية التي
سعى لها االحتالل .
وفي عام  1963تم اعتماد قانون البناء للمدن و انجزت المخططات الهيكلية للمدن و لم تحظى القرى بهذه المخططات ذات الكثافة
السكانية المرتفعة  ،اال أن قضايا االسكان لم تعالج حينها وهنا ابتدأت العشوائية في البناء في ظل القانون لكن العشوائية مثلت التوسع
الطبيعي .
• في بداية فترة االحتالل االسرائيلي لمدينة القدس والتي أصبحت تهيمن على مجاالت التخطيط و البناء في كافة المدن في الضفة الغربية و
قطاع غزة  ،عمدت الى توظيف هيمنتها لمصادرتها لألراضي العربية القامة المستوطنات و لذلك اقدمت على عمل مخططات هيكلية
جزئية هدفها وقف عملية التوسع السكاني العربي بحصرهم قي لمناطق المبنية مما رفع من الكثافة السكانية لالحياء العربية .
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حالة دراسية
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار
• بعد سقوط القدس عام  1967بدأ االسرائيليون بتوظيف كل القوانين و

المخططات لتنفيذ سياستهم و التي تعتمد على توسيع الحدود باتجاه
األحياء اليهودية و عزل المدينة المقدسة و بالتالي المحافظة على
األغلبية اليهودية في القدس و أحزمة استيطانية حولها ..

• قام االحتالل االسرائيلي بانشاء جدار الفصل العنصري الذي أدى الى
االستيالء على مساحات واسعة من األراضي و محاصرة البلدات
العربية و تركيز نموها خارج حدود مدينة القدس مما أدى الى ظهور

كثافات سكنية مرتفعة  ،و ظهر العديد من االحياء السكنية العشوائية
والتي اعتبرت متنفسا للمقدسيين الخارجين من ضغوطات السكن داخل
القدس مثل عناتا و الرام و شعفاط و كفر عقب
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2020

كفر عقب

مخيم قلنديا
جدار الفصل العنصري
ازدادت الكثافة البنائية

الرام
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2002

كفر عقب
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كفر عقب
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حالة دراسية
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار
• استخدم االحتالل اإلسرائيلي منطقتي كفر عقب ومخيم
شعفاط كنقاط جذب للمقدسيين فبما أن البلدية ال تراقب
عمليات البناء هناك وبما أن المنطقة تقع خلف الجدار فقد
تمدد العمران الفلسطيني و ارتفعت البنايات الضخمة متعددة
الطوابق .ال يمكن فصل سياسات" اليد الرخوة" في التعامل
مع هذا البناء عن سياية افراغ القدس من أهلها.
• خالل العقد األخير شكلت المنطقتان حال للمقدسيين في
قضية السكن فأسعار الشقق داخل القدس مرتفعة جدا تصل
الى أربعة أضعاف سعر الشقق في المناطق خارج الجدار
خاصة كفر عقب وشعفاط.
24

حالة دراسية
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار
• وفي ظل األوضاع االقتصادية الصعبة أدى ذلك الى هجرة

عكسية للمقدسيين تقدر بأكثر من مئة الف مقدسي خارج
الجدار ،وبذلك سيتم خفض نسبة المقدسيين داخل الجدار
الى %30والتي سيتم العمل عليها لتصل الى الربع .
• بالرغم من أن سكان هذه المناطق يستمرون في دفع الضرائب
للبلدية  ،تدهورت البنية التحتية العامة والموارد والخدمات

بشكل كبير او انعدمت بالكامل  .فالطرق غير معبدة وتفتقر
لألرصفة وإلنارة الشوارع أو ممرات المشاة  ،وفي بعض
األحيان يدفع السكان مقابل صيانة الطريق
25

حالة دراسية
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار
• إن شبكات المياه والصرف الصحي تبلغ طاقتها القصوى وتخفق
في مواكبة النمو السكاني  ،كما أن حرق النفايات بشكل منتظم
يؤدي الى مخاطر بيئية .
• ناد ار ما تدخل الشرطة اإلسرائيلية مناطق البلدية الواقعة خلف
الجدار إال ألسباب أمنية ولكن يحظر بموجب اتفاقية أوسلو على
السلطة الفلسطينية العمل رسميا في هذه المناطق  ،مما يخلق فراغا
أمنيا ظهر باالنفالت األمني  .والجريمة وتهريب المخدرات  ،كما
ال تدخل سيارات اإلسعاف اإلسرائيلية لتلك المناطق  .ويطلب من
سيارات اإلسعاف الفلسطينية التنسيق من أجل نقل المرضى.
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آثار جدار الفصل العنصري
• ان غياب سيادة القانون وعدم وجود صالحيات أمنية لألجهزة األمنية التابعة
للسلطة الفلسطينية فيها لفرض القانون في المنطقة ادى إلى االنفالت األمني
وظهور آفات اجتماعية خطيرة في هذه التجمعات  ،مثل :السرقة والسطو المسلح
و التعاطي والتجارة بالمخدرات و التعدي على الحق العام والعنف األسري وانتشار
المركبات الغير قانونية إضافة الى االتجار بالبضائع المنتهية الصالحية وغيرها .
• ان االهمال الممنهج الذي تعتمده السلطات االسرائيلية لالحياء الفلسطينية في
القدس هو من اجل تهميش الوجود العربي وال يسمح للسلطة الفلسطينية بتقديم
الخدمات مما يعني ترك السكان بدون جهة حكومية لتقديم الخدمات ويعتبر ذلك
انتهاكا لكافة القوانين واالعراف الدولية.
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❖معاناة المقدسيين اليومية الذين يقطنون خلف الجدار على الحواجز للدخول
والخروج إلى القدس ،حيث يخضعون للتفتيش اليومي وغيرها من اإلج ارءات المريرة.
28

حلول وتوصيات
❖ان أي توصية مقترحة ال يمكن وضعها بعيدا عن الوضع السياسي فكيف يمكن حل أي من المشاكل التي طرحت سابقا دون انهاء
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف حيث ان االحتالل هو المتسبب األول واألخير لنشوء هذا
الخلل المستدام وهذه الفوضى اللذان لن يحال اال بزواله.
❖دعم جهود السلطة الفلسطينية لتنفيذ برامج تتعلق بتوفير االحتياجات السكنية الالئقة لجميع سكان االحياء المحيطة بالقدس بما في
ذلك توفير الخدمات الضرورية لخلق بيئة حضرية مستدامة ومتوازنه جغرافيا مع المدن الفلسطينية األخرى خاصة بما يتعلق بالكهرباء
والصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة وصوال للتخطيط العمراني الشامل.
❖الضغط على االحتالل في المحافل الدولية من اجل اتاحة الفرصة اما السلطة الفلسطينية من تقديم الخدمات بما فيها الحفاظ على
األرض والسالم داخل هذه االحياء النها تشكل خط ار حقيقيا على سكانها أوال وعلى المدن الفلسطينية المجاورة وتجسيد سيادة القانون.
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شكرا الستماعكم وأرحب بأسئلتكم
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