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 ملخص البحث
 

علااااااى الحاااااادل التاااااااريخي المهاااااام فااااااي حياااااااة الشااااااع  الفلسااااااطيني والااااااذي أدى جميعنااااااا ال يغفاااااال 
 مدينة . 04قرية فلسطينية و  044إلى تهجير آالف الفلسطينيين وتدمير ما يزيد عن 

يهاااادف المشااااروع إلااااى لفاااات األنظااااار إلااااى مرحلااااة قادمااااة ومهمااااة فااااي حياااااة الشااااع  الفلسااااطيني 
الالجئااااااين ممااااااا يعنااااااي  ااااااغطا فااااااي حالااااااة حاااااادول أي تغيياااااار سياسااااااي كبياااااار أدى إلااااااى عااااااودة 

علاااااى الخااااادمات المتاااااوافرة ونزاعاااااات علاااااى األرا اااااي وبالتاااااالي عااااادم القااااادرة علاااااى اساااااتغالل ماااااا 
تبقاااااى مااااان ممياااااازات علاااااى أر ااااانا لااااااذلا فاااااان التخطااااايط لساااااايناريو مساااااتقبلي قاااااائم علااااااى زوال 

 االحتالل أمر مهم وواج  وطني من أجل حفظ األرا ي.
 

دة بناااااء القريااااة علااااى موقعهااااا القااااديم الااااذي الحظنااااا تقااااوم فكاااارة المشااااروع علااااى التخطاااايط العااااا
مااااااان مرحلاااااااة تحليااااااال الموقااااااا   ءاً إعاااااااادة البنااااااااء الفعلياااااااة مكاناااااااه باااااااد أناااااااه ال زال شاااااااا را ويمكااااااان

الحااااااالي للقريااااااة ومقارنااااااة مكوناتااااااه ماااااا  المكونااااااات القديمااااااة  اااااام حسااااااا  الحاجااااااات التخطيطيااااااة 
 صرية للسكان" .الحديثة "تخطيط يراعي تاريخ وما ي القرية ويلبي الحاجات الع

 
وهكاااااذا فااااالن منطقاااااة البلااااادة القديماااااة ساااااتكون بيحكاااااام خاصاااااة ألنهاااااا  يااااار موجاااااودة فعلياااااا إنماااااا 
سااااايتم إعاااااادة بناءهاااااا بماااااا تنفااااا  .ةماااااا تخةااااا  بااااااقي منااااااط  القرياااااة ألحكاااااام خاصاااااة خاصاااااة 

 تراعي طبيعة المنطقة الزراعية في احكام البناء واالرتداد .
اسااااية واالجتماعيااااة علااااى األحياااااء السااااكنية بمااااا يحقاااا  وفااااي النهايااااة يااااتم توزياااا  الخاااادمات األس

العدالاااااة االجتماعياااااة وساااااهولة الوصاااااول اليهاااااا منتهاااااين بااااابع  التوصااااايات التطويرياااااة التاااااي قاااااد 
 تفيد عند عملية التصميم القرية .
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Abstract 

  

No one could deny  the important historical event in the life of the 

Palestinian people, which led to the immigration of thousands of 

Palestinians and the destruction of more than 400 Palestinian villages 

and 20 cities. 

The main aim for the project is to get attention to a future and important 

stage in the life of the Palestinian people ,  in case of any major political 

change that led to the return of the refugees, which means pressure on 

the available services and disputes on the land and thus the inability to 

exploit the remaining advantages on our land, so planning for a future 

scenario (which mean  the demise of the occupation)  is important and a 

national duty for the preservation of land. 

 

The idea of the project is to plan for the reconstruction of the a village on 

its old site, which we have noticed is still vacant and can be 

reconstructed physically, starting with the analysis of the current location 

of the village and comparing its components with the old components 

and then calculating the needs of modern planning "planning takes into 

account the history and past of the village" and meets the modern needs 

for the population"" 

Thus, the area of the Old City will be special provisions because they do 

not actually exist but will be reconstructed to be usefull. The rest of the 

village areas are subject to special provisions that take into account the 

nature of the agricultural area in the provisions of construction and 

recoil. 

 

In the end, the basic and social services are distributed to the residential 

neighborhoods to achieve social justice and accessibility, ending with 

some developmental recommendations that may be useful in the village 

design process . 
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 . مقدمة البحث1

 المقدمة:  1.1

 تبقى فما. عام ٩٦ قبل حدودها عن تختلف االن الفلسطينية الدولة حدود جميعا نعرف ةما
 الى أساسي بشكل يرج  وهذا ، التاريخية فلسطين"  األصلية أر هم من فقط %٥ للفلسطينين
 ر هوأ بيته من الفلسطيني الشع  فيها طرد التي السنة وهي.  ٨٦٩١ عام المشهورة الكار ة
 أرا ي ممعظ احتالل النكبة، أحدال وتشمل. إسرائيل -اليهودية الدولة إقامة لصالح، وطنه وخسر
 إلى وتحويلهم فلسطيني ألف 157 على يربو ما وطرد الصهيونية، الحركة قبل من فلسطين
 هدمو  الفلسطينيين،  د النه  وأعمال والفظائ  المجازر عشرات األحدال تشمل ةما الجئين،
 مدن إلى لهاتحويو  الرئيسية الفلسطينية المدن وتدمير) هيئة أرض فلسطين(  قرية 477 من أةثر
  .يهودية
 

 اراضي سوى مكانها يبقى لم حيث.  الوجود عن وزالت أثرها محي والقرى المدن تلك من عديد
 .فيها حياة ال فارغة

 
 

  البحث مشكلة

 

 أر هم من لهم اليهودي التشريد بعد الالجئين توطين اعادة قةايا مشكلة م  عاملتت الدراسة
 خاصة لها مخطط ، مناسبة بطريقة القرى  تلا بناء العادة طريقة ايجاد نحاول حيث.  األصلية
.  األن الى ٨٦٩١ عام منذ مرات عدة تةاعفت قد الشتات في الفلسطينين الالجئين أعداد أن
 بناء اعادة اتطومخط استراتجيات ايجاد في الفلسطينين للمخططين حقيقيا وتحديا أزمة يخل  هذا

 الحياة نأ واق  م  بالتزامن ذلا ، طويلة أعوما أر هم من حرمو الذين لالجئين ومناسبة عقالنية
 نسيجها يف وحتى االقتصادية ، االجتماعية ، السياسية أبعادها بجمي  تغيرت قد الفلسطينية
 .العمراني

 

عاما لم نعد نبني قرنا ومدننا بشكل مخطط له ظهرت لنا الكثير من المشاةل  61وبما أننا ومنذ 
, وسادت العشوائية شتى مناحي الحياة وخاصة العشوائية في البناء وهذا خل  كثيرا من المشاةل 
ل دالت وببساطة كان يمكن تفاديها بواسطة عملية التخطيط . لذلا وبما انه من المحتمل أن يح

أي تغيير سياسي حالي فمن المحتمل أيةا ان يحدل تسويات تخ  قةية الالجئين ويعودوا 
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الى فلسطين فعال , هذا يعني أن تغيرًا ديمو رافيا واجتماعيا كبيرًا سيحدل والةغط على الموارد 
سيتةاعف أ عافا مما يشير الى وجو  وجود تخطيط مسب  ييخذ بعين االعتبار كل هذه األبعاد 

 اديًا لمزيد من المشاةل .تف
 

الظروف الخاصة بعودة الالجئين الى وطنهم ، باإل افة الى ظروف إعادة  م  تتعامل لدراسة
 البرامج ىال العام االطار من بدأ بالتفصيل البناء اعادة مفهوماحياء هذه القرى بجمي  أبعادها . 

  وء يف يحدل أن محتمل ريوسينا لا المناسبة والبدائل المخططات تحةير  م ومن واألهداف
 التجار  من دتستفي الدراسسة أن على التيةيد م . منطقية االحتماالت وبيةثر السياسية التوقعات
 نينج مخيم بناء اعادة في المحلية والتجار  ، العالمية الحر  بعد ما البناء اعادة في العالمية
 . نابلس مدينة في القديمة والبلدة

 

 

 

 البحثاهمية ومبررات 

 
تنب  أهمية البحث من الحاجة الفعلية للتخطيط السياسي والمقاوم في فلسطين , ومن األهمية 
التاريخية للبلدات المدمرة حيث أنها جزء ال يتجزأ من دولة فلسطين ويج  أن ُتستعاد عاجال أم 

عوام منها ألّاجال وبالتالي اعادة دمج سكانها األصليين م  المواطنين الحاليين , حيث هجروا 
طويلة مةت حيث عاشوا أسلو  حياة مختلف كليا وبعيدا عن نمط الحياة الفلسطينية هذا قد 
يخل  فجوة كبيرة فيما بعد او حتى يحدل مشاةل سيستعصي علينا حلها فيما بعد خاصة لم نكن 

 قد سبقنا الظروف وخططنا لها بشكل عقالني مسبقا .
 

بمواقعها األصلية فال هي مستغلة للسكن وال مستغلة اقتصاديا القرى المدمرة الزالت  ير مستغلة 
او لدعم أي وجه من أوجه الحياة , فهي حاليا كما يقال  " خاوية على عروشها " . ولم يتم الى 
االن لفت النظر اليها والى االهتمام بها خاصة أن مواقعها تكون عادة محاطة بالمستوطنات 

الى األن اهتمام حقيقي او مؤسسي او تفكير فعلي فيها يترجمه القريبة جدا عليها . وال يوجد 
 مخططات جادة العادة البناء واستحةار الحياة في تلا القرى .
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 أهداف البحث 

 الهدف الرئيس
بما يتالئم م   1148و   المعايير الخاصة بالتخطيط من أجل إعادة بناء القرى المدمرة عام 

 طبيعة الحياة والثقافة الفلسطينية 
 

 أهداف  انوية 
تهدف الدراسة الى تحقي  عدة مقاصد تعود بالنف  والفائدة على القرى الفلسطينية وسكانها األصليين 

كل عام . حيث انها تستفيد من تجار  العالم السابقة في بشكل خاص و الدولة الفلسطينية بش
التخطيط العادة البناء ما بعد الحر  الستغاللها في الحالة الفلسطينية من أجل اعادة االعمار 
م  األخذ بعين االعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية بكل نواحيها من بيئة و تكوين و يرها . 

ة تائج والتوصيات التي تخل  حلواًل لكثير من المشاةل المتعلقا افة الى المساهمة في تحقي  الن
 بمشاري  اعادة البناء في البيئة الفلسطينية والتي قد ترتقي بالمنطقة ككل .

 
ا افة لما سب  فان الدراسة ستيخد بعين االعتبار الكثير من المعايير التصميمية والتخطيطية 

ي يالئمه ليخل  نموذجا منفردا عن باقي التجار  ف التي سوف ُتستل من الواق  الفلسطيني وبما
العالم , وبالتالي تكون بمثابة حالة دراسية او مرجعية يمكن اعتمادها عند التخطيط العادة البناء 

 قرية . 477في باقي القرى المدمرة والتي يبلغ عددها 
 
 

 الخطة والمنهجية 

طة فاننا سنعمل في  ال ة أطر خاصة بخسئلة لتحقي  األهداف المنشودة للدراسة واالجابة على األ
البحث , وهي االطار العام والنظري , االطار المعلوماتي واالطار التحليلي االستنتاجي . وذلا 
عن طري  جم  المعلومات والنظريات التي تخص توجهات اعادة البناء م  دراسات متعددة 

ت لبحث المعلوماتي لقد استعنا بالمعلوماوالنجاز ا لحاالت دراسية سابقة وعلى نطاقات مختلفة .
والنظريات الموجودة في الكت  والمراج  المتعددة من الهيئات المحلية والعالمية لتحقي  فهم أفةل 

 للمو وع .
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واما الطريقة التاريخية المستخدمة فقد كانت بدراسات متعددة لحاالت دراسية مهة للحالة الموجودة 
اما بس  الكوارل الطبيعية او كنتيجة للحرو  كما حدل في المدن لدينا من تدمير للمناط  

 االوروبية بعد الحر  العالمية االولى والثانية .
 

باال افة الى ذلا فقد استخدمت الطريقة التحليلية لدراسة الحقائ  وتحليلها على الواق  المحلي 
حليل حدل  ومن  م التوواستخراج الحقائ  والنتائج الخاصة بالمنطقة بشكل وصفي يصف ما 

استنادا على المعلومات والنظريات المستخرجة بالحالة السابقة للخروج بيطر عامة ومعايير 
 تخطيطية وتوصيات سيتم استخدمها في انجاز المشروع وحل المشاةل المتعددة في المنطقة .

 
  ابالت وتوزيأدوات البحث العلمي مثل : دراسة الموق  و عمل مق ةذلا سيتم استخدام عدد من

 .إ افة الى التو ي  الشفهي  استبيانات
 

 مصادر المعلومات 

 
  :تم استخدام العديد من مصادر المعلومات في إنجاز هذا البحث و التي يمكن تصنيفها كما يلي

  مصادر مكتبية: وتشمل الكت  الموجودة في المكتبة وقد تم استخدام مكتبة جامعة النجاح
 المخطوطات المتنوعة التي تتعل  بمو وع البحث .و مكتبة بيرزيت و 

  مصادر رسمية و ير رسمية تشمل الدراسات و الو ائ  و التقارير و المقاالت و التقارير
الغير منشورة و األوراق العلمية التي تم إنجازها من قبل عدة جهات مثل : هيئة أض 

 فلسطين .

 خالل الباحث في عملية بحثه من  مصادر ذاتية وتتةمن المعلومات التي تم جمعها من
 لموق  و المقابالت الشخصيةا

 لمصادر اإللكترونية : من خالل العديد من المواق  و المؤسسات العالمية المهتمة ا
 .والالجئين بالمو وع إعادة البناء بعد الحر  و الكوارل 
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   ر المفاهيمي والنظري اإلطا 2
 مقدمة 

دة البناء تتطل  منا وعياً كامالً حول مراحله األساسية ومتطلباته التخطيط من أجل إعاعملية إن   
 ال بد وأنه ييتي ليجعل حياتنا أفةل في جمي  مستوياتها فلواله واآلليات المناسبة . فالتخطيط

لساد الفقر وتراجعت الحياة االجتماعية وظلمت فئات كثيرة من المجتم  ممن لم يتم التعامل معهم 
على أساس العدالة االجتماعية . فالبد وأن يكون التخطيط شامال لجمي  جوان  حياة االنسان 

 والعمرانية أيةًا .االقتصادية واالجتماعية 

 

وبما أن التخطيط في كثير من األحيان ، خاصة في البلدان النامية ييتي حاًل لمشكلة ما فان 
التخطيط للكوارل وما بعدها ييتي  روريًا في البلدان المنكوبة التي حّلت بها كار ٌة إما طبيعية 

إعادة البناء يتالفى فيها إعداد مخططات من أجل أو بشرية . هذا ويق  على عات  المخططين 
المشاةل السابقة ويستغل إمكانيات المكان بما يتالئم و قافة األفراد م  التيةيد على الحفاظ على 

 الهوية السابقة له .

 

في السنوات األخيرة واجه الوطن العربي عامة وفلسطين خاصة العديد من الكوارل التي أدت  
حقت السنين للوراء . ولكننا ال ننسى الكار ة األبرز التي لالى التراج  الكبير في للتنمية عشرات 
، وفي ظل المستجدات السياسية الدائمة فالبد من  1148بالفلسطينيين في القرن العشرين عام 
تم لحل قةية الالجئين وإعادة بناء القرى المدمرة . فكيف تالتجهيز والتخطيط المسب  ألي تسوية 
ي حالة التخطيط من أجل إعادة البناء ، خاصة أّنه يستهدف عملية التخطيط بشكل عام ، وف

 القرى الفلسطينية المدمرة في هذا البحث . 
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 للريف )القرى (  التخطيط 1.2

 شكل عام المحلي ومستوياته بالتخطيط  1.1.2      

 

 الحضري أواًل : تعريف التخطيط 

ه على بشكل عام وشمولي ركزت في هناك العديد من التعريفات التي هدفت الى تعريف التخطيط
الهدف األساسي من عملية التخطيط وهو النقلة النوعية التي يحد ها التخطيط في المجتمعات 

لتي تنظم الطريقة االقائمة او التي ستقام حيث عرف الوزير صفوح الخير عملية التخطيط بينها 
 2711)خير، د وأقل تكلفة عملية نقل المجتم  من حال إالى حال أفةل بيقصر وقت وأوفر جه

  (11صفحة 
 

والتخطيط أيةًا: أسلو  علمي يهدف إلى دراسة أنواع الموارد واإلمكانيات المتوافرة في الدولة أو 
اإللقيم أو المدينة أو القرية أو المؤسسة ، وتحديد كيفية استخدامها لتحقي  األهداف وتحسين 

  (12صفحة  1161)الصقار، األو اع  
 
  قات ليجاد الوسائل الةرورية لتحسمح للتجمعيهو محاولة تهيئة المناخ الذي و 

أطار معيشي لطار سكنها تتوفر فيه كل سبل الراحة والرفاهية داخل هذه التجمعات فاإلنسان 
 (2714)المحسن, عبد العزيز و أيمان و عبد،  . يسعى دوما لتنظيم البيئة التي يعيش فيها

 

 التخطيط الحضري سس أ

رية خصائص الحةاال يتعامل م و  معالجة كل من المدينة والقرية كوحدات عمرانية ىيرتكز عل
لذي الكٍل منهما بشكل مستقل ،  وفي نفس كجزء من اإلقليم جتماعية والعمرانية والسياسية واال

و  )المحسن, عبد العزيز و أيمان يتشارك معهما خصائصهما االقتصادية ، الجغرافية والعمرانية
فمرحلة التخطيط االقليمي عادًة ما تكون سابقة لمرحلة تخطيط القرية او المدينة .  (2714عبد، 

 المتداخلة اتالشبك من للعديد المستقبلية والخطط التوجهات اعدادفالتخطيط االقليمي يعمل على 
 لواعيةا االستجابة تحقي  أجل من ، التخطيط ونظام عناصر تشكل التي القطاعات مختلف من

 المناخية اتهاصف في تشترك محددة جغرافية )منطقة لالقليم المكاني الواق  لمتطلبات والةرورية
 وبما قالنيع بشكل االقليم ذلا امكانيات استغالل طري  عن ، التةاريس( وطبيعة ، ،الجغرافية
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 اإلقليم لاذ لموارد األمثل واالستغالل ، واالجتماعية االقتصادية المنفعة من ممكن قدر أةبر يحق 
 (0402)خةر،  . والبشرية منها الطبيعية

 

 التخطيط الحضري هدف 

  النسجامادوات التي تحق  نسان وايجاد األااليهدف الي تنظيم البيئة التي يعيش فيها 
 .فةل بين جمي  أفراد المجتم األ (2712)شرارة، 

 مان نسيج عمراني متوازن ومتناس  وظيفيا وجماليا واجتماعيا . 

 التوازن بين احتياجات التنمية في الحا ر والمستقبل القري يحقويساهم في ت  . 
  قانونية ة تعمل كو يقةتفصيلي ة طعداد خار إ. 

 

 المخطط الهيكلي 

يتعامل م  كل العناصر الطبيعية الواقعة في القرية أو المدينة مستوى  مخطط يكون عادًة على 
منفصل عما حولها ، آخذًة بعين االعتبار المخططات الوحدة المحلية ككل وليس كجزء هذه نطاق 

  الخاصة باالقليم الواقعة فيه .
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 مكونات المخطط الهيكلي 

  :الهيكلي من مجموعة خرائطُ تصنف كما يلي المخططيتكون 
 .خرائط شبكات المراف  _خرائط الخدمات العامة _ خرائط شبكة الطرق  _ تخرائط استعماال

 

 

 ثانياً : التخطيط التفصيلي 

ناط  التخطيط التفصيلي للم هو التخطيط الذيُ يعد لجزء من المدينة يتم فيه إعداد مشروعات
ويحتوي  ، التي يتكون منها التخطيط الهيكلي للمدينة أو القرية. لذلا فهو يخطط جزء من المدينة

 _المراةز والمحاور التجارية والصناعية مخططات _السكان _تفاعات المبانيعلى خرائط ِل ار 
 . انيرا ي المباأل تاستعماال _للمناط  الخةراء المخططات التفصيلية

 (2714)المحسن, عبد العزيز و أيمان و عبد، 
  

 التصميم البيئي ثالثاً: 

 المستخدمة مثل تصميم أنواع الممرات والمواد . وهو التصميم الذي يدرس تنسي  المواق  في المدينة
 . المدينةألر يات وساحات 

 

 تخطيط المشروع ثالثاً: 

 مثل مشاري  المباني أو الري أو المشاري  التجارية . المتميز للمشاري  المتخصصةوهو التخطيط 

 (2714)المحسن, عبد العزيز و أيمان و عبد،  .
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 مفهوم الريف وميزاته  1.2.2      

 المجتمع الريفي أواًل : 

بع  وطريقة ارتباطهم م  مؤسساتهم في  هو ذلا المجتم  المميز بعالقات أفراده بعةهم م 
المناط  المحلية التي يعيشون فيها في الريف )القرية( ، وبطبيعة الحياة البسيطة البعيدة عن 
الطبقية أو الرسمية حيث العالقات االيجابية فيه كبيرة وأقوى من العالقات في المجتم  الحةري 

  (2714)المحسن, عبد العزيز و أيمان و عبد،  القائم على المصالح المشتركة و الربح المادي .

 

 المقاييس المميزة بين الريف والحضر ثانياً: 

 
المهنة _ البيئة_ حجم المجتم  المحلي _ كثافة السكان _ تجانس وال تجانس السكان _ التباين 

 والطبقية االجتماعية _ التنقل _ طريقة التفاعل 

 

 خصائص الحياة الريفية  ثالثاً:

  المعرفة الشخصية للفرد 
  انخفاض معدل الحراك االجتماعي 
  األسرة األبوية الممتدة 
  الدور اإلنتاجي لألسرة 

  األفراد محافظون 
  تفاعل  ير رسمي وعالفات دافئة 
  و وح معالم البيئة الطبيعية 
  لألسرة االنتماء القوي 

 
 
 

م، حينما تناول الجغرافي الفرنسي 1125عام بدأ االهتمام بتخطيط الريف في أولى محاوالته 
ومن  م بدأ االهتمام بالريف مفهوم جغرافية السكن الريفي ومنهجه.  Demangeonديمانجون 

 (2712)شرارة،  وبريطانيا. وهولنداوفرنسا وتخطيطه في ك من 
 

تحليل الظروف و فهم وتحليل البيئات الريفية ومشكالتها،  وقد أخدت تلا المحاوالت لتخطيط الريف
أما . عتباراإل التي نمت وترعرعت في ظلها األنماط السكنية والالندسكي  التاريخية والحةارية

 نشية المساةن الريفية وأنواعها الدائمة و ير الدائمة، األن فان تخطيط للريف يتعدى ذلا ليدرس 
تعدى التخطيط ة و نمطها. ويالقرىهيكلية الطبيعية والبشرية التي تؤ ر في العوامل باإل افة الى 
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، اورة المج سكان األرياف، ونشاطهم االقتصادي وعالقاتهم بالمدن ل ما سب  ليدرسالريفي ك
وإبراز دور المدينة كخلية فاعلة في إقليمها الوظيفي، الذي يةم كل المراةز العمرانية المستفيدة 

 .(2712)شرارة،  من خدماتها.
 

ماع لعدة أراء حول مفهوم التخطيط الريفي "التخطيط من خالل دراستنا لعدة مصادر واالست
 للقرية " تم التوصل الى التعريف التالي :

 

  التخطيط الريفي 2.2.2

هو إعداد المخططات الهيكلية ورسم السياسات الالزمة لتنظيم مجتم  القرية أو انشاء قرية جديدة 
ة و يرها االجتماعية ، االقتصادية الثقافيتةمن لسكانها جودة الحياة بجمي  نواحيها الفيزيائية ، 

 .(2716)عباس،  .
 

 الهدف من التخطيط الريفي 

م إلى تطوير الحياة في الريف، والتحسين من نوعيتها، وتقدييهدف التخطيط لألرياف والقرى الى 
وفير تو يرها لتوفير  من خالل اإلستغالل األمثل  لألرا ي الزراعية الدعم االقتصادي لألفراد 

وال بد من تقييم األرا ي قبل البدء بعملية .  (2716)خةر،  الحاجات األساسّية لسكان الريف
على  مبنى تطبيقي علم وهو:  الريفي االستخدام تقييم األرا ي أل راضالتخطيط فيما يسمى ب

 تخدامالس المتحق  المردود ومدى األرض مالئمة أو قابلية مفهوم وف  األرض تقدير أو تقييم
نمِو  . وبما أن الهدف األساسي للتخطيط هو التنمية و (503صفحة  0402)خةر،  معين.

فال  ،في العديِد من المجاالت كالتعليم، والرعاية الصحّية، والبنية التحتّية، و يرها المجتم  القروي 
 . (0400)شرارة، بد من مراعاة ما يلي من أجل  مان تحقيقها 

  االستفادة من كافة األرا ّي الصالحة للزراعة، والتي تساهُم في توفير العديد من الموارد
 الطبيعّية التي تقدُم الدعم للتنمية الريفّية.

 .البحُث عن أفةل الوسائل التي تساعُد على تحسين الحياة في الريف 
  للسكان ورف  المستوى المعيشي توفير الحاجات األساسّية 
 وتقليل الفقر . المساهمُة في توفير الدعم االقتصادي للريف 
  ُّيةالسياس القرارات اتخاذِ التخطيط و ةل من عملية  في الريف سكان مشاركة تعزيز . 
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  ُ إلحصائّيةا والقوائم الميدانّية، الزياراتِ  على تعتمدُ  والتي: الدراسات من مجموعةٍ  تطبي 
 لتعليم،ا ونسبة والبطالة، العمالة ونسبة السكان، أعداد حول دقيقة معلوماتٍ  توفر التي
 .الريف في الحياة طبيعة تعكُس  التي األخرى  النس  من و يرها

  العمُل على توفير المؤسساتتةيي  الفجوة الخدماتية بين الريف والمدينة من خالل 
 المدينة خدمات عن يغني جيد بمستوى  والترفيهية الصحية الخدمات والتعليمّية العاّمة 

 (0442)قشوع،  . الطبيعية الحاالت في
 للمدينة القرية من السكان هجرة  من تحد أو تمن  محلية عمل فرص توفير . 
 مناسبة. طرق  بشبكة القريبة والتجمعات المجاورة المدينة م  القرية ربط  
 المحلية اتهمنتج دعم وبالتالي الزراعة حرفة استمرارية لةمان الزراعي والنشاط الفالح دعم 

 .(0402)خةر، الخارجية  المنافسة من وحمايتها
 

 " القروي" الريفي التخطيط في أساسيات

 لعمل يتم أن بمكان الةروري  فمن ، للحةر التخطيط م  متكاملة عملية للريف التخطيط أن بما
 :(0402)خةر،  وهي للقرية التخطيط مراحل أولى في التالية بالخطوات

 دوراً  ديتؤ  المدينة خارج و قافية اجتماعية مراز لتكون  مناس  حجم ذت قصبات تعيين 
  المدينة مركز دور من جزئياً 

 والسكن  العمران أ راض في تستغل ريفية مناط  تعيين 
  

 الريفي العقبات التي تواجه التخطيط 

قد يعترض عملية التخطيط في األرياف والقرى كثير من التحديات بعةها يكمن في عملية 
التخطيط نفسها ، وبعةها ناتج من طبيعة المجتم  الريفي وطريقة تنظيمه االقتصادية او 
االجتماعية . لذلا على الدولة او الجهة المخططة أن تقوم بمسح الو   الحالي كيولوية لبدء 

وو   األهداف التي ينبغي الوصول لها وطبيعة األدوات التي ستقودنا إلى  عملية التخطيط
 :(0222، )صبري تحقيقها  . إن الفشل في تحقي  ذلا قد يعود الى عدة أسبا  أخرى تكمن في 

   الدراسة السريعة والغير دقيقة للقرية بحيث ال تفي بالغرض او قد تفتقر لكثير من الحقائ
 المهمة والدقة 

   عدم الفهم الكامل والعمي  لطبيعة األنماط االجتماعية او مدى الترابطات في ذلا المجتم
 وكيفة تفاعلهم م  باقي األنظمة االقتصادية والبيئية الموجودة .
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مواطنين ألهمية التخطيط مما يعي  تنفيذ المخططات أو حدول نتائج سلبية لذلا عدم ادراك ال
 فلن من الةروري اشراك المجتم  الريفي بعملية التخطيط في جمي  مراحلها .

 

 تجربة التخطيط في فلسطين  2.2.2

ودة عتجربة التخطيط في فلسطين تجربة حديثة كما يعلم الكثير، حيث ترتبط بدايتها م  التحةير ل
. وبالتالي فلن هذه التجربة تعر ت  0225السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 

للكثير من المراحل والتغييرات ، اال أن التخطيط الفيزيائي او الطبيعي للمكان قد قط  شوطًا كبيرًا 
غييرات ر وتبسب  اهتمام وزارة التخطيط فيه بعدما أحدل االحتالل اإلسرائيلي ما أخدل من آ ا

.  (0221)سميح العبد،  على األرض والموارد خاصة المائية منها بسب  الصراع على السيادة
أما بالنسبة لألنواع األخرى من التخطيط كالتخطيط اإلقليمي أو الريفي أو التخطيط للقوى البشرية 
فقد كان مسؤولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل أن يتم إ القها وتحويل مسؤولياتها الى وزارة 

 .  (0442)ظاهر،  الحكم المحلي
 

التنوع  أن  ر حيثمنذ بداية القرن العشظهر التنمية العمرانية في الريف الفلسطيني التخطيط و 
الحةاري في فلسطين سببه التنوع الجغرافي، فالمجتم  في بقعاة جغرافياة  يقة ينتج  قافة السهل 
الساحلي و قافة الجبل و قافة الغور و قافة الصحراء، وعلى الر م من مرور  البية المناط  

طينية بالفترات التاريخية نفسها، فلن كل منطقة من المناط  المذكورة قد تميزت عن مجاوراتها الفلس
بسب  الظروف البيئية، وتنوع المادة الحةارية، وشكل تفاعل اإلنسان م  البيئة المحيطة به، فلذا 

، المحيط الفيزيائي - :(2771اهر، )ظ تناولنا أي منطقة جغرافية فسنجدها تخة  لمتغيرات  ال ة
 ي، المحيط االقتصادي. عالمحيط االجتما

  التنمية الريفية في فلسطينالتخطيط و أهمية

قبل التحدل عن أهمية التنمية الريفية في فلسطين ال بد من تو يح أهمية التنمية بشاكل عام، 
ن دون التحدل عن تنمية قطاعها فال يمكن التحدل عن التنمية الوطنية في أي بلد من البلدا

، حيث إّن التنمية الريفية تعتبر جزءا ال يتجزأ من التنمية (1صفحة  1117)عصام،  الريفي
حقيقية  ال يمكن أن يكون هناك تنمية ةلريفيا القطااع ، وتيتي أهمياة التنمياةالوطنية الشاملة، ودون 

في أي قطر من األقطار الريفية بشكل عام بالنسبة للقطاع الريفي الفلسطيني بيّنها  رورة قومياة 
 :ملحاة العتبارات كثيرة منها واستراتيجية
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 األطماع التوسعية االستيطانية اإلسرائيلية في الريف الفلسطيني، عن طري  تاوفير  لجم
وللحد  يهافالبيئة المالئمة والعيش الكريم ألهالي الريف، للصمود فوق أرا ايهم وتثبياتهم 

من هجراتهم الداخلية والخارجية، وفي بع  المناط  للحد من تهجيرهم القسري، بسب  
الفصل التوسعي، وإقامة الحواجز وخل  الكنتوناات الريفياة المعزولة إقامة جدار العزل و 

 . عن باقي أرا يها الزراعية وعن المراةز الحةرية القريبة منها
 

 زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي 

 
 من نشاط سماسرة وتجار األرا ي الذين قاموا على مدى أةثر من أربعاة عقاود  الحد

البور والمزروعة بيقل من قيمتها الحقيقية، وقااموا بتركها  الدونماتاآلالف من بشراء مئات 
 دون استغالل لعشرات السنين حتى ترتف  أسعارها وجني األرباح، وبيعها مان جديد لتجار

 . أخرين
 

 من التجاوزات والتعديات على البيئة في الريف الفلسطيني، ويتمثل فاي المكباات  الحد
لكسارات والمحاجر  ير المرخصة، وقط  األشجار، واساتهالك األرض العشوائية، وا

 .(2771)ظاهر،  الزراعية لصالح النشاطات األخرى 
 

 تحديات التخطيط والتنمية الريفية في فلسطين 

 في الريف الفلسطيني مو وع شائا ومعقد لعدة أسبا  منهاالحديث عن التخطيط والتنمية 
 -: (2771)ظاهر، 

   سياسات االحتالل اإلسرائيلي بتمزي  النسيج الريفي الفلسطيني ببناء المستوطنات وشا
الطرق االلتفافية، وإقامة الجدار العازل التوسعي، أ ف إلى ذلا تعديات المساتوطنين 

إ اافة إلاى مخلفاات  على المزارعين بحرق مزروعاتهم وقط  أشجارهم وترهيبهم،
  .المستوطنات الصناعية والمجاري التي تص  في األرا ي الزراعية

 
  تجاوزات الفلسطينيين أنفسهم، وتعديهم على البيئة داخال الرياف الفلساطيني بلقاماة

الكسارات والمحاجر العشوائية هنا وهناك، وإقامة المكبات العشوائية داخال األرا اي 
ستخدام األرض الزراعية بلقامة مناشير الحجار ومصاان  الطاو  والبالط الزراعية، وسوء ا

 .والمصان  األخرى دون تنظيم، أو حتى دون الحصول على الارخص الالزماة 
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لذلا يج  أن يتزامن م  عملية التخطيط الريفي مسح وتخطيط بيئي، وذلا لتفاادي أن ينجم عن 
ة على البيئة، فيج  أن تتم عملياة التنمياة الريفي عملية التنمية داخل الريف انعكاسات سلبية

 والبيئية بتواز وتوازن وتزامن، فمشاري  التنمية الريفية التي تسال  الرياف مقدراتاه الزراعية والطبيعية
 .والبيئية وتستهلا األرض الزراعية

 

 حوالت التشكيل والنسيج العمرانيت

ينية البنائية ونسيجها العمراني داخل القرياة الفلسط ظهرت  ال ة أنماط أساسية ووا حة في الكتلة 
 :وهي

وهي الكتلة البنائية القديمة للقرية ذات النسيج العمراني   :النواة األساسية / النسيج القديم -أ 
اإلشعاعي  ير المناتظم والتاي تكون  البا فوق التالل أو على سفوح التالل، والذي يميز هذه 

نوعا ما في طريقة البناء ومواد البناء، فنجد البيوت التي كانت تقطنها  المباني أّنها متشابهة
عائالت بسيطة مبنياة مان الحجار واللبن )الطين والتبن( والمونة الجيرية، ومسقوفة باألسقف 
المستوية المدعمة بجذوع األشجار أو الدوامر الحديدية، أو مسقوفة بالقبا  ومدعمة بالعقود 

 .واألقواس الحاملاة يليةالرمالمتقاطعة أو 
أماا بيوت العائالت الميسورة فكانت مبنية من الحجر والمونة الجيرية، ومسقوفة بالقباا  المدعماة  

واألقواس الحاملة، وأ ل  هذه البيوت تكون من طابقين، و الباا ما  الرميليةبالعقود المتقاطعة أو 
  .لدواجنة المواشي واةان الطاب  األر ي يستخدم للتخزين، وأحيانا لتربي

 
وسواء أةانت المباني من هذه الفئة أو تلا إال إنها مجتمعاة شاكلت نسيجا متنا ما يتكون من  

ةتل وفرا ات بيسلو  تلقائي ناب  من مجموعاة عوامال ومحاددات اجتماعية ووظيفية سادت في 
ري ائص النظام الفكفترات تكوينها، فيصبحت عمارة وعمران هاذه المنطقاة تحمال داخلها خص

للمجتم ، فتتالقى بها قيم ال قياسية مثل الفكر والخيال والجماال واإلبداع الذي يدرك بصريًا، م  
  .(2771ظاهر، ) القيم القياسية التي تمثل تطور المبنى وتكوين الفراغ وتكوينهاا المادي الملموس

 
قطنها الفقراء واأل نياء أ فت مظهرًا موحدًا للكتال البنائياة سواء في ةما أن هذه المباني التي ي

االرتفاعات أو مواد البناء وطبيعة األلوان والتجانس بين المفردات التصميمية ومعالجة الواجهات 
والفتحات، حيث إّن جمي  البيوت كانت مكونة من طاب  أو طابقين مما سااعد فاي تدرج المقياس 

أسية واألفقية، فنسيج وفرا ات هذه المناط  القديمة يشاعر قاطنيهاا والمارين بها بمحدداته الر 
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بارتياح، مما يسهل التعامل م  المكان وإدراةه، فيقوي لديهم الشعور بالثقة واألمان واالنتماء نتيجة 
ة أما شبكة الطرق فهي القديم .تناس  هذه الفرا ات م  إمكانياتهم وحجمهم وأنشطتهم ووظائفهم

المتعرجة والةيقة، حيث إّن تعرجها كان مقصودا لتقليال نسبة انحدار هذه الممرات ذات النهايات 
 .المغلقة أحيانا ونافذة أحيانا أخرى، والتاي تازداد بهاا معدالت التزاحم والكثافة السكانية

 
يه لوتتس  في بع  المناط  لتشكل الساحات الصغيرة، وتتسام بنسيج عمراني قديم يغل  ع 

وع مما يسااعد أ نااء الحركاة بالمناط  القديمة على الشعور بالتن الطاب  السكني والتي تتدرج فرا ياً 
والتشوي  الناتج عان تلقائياة تشاكيل الكتال المحاددة للفرا ات، فينتج مراحل تصاعدية لتلا التجربة 

دات وانتهاء بفراغ رئيسي يحيط به مجموعة من المحد جود نقطة بداية فارتقااء وتصااعدالبصرية بو 
. 
 

ظهرت عمليات تشويه لهذا النسيج بلحالل كتلة من المباني الحديثة مكان أو فوق أو جان   مؤخراً 
بع  المباني القديمة بفعل عامل التوريث وزيادة الكثافاة الساكانية علاى حساا  الفرا ات الخارجية 

 . (2771، )ظاهر اً متادهور بيئياا وبصاريا وعمراني إفراز نتاج بناائي واتساع الطرق، مما أدى إلى
 
والذي امتد إلى خارج النواة القديمة في شكل أذرع شريطية بمحاذاة الطرق   :االمتداد اإلشعاعي - 

النسيج يتسم ذلا النمط بالرئيسية في القرية والطرق اإلقليمية المارة منها واألحواض الزراعية، و 
الشاريطي شبه المنتظم ذي الشوارع المستقيمة تقريبا والمتعامدة واألةثر اتساعا في معظم األحيان، 

أدوار( اإلنشاء بالطو  اإلسمنتي أو الحجر أو  3-2ويغل  على مبانيه متوسطة االرتفاع )
  .الخرسانة
 
والذي ظهر في فترة السبعينات  : لحيز العمرانياالمتداد المتنا ر فوق األرا ي الزراعية خارج ا -ج

والثمانينات متنا را فوق األرا ي الزراعية على جانبي المداخل الرئيسية والثانوية والطرق اإلقليمية، 
وهو نمط بنائي حديث ذو ارتفاعات وعمائر ومواد بناء من الخرسانة والحجر وقد تظهر به 

 ال ة أنماط للكتلة البنائية والتشكيل العمراني )نمط قديم  حيث تداخلت .الفيالت والمباني الحديثة
متادهور بصاريا وإنشائيا، ونمط بنائي شبه حديث يمثل نموذج اإلحالل بكتلة النواة القديمة 

 الطرق وكذلاواالمتدادات اإلشعاعية خارجها، ونمط بنائي حديث يتنا ر حول محاور المداخل و 
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ارج الكتلة القديمة، مما تسب  في إفراز طاب  بصري متنافر اإلشعاعي خ في منطقاة االمتاداد
 .ومتدهور تتداخل فياه أنماط البناء والتشكيل العمراني

 
 
وتبعا للمتغيرات االقتصادية والثقافية وتحول القرية إلى النمط  يار التقليادي )ال هاو بالريفي إذن 

عالته ه على المدينة بعد أن كانات دوائر إ وال هو بالمتحةر( الذي تتزايد معدالت استهالةه واعتماد
تشمل سكانه وسكان الحةر، ظهرت أنماط حديثة من المسكن لايس فاي طارق اإلنشاء ومواد 
البناء فحس  وإنما في التصميم الداخلي والخارجي مما أدى إلى تقلص الوظيفاة اإلنتاجية على 

 د ت ا لا  مبااني القرية القديمة، وتمحسا  الفرا ات االجتماعية، فعلى مدى خمسين عاما اساتح
إحالل مبان بمواد جديدة ونمط جديد مما أدى إلى  يا  الطااب  المعمااري التقليدي المتميز 
بالتجمعات الريفية الفلسطينية، وأّما ما تبقى من المباني القديمة فلّنه أصبح مان الخرائ  ومكبا 

ري  لتي حالتها اإلنشائية جيادة بحاجاة ماسة للتدخل السللنفايات والركام ومالذا للقوارض، والبيوت ا
 .(2771)ظاهر،  لصيانتها وترميمها والحفاظ عليها قبل فوات األوان

 

  )2881 – 2891لتنمية من أجل الصمود والمقاومة والبناء )

الفلسطينية  الفلساطينية، فالقياادةمتازت بداية هذه الفترة بتغيرات سياسية  يرت مسار القةاية ا
والمقاومة  ادرت بيروت مجبرة، واستقرت في تونس مبتعدة عن خطوط المواجهاة م  العدو 
اإلسرائيلي، جمي  هذه العوامل أدت إلى إيمان األةثرية الساحقة من الشع  الفلسطيني وقواه 

مسار ومفهوم التنمية من التنمية  الوطنية بمسيلة االحتالل الطويل أو االحتالل المديد، مما حول
ية من أجل الصمود في داخل األرا ي المحتلة. واساتندت منمن أجل المقاومة في الخارج إلى الت

هاذه االستراتيجية إلى منظور تنموي مختلف قائم على أساس تحسين مساتوى حيااة الفلساطينيين، 
ظاهر، ) عدات إلى منتج إيجابيوتحويل اإلنسان الفلسطيني من إنسان سلبي مستقبل للمسا

0442). 
 

  المخططة القرى بناء

، أو  ةالصغير  األحجام ذي السكاني االنتشار مشاةل على التغل  أجل من العصرية القرى  بناء
 خالل نم وذلا المستفيدين على لألرا ي قانونياً  توزيعاً  بدايةً  من أجل إعادة بنائها يتطل 

 .(0402)خةر،  الحكومة
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 الكوارث  . 2
  تعريف الكارثة  1.2

  حس ةلٌ  لها، تعريف و عت التي الجهات من العديد فهناك عدة، بطرق  الكوارل تعرف
مدحت، ) الكار ة تعريف تم فقد منها، للكوارل ينظر التي والزاوية اهتمامه ومجال تخصصه

2711) :  
 
 يروالتي  التدمير إلى ويؤدي ةالحرو ، اإلنسان بواسطة صناعي أو طبيعي مفج ، حدل . 1
 اإلنسان واسطةب المبنية والبيئة التحتية والبنية الطبيعية والبيئة اليومية الحياة مجريات على
(Mcdonald ،2773  6صفحة). 

 
 
مأساة ناتجة عن خطر طبيعي أو صناعي )بواسطة اإلنسان( يهدد الحياة، الصحة، الملكيات، البيئة  0 2

وتؤثر بشكل سلبي على المجتمع والبيئة الحضرية والهيكل العمراني، وتحدث هذه الكارثة بسبب الخطر 

ا يادة تأَثيرهالكامن في المنطقة أو بسبب الضعف في مواجهة هذا الخطر، حيث يؤدي هذا الضعف إلى ز

 (Science and Technology magazine, 2009) .في المكان

 

 الحضرية البيئة على والحروب الكوارث أثر
 

 الفيزيائي األ ر 1
 مرئية،ال اآل ار أو ح من الحةرية البيئة على الحر  أو للكار ة الفيزيائي األ ر يعتبر
 والهيكل تيةالتح والبنى العامة والمراف  المباني تتةرر إذ البناء، إلعادة وإلحاحا تكلفةً  وأةثرها
 ( TCG & EPG, 2004, P1,2) العمراني .

 
 االقتصادي اال ر 2
 يتؤد بالغة أ رار تحدل حيث والحرو ، الكوارل أعقا  في االقتصادي النسيج يتي ر
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 تتةررو  والصناعة، الخاصة المشاري  فتتي ر لالقتصاد، ةلي تدمير إلى األحيان بع  في
 في لعام،ا والمستوى  الفردي المستوى  على التمويل ينقص وبالتالي التجارية، الحركة وتتعطل
 االعمار. إعادة لغرض خاصة للتمويل الحاجة فيه تزداد وقت

Journal of  Disaster(Research Vol.2 No.5, 2007( 

 

 االجتماعي االثر 3

 اتتـوفراالحتياج عدم الى اضافة الفقر، وينتشر االجتماعية، المشكالت تتفاقم الكوارث أوقات في

 حلها يتم أن جب عميقة، اجتماعية مشاكل ظهور إلى يؤدي مما المعيشية، األوضاع وتدهور األساسية

 رةظاه غير اآلثار هذه تكون أن الممكـن فمـن االهتمام، من تستحق ما وإعطائها كبيرة بسرعة ومعالجتها

 لمجتمعا على آثارها وتظهر مرئية، غير بصـورة تكون ولكن المباني، كتهدم مالحظتها يمكن مادي بشكل

 .( P1, 2004, EPG & TCG,2) وعميق كبير بشكل

 

 الثقافي االثر 4

 كما متعمد لبشك أو للكارثة نتيجة والتاريخية، الثقافية الشواهد تدمير يتم والكوارث، الحروب أوقات في

 والمعالم ريخيةالتا والمدن الثقافية كالمراكز مبنية، فيزيائية الثقافية الشواهد هذه كانت سواء   الحروب، في

 تُدَرس مواد وا الكتب في تاريخ او والتقاليد، العادات في معنوية ثقافة عن عبارة كانت أو الدينية، والرموز

 المرئية الصورة تغيير بهدف وذلك Journa l of Disaster  (2007, No .5 Vol.2)المدارس في

 ( .Aygen, 6002) للمكان جديدة هوية وفرض التاريخ وتزوير الحضرية البيئة في

 

 السياسي االثر 5

 دموع والتشتت باالرتباك االوضاع وتمتاز السياسية، األوضاع اهتزاز والحروب الكوارث تصاحب

 ليميةاإلق أو المحلية المستويات مختلف على الحكومات انهيار أو شديد ضعف إلى يؤدي مما االستقرار،

 وجاهزيتها مرونتها ومدى الحكومات، هذه قوة حسب أخرى إلى حكومة من الوضع ويختلف الوطنية، أو

 نجاح عوامل أهم ومن اإلعمار، وإعادة الحياة الستعادة الطارئة،، الظروف مع التعامل على وقدرتها

 (  6002جولدستون،) السياسي اإلستقرار إعادة يتم أن االعمار اعادة عمليات
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 والكوارث الحروب بعد االعمار اعادة 2.2

 (post war & disaster reconstruction )6-6-1 مفهوم استراتيجيات إعادة اإلعمار 

 الهيكل من تهدم ما بناء عملية أنها على الكوارث بعد االعمار اعادة عمليات تفهم قد

 يأخذ نهأل ناقص، الشكل بهذا التعريف يعتبر لكن الحرب، أو الكارثة بفعل( المباني) العمراني

 الحضري يجالنس مكونات بقية ويهمل فقط، الفيزيائية البنية من تهدم ما بناء إعادة االعتبار بعين

 لحياة انعكاس احقيقته في هي الفيزيائية البنية أن حيث منها، جزء الفيزيائية البنية تشكل والتي

 . Baradan,1222) والمناخ والتكنولوجيا والتاريخ واالقتصادية واالجتماعية الثقافية الناس

 

 مجموعة بأنها الكوارث بعد االعمار اعادة استراتيجيات) Baradan) الباحث عرف وقد

 منو حدوثها، قبل لها واالستعداد الكوارث مواجهة أجل من توضع التي والسياسات العمليات من

 واءس وقوعها، بعد الكارثة بفعل تضرر ما إعمار واعادة الكارثة اثناء الملحة الحاجة تلبية ثم

 نواحي لكل شاملة السياسات هذه تكون بحيث االمد، طويل أو قصير المستوى على ذلك أكان

 االجتماعية،) االخرى المحتويات ضمن الكوارث خالل ماتهدم بناء باعادة وتهتم الحياة

 الوضاعا في توضع التي تلك عن بطبيعتها تختلف السياسات وهذه ،(الثقافية االقتصادية،

 ستقرةم وغير طبيعية غير ظروف في االحتياجات بتلبية تعنى النها وذلك العادية، والظروف

 (.Baradan,1999) 
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 االعمار اعادة استراتيجيات مبادئ  1.2.2
 ها،ل محددات بمثابة تعتبر مباديء، أربعة على الكوارث بعد االعمار العادة استراتيجية اي ترتكز

 (  UNHABITA 6005)هي المباديء وهذه توجيهها، على وتعمل

 

 لتجنب الخطط بوضع تقوم بل فقط، الكارثة آثار لمعالجة الخطط بوضع تكتفي ال: وقائية. 1

 .مسبقة وقائية إجراءات اتخاذ خالل من اإلمكان، قدر الكارثة

 العناصر ومختلف المستويات مختلف على الكارثة، عن الناتجة اآلثار جميع تعالج: شاملة. 6

 . سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية كانت سواء بالتوازي،

12 

 والتطوير التنمية خطط من جزء االستراتيجية هذه فتكون: التطوير خطط ضمن تندمج. 3

 يتم أن البد لذلك مكان، إي في الحدوث محتمل شيء هي الكوارث أن حيث الحضري،

 .المستقبل في للتنمية خطط أي أعداد عند االعتبار في وضعها

 الحياة عجلة إدارة إعادة على قادرة وتكون االستدامة، اإلستراتيجية هذه تحقق إذ: االستدامة. 4

 .الكوارث مواجهة في المجتمعات تقوية على وتعمل بذاتها، وإستمراريتها

 .الواقع أرض على والمتغيرات المستجدات مع السريع والتكيف للتعديل قابلة: مرنة. 5

 

 

 

 

 اإلعمار إلعادة إستراتيجية وتطبيق إعداد

حل مختلف المرا تشمل عملية اعداد استراتيجية إلعادة االعمار مجموعة من العمليات الواج  القيام في
اق  وأهم التطبي  على ارض الو  الزمنية، وذلا بهدف نقل االستراتيجية من المستوى النظري الى مستوى 

 ( : Baradan,0222هذه العمليات )
 ويتم إعدادها في مرحلة ما قبل الكار ة.( making policy.إعداد السياسات ) 0
 :)يتم إجراء هذه العمليات أيةا في فترة ما قبل الكار ة، حيث أن organization.التنظيم) 0
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 هذه العمليات هي من  من إجراءات اإلستعداد والوقاية.
 :)وتتم هذه العمليات بعد modification & implementationالسياسات) .التطبي  وتعديل 5

 حصول الكار ة.
04 
 :)وهي عبارة عن عملية مستمرة، تكون  up follow & evaluation.التقييم والمتابعة ) 0

 بشكل أساسي في مرحلة ما بعد التطبي ، فيتم تقييم العمليات وأخذ الدروس والعبر، من أجل
 السياسات وتجن  األخطاء وتحسين األداء.تعديل 
 اإلطار الزمني العام إلستراتيجية إدارة الكار ة وإعادة اإلعمار 0-0-0

 org.unhabitat.www) يمكن تقسيم استراتيجية ادارة الكوارل واعادة االعمار الى أربعة مراحل زمنية
التيهيل ومن  م مرحلة إعادة البناء  ادةهي: مرحلة ما قبل الكار ة، مرحلة اإل ا ة الفورية، ومرحلة إع(
(0210,UNDRO متكامل م  بعةها البع   من سلسة واحدة  ،)ويتم النظر إلى هذه المراحل بشكل

 (.Jayaraji,0440تيهيل، اعادة اعمار( ) تؤدي احدها إلى االخر )إعداد، إ ا ة، تخفيف،
 

 
 

 فترة إعادة البناء واألعمار 
فيزيائية(، ويتم في ال وتنفيذ مشاري  إعادة األعمار )بناء المساةن وإصالح البيئة يتم في هذه الفترة تطبي 

واستخالص الدروس والعبر، ويتم  هذه المرحلة عملية المتابعة والتقييم لمجمل مشاري  إعادة األعمار،
مرحلة  لالجديدة بناًء عليها، وبهذا تتداخ فيها جم  المعلومات وتعديل اإلستراتيجيات وإعداد الخطط

ل المستقبل، وتتطل  هذه الفترة مدة طويلة ألنها تعني بشك االعمار م  مرحلة اإلعداد المسب  للكار ة في
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للدوران في منطقة الكار ة، وتشمل هذه المرحلة عملية إعادة االعمار  أساسي إعادة عجلة الحياة الطبيعية
 ( . ADRC,0443والمدى الطويل ) على المدى القصير

 

 نواع التقييم والمسوحات بعد الكوارثأ 2.2.2

 
لمساعدات التي ا أ. تقييم االحتياجات: يتم من خالله تقييم احتياجات الناس األساسية لتحديد مستوى ونوع

ات االساسية وتشمل هذه االحتياج يحتاجها السكان المتي رون بالكار ة، وتوفير هذه االحتياجات اإلنسانية،
والحاجة للخدمات األساسية الماء والكهرباء،  ات الحياة كالطعام والشرا ،للناس )الحاجة للسكن، مقوم

التي يتم جمعها في هذا المسح تساعد بتقديم المساعدات  الخدمات التعليمية والمدارس(، إن المعلومات
 .( المناس TCG & EPG, 2004,P3-4) المالئمة واالةثر إلحاحا وفي الوقت

 
تعديل و  يتم في هذا النوع من التقييم جم  كل المعلومات لمعرفة الواق  . تقييم اال رار والدمار: 

المجاالت بعمليات  مخططات إعادة االعمار بناء على هذه المعلومات، يقوم الخبراء في كل مجال من
 (:_ 000ص: 0442التقييم والمسوحات، ومن هذه المعلومات )الدبيا،

 
 اال رار في المنازل والمباني. -
 في مقومات الحياة )المصان ، المحالت، التجار الصغار، والوحدات الصناعية(. اال رار -
 .المواشي( اال رار في القطاع الزراعي سواء النباتي والحيواني )المحاصيل، األشجار المثمرة، -
 ى إ افة إل( اال رار في قطاع الخدمات )التعليمية، الصحة، الخدمات الترفيهية والخدمات العامة -
 رار في المباني الحكومية.األ 
حي، شبكة الص اال رار في البنية التحتية )الشوارع، شبكة المياه، شبكة الكهرباء، شبكة الصرف -

 االتصاالت، الجسور(.
 

 تجاهات العمارة بعد الكارثة أو الحرب 2.2.2
 مابعد الحر  أو في مشاري  إعادة االعمار بعد الكار ة أو الحر  هناك عدة اتجاهات للتعامل م  عمارة
هتم بالذاةرة رمزية ت الكار ة، بع  هذه التقنيات تركز على الناحية العملية الوظيفية، وبعةها أةثر

 إستراتيجيتها الخاصة في التطبي  الجماعية والهوية الوطنية، وبالعموم فان كل حالة إعادة إعمار لها
 ( .02،54ص: 0440خصوصًا في التفاصيل )عكاشة، 

 



 15 

 التحديث والتجديد:.اتجاه  0
يخ وهوية و ي  م  تار  ويهتم هذا االتجاه بليجاد عمارة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وليست ذات ارتباط

ال لتلبية احتياجات السكن الفع المجتم  وينتشر هذا النوع من المباني في أعقا  الحرو  والكوارل
وقد انتشر هذا االتجاه ( ،  0440)عكاشة، نوالسري  وقليل الكلفة وأحادي النمط بهدف إيواء المشردي
 للسكان في الدول االوروبية.  بشكل كبير بعد الحر  العالمية من أجل توفير ميوى 

 

 

 الثانية الغالمية الحر  بعد برلين في االسكانات نماذج 1-7-2صورة

 (2711)مدحت، 

 .اتجاه إعادة إحياء: 0
في الساب   ةانت يهتم هذا االتجاه بلعادة بناء ما تهدم بفعل الكار ة أو الحر  من المباني التاريخية كما

هذا ذاةرة وهوية المكان، و  بهدف المحافظة على وجودها )إعادة اإلحياء الشكلي للعمارة التاريخية(، وحفظ
التاريخية إلعادة البناء كما كان،  االعمار بحاجة إلى تو ي  مسب  ودقي  للمبانيالنوع من إعادة 

ة المناط  التاريخية والمناط  ذات القيمة االعتباري ويتركز هذا االتجاه بشكل اساسي في( 0442)العالول،
 والرمزية الخاصة.

 

 
 (2711)مدحت،  الساحة الرئيسية في بولندا
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 .إتجاه للمزج بين القديم والحديث: 5
ى جان  القديم إل وفي هذا االتجاه يوجد عملية مزاوجة في استخدام أسالي  البناء القديمة وإحياء الطراز

لعصر إلى مسايرة روح ا استخدام أسالي  البناء الحديثة، وذلا للمحافظة على العمارة التاريخية إ افة
استخدام االسالي  واالنماط القديمة  ة والملحة والتطور الحاصل ولصعوبةومالئمة االحتياجات السريع
 ( .0442بشكل مطل  )العالول،

 

 
 برلين –مبنى البرلمان االلماني 

www.flickr.com : المصدر   

 
 .إتجاه رمزي شاهد على االحداث: 4

ال اإلبقاء على ح علىيركز هذا االتجاه على أهمية ورمزية الحدل أةثر من أهمية البناء، فهو يعمل 
  ترتكبه الحرو  في ح المبني كما هو شاهدا على الدمار الذي حصل لحفظ الذاةرة وإلظهار بشاعة ما

وال يصلح هذا االتجاه للتطبي  إال في مباني معينة ذات رمزية خاصة وسب  . القيمة اإلنسانية والتاريخية
لمجاالت ا العديد من المختصين والخبراء من مختلفللمحافظة عليها كما هي، ويتم اختيارها بواسطة  وجيه

 .( 0440واالتجاهات )عكاشة،
 

 
 
 
 
 

 كنيسة الذكريات                                                                                                                                                                                                     
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إعمار  تعتبر أفةل عملية إعادة الكار ة( إعادة اعمار البنية الفيزيائية )بناء اإلسكان والمباني بعد_ 3
على تحقي  انجازات اقتصادية واجتماعية  للمنازل أو البنية العمرانية بكل عام، هي تلا التي تعمل

وتحقي  هذه أالهداف يؤ ر على اختيار برامج إعادة  وسياسية، إلى جان  إعادة إعمار البنية الفيزيائية،
وليس هناك برنامج صحيح بشكل كامل أو آخر خاطئ،    اتباعها،األعمار واتجاهات العمارة الواج

األهداف واالحتياجات المجتمعية، في ظل اإلمكانات واالو اع  ولكن يتم اختيار البرنامج بناًء على
 .االرض (Barakat,2003ى )والظروف واالولويات عل

 
 بناء بيوت جديدة 3.2.2

تلبية حاجات جديد، ل المباني والمنازل، يتحتم إعادة البناء من بعد الحر  أو الكار ة، وعند تهدم الكثير من
ومقدار كبير من األموال،  الناس وإعادة دوران عجلة حياة الناس، وتحتاج هذه العملية إلى جهد ووقت
إلى الجهات الخارجية، وفي حال  ومشاركة كاملة من السلطات المحلية، والمجتم ، والمؤسسات إ افة

وامل التالية الع الكوارل، البد أن يتم أخذ ات بشرية جديدة بسب  الحاجة لها في اعقا تم انشاء مستوطن
ى حل يعمل عل وبدائل وخيارات التصميم بما بعين االعتبار كيختيار الموق  وطريقة ونظام االنشاء،

 افةل للناس.  المشاةل السابقة وتوفير مستوى ونوعية حياة
 

 إعادة البناء الذاتي 3.2.2
وت وبناء البي تطبي  هذا النموذج عندما يملا المجتم  القدرة على إعادة اإلعمار بصورة ذاتية،يتم 

نة الخارجية وأن المعو  والمباني الخاصة بهم سواء بينفسهم أو عن طري  المقاولين المحليين )البنائيين(،
عر معقول رات المحلية بسوالخب فقط تعمل على تسهيل هذه العملية من خالل التيةد من توفر مواد البناء

ل الريفية أو في مناط  الةواحي، والتي مازا أو بدون مقابل، وهذا التوجه يفةل استخدامه في المناط 
ملية طبيعي، والتركيز في هذه الحالة يكون على ع السكان يقومون فيها ببناء بيوتهم بينفسهم كو  
تي ري  العمال المحليين، وخاصة في المناط  الالمواد وتد تحسين وتطوير عملية البناء، وتحسين نوعية

اإلنشائي جزء من المشكلة ونقطة  عف في المباني في مواجهة الكوارل،  تكون فيها مواد البناء والنظام
في فلسطين مفهوم العونة في القرى التي يقوم بموجبها السكان بمساعدة بعةهم  ويشابه هذا النظام
ماري حسن فتحي "إن رجل واحد ال يستطي  أن يبني بيت بمفرده، لكن البناء ويقول المع البع  إلتمام

 (.0225رجال يستطيعون بناء عشرة منازل م  بعةهم البع " )فتحي،  عشرة
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 االستدامة الحضرية في عمليات اعادة االعمار بعد الكوارث 2.2

ة االرواح الى حماي العماريهدف تحقي  االستدامة الحةرية في فترة ما بعد الكار ة وفي مشاري  اعادة ا
زافها، وحفظ استن المصادر وعدم والممتلكات وتقليل الخسائر في الكوارل المقبلة الى جان  الحفاظ على

ن ومن أجل تحقي  هذه االستدامة البد ا. االستمرار ح  االجيال القادمة فيها وتحسين قدرة المجتم  على
)البيئية واالقتصادية واالجتماعية(، وكلما زاد التداخل بين  يتم التعامل م  كل مكونات البيئة الحةرية

 على االستدامة. هذه المكونات تزداد قدرة المجتم 
 

 
 تداخل مكونات االستدامة الحضرية ,الباحثة                                 

 

 نماذج تطبيق مشاريع إعادة االعمار بعد الكوارث 1.2.2
العمار، اعادة ا   والطريقة ومصادر التمويل والتخطيط والتصاميم لمشاري بعد أن يتم اختيار األسلو 

مجموعة  لى دراسةبناٌء ع تكون الخطوة التالية هي عمليات التطبي  والتنفيذ، ويتم اختيار النموذج األفةل
 ةالمنطقة المستهدفة، ا افة الى قدر  من العوامل)ةحجم الدمار واأل رار، وطريقة وتقنيات البناء في
والجهد الذي تحتاجه عملية إعادة اإلعمار،  المجتم  )االقتصادية، والتقنية، واالجتماعية(، ومقدار الوقت

 ومن أهم النماذج في عمليات اعادة االعمار:
 

 نموذج المقاولين
ية أو سواء محل أحد نماذج تطبي  وتنفيذ مشاري  أعادة االعمار هو التعاقد م  شركات مقاوالت كبيرة

ادة المنازل والمباني وإع عالمية، ويتم استخدام هذا النموذج ألنه يعتبر األسهل واألسرع، من أجل إعداد
فات عدد كبير من المباني بمواص المجتم  إلى الو   الطبيعي وتفادي زيادة المعاناة اإلنسانية وانشاء

 عالية ووقت سري  نسبيا. 
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 نموذج البناء الذاتي
لتوجة جيد عند ا تمكين المجتم  من القيام بيعمال إعادة البناء بينفسهم، ويعتبرهذا يركز هذا النموذج على

نازله بنفسه، تقليدي يبني م توفر العمالة وتصميم المنازل البسيط نسبيا، إ افة إلى أن المجتم  بشكل
جية بتزويد ر الجهات الرسمية أو الخا وفيه يتم تنظيم األعمال بواسطة العائلة بشكل رئيسي، وينحصر دور

البرامج قد تتعامل الجهات الخارجية بشكل مباشر  مواد البناء أو خبرات معينة أو الدعم المالي، في هذه
خالل مؤسسة أو هيئة للتنسي  أو من خالل الجهات  م  الجهات المستفيدة أو يتم التعامل معهم من

تهدفة ه المشاري  قد تساهم الفئة المسالمحافظات(، وفي بع  هذ الرسمية الحكومية )الوزارات، البلديات،
 المشروع، باإل افة للمساهمة في العمالة. ماليا بشكل جزئي في تكلفة

 
 إعادة البناء التعاوني

شكل االعمار ب هذا النظام شبيه بنظام إعادة البناء الذاتي ولكن بمشاركة كل المجتم  في عملية إعادة
المجتم   لالبناء بواسطة ك اء لكل المجتم  وان تتم عمليات إعادةمباشر، وهذا يعني أن يتم تزويد مواد البن

ة تقوي يؤدي هذا النموذج إلى. وبتنظيم منهم ومتابعة من جهة أخرى سواء حكومية أو  ير حكومية
لحر  ويساعد في تحسن الصحة النفسية للناس بعد ا العالقات بين أفراد المجتم  إذا تم إدارته بشكل جيد

بتيدية دور مهم وفاعل، إ افة انه يساعد في تبادل الخبرات  سهل إعادة اندماجهم في الحياةأو الكار ة وي
الخبرة التي يملكها، وبذلا يةمن مساعدة الفقراء الن هذا النموذج يتطل   وتوزيعها بحيث يقدم كل فرد

ة ائلجماعي وليس باالعتماد على مؤسسات أو جهات أخرى أو يعتمد على الع تنظيم العمل بشكل
رجة د يتطل  هذا النموذج درجة عالية من المشاركة والتعاون المجتمعي، لذلا يحتاج إلى. واألصدقاء

بل البدء ق يتم االتفاق والتفاهم على كل شيءعالية من التنظيم وعالقات جيدة بين أفراد المجتم  وأن 
 .(0400)مدحت،  بالعمل، والتيةد من تبادل المنفعة العادلة للجمي 

 

 الجهات الفاعلة في عمليات إعادة اإلعمار 2.2.2
من آ ارها  والتقليل هي الجهات التي يق  على عاتقها القيام بيعباء عمليات االستعداد لمواجهة الكوارل

العمار، وكل ابيعباء برامج إعادة  والتخطيط وو   االستراتيجيات العادة االعمار، ومن  م التنفيذ والقيام
أحد أهم أسبا  نجاح األعمال، إذ أن  جهة لها دور خاص ويعتبر التنسي  والتكامل بين هذه الجهات

بالعمل يعتمد بشكل كبير على مقدار التعاون  دور هذه الجهات هو دور تكاملي وليس فردي، فالنجاح
 والتنسي  بين هذه الجهات.
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 أهم الفاعلين في عمليات اعادة االعمار
 
رة استراتيجيات إدا الدولة )الحكومة على المستوى الوطني(: فهي تقوم بالدور األساسي في إعداد -

 يالكافية إلتمام هذه العمليات، سواء ف الكوارل وإعادة اإلعمار، وتقوم ايةًا بةمان الوسائل والعمليات
طبي  وإعادة التخفيف ومن  م عمليات الت مرحلة البداية واالستعداد وإعداد إستراتيجيات

 ( .03ص: 0442اإلعمار)الدبيا،
ف االعمار، وتتوق المجتم : يعتبر دور المجتم  من أهم األدوار في عملية االستعداد للكار ة وإعادة -

بجاهزية أعلى كلما زادت سرعة  على دور المجتم  نجاحات هذه المشاري ، وكلما كان المجتم  يتمت 
 ( . 03ص: 0442إعادة االعمار)الدبيا، دها وسرعة انجازالمواجهة للكار ة والتعافي فيما بع

 

الكار ة أو  القطاع الخاص: يؤدي القطاع الخاص دور مهم جدا وخاصة في برامج إعادة االعمار بعد -
ير إلى أنه يتمت  بقدر كب الحر ، فالقطاع الخاص يملا المهارات والقدرات والعمالة والمصادر إ افة

 ( . Barakat,0445الظروف. )من المرونة والتكيف م  
 

 لعادةا السلطات المحلية: تتمثل هذه السلطات بالبلديات أو المحافظات أو المجالس القروية، وفي -
من مواجهة الكوارل، و  تتحمل هذه السلطات أعباء ومسؤوليات االستعداد على المستوى المحلي من أجل

 وم بهالفاعلين، إ افة إلى الدور الذي تق م  كل م تطبي  اإلستراتيجية الوطنية بالتنسي  والتعاون 
  (Barakat,0445إدارة عمليات وبرامج إعادة االعمار) في عمليات التطبي  خالل الكار ة وإدارتها أو

 

شكل ب المؤسسات  ير الحكومية ومؤسسات المجتم  المدني: تتحمل المؤسسات  ير الحكومية -
 تساعد وتخفف الكار ة وإعادة االعمار فيما بعد، فهيخاص دورا هاما في االستعداد لمواجهة 

 عفت السلطة السياسية أو  الع ء عن كاهل المؤسسات الرسمية، ويزداد أهمية هذا الدور كلما
ي واالقتصادي والثقاف االجتماعي في حال  يابها وتقوم هذه المؤسسات بدور هام في المجال

ي، والقيام بعمليات التقييم والمسح الميدان ة العاجلة،وتقديم المعونات اإلنسانية ومساعدات اإل ا 
تظهر في ظل  يا  الدور الحكومي )الدبيا،  وتقوم هذه المؤسسات بسد الثغرات التي يمكن أن

 ( .  02ص: 0442
 

لمالية ا الجهات الخارجية: تتمثل المساعدة الخارجية بشكلين أساسيين من المساعدات، المساعدة -
لبنا الدولي ا احدهما، وتتمثل هذه الجهات باألمم المتحدة ببرامجها المختلفة، أو أو التقنية أو في

 . (Barakat,2003) أو االتحاد األوروبي أو البنوك اإلقليمية أو الحكومات والدول األخرى 
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 فلسطين في اإلعمار وإعادة الكوارث 2.3

 

 

 

 

 فلسطين في الكوارث 1.2.3

 في ريةالحة البيئة مكونات ةافة للكوارل وتقوية االستعداد أهمية الى فيما سب  اإلشارة تم
 مااإلعمار في وإعادة الكوارل هذه ادارة من اجل واالستراتيجيات الخطط باعداد وذلا مواجهتها،
 فلسطين، الكوارل تستثني ال العالم في أخر مكان وكيي .اإلمكان قدر البعيد المستوى  على بعدها
 فلسطين يف الكوارل هذه وقوع احتماالت أن حيث اإلنسان، من صن  التي تلا أو الطبيعية سواء
( اإلنسان صن  ومن الطبيعية) منها العديد وقوع يسجل الحديث لفلسطين التاريخ إن بل قائمة،
 التاريخية  ائ الو  تظهر ةالزالزل، فلسطين في الطبيعية للكوارل فبالنسبة .الدرجات وبمختلف
 زاته يسجل حيث المنطقة، في نشاط زلزالي وجود عن المتوسط بحرال شرق  الزالزل في حول
 عدة تسجيل تم وقد ، ( 2,ص2771الدبيا, تقريبا  ) سنة 277 – 177 ةل في المنطقة قوية
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 ومدمرا قويا االخير الزلزال هذا ةان ،حيث 1121 تموز 11ومدمرًا, وفي  قوياً  بعةها ةان هزات
 شريدت إلى أدت واألبنية المنازل من ةبير عدد وتدمير والممتلكات،األرواح  في خسائر إلى أدى
 (. 344،ص 1111 وديفنز بركات)العديد  ومقتل وجرح المئات الناس من آالف
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الوطنية النجاح جامعة -الزالزل وهندسة االرض علوم كزمر : المصدر

 
 المدن بع  وتهدمت تاريخها، خالل الحرو  من للكثير تعر ت فلسطين فان للحرو ، وبالنسبة
 العقد خاللو  والقدس، نابلس ةمدينة األصلي موقعها وتغير لذلا، نتيجة مرات عدة الفلسطينية
 لهذا عةخا  فلسطين تزال وال اإلسرائيلي، االحتالل بسب  عنيفة حرو  عدة حد ت الما ي
 لم1148منذ عام   (2774 أبوجدي،) فيها الحةرية للبيئة منظم تدمير من به يقوم وما االحتالل
 التدمير خالل من) الحةرية البيئة لتدمير المنظمة والبرامج اإلسرائيلية، االجتياحات تتوقف
 الترال هذا زويروت الفلسطيني للشع  والمعنوي ة المادي والترال الهوية وتدمير المنظم، أو العشوائي
 . (115،ص 2774 ابوجدي( )اإلعمار بلعادة السماح وعدم التاريخية، المدن وتدمير والتاريخ،
 
 

     
 
 
 

 فلسطين في الزلزالية الخارطة

 فلسطين في المدمرة إشوع قرية آثار
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 لفلسطينينا االجئين عدد يبلغ حيث الفلسطيني، الشع  على ةار ية آ ار الحرو  هذه وخلفت
 (،(www.unrwa.org العالم حول فلسطيني 4877777 من اةثر االن حتى االونروا لدى المسجلين

 عام ائيليةاالسر  االجتياحات ا ار تزال وال الفلسطينية، القرى  من المئات ومحو تدمير الى  افةا
 آخر ا ار أما الفلسطينية، المدن بع  في االن حتى 2772
 جولدستون  تقرير. وحس   التزال  زة على 2771 عام والشاملة المنظمة االسرائيلية الحرو 

 حيث زة،  قطاع في الحةرية والبيئة اإلنسان على الحر  هذه ونتائج أ ارالمتخصص بدراسة 
 نيةوالب السكنية للمباني واس  وتدمير استهداف إلى إ افة إنسان، 1411- 1381 مابين قتل
 المصان   ر و  الصحي، الصرف بمياه الشر  مياه وتلويث والبيئة، الحكومية والمباني التحتية

)الجزيرة.  ةاليومي الحياة ومتابعة العيش على الناس قدرة يةعف أن شينه من ما وكل الفلسطينية،
 النقاذ قاومام وطنيا بعاداً  ويتخاذ  روريًا، يعتبر الكوارل هذه لمواجهة االستعداد فلن لذلانت(  
 .وتاريخها وأهلها فلسطين
 
. 
 
 
 
 
 

 1148خيم الالجئين بعد تشريهم عام 
 (2711)مدحت، 

 

 فلسطين في اإلعمار إلعادة الرمزية هميةاأل

 بناء ادةإع الرمزية هذه تتعدى خاصة، ورمزية أهمية فلسطين في الحر  بعد األعمار إعادة تحمل
 إلسرائيليةا واالدعاءات االحتالل تحت فلسطين و   ولكن فقط، المادية االحتياجات لسد المباني
 والمباني يةالحةر  البيئة هذه ألن خاصة، أهمية االعمار إعادة يعطي الفلسطينية باألرض باألحقية
 والتي سطينية،الفل الهوية وُيبرز الفلسطينية باألرض الفلسطيني الح  يثبت مرئي، مادي شاهد
 بيلس على الفلسطينية المخيمات على فالحفاظ قوة، من أوتي ما بكل طمسها االحتالل يحاول
 فهي اللاالحت فعله بما القادمة األجيال وتذكير الفلسطينية، الجماعية للذاةرة حفظ هو المثال
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 لمفهوما بهذ و بالقوة، أر ه من وُهجر ُذبح الذي الفلسطيني، الشع  قصة يروي  مادي شاهد
 ويةه طمس االسرائيلي االحتالل محاوالت تقاوم التي المقاومة،  قافة في االعمار اعادة يندرج
 .(2774( عكاشة،) الذاةرة من ومحوه الفلسطيني، الشع  وتاريخ

 

 فلسطين في االعمار واعادة الكوارث مع التعامل واقع

 رأةث وأن فلسطين، في الكوارل لحدول ةبير احتمال هناك أن ذكرة تم ما خالل من يتةح
 ةيولى تصنف التي والزالزل الحربية االعمال عن الناتجة الكوارل هي لحدو ها احتماالً  الكوارل
 فلسطين أن ةما ،(Dabbeek-Al, 2778) وتدميرا أ را وأةثرها فلسطين في للحدول احتماالً  الكوارل
 الوقت بنفسو  فلسطين، في خاصة ورمزية أهمية تعكس والتي والثقافي الحةاري  بالغنى تتميز
 المحتملة طاراالخ من الر م وعلى. صعبة حياة ظروف يعيشون  الفلسطينيون  فان لالحتالل ونتيجة
 والتحديات نيالفلسطي الواق  م  تتالئم وال  عيفة مازالت فلسطين في االستعدادات أن اال الحدول
 لمواجهة ومنظم شامل استراتيجي بشكل واستعداد تنظيم يوجد ال الراهن الوقت فحتى تواجهه، التي
 اءاتواجر  االستعداد صعيد على أما  .بعدها فيما االعمار اعادة عمليات بيعباء والقيام الكوارل
 للزالزل مقاومال البناء معايير التزال بالةعف في هذا المجال حيث الدراسات فتشير العامة السالمة
 يويةالح المباني من ةثير ان الى  افةإ الفلسطيني، الواق  في الزامي بشكل مطبقة  ير

 ةالزالزل وارلالك مواجهة في  عيفة الزالت الحيوية المراةز و المدني الدفاع ومراةز ةالمستشفيات
 .الحاجة اوقات في المنشات هذه تعطل الى يؤدي قد مما
 

 فلسطين في والحروب الكوارث بعد اإلعمار إلعادة المقترحة اإلستراتيجيات

 يجيةسنستطي  ايجاد استرات النظرية والمواد العالمية التجار  من واالستفادة التحليل خالل من
 ةعلمي أسس وف  اإلعمار هذا يكون  لكي في فلسطين والكوارل الحرو  بعد اإلعمار إلعادة

  م ومن اسبابهاو  الكار ة فهم على تعمل الحةرية، البيئة مكونات ةل تراعي صحيحة واستراتيجية
 التطوير خطط من جزءا يكون  لكي االعمار اعادة وتوجيه الصحيح بالشكل الكار ة ادارة على تعمل
 االستدامة اصرعن ويحق  والهوية، والترال التاريخ حفظ الى ويؤدي االفةل، نحو بالواق  واالرتقاء
 .اصال الكار ة تسب  التي االستعداد عمليات وفي االعمار اعادة مشاري  في
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 االستراتيجية األهداف 2.2.3

 لمحدداتوا األساسية المبادئ تشكل االستراتيجية لهذه عامة أهداف تحديد من البد البداية في
 :االستراتيجية هذه أهداف أهم ومن عليها ترتكز أن يج  التي العامة
 
 في اليةالفع زيادة أو بمنعها اما فلسطين، في المخاطر من والحد الكوارل لمواجهة االستعداد_  1

 في ةريةالح البيئة ةفائة رف  أجل من الةعف مناط  وتقوية آ ارها، من والتخفيف مواجهتها
 .الكوارل مواجهة
 
 .ووعي بادراك معها والتعامل وادارتها الكوارل مواجهة في المجتم  قدرات زيادة _ 2
 
 .فلسطين في الحةرية البيئة جوان  لكل شاملة اعمار اعادة عمليات تحقي  _ 3
 .الحةرية للبيئة مستدام اعمار اعادة االستراتيجية هذه تةمن_    4
 .الذاةرة ظحف على وتعملن الفلسطيني الوطني والترال والتاريخ الهوية على الحفاظ  مان_  5
 .مراحلها ةل في المجتم  قطاعات لكل فاعلة مشاركة االستراتيجية هذه ةمن_ ت 6
 

 :االعمار اعادةإل التخطيط قبل ةالواجب العمليات
 والةاااااااعف القاااااااوة وعناصااااااار المشااااااااةل ومعرفاااااااة الواقااااااا  تحليااااااال تشااااااامل: والتحليااااااال الدراساااااااة. 1
(Analysis SWOT (فااااااي األخاااااارى  والحاااااااالت وآ ارهااااااا السااااااابقة الكااااااوارل دراسااااااة إلااااااى إ ااااااافة 

 التاليااااااة المرحلااااااة إلااااااى تقودنااااااا العمليااااااة ةهااااااذه والعباااااار الاااااادروس اسااااااتخالص  اااااام وماااااان العااااااالم،
 .(2711)مدحت،  السياسات و   مرحلة وهي عليها تعتمد والتي

 ومعرفاااااااااة باالساااااااااتنتاجات والخاااااااااروج والتحليااااااااال الواقااااااااا  دراساااااااااة بعاااااااااد: السياساااااااااات و ااااااااا . 2
 ماااااااان مجموعااااااااة و اااااااا  يااااااااتم أن البااااااااد األخاااااااارى  العالميااااااااة االسااااااااتراتيجيات ومعرفااااااااة المشاااااااااةل
 .الواقعية العلمية والدراسات والحقائ  المعلومات على والقائمة المالئمة السياسات

 السياساااااااات هاااااااذه تطبيااااااا  تنظااااااايم ياااااااتم أن الباااااااد السياساااااااات تحقيااااااا  اجااااااال ومااااااان: التنظااااااايم. 3
 إلاااااااى مكتوباااااااة سياساااااااات مااااااان وتحويلهاااااااا تطبيقهاااااااا والياااااااة عنهاااااااا، المسااااااائولة الجهاااااااات وتحدياااااااد
 .وإجراءات عمليات
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 قاااااوانين وجاااااود مااااان الباااااد وتنفياااااذها السياساااااات تطبيااااا   ااااامان أجااااال مااااان: القاااااوانين و ااااا . 4
 .المقصرين وتحاس  للتطبي  قوة وتعطي التطبي  تةمن

 القااااوانين خااااالل ماااان السياسااااات ترجمااااة يااااتم أن البااااد الااااثالل المراحاااال هااااذه بعااااد: التطبياااا . 5
 حيث
 وإجراءات عمليات إلى الفاعلة والجهات الواق  أرض على تطبيقها واليات القوانين هذه اعداد يتم
 .األرض على
 
لشمل القطاعات المختلفة المعنية بالعملية. فةعف  .التخطيط االستراتيجي العادة االعمار 6

 .التنسي  بين المانحين والحكومة المحلية وسكان سراييفو حال دون إعادة إعمار ناجحة
 

 تمكين القدرات المؤسساتية قبل بدء إعادة البناء. .  1
 

تطبي  إجراءات الرقابة ومكافحة الفساد من البداية. ويج  على كل من متلقي الدعم والمانحين  . 8
  آليات لحج  الروات دة المحليين للمساءلة، وو  تشكيل نظم  ابطة صارمة، وإخةاع القا

 .أو التمويل في قةايا الفساد الكبرى 
 

ص العمل فر  العائدين يعتمد على توّفر ، ودعمإعادة اإلعمار م  النمو االقتصادي .التزامن بين 1
 .ةسلس األعمال تجعل بدء المشاري  عمليةلهم. يج  رسم سياسات تشريعية لالقتصاد و 

 

دّية الخالص للجوان  الما ة بيئية متكاملة. البناء الوظيفيالنظر إلى إعادة اإلعمار كمنظوم . 17
 ر وا عو السياسات المبادرات ير كاِف للنهوض بمدينة تنب  بالحياة. كما يج  أن يسخِّ 
 .التعليمية واالقتصادية والثقافية إلعادة إحياء الحياة المدنية
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 الكار ة دورة

 المراحل مختلف في بها القيام الواجب العمليات
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 األعمار إعادة إلستراتيجية العام اإلطار

 في تعداداالس من تبدأ ةاملة دورة بينها بعدها وما الكار ة حدول سلسلة إلى اإلشارة يتم ما ةثيرا
 بركات)األعمار إعادة وعمليات واإل ا ة االستجابة مراحل إلى تنتقل  م ومن حدو ها قبل ما مرحلة
 إعادةو  للكوارل الدارة فالتخطيط التخطيط، حلقات من جديدة حلقة تبدأ  م ومن)، 1111 وديفنز،
 لجديدةا المخططات يختبر  م ومن ويطور التجار  من يستفيد مستمر حلقي تخطيط هو األعمار
 ة،متعاقب مراحل لعدة مقسمة اإلستراتيجية هذه تكون  أن البد لذلا(2771 عمل ورشة الدبيا،)
 وقت ناولتت  م ومن المجتم ، وتقوية واالستعداد بالوقاية الكار ة حصول قبل ما مرحلة من تبدأ
  م ومن األعمار وإعادة التيهيل إعادة عمليات إلى وتنتقل العاجلة اإل ا ة وأعمال الكار ة حدول
 المختلفة لوالمراح العالمية والتجار  السابقة الدراسية الحاالت استعراض خالل من .التقييم عملية

 انف المراحل هذه في اتخاذها الواج  العمليات مجمل إلى فةإ ا األعمار إعادة إلستراتيجية
 :(2711)مدحت،  هي بها المرتبطة والعمليات اإلستراتيجية هذه مراحل

 (الطويل المدى على) االعمار إعادة 2.3

 في العمل يجي التي االساسية النقاط عن عبارة وتكون : األعمار إلعادة مبادئ و  . 1
 يخالتار  يحفظ ومتكامل شامل اعمار إعادة تحقي  على تعمل شرف ةو يقة وتعتبر اطارها،
 حفظ الى وتهدف اطارها، في االعمار اعادة مشاري  خالل العمل يتم وان والهوية والحةارة
 .والهوية والتاريخ والمكان االنسان
 
 الساب ، الواق  وتغيير تحسين على العمليات هذه تعمل أن يج : افةل بشكل البناء إعادة. 2
 معايير على اءبن المباني ةتقوية الحةرية، البيئة في أو المباني في سواء السابقة المشاةل وحل
 أو  ياالرا استخدامات وتغيير تعديل اوالكوارل، مواجهة في اقوى  لتكون  اعتمادها يتم جديدة
 شاةلالم وحل للمجتم ، االمان من اةبر قدر ومايحق  الجديدة االو اع م  يتناس  بما المناط 
 .الصحية أو البيئية
 
 نم األعمار، إعادة عمليات خالل االعتبار بعين المستدامة التنمية اخذ: االستدامة تحقي . 3

 ممتلكاتوال االرواح في الخسائر تقليل اجل من وذلا الجديدة والتحسين التغيير عمليات خالل
 المدى على ةالتكلف وتقليل والطاقة المصادر ةافة واستهالك الةهااسته وعدم البيئة على والحفاظ
 تكوينها اعادة على المصادروتساعد في القادمة االجيال ح  تحفظ اةثر مستقرة حياة وتوفير البعيد
  .بنفسها نفسها
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 أي( ادياالقتص الثقافي، واالجتماعي، والبيئي، والمعماري، االنشائي،: )المتكامل التصميم. 4
 اجاتح اشباع الى تؤدي التي العوامل من مجموعة أةبر واحتواء تحقي  على يعمل تصميم أنه

 .الحةرية البيئة تقوية خالل من المستقبل في الكوارل وتجن  المجتم ،
 
 ملياتع في الناس اشراك  مان على العمل: والتدري  الواسعة المحلية الشعبية المشاركة. 5
 وف  يكون  ان البد لذلا العمليات هذه من واالخير االول المستفيد هم الناس ان اذ االعمار اعادة
 االجتماعي يجالنس وحدة ويحفظ  قافتهم وعن عنهم ويعبر االول، المقام في واحتياجاتهم لر باتهم

 بين يجم  لذيا الرابط تشكل التي الجماعية والذاةرة والهوية التاريخ حفظ الى ا افة واالقتصادي
 .المجتم  فئات مختلف
 
 
 
 
 
 االجتماااااااعي البعااااااد الااااااى إ ااااااافة: االعمااااااار إعااااااادة عمليااااااات فااااااي البيئااااااي بالبعااااااد االهتمااااااام.6 

 عااااادم)الجوانااااا  هاااااذه مااااان ةااااال فاااااي النااااااس وحاجاااااات التحتياااااة والبنياااااة واالقتصاااااادي والثقاااااافي
 اشاااااباع عااااادم الاااااى ياااااودي  ريااااا  جاااااو فاااااي المجتمااااا  نشاااااي واال و قافتاااااه المجتمااااا  باااااين الفصااااال
 (.تعافيه عدم وبالتالي حاجاته
 
 للتعاماااااال ومدروسااااااة موحاااااادة اسااااااتراتيجية اعتماااااااد: والتاااااااريخي الثقااااااافي التاااااارال ماااااا  التعاماااااال. 1
 .المادية واالمكانات التاريخية وقيمته أهميته على اعتمادا والثقافي العمراني الترال م 
 
 السااااابقة المشاااااةل حاااال أجاااال ماااان فرصااااة أنهااااا علااااى الكار ااااة ماااا  التعاماااال: فرصااااة الكار ااااة. 8
 .المشاةل ومعرفة الواق  معرفة خالل من وذلا العمرانية البيئة في
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 اةباااااار لتحقاااااا  موجهااااااة العمليااااااات هااااااذه تكااااااون  أن يجاااااا  حيااااااث: االعمااااااار إعااااااادة شاااااامولية. 1
 جانااااا  الاااااى االقتصاااااادية المشااااااةل مااااا  تتعامااااال حياااااث الحةااااارية، البيئاااااة جوانااااا  لكااااال فائااااادة
 التااااااريخ مااااا  وتتعامااااال االجتماعياااااة المشاااااكالت حااااال علاااااى وتعمااااال والعمرانياااااة البيئياااااة المشااااااةل
 .والهوية والترال
 

 ومابعااااااادها، االعماااااااار اعاااااااادة لعملياااااااات مساااااااتمر تقيااااااايم علاااااااى العمااااااال: المساااااااتمر التقيااااااايم. 17
 فاااااي وتغيرهاااااا تجنبهاااااا اجااااال مااااان السااااالبيات وتحدياااااد تعزيزهاااااا اجااااال مااااان االيجابياااااات وتحدياااااد
 .المستقبل أجل من وتو يقها واخالدروسوالعبر المستقبل،

 
 المشااااااةل ترحياااال ولااااايس والجذريااااة الدائمااااة الحلاااااول علااااى العماااال تركياااااز: الدائمااااة الحلااااول. 11
 االنساااااااانية االحتياجاااااااات تاااااااوفير علاااااااى العمااااااال بذريعاااااااة مؤقتاااااااه حلاااااااول وتاااااااوفير المساااااااتقبل الاااااااى

 .والمستدامة الدائمة الحلول على التركيز يج  ولكن والعاجلة،
 

 واعادة ازلوالمن والمباني التحتية البنية اصالح او بناء اعادة باعمال البدء: التحتية البنية. 12
 .جديد من الحياة عجلة اطالق واعادة لطبيعتها، واالجتماعية االقتصادية الحياة
 
 

 االقتصاد بدعم االهتمام يج  االعمار إعادة عمليات خالل من: المحلي االقتصاد انعاش. 13
 .ممكن قدر بيسرع االقتصادي النشاط استعادة على والعمل المحلي
 

 عليها، يةيدالت خالل من المحلي والبناء المحلية الثقافة احترام: واالجتماعية الثقافية الحاجات. 14
 لجماعيةا الذاةرة على الحفاظ على والعمل واحترامها الوطنية والهوية التاريخية الجوان  ومراعاة
 أو المتاحفو  التذكارية ةالنص  مرئية شواهد خالل من تجسيدها أو التعليمية سواء الوسائل بكل
 .الوطنية المعمارية الهوية بتيةيد السكنية والمناط  العامة المباني في عكسها خالل من
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 اإلعمار إعادة ومعوقات المؤثرة العوامل  1.2.3

 (1122)بابكر،  اإلعمار إعادة في المؤثرة العوامل

 .البالد في األمني الو   استقرار -
 .القرار صّناع تصرف تحت وو عها المتاحة الموارد تعبئة -
 .الواحد القطاع  من المشروع مستوى  وعلى القطاعات، مستوى  على األولويات تحديد -
 .األولويات سلم م  يتف  بما المادية الموارد تخصيص -
 .الموارد تخصيص نمط حول تقاط  من ينشي قد ما تسوية سرعة -
 .األجنبية وبالعملة المحلية النقدية السيولة توفير -
 

 اإلعمار إعادة معوقات تحديد

 .الخارج من االقتصاد على المفرو ة العقوبات -
 .الالزمة الغيار قط  واستيراد للتمويل الالزم األجنبي النقد توفير -
 .البناء لعملية الالزمة والمعدات واآلالت األولية المواد تيمين -
 .جديدة مشروعات إلقامة الالزمة المناسبة األرا ي تيمين -
 . العشوائي السكن مناط  وتيهيل تنظيم -
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  االعمار إعادة األساسية في عناصرال

 المستدامة( الموارد)  االقتصادية والتنمية(  االنسان)  البشرية التنمية

 الخطوات األساسية إلعادة االعمار 

 الخطوة األولى : دراسة وتحليل المكان 
 : تحديد  وابط اعادة االعمار  الثانية الخطوة 
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 البناء إلعادةالتنموية الشاملة الخطوة الثالثة : عملية التخطيط ومخططاتها 
 
 
 
 
 
 

 توصيات أخيرة  2.3

ن ظهور العربي اليوم البد ممن قل  المدن المدمرة والصراعات السياسية واألهلية التي تهز العالم 
شرور العمارة  إلنقاذ مدن الشرق األوسط من جدد اليوم رة جديدة على أيدي معماريين جددعما
 .الغريبة

تم تجري  فكرة إستبدال المدينة العةوية ذات الطرز التقليدية بفرا ات مصفاة مؤلفة من كتل من 
كما  اتجام  أو كنيسة جزءًا من المخططلم يشكل أي . الزجاج، بادئ ذي بدء في العالم العربي

ة من التعبير وباردة ، عدى انها خالي المخططات المقترحةزوايا مخبية.  لم يكن هناك ال أزقة وال
 ال تعكس أي  قافة .
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واد ، ويج  أن تستعاد بطرٍق حديثة ومالتي دمرت خالل الكوارلتج  إستعادة المستقرات القديمة 
رز أن ُتةّمن تلا المواد والطرق  من نسيج من المدينة الحقيقة حديثة؛ ولكن يج  على الط
هذا ال يعني أن المباني الجديدة يج  أن تكون جميعها ببساطة ذات  التي سوف تنبث  من ذلا. 

نيت عبر بمثال  نفس الطراز، أو أن تستخدم نفس المواد كما القديمة منها. فمدينة حمص القديمة 
ول كل جيل من البنائيين أن يتالءم م  البيئة التي خلقها سابقوه. هذا السنين بعدة طرز، ولكن حا

والذ الف البد أن .السرعة والمهارات المتوفرةب الةروري تواجدهمن  من العمارة  النوع الجديد
ف يمكن الحقيقي هو كيالتحدي واإلسمنت هي المواد التي ستنبى منها المدن المرممة اليوم. ولكن 

المواد بلحساس بحيث تتالءم م  ما يحيط بها، بحيث ال تقف بقوة ومعزولة من إستخدام تلا 
فوقهم، وكينها زائر من كوك  آخر. لإلجابة عن ذلا السؤال سيلزمنا جهٌد متماسكا بين أناس 

 مخلصين، لنيمل أنهم موجودون.
   
 

هم فهي التي تمثل لعودة السكان إلى جذور البيئة أهمية بالغة في إعادة اإلعمار   وال ننسى أن
ذكريات الما ي وألم الحا ر واألمل بالمستقبل ولع  دور مهم في تشكيل البيئة االجتماعية 

 . السكنية
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 الحاالت الدراسية  .2

 

 ألمانيا  1.2

لقد تمكن األلمان الغربيون خالل خمس سنوات فقط من العمل الدؤو  والشاق من التغل  على 
وبفةل المعجزة .تحديات جمة وو عوا بالدهم المدمرة على طري  االنطالق االقتصادي

ت كما تةاءل ،ديث منتج خدمي استهالةياالقتصادية تحول المجتم  األلماني إلى مجتم  ح
إقامة نظام و  يسمح بالتعددية السياسية الفروقات بين المدينة والقرية، وتكون أساس اجتماعي متين

أسس سليمة، وفًقا لهذا النظام الناجح فلن كل ألماني هو عنصر فاعل في  ديمقراطي على
المجتم ، مسؤول عن نفسه وتجاه اآلخرين وتتدخل الدولة لمساعدته فقط حين يعجز هو عن 

 .مساعدة نفسه
 

تحق  طفرة على كل المستويات حيث تعد اليوم: أةبر اقتصاد في االتحاد األوروبي، راب  اقتصاد 
ية، من األمريك الم بعد الصين والواليات المتحدةالعالم،  الث دولة مصدرة في الع على مستوى 

ألف كتا  وبحث سنوًيا، فةاًل  14الدول الرائدة في مجال البحول والكت  حيث ُينشر في ألمانيا 
عن احتاللها المرتبة السابعة في قائمة الدول النشطة سياحًيا على مستوى العالم، هذا ما استطاعت 
ألمانيا أن تفعله بسنين قليلة بعزيمة وإصرار الجمي ، لذا استحقت ان تسمى باا "األمة األلمانية" 

 .(2715)الحمد،  بكل جدارة
 

 استراتيجية اعادة إعمار ألمانيا العامة 

دنية ن الهوية المما أجادت ألمانيا فعله في كثير من األماةن هو حفاظها على مكونات أساسية م
في كولونيا وليس فقط الكاتدرائية   (Romanesque)ةلعادة بناء الكنائس ذات طراز الرومانسا

القوطية القديمة. ممارسات من هذا القبيل جعلت مدنًا كميونخ وكولونيا تستح  الزيارة. في لوبيا 
ة. هذا كان ني المستحد تشعر بروح المدينة التاريخية فهي ليست فقط عبارة عن مجموعة من المبا

من األشياء المهمة جدًا التي تم فعلها. لم أزر الكثير من المدن التي كانت تحت حكم ألمانيا 
ولكن أشار الناس في مدينة الببزيغ لجدل حول إعادة اإلعمار. تم استعادة مدينة  الشرقية سابقًا،

 م من عدم استعادتهم الكاملة لما درسدن القديمة التي كانت جزءًا مهمًا من هوية المدينة وبالر 
يرونه كيهم مدينة ألمانية في عصر النهةة، قاموا بلعادة بناء الكاتدرائية حيث تم دف   البية 
التكاليف من البريطانيين واألجان . كان إلعادة تكوين الهوية التاريخية للمدن أهمية قصوى. كان 
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 ا يين ألبعد الحدود وإيجاد أماةن لركن السياراتال يتوج  علينا أن نكون حد“من المهم القول بينه 
وال نستطي  أن ننسى كيف ركزوا  ”.يتمحور عمران مدننا حول وجود السيارات نأو أ وما شابه

 . (2715)ديفندوف،  على العلم واعادة بناء هيكلهم التعليمي واالقتصادي من الصفر تقريباً 

 

 اليابان  هيروشيما 2.2 

 عاصمة". شيماهيرو  خليج" على وتشرف ،"هونشو" جزيرة في تق  اليابان، في مدينة هي  هيروشيما
 عليها تلقى العالم في مدينة أول ةانت ألنها عالميا اشتهرت. مدنها وأةبر" هيروشيما محافظة"

 الواليات قامت أيام بثال ة بعدها. (2773) نسمة 131363684 حوالي سكانها عدد يبلغ. ذرية قنبلة
 ال .شخص 153777 من أةثر إ رها على قتل. ناجازاةي مدينة على أخرى  قنبلة بللقاء المتحدة
 اليابانية يةاإلمبراطور  ةانت فقد هذا فعلها على المتحدة الواليات إقدام في المباشر السب  ُيعرف
 وتحت لحر ا بعد. االستسالم على اليابان إلر ام نوويتين قنبلتين األمر يستدعي ولم تحتةر
 تجاريةال النشاطات أخذت المدينة، بناء إعادة تم( مشهور ياباني معماري " )ةينزو تانغي" إشراف
 .(2716) حيوتها تستعيد بعدها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذري التفجير

الساعة الثامنة والرب  صباًحا م وتحديًدا في 1145تحديًدا في يوم السادس من شهر أ سطس عام 
في  .بالتوقيت المحلي تم أول تفجير نووي مستهدًفا البشر في التاريخ في مدينة هيروشيما اليابانية
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وقت سقوط هذه القنبلة، كانت مدينة هيروشيما مدينة صناعية وعسكرية مميزة جًدا وكانت تمثل 
 .(2715السيد، ) اني أةبر مدينة يابانية. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.elzamanalmasry.com 

 

 آثار القنبلة النووية 

  عندما سقطت القنبلة وانفجرت تسببت في دمار تام لكل من الكائنات الحية وحتى
كيلومتر. بينما امتدت نيران القنبلة على مساحة  136الجماد في دائرة نصف قطرها 

 .كيلومتر مرب  11قدرها 

 

  17ل ما بين قت األولى لالنفجار ونتيجة النيران الرهيبة المنطلقة من القنبلةفي اللحظة – 
 ..هم تقريًبا من العسكريينألف شخص  لث 87

  من المباني  %1من مباني المدينة باإل افة إتالف  %61االنفجار تسب  في تدمير
 .دون تدمير تام

 

  ر.نفجامن الممر ات قتلن في هذا اال %13من األطباء و %17حوالي 
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 درجة مئوية 4777لغت درجة حرارة سطح األرض في مركز االنفجار حوالي ب. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما بعد االنفجار
 

على الر م من الصدمة وعدم القدرة على استيعا  ما حدل بدأت عمليات جم  الجثث وحرقها 
 تحدى .مةالمحط لحطام الناتج من المبانيبتنظيف آ ار ا م بدأت عملية أةثر صعوبة في القيام 

من ناحية البنية ااالساسية كالمباني  ليسفي إعادة بناء المدينة كان يتلخص  ما بعد االنفجار
 .(2714)الحليم،  والمنشآت والمساةن، ولكن من الناحية النفسية والعاطفية

 
 

  من المدينة لحكومة االحتالل وافقت األخيرة على السماح بجم  تبرعات بعد طلبات متكررة
 .وطنية خاصة للمدن المدمرة بشدة طالما كانت لديها خطة معقولة إلعادة اإلعمار

 

  مليون متر مرب   234ةان على اليابانيين أن يقوموا بعملية تنظيف لمساحة تبلغ حوالي
 .لةوتم هذا بالفعل على مدار أرب  سنوات كام

 

 هيروشيما قبل وبعد سقوط القنبلة
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 خطة معقولة إلعادة اإلعمار 

 دير بالذكر أن البرلمانيين في مدينة هيروشيما تعاملوا م  سلطة االحتالل بذكاء، فهم ج
. قام وا حة كي ال يتم رفةها  يعرفون أن طلبات المدينة ال يمكن أن تيتي بنبرة اتهام

من مكان  القر سكان المدينة ببناء نص  تذكاري كبير للسالم كمرساة جديدة للمدينة ب
 . 1154(2715)الحمد،  افتتاحه عامم سقوط القنبلة والذي ت

 
 
 
 
 
 
 
 

  خالل العامين التاليين قدمت حكومة االحتالل إلى هيروشيما مساعدات إ افية مكنت
ستعادة االمدينة من الشروع في استعادة عافيتها. هذا األمر كان نقطة تحول رئيسية نحو 

 .السكان لروحهم ونفسيتهم ومشاعرهم اإليجابية

  

 مت الحكومة اليابانية بعد الحر  بدف  النمو االقتصادي في القطاع الخاص ، من تاه
لتجاري ا ،  م ركزت على التوس خالل سن قوانين وتشريعات خاصة حمت االنتاج المحلي
ُلّق  اا  الذي (تو إةيدا هايا )في وقت الح  . وفي هذا السياق فقد اتب  رئيس الوزراء 

  . االقتصادية المعجزة بمهندس
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 هيروشيما اآلن
 

 ألف نسمة بكثافة سكانية  277يبلغ عدد سكان مدينة هيروشيما حالًيا حوالي مليون و
مواطن لكل كيلومتر مرب ، وهو ما يبين االزدحام الكبير في المدينة  1377تقدر بنسبة 

 .عاًما 17التي سويت باألرض من 

 

 

 لسيارات  يمقر التصني  الرئيس أبرز صناعات هيروشيما تتمثل في صناعة السيارات ألنها
)الشاعر،  من إجمالي الدخل القومي للمدينة %32الشهيرة والتي تمثل بمفردها ” مازدا“

2711) . 

 

 د الكبير ها آتية نتيجة التواجتقوم هيروشيما بتصدير اآلالت الصناعية التي تتميز بين
لعمليات البحث والتطوير عبر عدد من الشركات مثل شركة هيروشيما لهندسة السيارات. 

 .(2715)الحمد،  بع  من هذه الشركات يتصدر شركات العالم أجم  في هذا المجال

 

  واألعمال إلى المدينة خصوًصا ةل هذه األمور أدت إلى جذ  الكثير من االستثمارات
 .وأن تكاليف بدء عمل ما في هيروشيما يقل عن مثيالتها من المدن الكبرى األخرى 
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 من أجل إحياء ذكرى الدمار 

تقرأ عن قصص الناجين 
بيعجوبة من القنبلة و لكن 
عادة ما تنتهي قصصهم 
بالموت تي را من االشعاعات 

  النووية

هذا اللوح تحديدا كان 
يستعمل كوسيلة تواصل 
للناجين الباحثين عن 
أفراد عائلتهمو يتم 
تحديثه بذكر الوفيات 
 وهو في مدرسة 

متحف السالم لعيش 
تفاصيل حادل 
 االنفجار 

لنص  التذكارية، و 
المنشورات و الكتيبات 
موجودة في أرجاء مختلفة 

 من الحديقة

النص  التذكاري اعتبرته 
منظمة اليونسكو إحدى 
 مواق  الترال العالمي

 

قبة  نباةو التي ظلت 
قائمة ر م أن القنبلة 
 014انفجرت على بعد 

 متر فقط 
 

 

الدراجة المدمرة كانت 
لطفل صغير، أح  
دراجته كثيرا وكان 
يلع  بها عند سقوط 

 القنبلة. 

في نهاية المتحف دفتر 
للتعبير عن التجربة 
   التي مر بها الزائر

مجسم يحاةي أحدال 
االنفجار ويظهر حجم 
 القنبلة بالنسبة للقرية

منتزه لتذكر ميساة 
االنفجار التي يعبر 
عنها بالغيوم الةبابية 
التي حد ت بعد 
 االنفجار 
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 التجربة السورية  2.2

 
 

  مبادرة للبنا الدولي تقوم بلعداد رسم تخطيطي للدمار الذي حل بست مدن رئيسية في
والمنشآت والخدمات التي مازالت تعمل وتلا التي توقفت  -ومواق  هذه األ رار -سوريا

 عن العمل.
  يجري حاليًا تكييف تقنيات جم  البيانات عن ُبعد الخاصة بالكوارل الطبيعية، والتي

خةعت لالختبار لعقود، لكي تقوم بجم  البيانات عند وقوع الكوارل التي يتسب  فيها 
 البشر.

  إعادة اإلعمار هي القوة المنشطة لالقتصاد السوري فيما بعد انتهاء الحر  لكن ستكون
ينبغي التوصل إلى اتفاق عالمي وإنشاء صندوق لتمويل إعادة اإلعمار تستفيد منه سوريا 

 والمنطقة.

  في  -زينهاوتخ -إنشاء صندوق اللتزامات الشراء المسبقة لمواد البناء التي يمكن إنتاجها
 منطقة الشرق األوسط في الوقت الراهن. 

 

  خل  فرص عمل اليوم ألنه خالل العشر سنوات القادمة ستكون هناك حاجة إلى مليارات
 الدوالرات إلصالح قطاع المساةن السوري 
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 إلى الدعم التجاري، وإلى التوصل إلى اتفاق عالمي لمنح  دعم المانحين باإل افة
 األفةلية لشراء مواد البناء المنتجة في المنطقة

 
 

 
سنتناول منطقة تسمى " بابا عمرو " كمثال لتجربة اعادة اإلحياء في سوريا ، األ ان هذه 

  . التجربة لم تدخل حيز التنفيذ بعد
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 بابا عمرو )حمص ( 1.2.2

 

 
 

تق  منطقة بابا عمرو في  ر  مدينة حمص وهي واقعة خارج المخطط التنظيمي للمدينة تحت 
مسمى"األرا ي األميرية". ويعود هذا الواق  إلى أن األرض كانت مملوكة من قبل مالا إقطاعي 
قبل أن تصدر الحكومة السورية في وقتها قانون اإلستمالك الذي أخذ عنوًة ملكية األرض وأطل  

 ا اسم "االميرية" لتبقى حينها خالية دون نوايا وا حة لإلستثمار أو البناء.عليه
بفةل الثغرات الموجودة في القانون تمكن األهالي من إمتالك األرض والبناء عليها، ليكونوا 
شركاء بيسهم عقارية مساوية ألسهم الدولة في أرض بابا عمرو. هذا الواق  ترك المنطقة دون 

 ئي وخدمات فقيرة دون تخطيط عمراني وبقيمة عقارية متدنية.تنظيم بسكن عشوا
بالطب  هذا الواق  يشرح الحال قبل األزمة السورية التي دمرت الحر  الطاحنة التي دارت في 

لتحتية. اشوارع بابا عمرو_ كيحد األمثلة_ األةثرية العظمى من كافة منشآتها وبيوتها وبنيتها 
للتفكير في هذه المنطقة المنكوبة كحالة دراسية نموذجية لما بعد  األمر الذي أعطى سببًا مةاعفاً 

 بد من التفكير مليًا في كل منها.فلعادة إعمار بابا عمرو قد تتةمن تحدياٍت جمة وال  الحر .
 :لذلا فالمشروع المقترح تةمن 

جيل  مدراسة للواق  الديمو رافي الساب  للحر  في بابا عمرو، والذي يتلخص بوجود جيلين ه
اآلباء الذين هاجروا بدايًة إلى المدينة وعملوا بشكل أساسي كموظفين وجيل األوالد الذين إما 

 حصلوا جامعيًا أو أصبحوا من أصحا  الحرف.
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جتماعي العائلي بشكل كبير والتوجه الديني الملتزم كيساس في كذلا تبين وجود اإلرتباط اإل 

تزمون بالدين اإلسالمي ويعتبر الجام  والمنزل أهم مكانين المجتم . فيهالي بابا عمرو بمعظمهم مل
ةعف على وال ديات والفرص إلى جان  نقاط القوةالتح وسنتناول أهم . المجتمعية في التركيبة

 نطاق الدولة والمدينة والمنطقة 
 

 التحديات التي يمكن أن تواجهها عملية اإلعمار في بابا:

 
المسلح الدامي شرخًا إجتماعيًا هائاًل في المجتم  السوري  لشرخ االجتماعي: فقد خل  الصراعا

 وفي بابا عمرو تحديدًا شهدت عدة عائالت م  أطفالها جرائم وحشية مما 
 

 لحالة االقتصادية: المستمرة بالتدهور على صعيد الفرد والمجتم  وأصبحت في مكاٍن ا
 ال يمكن التنبوء بآ اره.

 
 في الشتاء.ناخ: الحار في الصيف والبارد الم 
 طر اإلنطواء: وهوما يج  العمل عليه بحذر من أجل إعادة اللحم االجتماعية وتحقي  خ

 الدمج اإلجتماعي دون إةراه.
 يانة السكن: الكثير من األبنية في سوريا تظهر مقبولة وينتهي األمر بها في حالة ص

حلول أن ييتي بمزرية بسب  عدم وجود الصيانة والعناية المستمرة لذلا البد للمقترح 
 إبداعية للحفاظ على األبنية بحالتها األصلية.

 
  بع  الخطط الحكومية فالخطط الرامية إلعادة بنائها كمنطقة أبراج مفردنة وكئيبة من

لصنادي  كما هي حال مناط  السكن الجماعي في كامل سورية سيجعل منها إما مدينة ا
 عودًة إلى القرى األم.أشباح أو سيتم بيعها لغير ساةنيها وهجرانها 

 
يمكن هنا طرح مثال بسيط هو سكن المعلمين الذي تم فر ه سابقًا على أهالي المنطقة وإستبدال 
الحاةورة كملتقى إجتماعي ديني بيبراج سكنية جوفاء وإستقدام سكان جدد إليها فكان الحال أن تم 

 إقصاء المجموعة الوافدة واللجوء إلى اإلنطواء االجتماعي.
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 في إعادة اعمار بابا عمرورص ونقاط القوة ف

 األمر المؤسف والمحزن ولكنه بالر م من ذلا يمكن أن  %17لمنطقة مدمرة بنسبة ا
ميمية باألخطاء التص مليئةيستغل كفرصة إلعادة التنظيم من الصفر لمنطقة عشوائية 

 والعمرانية.
 

 االت كانت بمثابة منطقة لإلحتف وجود منطقة تاريخية والمسماة شعبيًا با "الحاةورة" والتي
الشعبية وخاصة اإلحتفال الديني المسمى "خميس المشايخ" والذي كانت حمص بيةملها 
تشارك فيه. كذلا وجود أنفاق وآ ار تعود للعصر الروماني في ذات المنطقة والتي يمكن 

 أن تتحول إلى مركز  قافي مدر للمنطقة والمدينة ككل.
 

 ما بين البساتين الزراعية المشكلة للحزام األخةر وساقية الري  موق  بابا عمرو الفريد
الريا ي الحكومي والمنطقة الصناعية  والستاديوموسكة القطار والجامعة الحكومية 

 الخاصة بالصناعات الخفيفة والتي يعمل بها أفراد من الجيل الثاني.
 

 ا  ثقفين الجامعيين وأصحلقوة العاملة في بابا عمرو والتي تمثل خليطًا قويًا من الما
الحرف المهرة إلى جان  النساء المنتجات في مجاالت حفظ األطعمة ومتعلقاتها من 
الخبرة القروية الوافدة إلى المدينة هذه التركيبة الفريدة يمكنها أن تتفوق إنتاجيًا وأن تغني 

 المنطقة إذا ما تم إفساح المجال أمامها للعمل كمجتم .
 

  صميم في التفكير أواًل وآخرًا في كيفية خل  فرص لنمو المجتم  وخل  الت انطل من هنا
عمارة ذات دور في إعادة التالحم المجتمعي والشفاء من الجروح. دون فرض الحلول بل 
إحترام نوعية الحياة األصلية وطريقة التفكير الفطرية الموجودة في المجتم  المصغر م  

  .من خالل ارةتطوير كل ذلا من خالل العمران والعم
 

  تم إقتراح مركز إحتماعي  قافي يتركز حول الجام  كمركز لنشر الوعي والعلم من خالل
إعادة تعزيز دوره ليس كمكان للعبادة وحس  وإنما للتنوير فتةمن التصميم مكتبة علمية 
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دينية تحت الجام ، تطل على الحاةورة )ذات المنسو  الخفي ( والتي ستستخدم بدورها 
 لإلحتفاالت الشعبية كما في الما ي ةماةن 

 
   عامة بحيث يةم المركز بالمجمل: حديقة عامة، متحف لآل ار الرومانية  حديقةخل

، مكان عربات الطعام حيث اجتماعيالموجودة تحت الحديقة، الحاةورة كملتقى  قافي 
 على شكل عربة مصنوعاتهميمكن للسكان المحليين و يرهم بي  

 
 تقف في الساحة العامة المجهزة، الجام  الكبير، المكتبة تحت الجام ،  مركز  قافي

 التي سيشارك بها السكانالمستنبت األخةر حيث يمكن أن تقام المعارض الزراعية و 
الزراعية. تمت دراسة المركز بالتفصيل ودراسة حركة السيارات ولحظ المواقف  بخلفيتهم

ح ة تزويد الحاةورة بالمنشآت المؤقتة ليصبتحت األرض وحركة العربات الكبيرة وكيفي
المركز مصدر دخل إقتصادي معتبر للمنطقة، مكان علمي وتنويري، متنفس أخةر 
مفتقد في كامل المدينة، مركز ترفيهي  قافي كل ذلا بشكل يرتبط بما يهواه ويحسن فعله 

 سكان المنطقة.
 

 ط وعدم األمان بسب  إختال تم تنظيم سوق الخةار الذي كان يعرف باألوساخ المتنا رة
حركة المشاة بالسيارات في حين يتةمن القترح الجديد دراسة فصل حركة ومواقف وتزويد 

 خلفي.
 

  تم تنظيم المنطقة الصناعية وتجمي  ورشات الحرف المتنا رة في شكل بازار حرفي في
ون قريبًا من كالزاوية الجنوبية الغربية من المنطقة بحيث تؤمن فيه المواقف والسيارات وي

سكن العاملين فيه م  ذلا يرتبط م  الطرق الرئيسية ويجاور ساقية الري التي يمكن 
 تفعيلها بحيث تؤمن المياه الالزمة للصناعة.

 
  تم تقسيم المنطقة إلى زونات شبه متساوية على أساس شبكة العنكبوت لتقصير الطرقات

علم ي  م  كافة الطرق الرئيسية م  الم  إرتباط سر  والمسافات الفاصلة والواصلة للمركز
أن المنطقة مقسومة أصاًل بواسطة طريقين رئيسين متصالبين ال يمكن العبث بهما بسب  

 وجود المجرور الرئيسي لمدينة حمص تحتهما.
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  درسة ورو ة ولحظ م عنكبوتيامن هنا إنطل  التصميم من تثبيت الثابت ومن  م التقسيم
. إلى جان  الساحات العامة والحدائ  التي كانت ومركز صحي وجام  في كل زون 

مفقودة تمامًا في المنطقة هذه المساة  الزراعية تمت دراستها بحيث يمكن أن تستنبت 
 على يد القاطنين لتوفر دخاًل إ افيًا إلى جان  الفائدة البيئية.

 
  إنطل  التصميم عمرانيًا من فكرة الشجرة كوحدة قابلة للتكرار واألهم قابلة للتوس  حيث تم

 لباسوهاتلتصميم الوحدة السكنية الشجرية على شكل وحدات متراةبة بالتناظر تحتوي 
 طابقية تمت دراستها بحيث ال تطل إحداها على األخرى هذا كان له عدة فوائد:ال

 ات سكنية مخالفة الحجوم لتتالءم م  مختلف الطلبات. مت الوحدة الشجرية وحد 
 .يمكن للوحدة الشجرية أن تكبر كما تكبر الشجرة للتالءم م  النمو السكاني 

  تبط الوحدة الشجرية م  مجاورتها مما يشكل الدعم اإلنشائي ويخل  "بنيانًا مرصوصًا" تر
ارات تستخدم لمواقف السيإنشائيًا وم  ذلا يبقي على فرا ات واسعة مظللة و ير مظللة 

والمالع  والساحات العامة كما تظلل الشوارع كما كانت تفعل السيباطات في المدنا 
لقديمة وم  ذلا ال تطل الوحدات على بعةها بفعل التوجيه المدروس لكل من البيوت 

 والفتحات.

 ن خالل مخل  الوحدات الشجرية تنوعًا بصريًا ويمكن أن تمتد عمرانيًا إلى الالنهاية ت
 "اإلمساك بيد" مجاوراتها كما يمكنها أن تكبر معماريًا من خالل زيادة الوحدات.

  أهم ما في الوحدة الشجرية أنها تتوجه داخليًا على فناءاتها الخاصة وكذلا تؤمن فرا ات
 خارجية بذات القدر من الحماية والغنى الذي تخلقه داخليًا.

  
 الي فقد تةمن المقترح أفكارًا لتكوين لجان حي من أه أما بالنسبة للصيانة وكيفية البناء

 بابا عمرو يتم تمويلها عن طري  األفكار االقتصادية المقترحة.
  المشروع فاز بالمرتبة األولى على الصعيد الوطني في مسابقة إعادة إحياء السكن

 الجماعي التي أقامتها األمم المتحدة.
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للمشروع ، من تحليل للوق  ودراسات للفرص والمعيقات بع  الصور التي تبرز مراحل العمل 
 ومن  م التصميم الذي عرف باسم " تصميم الشجرة ".
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بع  الصور التي تبرز مراحل العمل للمشروع ، من تحليل للوق  ودراسات للفرص والمعيقات 
 ومن  م التصميم الذي عرف باسم " تصميم الشجرة ".

 
 

  

  

  

  

  
مخططها إلعادة بناء بابا عمر ييخذ بعين االعتبار نمط حياة السكان والحفاظ على خصوصية 

. وقد 2714وفازت بالجائزة األولى في  UN Habitat المنطقة وقد تقدمت به الصابوني لمسابقة
صممت المعمارية المشروع كتصور إلعادة إعمار المنطقة المنكوبة في مدينة حمص ويتةمن 

مبتكرة "شجرة" حيث يستطي  البناء النمو والتزايد كما الشجرة الطبيعية فيه فةاءات  وحدة أساسية
 .داخلية وهو موجود في بيوت بابا عمرو سابقُا وكان يشكل أساسا في نمط حياة السكان

 مخطط الصابوني إلعادة بناء بابا عمرو
 ، سكانها، حياتهمتتميز تصاميم الصابوني بينها تيخذ بعين االعتبار ما ي المنطقة و  
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واحتياجاتهم. المعمارية تعتقد أن "المادة الخام للعمارة المفروض أن تكون الناس وليس األبنية  

مخطط ية على السور  الميتة." ور م فوزها بالجائزة األولى في المسابقة الدولية، فقد صدقت الحكومة
 .إلعادة إعمار بابا عمرو .، إلعادة إعمار بابا عمروالمهندسين المحللين  مخططآخر  ير 

 

 

 
 
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 السورية الحكومة قبل من تصديقه تم الذي لمخططا
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 مخيم جنين   3.2

 خلفية عامة : 

م الحالية مساحة المخي غفلسطين، ويبل –يق  المخيم  ر  مدينة جنين في شمال الصفة الغربية 
، 0201سكن هذا المخيم الجئون نزحوا من مدنهم األصلية عام www.un.org) دونم ) 025

معظم سكانه يعود أصلهم الى  قرى قةاء حيفا وعين  زال وجب   0235وأنشي المخيم في عام 
عدد الالجئين في المخيم حس   قد بلغ( و  0440وعين حوض والطنطورة و يرها )السهلي، 

الجئ . ويتكون المخيم من  www.un.org02001))امع 0441إحصائيات االونروا حتى 
 . (0440)السهلي،  .)مجموعة من الحارات )حارة الدمج، حارة الحواشيين...

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  موق  مخيم جنين بالنسبة لمدينة جنين

( http://www.mfa.gov.il)  

 

 

 

 

 
 
 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 :2002اجتياح 

 

 من عملية  باجتياح واس  لمخيم جنين2002نيسان 3 – 12قام جيش االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 
المعلنة هي  العملية العسكريةهذه كانت أهداف  حيث إعادة االنتشار الشامل في الةفة الغربية

وجعل الشع   تيةحبؤر المقاومة الفلسطينية، وهدم البنية التوانهاء السلطة الفلسطينية  التي ير على 
 ( http://www.isesco.org). الفلسطيني يعاني بسب  هذه المقاومة الفلسطينية

 
 آثار ونتائج االجتياح اإلسرائيلي

ير للبيئة النتيجة عن تدمير كب استمرت العمليات العسكرية اإلسرائيلية مدة عشرة أيام أسفرت في
 .(االونروا وكالة)بحس  ما ذكرته  المخيممن 10 %الحةرية في المخيم حيث تم تدمير ما يقار  

 
 شخص وإصابة عدد كبير من50أدت هذه العمليات إلى استشهاد أةثر من  :اآل ار اإلنسانية1.

 ,wood & Macmillan).النفسية ختلفة الدرجات، إ افة إلى الصدمةاألشخاص بجروح م
2002)  

 
لناتج ا في البنية الفيزيائية في المخيم،حيث يقدرتدمير واس   لح  بالمكان :اآل ار الفيزيائية2.)

جزئيا وأصبحت بحاجة إلى إعادة بناء  بناية دمرت كليا أو450 حوالي أةثر من  النهائي للدمار 
محل تجاري، وبالمحصلة 150وأةثر من  شقة سكنية 750-800أو إصالح، وهي بما يعادل 

موزعة بين تدمير كلي أو جزئي أو بحاجة إلى إصالح 1400فان مجموع المباني المتةررة كان 
 www.jeninrefugeecamp.plo.ps .داخلي

 

http://www.isesco.org/
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 صورة جوية لمخيم جنين تبين منظقة الدمار قبل وبعد االجتياح

 المصدر: مركز اريج للدراسات
 

 
 
 خالل تلا العمليات تم تدمير معظم البنية التحتية في :البنية التحتيةأ ر العمليات على 3.

ؤسسات م المخيم حيث تم تدمير الشوارع وشبكة الكهرباء والمياه وخطوط الصرف الصحي، وتدمير
    (www.thejenininquiry.org).المجتم  المدني التي تقدم الخدمات الصحية واالجتماعية 

                                                      
حيث زاد أ رت االجتياحات على النسيج االجتماعي في المخيم  :األ ر النفسي واالجتماعي4.

تفاقم المشكالت االجتماعية، إ افة  الحاصل من مشكلة الفقر والبطالة وما تب  ذلا منالدمار 
 الذين تعر وا ال سيما األطفالللسكان و  إلى تي ير هذه العمليات العسكرية على الصحة النفسية

 2002).مخيم جنين،  تقرير لجنة تحقي   )والخوف واالةتئا لصدمات النفسية ل
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 :عمليات اإل ا ة وإعادة األعمار في المخيم
 :قامت وكالة األمم المتحدة بعمليات اإل ا ة األولى1.
 

المسكن م بهبتوزي  الطعام والشرا  على سكان المخيم والمشردين، وقامت بتزويد الوكالة  فقد قامت
عنداألقار  واألصدقاء  ذه  للسكن السكانأما باقي  2010).نشرتي، )خيمة100المؤقت وبناء 

باستئجار شق  في مدينة جنين من أجل إسكان المشردين  وفيما بعد قامت لجنة إعادة أعمار المخيم
-www.palestine).وبتمويل من الهالل األحمر اإلماراتي دة أعمار منازلهم،ريثما يتم إعا

info.co) 
 

 :تشكيل لجنة إعادة إعمار مخيم جنين2.
 

 أهاليوالمتعلمين من  مجموعة من المثقفين مكونة من تم تشكيل لجنة إعادة إعمار المخيم، 
األمم المتحدة ، وذلا من والتنسي  م  وكالة  كالمهندسين، واألطباء، األساتذة، بالتعاون المخيم، 
   ةالممول اصل بين المؤسساتالتنسي  وانجاز مهمة إعادة إعمار المخيم ولتكون حلقة تو  أجل

 (www.thejenininquiry.org).المتةررين    والسكان
 
 
 :إعداد مخططات إعادة إعمار مخيم جنين3.
 

إعداد مجموعة  ، وتمبواسطة نقابة المهندسين األردنيينتم إعداد مخططات إعادة إعمار مخيم جنين 
الناس في ذلا الوقت انت مطال  ةاwww.aawsat.com))من المخططات األولية لمخيم جنين 

طريقة إعادة اإلعمار  إعمار المخيم كما كان، ولكن اعترض االحتالل اإلسرائيلي على إعادة
االحتالل بلخفاء معالم  سبا  أمنية، وخوفا من أن يعود المخيم كما كان، إ افة إلى ر بةأل

ء قطعة ارض مجاورة شرا المخيم الذي الزال يرمز إلى ح  عودة الفلسطينيين إلى أر هم، لذلا تم
داخل المخيم والتخفيف مشكلة  توسعة المخيم فيها، وتوفير طرق وشوارع واسعةمن اجل للمخيم 

 ل سوء التهوية وقلة وصولالمخيم من قبل مث المشاةل التي كانت موجودة فياالزدحام ومجموعة 
ات العامة والخةراء والصرف الصحي وقلة المساح  ووجود مشاةل في البنية التحتيةاإل اءة 
 (.0400)الطاهر,الفيزيائية  وتردي البيئة

http://www.palestine-info.co/
http://www.palestine-info.co/
http://www.thejenininquiry.org/
http://www.aawsat.com/
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 جنين مخيم في االعمار مناط  تبين ارطةخ

 جنين –المصدر: مخططات وكالة الغول وشؤون الالجئين 
 

 تبين الخارطة في األعلى المخطط الرئيسي إلعادة إعمار مخيم جنين حيث تظهر فيه المنطقة
للمخيم،  المخيم والتي تم ا افتهاوالمنطقة الجديدة خارج  ي تم اعادة اعمارها داخل المخيم،الت

 .المقبرة القديمة ا افة الى الحديقة الجديدة واالرض المخصصة للمؤسسات العامة وتوسعة
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 المشاكل التي تم حلها 

 وتجن   للمخيم، تم االخذ بعين االعتبار حخالل العمل على اعداد مخططات العادة اعمار ا
تحقي  تم حفاظ على طابعه، فال سابقاً م  األخذ بعين االعتبارالتي كانت موجودة المشاةل السابقة 

 ( .0400)الطاهر,التالي 
 الخارجية وزيادة عرض الشوارع الداخلية في المخيم وذلا بهدف  الفرا ات تحسين نوعية

 .والتهوية للمنازل اءة تحسين نوعية اال 
 

 المصدر: لجنة اعادة اعمار مخيم جنين
 

 ا افة مساحة ا افية للمخيم، تق  من خالل  لمساحات وتقليل الكثافة السكانيةزيادة ا 
والجزء ( 0ن )منها لبناء المساة المنطقة الغربية للمخيم، وقد تم تخصيص جزء ارجه فيخ

منطقة لالطفال  تخصيص، ا افة الى (0)االخر كمساحات مخصصه للمباني العامة
  .(0)وتوسي  المقبرة القديمة في المخيم( 5)

 

 .المصدر: لجنة اعادة اعمار مخيم جنين 

 
 

 االعمار اعادة ومخططات االجتياح قبل االعمار اعادة منطقة

 منطقة التوسع الجديدة في المخيم مع تحديد االستخدامات 
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 تم العمل على ايةا على تحسين نوعية الفرا ات الخارجية من أزقة وشوارع، لذلا تم 
بحيث تصبح ذات نوعية افةل، وتسهل حركة  وإنشائها بشكل أفةل  زيادة عر ها
 .السير فيها

 
 

 )المصدر: التصلق، أمل(
 
 
 

 

 )المصدر: التصلق، أمل(
 
 

 صحية ومالئمة، ا افة اعادة تصميم المنازل بحيث توفر بيئة سكنية  تم العمل على
الداخلي، ومن أجل توفير مساحات خةراء تم تزويد كل  الى تحسين نوعية الفراغ

الفرق بين الشوارع قبل وبعد 

 إعادة اإلعمار

 المخيم داخل الجديدة الشوارع
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خاصة، وفي الصورة التالية نماذج لبع  مخططات المنازل  المنازل بحديقة داخلية
 (.المصدر: مخططات لجنة اعادة اعمار مخيم جنين) .الجديدة التي تم تصميمها

 

 

 
 

 

 

 

 

 على  لم تهمل مخططات اعادة اعمار المخيم هوية المخيم، والصورة العامة له بل حافظت
طاب  المخيم، لكن عملت على حل المشاةل القديمة التي كانت موجودة فسهلت حياة 

 شابه في شكلالتورفعت مستوى البيئة الفيزيائي والصحي، ونبين الصور التالية  الناس
  اإلعمارديمة وواحدة بعد اعادة بين منطقتين واحدة ق .الهيكل العمراني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 المخيم داخل تصميمها اعادة تم التي المنازل لبعض خططاتم

 

 النسيج العمراني للمباني قبل وبعد اإلعمار
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 مراحل إعادة اعادة اعمار المخيم
 

 مرحلة إزالة الردم، وشملت هذه المرحلة إزالة أنقاض المباني التيسميت :  المرحلة األولى
 دمرت، إ افة إلى إعادة إصالح البيوت التي تةررت بشكل جزئي، واستمرت هذه الفترة سنة
 ةاملة تقريبًا، وقد تيخرت بسب  تكرار االجتياحات وتوقف العمل إ افة إلى وجود مخلفات من

 .حةور خبراء فرنسيين إلزالة األلغام األلغام والتي أوقفت العمل لحين
 
 

 العمل في منطقة الصفر، وهي المنطقة المدمرة في المخيم، إ افة إلى قطعة : المرحلة الثانية
قام  دونم وقد14.25ارض مجاورة للمخيم تم شرائها للبناء عليها وتوسعة المخيم، ويبلغ مساحتها 

ويبلغ  اإلماراتي،المتحدة عن طري  الهالل األحمر  بتمويل شراء األرض دولة اإلمارات العربية
تم تحديد مدة هذه المرحلة بسنة، وتم تقسيم  .شقة120عدد الشق  التي تم إخراجها من المخيم 
تتكون من خمسة منازل بحيث يتم العمل على بناءها  عملية إعادة البناء إلى وحدات كل وحدة
طريقتهم بلشراف االونروا موا بتشطيبها داخليا على ليقو  معا، ومن  م يتم تسليمها إلى أصحابها
تم التيسيس اإلنشائي لهذه المباني لتحتمل أربعة طواب ،  وتمويل اإلمارات العربية المتحدة، وقد
أفراد األسرة بحيث تكون متناسبة، وبهذا يكون هناك حل  وتم تصنيف الشق  حس  المساحة وعدد
م 175شقة، 2م 150تقسيم الشق  حس  المساحات التالية  تملمشكلة األزمة السكنية في المخيم، و 

-www.palestine) خمسة شق 2م 370أربعة شق ، 2م 280 الل شق ، 2م 250شقتين، 2
info.com). 

 

 
 التقييم والنتائج العادة اعمار مخيم جنين

  (2711)الطاهر,
ونوعية  ةالفيزيائي البيئةنين مر ية للناس من ناحية ةانت عمليات اعادة االعمار في مخيم ج 1.

 .البناء والفرا ات الجديدة التي تم ايجادها
 
 لتحتية،ا تهوية، الرطوبة، الشوارع، البنيةتم تحسين البيئة العمرانية من ناحية (اال اءة، ال 2.

 .)الخدمات العامة، المساحات الخةراء
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 .العمرانيرة التشكيل تم المحافظة بصورة اولية على هوية المخيم وصو 3. 
 يف مسب  للمخيم وما نتج عنه من فو ىالمشكلة االساسية كانت بسب  عدم وجود تو ي  4.

ةانت هناك مشاةل ادارية  تحديد المساحات وعدد االدوار وحجم ما تملكه كل عائلة من مساحة
اصحا  نفوذ ولهم تي ير في  ألشخاصحيث تم احتسا  مساحات اةبر او عدد ادوار اةبر 

 في عمليات اعادة االعمار. الفاعلين
 
والمساحات  في توزي  الشق  السكنية الجديدة م  حجم العائلة لم تراعي عمليات اعادة االعمار5.  

ةانت تملا بيت  المملوكة في الساب ، حيث من الممكن أن تكون هناك عائلة صغيرة ولكنها
لى المساحات حصلوا ع ا قد وسعته على نفقتها الخاصة من قبل) ولكن عندما تم احتس اةبر(

 مساحات اقل والعكس صحيح.
 

بالمكان  الكبار في السن حيث كانوا يرتبطون عاطفيا لألشخاصةانت المشكلة االةبر بالنسبة  7.
واعادة تغيير  عج  في ذلا فقد تم تهجيرهم من منازلهم ومن  م هدم بيوتهم بشكل اةبر وال

االول لهم وذلا على  صعبة أعادة الذكريات والتهجيرمسكنهم بهذه الصورة فكانت تجربة شعورية 
 فهم اةثر مرونة في التكيف. عكس الشبا  والصغار الذين بكون تكيفهم م  الواق  الجديد افةل

 
 مشكلة اال افات، حيث ان سكان المخيم في المناط  الجديدة بعد انتهاء المشروع بدأوا8.  

المنزل او  قتطاع جزء من الشارع أو بناء رصيف أمامبا افات عشوائية جديدة للبيئة المبنية كا
 .يتب  نظام المخيم وهكذا بناء دور جديد ال
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. تحليل موقع المشروع  3  

 مبررات اختيار المشروع   1.3

الختيار المشروع مبررات ودواف  كثيرة أ فت للمشروع طابعًا خاصًا فيما يتعل  بفكرته والمبدأ 
 هذه المبررات ما يلي :الذي يقوم عليه ومن 

 

   أهمية المشروع : يعتبر هذا المشروع من أوائل المشاري  التي يتم فيها التفكير لمرحلة
يتوافد أعداد بل، حيث سمستقبلية ستكون حساسة بالنسبة للجمي  اذا ما حد ت في المستق

رد اةبيرة من الالجئين الى األرا ي الفلسطينية مما سيشكل  غطًا كبيرًا على المو 
والخدمات. وبالتالي قد تنشي نزاعات بين الناس أيةا حول الملكيات والمكان الذي 

 سيستقرون فيه .
 

 من أهم  1148عام لبعد الوطني والسياسي للمشروع : لطالما كانت النكبة الفلسطينية ا
قسري الر تهجياألحدال التاريخية التي حد ت في التاريخ الفلسطيني حيث تم فيها ال

ألف فلسطيني من بيوتهم وأرا يهم في فلسطين و السيطرة  157ألةثر من  جماعيال
مدينة ونحو  27بقوة السالح على القسم األةبر من فلسطين  حيث هجر الفلسطينيون من 

 .قرية  دت أمالةها ومزارعها جزءا من دولة االحتالل وإعالن قيام دولة إسرائيل 477
لعالم   الفلسطيني أعلى نسبة لجوء لشع  في اوبالتالي أصبحت نسبة الالجئين من الشع

(، وفيما  2711نة للدراسات الفلسطينية ، ! ) مركز الزيتو  %66.8وتقدر هذه النسبة ِ  
 يلي رسم بياني يو ح هذه النسبة . 

 
 

 
 
 

 

 

 

 : نسبة اللجوء من مجموع الشعب الفلسطيني 1.1صورة 
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 االحتالل الفلسطسني على مجموع أرا ي فلسطين وال بد لنا من مشاهدة آ ار هذه النكبة وتواب 
حيث تم اقتطاع جزء كبير من دولة فلسطين لصالح دولة االحتالل. وما تبقى حقًا للشع  

من مساحة فلسطين التاريخية وهذا  %6الفلسطيني من أرا يه للممارسة نشاطاته عليه ال يتعدى 
ة لسطيني .وفيما يلي خارطة متسلسليعكس الحصار والدي  الشديد الذي يعاني من الشع  الف

 2777الى عام  1146تاريخياً لمراحل احتالل واألرض واقتطاعها من الشع  الفلسطيني منذ عام 
 . 

 : مراحل تقلص مساحة فلسطين لصالح دولة االحتالل 1.2صورة 

  البعد الشخصي : للباحثة عالقة شخصية بفكرة المشروع ، حيث أنها من هؤالء الالجئيين
ذين يعيشون على أرٍض ليست أر هم ويتمنون العودة القريبة إلى أر هم . فال الالجئون ال

وال أحفادهم توقفوا عن الحلم بالرجوع إلى أر هم. وتعتبر الباحثة هذا المشروع شكاًل من 
أشكال الرف  القاط  لما حدل من احتالل لألرض وا تصاٍ  لمواردها ، وحقاً من حقوق 

ة إن عادوا التي كانت مدمر ٍر واقعي لما يمكن أن تصبح عليه قريتهم الالجئين برسم تصو 
 اليها يومًا وعادت اليها الحياة .

  
  " 2718امكانية العودة الفعلية : تلهمنا مسيرة العودة الكبرى التي حد ت هذا العام  "

ة لبلمكانية حدول تقلبات وتغييرات سياسية جذرية في أي لحظة، وقد يعاد تغيير حدود دو 
 فلسطين واسترداد األرا ي التي صودرت لسبعين عامًا من أصحابها األصليين .
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 2018: مسيرة العودة الكبرى عام  1.1صورة 

 تحليل موقع قرية قاقون   2.3

 خلفية تاريخية عن القرية  1.2.3

 "قاق"". ولغة Caco"، وكاةو "Chaco"، وشاةو "Quaquoقاقون قرية ذكرها الفرنجة باسم قاقو "
آرامية، معناها: طائر مائي. وقد زادت العامة "الواو والنون" على طريقة جم  المذكر السالم العربية 

. حيث كانت القرية تعد موقعاً تاريخياً مهمًا، يحتوي على قلعة بناها الصليبيون. (2774)الداموني، 
ابعة لقيسارية وتعر ت لقدر كبير من الدمار. في سنة وفي أ ناء الحرو  الصليبية، كانت ت

(، الذي أمر بلعادة بناء 1211 - 1251، استولى عليها السلطان المملوكي بيبرس )1261
قلعتها، ورمم كنيستها وحولها إلى جام .  م أعيد فتح أسواقها. وما لبثت أن صارت مركزًا تجاريًا، 

وقد جدد بناء القلعة أيام المماليا، و دت القرية محطة  فيها خان للتجارة والمسافرين ورواحلهم.
دمش . وقد وصفها القلقشندي بينها "مدينة لطيفة،  ير مسورة. بها  –للبريد على طري   زة 

)الخالدي، الطبعة األولى تشرين الثاني/  جام  وحمام وقلعة لطيفة وشربها من ماء األبار"
 .    (1111نوفمبر
، كانت قاقون مركز ناحية قاقون )لواء نابلس(، كانت تدف  الةرائ  على عدد 1516في سنة 

 .ن اإلنتاج كالماعز وخاليا النحلمن الغالل كالقمح والشعير، باإل افة إلى عناصر أخرى م
 تو يح مختصر لتاريخ القرية :وفيما يلي 



 65 

 الباحثةلمصدر: ا

 موقع وجغرافية القرية  2.2.3  

فا تمر حي –ةانت القرية تنتص  على تل مشرف على سهل قاقون. وكانت سكة حديد طولكرم 
على بعد نصف كيلو متر إلى الشرق من قاقون . وكما هو مبين باألطلس، تحدها من الشمال 

خربة  تا وجت، أما من الشرق قرية خربة زلفه وأرا ي خربة المنشية ومن الشمال الشرقي قرية زي
بير السكة ويمة ومن الجنو  والجنو  الشرقي قرية شويكة ومدينة طولكرم ومن الغر  وادي 

قرية  وفيما يلي خارطة تو ح.(1111)الخالدي، الطبعة األولى تشرين الثاني/ نوفمبر القباني
 . 1148حدود المحافظات القديمة قبل خط تقسيم  قاقون كانت تابعة لمحافظة طولكرم حس 

 

 : خارطة حدود محافظة طولكرم قبل االحتالل 1.1صورة 

 : تاريخ قرية قاقون  1.1صورة 

 : الحدود االدراية لمحافظات فلسطين قبل النكبة وحدود محافظة طولكرم / الباحثة  1.1صورة 
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 ظةتابعة لمحافوفيما يلي خارطة تو ح القرى المدمرة والقرى الباقية من القرى التي كانت 
 طولكرم . باإل افة الى موق  قرية قاقون "المدمرة" بالنسبة لمدينة طولكرم والتجمعات المحيطة 

 : خارطة القرى المدمرة في محافظة طولكرم01.3صورة  

 المصدر: الباحثة

، ولهذا  بشكل أساسيةما نالحظ فلن قرية قاقون قريبة على كل من مدينة طولكرم وقرية قلنسوة 
فلن موق  القرية الجغرافي أدى الى عالقات مباشرة بين هذه التجمعات سيتم تو يح طبيعة هذه 

 العالقات في األجزاء الالحقة .
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 طوبغرافية القرية  2.2.3

ة وهي تعتبر من القرى السهليقون ةانت كانت القرية تنتص  على تل مشرف على سهل قا
وتعتبر  ، 4.6وتظهر طبيعة سطح القرية في الصورة  عن سطح البحرم 25. وترتف  الساحلية 

قرية قاقون من أخص  المناط  في فلسطين لذلا شكلت الزراعة المصدر األساسي للدخل فيها 
ًا . ونظر وهذا ما جعلها من القرى الهامة في محافظة طولكرم  من دخل أهالي القرية %17بنسبة 

المواد العةوية فيها كانت الزراعة المصدر األول والرئيس في  لطبيعة تربتها المنقولة وارتفاع
 توفير احتياجاتهم . وتقسم المزروعات الى قسمين : 

 المزروعات الصيفية كالقمح والشعير والعدس والترمس والذرة._ 1
 المزروعات الربيعية والصيفية كالخةراوات والبطيخ _ 2

 

  343316نمًا مخصصًا للحمةيات والموز، ودو  113، كان ما مجموعه 1144/1145في عام 
 دونمًا حصة الزيتون . 87دونمًا مرويًا أو مستخدمًا للبساتين، منها 

       المصدر : الباحثة   

 : خارطة طوبغرافية القرية 1.3صورة  
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 مساحة القرية وعدد سكانها  3.2.3

دونمًا ، وقد كانت القرية كبيرة المساحة حيث كانت  41,767تبلغ مساحة أرا ي القرية كاملة 
أراٍض  35,611قاقون أةبر مساحة من مدينة طولكرم نفسها . وتوزعت الملكيات فيها بما يقار  

 .  1.4ارا ي عامة  كما هو مو ح بالجدول  1,514أراٍض يهودية و  4,642عربية و 

 : مساحات األراضي في قرية قاقون  1.1دولج

 هيئة أرض فلسطين المصدر:

 نسب ملكيات األراضي في قرية قاقون :  1.1رسم بياني

 )المصدر: الباحثة( . 1148وفيما يلي خارطة تو ح األرا ي التي استملكها اليهود حتى عام 

 المجموع أراضي عامة أراضي يهودية أراضي عربية

35,611 4,642 1,514 41,767 

85%

11% 4%

ملكية األرض

فلسطيني

تسربت لليهود

مشاع

 1918خارطة األراضي التي اشتراها اليهود في القرية قبل   4.1صورة  
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أما بالنسبة لتوزي  المحاصيل الزراعية التي كانت تزرع في القرية على هذه النس  والمساحات 
 .  2.4فهو مو ح في الرسم البياني 

 

 المصدر : الباحثة

نسمة.  م  13361، 1131كان عدد سكان القرية سنة فقد أما بالنسبة لعدد السكان في القرية 
، بلغ عدد سكان القرية 1148نسمة . وفي سنة  13117إلى  1144/1145إرتف  العدد عام 

حيث بلغ  1148عام وهذا الرقم كبير بالنسبة لعدد السكان في التجمعات المحيطة نسمة. 23285
 .  217نسمة وقرية زلفة  887نسمة فقط ! وفي مسكة بلغ  17عدد سكان قرية الجلمة 

 عائالت القرية 3.2.3

كانت بعةها عائالت كبيرة مثل حمولة أبو هنطش ودار  ةان في القرية العديد من العائالت حيث
الهوجي ونصرهللا وعائلة الشيخ  انم ودار الشربجي والشولي والجمايلة ودار جبارة ونايفة  وآل 
متروك وعرفة والمصاروة . أما بالنسبة للعائالت األخرى فقد كانت عائالت أصغر من هذه 

 ودار قوزح والتكروري ودار أبو الحسنين .الحمائل مثل دار مصلح وأبو فرح وأبو دية 
 
 
 
 

 توزيع المحاصيل الزراعية على الملكيات  2.1رسم بياني
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 الحرف السائدة في القرية   5.2.4

 في بداية الثال ينات، بدأ عدد من شبا  القرية يذهبون للعمل خارج القرية وخصوصآ في المدن
 يرها. و  الكبرى مثل حيفا. وفي معسكرات الجيش البريطاني ومشاري  األشغال العامة كش  الطرق 

 إنخرط عدد منهم في السلا الوظيفي في الشرطة.ةذلا 
دكاةين  البآ ما تكون محالت سمانه. وكان أصحا  هذه  1-6كان يوجد في قرية قاقون مابين و 

المواشي و  المحالت يعملون بالزراعة باأل افة لعملهم بالتجارة. وسادت في قاقون تجارة الحبو 
. اء ذاتي لعدم إهتمام أهلها بزراعة أشجار الزيتون والزيت والزيتون، ألن القرية لم يكن بها إةتف

 ومن الحرف التي كانت موجودة:
 .الشوملي، وقاسم يوسف  واسماعيل القصابون: يوجد في القرية  ال ة قصابين هم محمد -1
 النجارون: نمر المتروك كان يعمل في النجارة العربية. -2
 الحدادون: أبو داود. -3
 ، وبكر العرفة.الحالقون: علي العرفة -4
 أعمال السمكرة: ابراهيم الحسني، والترك. -5
 صناعة األحذية: عبد الرحيم الجاروشي، وعبد الفتاح السكافي. -6
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : ويكيبديا 

 
 
 

 : الحرف التي كانت سائدة بالقرية 8.1صورة 
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 مصادر المياه في القرية  3.2.3

 أطلس فلسطين فلن للقرية العديد من مصادر المياه وهي : في  يظهرةما هو 
 األودية: وادي جولة، وادي المناخات، وادي المويلح، وادي النهر.  

 األبار: بير عاصم.
 

 األودية واألبار في قاقون خارطة :  9.1صورة 
 المصدر: أطلس فلسطين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

في القرية بئر محلي كان يغذي االحتياجات اليومية لسكان القرية وال زال قائمًا  ةما كان يوجد
 ةما هو ظاهر على الصورة الجوية للقرية .

 
 
 
 
 
 

 / الباحثة بئر القرية:  1.10صورة 
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 التعليم في القرية  4.2.3

 رف في البداية  م تم  3، وكانت في زمن اإلنتدا  البريطاني أنشئت مدرسة إبتدائية للبنين 
لتشمل البنين والبنات ، حيث تم إ افة المزيد من الغرف الدراسية . وكانت  1145توسعتها عام 

المدرسة محاطة بيشجار السرو وفيها ساحة وأراٍض زراعية تابعة لها لتعليم األطفال مهنة الزراعة 
الجوية اال أن االحتالل يستخدمها كمدرسة . وال تزال هذه المدرسة موجودة أيةا وتظهر بالصورة 

  . تابعة للمركز المجتمعي الذي تم إنشاؤه 
   

 منازل القرية ونسيجها العمراني  4.2.3

بر قرية كبيرة وكانت تعتحول البرج المركزي الباقي من القلعة الصليبية/ المملوكية.  بنيت القرية
. وكان  مة أراض كما هو مو ح بالصورة أسفل مبنية بالحجارة والطين منازلها كانتحيث 

  زراعية في المنطقة المحيطة.

 : موقع مدرسة قاقون  1.11صورة 

 1918: مشهد عام لقرية قاقون قبل عام  12.1صورة 
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ومواد البناء  تدميرها،ةما نالحظ في هذه الصورة طبيعة المنازل التي كانت في القرية قبل أن يتم 
 الشائعة فيها كانت الحجر او الطين أو الحجر والطين معًا .

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

لقديمة الخاصة البلدات ا، فهي كانت تشبه جمي    بالنسج العمراني الخاص بالقريةوأما فيما يتعل
فلسطينية التي كانت موجودة. وتميزت بنظام األحواش للمنازل والشوارع الةيقة المتعرجة القرى الب

يلي صورة يما وف وبع  تفرعاته.والتي كانت في الغال  ترابية ما عدا الشارع الرئيسي للقرية 
 يظهر فيها نسيج القرية العمراني من هيئة أرض فلسطين  1148جوية لها عام

 
 
 
 
 
 
 

 : منازل القرية ومواد البناء السائدة 11.1صورة 

 1918صورة جوية لقرية قاقون وشوارعها عام  : 14.4صورة 
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لتي ا وإذا قمنا بفصل شبكة الشوارع عن الصورة الجوية ورسم حدود الملكيات القديمة "األحواش "
رؤية شبكة الشوارع بشكل أو ح وسوف  ةما يمكننا احتوت على بيوت العائلة الممتدة داخلها .

وكيف أن هذه البيوت هي من حددت شكل الشوارع والمنازل نفهم عالقة الشوارع بحدود األسوار 
والساحات الناتجة والتي  البًا ما شكلت مكانًا اجتماعيًا حيويًا خالل النهار وفي مناسبات األعياد 

 أدناه .  16.4و  15.4 كل من خارطتيهو مو ح في  ةما و يرها .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 : خارطة شوارع وحدود األحواش في القرية   13.1صورة 

 : خارطة النسيج العمراني في قاقون )شوارع , أحواش, مباني(  13.1صورة 

 المصدر : الباحثة
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وكيف كان طبيعة هذا  1148وفيما يلي صورة قديمة للقرية والتي تظهر مالمح القرية عام  
 النسيج وحياة الناس فيها . 

 : مواد البناء المستخدمة في بناء منازل القرية 1.14صورة 

 العمراني وطبيعة حياة الناس: نسيج القرية  1.18صورة 

 المصدر : الباحثة
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 مليكات البيوت في القرية :  4.2.3

في القرية حيث الجار يعرف جاره والقرية كلها تعرف بعةها البع  فلن شخصًا واحد يمكنه 
بيسماء أصحا  المنازل جميعها . وهذا ما قام به المنهدس كمال عبد الغني بمساعدة إخبارك 

عبدهللا الحاج حسين أبو هنطش من خالل مقابالٍت م  الحاجّين يوسف الشيخ  انم و محمد 
الحاج حسين أبو هنطش . حيث رسم خارطة تصورية للقرية بجمي  منازلها واستطاع معرفة 

قابالٍت م  أشخاص من القرية . وتو ح الصورة أدناه تلا الخارطة صاح  كل منزل من خالل م
.وهذا يسهل علينا إعادة مليكيات البيوت ألصحابها اذا تم  1148م  أسماء أصحابها قبل عام 

 إعادة البناء فيما بعد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : م.كمال عبد الغني
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 : أهم معالم القرية  10.2.3

يوجد في القرية معالم هامة ومميزة نستطي  تمييز القرية من خاللها ، حيث كان لها أهمية وظيفية 
 ورمزية في التاريخ الذي مّر على القرية . ومن هذه المعالم اآل ار ما يلي : 

 

 8-4م وترتف  جدرانها مابين 15وعرض م 18القلعة الصليبية: هي مستطيلة الشكل بطول  -1
أمتار. وقد بنيت من الحجارة الجيرية المحلية، تتكون القلعة من طابقين. الطاب  األول يتكون من 
 رفتين على شكل قبا  مدببة يفصل بينهما جدار، وماتبقى من الطاب  العلوي هو عبارة عن 

 جدران توجد بها فتحات إلطالق النار.
ةان يوجد في القرية مسجدين، أحدهما يتوسط القرية  هو مبين باألطلس(:المساجد )ةما  -2

وأما المسجد الموجود في منصف القرية فهو الزال موجودًا لكنه  واألخر بالقر  من وادي النهر.
 بحاجة إلى ترميم . 

 دمدرسة القرية : هي نفسها المدرسة التي تم ذكرها عند الحديث عن التعليم في القرية ويعو  -3
. وال تزال أيةًا موجودة ويتم  1145بناؤها الى زمن النتدا  البريطاني ولكن التوسعة كانت عام 

 استخدامها من قبل االحتالل 
بئر القرية : هو البئر األساسي الذي كانت تعتمد عليه القرية في احتياجاتها اليومية . وال زال  -4

 موجودًا حتى اآلن .
 

حفظ تاريخ ت فهي التيوطالما ااعتبرت المباني الهامة واآل ار جزءًا ال يتجزأ من تاريخ القرية ، 
، كما أنها تعطي للقرية هوية محددة وطابعها خاصاً بها . لذا يج  االهتمام القرية وح  أهلها بها 

ر أماةن بلعداد الباحثة تظهبهذه المباني والحفاظ عليها بترمييما أواًل بيول . وفيما يلي خارطة 
 وجود هذه المعالم والتي ال زالت تظه على الصورة الجوية للقرية اليوم .

 خارطة تصويرية للقرية مع أسماء أصحاب منازلها : 19.1صورة 

 القرية : أهم معالم 20.1صورة 
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 وفيما يلي صور تو ح تلا المعالم األ رية المهمة : 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : جوجل ماب

 

 

 

 

 

 مابالمصدر : جوجل 

 
 

 المصدر : جوجل ماب   

 
 

 : مدرسة القرية  22.1صورة 

 : مسجد القرية21.1صورة 

 : قلعة القرية الصلبيبة  21.1صورة 

 : شجرة التوت العريقة 21.1صورة 
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 : استخدامات مباني القرية 11.2.4

 ةان في القرية العديد من االستخدامات التي توفر حاجتها األساسية ، ففي منتصف القرية عند 
 

تفرع أحد الشوارع المهمة كان هناك االستخدام التجاري الذي تمثل على شكل سوق بسيط مكون 
تجارية موزعة على جانبي الشارع يتوسطها ساحة كبيرة تقام فيها األحدال االجتماعية من محالت 

ين في مستخدمة كخان للمسافر  . وأما القلعة فقد بقيت كمبنى ذو أهمية أ رية ال  ير بعد ما كانت
الفترات البعيدة الما ية . وهناك المسجد الذي استخدم من أجل الدينية وكان كبيرًا يتس  لعدد 
 ةبير من المصلين . ومدرسة القرية التي استخدمت للتعليم وكانت مقابل الشارع الرئيسي للقرية .

 استخدامات مباني القرية:خارطة  23.1صورة 

 المصدر : الباحثة
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 وتطورها الزمني  المنطقة المبنية في القرية  12.2.3

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1880: خارطة قاقون  23.1صورة  0-1

  1910: خارطة قاقون  24.1صورة 

  1913: خارطة قاقون  28.1صورة 

 1931: خارطة قاقون  29.1صورة  

 palopenmaps.org المصدر:

 palopenmaps.org المصدر:

 palopenmaps.org المصدر:

 palopenmaps.org المصدر:
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الخرائط السابقة التي تم فيها تتب  تطور ونمو القرية زمنيًا تبين أن قرية قاقون كانت تتطور  من
الحديد التي لم تبعد عن القرية سوى بمرور األيام وتزداد مساحتها خاصة في ظل انشاء سكة 

كم وفتح شوارع عديدة تربط القرية م  محيطها . وبناًء على ذلا فقد حاول أهل القرية دائما  2\1
االبتعاد خط السكة والتوس  باالتجاه الشمالي الغربي متجهين نحو أرا يهم الزراعية ليكونوا أةثر 

اتجاه توس   1148و 1145القرية من بين عامي قربُا منها . وتظهر الخرائط في االسفل تطور 
 القرية المفةل لدى السكان في ذلا الوقت .

 المصدر : هيئة أرض فلسط
  1918,  1913: مباني القرية في كل من عامي  10.1صورة 

 المصدر:الباحثة 

 : اتجاه التوسع لقرية قاقون  11.1صورة 
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 نسمة .  23285دونمًا ويسكن فيها  136:  1148بلغت  المساحة المبنية من القرية عام 

 

 : العالقة مع المحيط والطرق الرابطة  12.2.3

ربطت العديد من الشوارع بين قرية قاقون والتجمعات المحيطة ، مما سهل التواصل بينها ونشوء 
التجاري الزراعي و عالقات عديدة بينها . وكان الطاب  الغال  على هذه العالقة هو عالقة التبادل 

بينها . وكان القرية على ارتباط و ي  بمدينتي طولكرم ويافا حيث هناك شوارع ريئسية تؤدي لها 
. فيما كان يلع  خط السكة دورًا اقليمًا ، وكانت طري  زمارين والخةيرة ذو أهمية محلية تربط 

 المزاعين من أهل القرية م  أرا يهم الزراعية .
 

 دونم  136: لمساحة المبنية : 136 نسمة  2,285: عدد السكان  

   الباحثة المصدر: : خارطة الطرق الرابطة لقرية قاقون مع المحيط  12.1صورة 
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مداد المدينة عملت على ا فقدبعالقة قوية بينها وبين مدينة طولكرم ,  تمتاز قرية قاقون  و حيث أن
بالسلة الغذائية الالزمة نظرًا لقيمتها الزراعية العالية . واعتمدت القرية على المدينة فيما تحتاجه 

ون وقلنسوة قاق يةما تبادلت كل من قريت. محاصيلها من خدمات صحية وتعليمة وتجارية لتسوي 
. شتهر بهها القرية بالبطيخ الذي تادلتمحاصيلهم الزراعية فيمدت قلنسوة القرية بالتوت بينما ب

وكانت قرية قاقون أةبر مساحة من مدينة طولكرم وقلنسوة لكن مدينة طولكرم أةثر أهمية من 
                                  حيث الخدمات المقدمة.وقلنسوة أقل أهمية حيث اقتصرت على أهميتها الزراعية فقط .

 

 

 
 
 

 : سكتش توضيحي لطبيعة العالقات المتبدالة بين قاقون والمحيط  11.1صورة 

 الباحثة   المصدر:



 84 

 

 ومسار الرحيل  1434:  نكبة  13.2.3

،  ارة على قاقون من نوع "أ ر  وأهر " كما 1148أذار/ مارس  6شنت عصابة األر ون في 
أذار/  1 يحةُذةر في كتا  تاريخ الها اناة. لكن صحيفة "فلسطين" ذكرت وقوع  ارة في صب

مارس. وقالت الصحيفة نقآل عن بالغ أصدرته قوات المجاهدين الفلسطينيين، إن الوحدة الكبيرة 
 المغيرة عجزت عن دخول القرية، وإنها ألقت بع  القنابل اليدوية وجرحت إمرأتين.

الممتد  ط، كانت القرية واحدة من أواخر القرى الساحلية الباقية في الشري1148في أوائل أيار/مايو 
أيار/ مايو لتقرير مصيرها، فلتفقوا  1شمالي يافا. وقد إجتم   باط استخبارات الها اناة في 

على" إخالء أو إخةاع" قاقون وبة  قرى أخرى في السهل الساحلي مثل الطنطورة؛ وذلا 
رآ و استنادآ إلى سجالت الها اناة التي أطل  بني موريس عليها. ويبدوا أن هذه الخطة لم تنفذ ف

 ألن القرية إحتلت في الشهر التالي.
، وأن 1148حزيران/يونيو 5 -4يذكر "تاريخ حر  اإلستقالل" اإلسرائيلي أن القرية هوجمت ليل 

القوة المهاجمة كانت في معظمها من الكتيبة الثالثة التابعة للواء ألكسندروني. وقد بدأ الهجوم 
وحدات من الجيش العراقي، وحسم الهجوم لصالح  بقصف شديد من مداف  الهاون والميدان، واجهه

المهاجمين طبقآ للرواية اإلسرائيلية. وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز المعركة بينها من أدمى 
وفيما يلي بع  الصور من المعارك حتى ذلا التاريخ. ومن شهداء القرية محمود أحمد جابر .

 .  1148حر  

 
 
 

 في قاقون وأبطال الجيش العراقي  1918: صور من حرب  11.1صورة 
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 مسار الرحيل

يقول الكات  عبد الرحيم المدور أنه : لم يكن هناك خيار أمام سكان القرية بعد ممارسة اإلرها  
 دهم وترحيلهم من قريتهم تحت أزيز الرصاص سوى التوجه الى القرى المجاورة. فقد توجه قسم 
منهم الى بير السكة والبع  األخر الى دير الغصون وطولكرم وشويكة. وتقاسم بع  سكان 

القرى قوتهم م  إخوانهم المهاجرين، وتقاسم البع  األخر البيوت معهم، وقسم من أهالي هذه 
 قاقون استيجر مساةن لبةعة اشهر. 

 
وبعد بةعة أشهر من الرحيل احةرت هيئة األمم خيامآ، واستيجرت ار آ لهم، وأسكنتهم في 

، ومخيم نور شمس مخيمات مثل مخيم طولكرم، حيث تتواجد الغالبية العظمى من أهل قاقون 
وبالطه. وسكن قسم من السكان في نابلس والقسم األخر رحل الى عمان. وبعد الخمسينات ذه  
قسم منهم الى سوق العمل في الخليج مثل الكويت والسعودية وأبوظبي، وقسم ذه  الى سوريا 

 ولبنان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1918: تهجير سكان قاقون عام  13.1صورة 

   فلسطين  ذاكرةالمصدر:
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 (2014حتى   143يل موقع القرية ) القرية من : تحل  3.4

 : التغيير في استخدام أرض القرية  1.2.3
دونمًا وفي الشمال الشرقي تق   413161تمتد على مساحة ادارية تساوي  1148ةانت القرية عام 

دونمًا فقط . حيث كانت المنطقة المبنية تشكل بؤرة مبنية  136المنطقة المبنية منها بمساحة 
صغيرة في بحر من األرا ي الزراعية .ويتخللها بع  الشوارع التي كانت ترابية في الغال  ما 

 عدا الشارع الرئيسي . كما يظهر في الخارطتين أدناه .

 
 
 

، وكانت هناك عالقات متبادلة بينها وبين القرية حيث  1145 م أنشئت مستوطنة همعابيل عام 
ةان بع  أهالي قاقون يعملون في الزراعة حول المستوطنة . كما تخللت القرية العديد من األدوية 

  خصوبة أر ها . الساحلية المهمة في فلسطين مما زاد من 

 1918: خارطتي الحدود االدراية للقرية وحدود المنطقة المبنية  13.1صورة 

 الباحثة   المصدر:

 : مستوطنة همعابيل وأودية القرية  14.1صورة 
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أن القرية كم الى الشرق، وكيف  2\1التي تبعد عن القرية  وال بد أن يتم اإلشارة الى سكة الحديد
 . 1148سنوات قبل عام  3أخذت بالتوس  في االتجاه الشمال الغربي في أخر 

 
 

، على مكان تاب  ألرا ي القرية، وذلا على 1145( في سنة Hama’pilأنشئ كيبوتس همعبيل )
: 1141كلم إلى الشمال الغربي منها . وقد أسست  الل مستعمرات على أرا ي القرية سنة  3بعد 
ةلم 1(  تبعد OMEZ(   تق  إلى الجنو  من موق  القرية؛ أومتس )GAN-YOSHIYYAان يوشيا ) 

كلم إلى الجنو  الغربي من الموق . وقد أنشيت  4(  تبعد OLESHإلى الشمال من الموق ؛ عولش )
. يذكر الخالدي أن: مستعمرة 1157(  على أرا ي القرية في سنة HANNIT’ELمستعمرة حنيتئيل )

يّكون، التي بنيت في أوائل الخمسينات لتكون بمثابة مخيم إنتقالي للمهجرين اليهود الجدد، حولت 
الذي فصل القرية عن النواحي الشرقية في 1148ةما أنشئ خط هدنة حاليآ الى مدرسة محلية..

 فلسطين . وأصبحت القرية تابعة لدولة االحتالل .

 : سكة الحديد واتجاه توسع القرية  18.1صورة 

 الباحثة   المصدر:

 والمتسوطنات التي أقيمت على أرض القرية  1918: خط الهدنة  19.1صورة 

 الباحثة   المصدر:
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استغالل مواردها الزراعية حيث قام بلنشاء أحواض مياه قام االحتالل بعد سيطرته على القرية ب
زراعية كبيرة لتمد االرا ي الزراعية بما تحتاجه من مياه لنمو المحاصيل الزراعية . وال بد من 
اإلشارة الى انشاء جدار الفصل العنصري أيةًا الذي فصل القرية سياسيًا وفيزيائيًا عن محيطها 

 عالقات من نوٍع ما . وهذه العالقات لم تعد موجودة .الذي طالما كانت بينها وبينه 

 

 
 

وعند قراءة شبكة الشوارع التي استحد ت فيما بعد  نجد أن دولة االحتالل قامت بلنشاء الكثير من 
الطرق الفرعية التي تخدم تجمعاتها السكانية التي أقامتها على أرض القرية وما حولها ، باإل افة 

صة في ة خايكتس  أهمي "رابين"الى خدمة األرا ي الزراعية . لكن الشارع االقليمي وهو شارع 
اريخي للقرية شارع التيمر في الموق  السب  . و  فهو يربط شمال فلسطين بجنوبها وبئر هذه الشبكة

 القرية . خارجقل الى تجمعات محيطة ينترئيسي مرتبة  انية ل
   

 

 : جدار الفصل العنصري وأحواض المياه التي أنشأها االحتالل  10.1صورة 

 الباحثة   المصدر:

 : شبكة الشوارع المستحدثة في القرية من قبل دولة االحتالل  11.1صورة 

 الباحثة   المصدر:
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 : الوضع الحالي للقرية  )القرية ككل (   2.2.3

ةما نالحظ في الخارطتين أدناه فلن تغييرات كبيرة في استخدام األرض على قرية قاقون قد 
استحدل من قبل االحتالل . فقد أصبحت القرية مليئة بالتجمعات السكانية التابعة لدولة االحتالل 

من أرض القرية ، كذلا الشوارع المقتطعة  امتدت على مساحات كبيرةعلى شكل مستوطنات 
لغرض الوصل بين هذه التجمعات. بعد ما كانت قرية قاقون قرية صديقة للبيئة تطورت م  

 الطبيعة وفي الطبيعة وراعت وجود أراٍض زراعية خصبة فحافظت عليها من العمران.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1918: استخدام أراضي قاقون عام  12.1صورة 

  2018: استخدام أراضي قاقون عام  11.1صورة 

 الباحثة   المصدر:
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 (: الوضع الحالي للقرية )المنطقة المبنية والشوارع   2.2.3

نستطي  من الخارطة أدناه استنتاج أن التغيير الفيزيائي على المنطقة المبنية لقرية قاقون كان 
.  ى بع  آ ار للمسجد والقلعة والمدرسة والبئرةبيرًا فقد هدمت القرية بالكامل ، ولم يبقى سو 

وحّل مكان المنازل نباتات وأشجار زرعت من قبل االحتالل أو نبتت طبيعياً وذلا من أجل طمس 
معالم القرية وإخفاء هويتها الفلسطينية . كما أننا نالحظ أن الشوارع التي حافظ عليها االحتالل 

. وهناك  1148تي كانت رئيسية ومعبدة في القرية عام وقام بتثبيتها وتوسعتها هي الشوارع ال
الفتة عند مدخل القرية الحالي يفيد بين موق  القرية عبارة عن منتزه وطني ال يمسح العبث ببيئته 
. باإلا افة الى انشاء مصن  لأل الف قريبا من المقبرة الشمالية للقرية . وتم توسعة مكان 

كمركز شبابي يخدم دولة االحتالل . هذا وال ننسى أن موق   المدرسة وإ افة كتل جديدة استغلت
 القرية أصبح والزال شا رًا مما يعطينا فرصة إعادة بناء القرية عليها مرة أخرى .

 
 
 
 
 
 
 
 
 : خارطة التغيير على البيئة الفيزيائية للمنطقة المبنية في القرية  11.1صورة  

 الباحثة   المصدر: : التغيير على شبكة الشوارع  13.1صورة 

 الباحثة   المصدر:
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 مشاهد من القرية اليوم  3.2.3

 
 
 
 

3 

 

 : مشاهد مختلفة للقرية اليوم  13.1صورة 

 المصدر: جوجل ماب 
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 . التخطيط للقرية 3 

 : فكرة المشروع والسناريو المعتمد  1.3

: زوال دولة االحتالل وعودة الالجئيين الفلسطينين الى  2747المفترض في السيناريو 
التخطيط إلعادة بناء القرية م  التمدد الحةري الالزم للمنطقة المبنية : فكرة"مبدأ" المشروع أر هم

دون التعدي على السمات التاريخية للموق  األصلي م  مراعاة توفير حاجات األفراد حس  معايير 
 .  الحديثةالتخطيط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : التوقعات السكانية والمساحة المطلوبة  2.3

وعند الحديث عن عميلة تخطيط فلن أول ما نبدا به هو حسا  التوقعات السكانية والمساحات 
. وسيتم ذلا من خالل االعتماد على عدد سكان  2747التي يج  توفيرها في سنة الهدف "

 باستخدام العالقة التالية: 1148القرية عام 
  ^عدد السنوات+معدل النمو(1عدد السكان المتوق  = عدد السكان الحالي ) 
 

. وبالتالي يصبح لدينا  % 2.5 وبافتراض أن متوسط معدل النمو في البيئة الفلسطينية يساوي 
الف نسمة  37التوقعات التالية في المنحنى أدناه. حيث يتوق  أن يصل عدد سكان القرية الى 

في قي د المتبالف نسمة في هذا المشروع كمرحلة أولى . ليتم التخطيط للعد 16سيتم التخطيط ل 
 16عاد جمي  سكان القرية في المستقفي حين أن عدد السكان الذي سيتم التخطيط لهم هو  حال

 : السيناريو المفترض في المشروع  41صورة 
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.  2م377أن كل نسمة بحاجة الى الف نسمة ، فاننا وحس  معايير التخطيط الريفي افتر نا 
 دونما . 4877تاجه من مساحة للقرية هو وبذلا يكون مجموع ما نح

 

 
 

الف نسمة ، فاننا وحس  معايير  16في حين أن عدد السكان الذي سيتم التخطيط لهم هو 
. وبذلا يكون مجموع ما نحتاجه من  2م 377التخطيط الريفي افتر نا أن كل نسمة بحاجة الى 

 دونما . 4877مساحة للقرية هو 
 

 : الفكرة التخطيطية :  3.5
سيتم اعتماد مبدأ الهرمية عند التخطيط ألةثر من جان  من جوان  القرية ، حيث سوف يتم 
تقسيم الشوارع حس  رتبتها الى شارع رئيسي ، تجميعي ومحلي . وستتدرج عروض هذه الشوارع 

اتها حياء القرية وخدمبما يخدم الهدف منها . كما سوف سيتم اعتماد هذا المبدأ عند التخطيط لأل
بحيث سيكون هناك مركزًا محليًا لكل حي ومركزًا ريئسيًا للقرية سيتم و   مختلف الخدمات فيها 

 . 

  2010: التوقعات السكانية لسكان القرية عام  18.1صورة 

 الباحثة   المصدر:
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خرى وية وفيها ما يجعل األحياء األةما أنه سيتم التخطيط للقرية بحيث تكون جمي  أحيائها حي
لذلا سيتم و   استخدام مميز في كل حي مما يشكل موردًا تعتمد عليها في حاجة معينة.

اقتصاديًا ومصدرًا للحيوية والتطوير الدائم فيه . دون االستغناء عن مركز القرية الذي سيتمز 
هذا سيعيد ارجية المحيطة بالقرية . و أيةا بتقديمه خدمات تستفيد منها أحياء القرية والتجمعات الخ

طها ابشكل أقوى مما كان عليه . وسيةمن تطور القرية الدائم ونللقرية عالقاتها م  محيطها 
  .وسيعيد دمج سكانها العائدين م  السكان الحاليين للقرى المحيطة عياً ااقتصاديا واجتم

 
دونم فال بد من النظر الى الو    4877وعند البدأ بترسيم حدود المخطط الهيكلي للقرية بمساحة 

القائم حاليًا في القرية لمعرفة اتجاه التوس  األنس  وما يمكن استغالله من مميزات في األرض 
ةالشوارع القائمة سواء كانت معبدة أم ترابية ، وما يج  اجتنبابه اما لكونه معيقًا لعملية التنمية 

 عالية القيمة . أو لكونه موردًا مهما كاألرا ي الزراعية

 : الفكرة التخطيطية لطبيعة العالقات التي ستكون بالقرية  19.1صورة 

 الباحثة   المصدر:
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ومن أجل البدء بترسيم الحدود فلننا نالحظ أن الجهة الشرقية هي أراٍض زراعية عالية القيمة كما 
ل رقية . إ افة اال انه وبافتراض انها دولة االحتالأن الحدود اإلدارية للقرية تنتهي في الجهة الش

سيتم التخلص من المستوطنات التي أقاموها لكن هذه المناط  تكون فعليا قد فقدت قيتمها الزراعية 
 وأصبحت أرض مستهلكة لذلا سيكون من المناس  التوس  ناحية الغر  . 

 
وبالنظر الى األرا ي الزراعية الموجودة فلن التوس  في أي اتجاه سيفقد األرض الكثير من 
أرا يها الخصبة لذلا فلن أقل الخسائر تكون بالتوس  مكان المستوطنتين وما بينهما. وبالنسبة 
للشوارع الموجودة نالحظ كين شوارعًا محيطة بالقرية هي موجودة فعليًا لكن بعةًا منها معبد 

ا افة  .وآخر ترابي فيمكن الوصل بين كل هذه الطرق لتشكل شارعا رئيسيا محيطا بالقرية ككل 
الى شوارع تشكل حلقات داخلية تجعل من حركة السيارات مرنة وتوزع الكثافات المرورية ، وتتوفر 

 إيصالية عالية لكل حي في نفس الوقت . 
 

ه من رئيسي بطاب  تجاري وتوسي  عر  وسيتم تطوير الشارع الرئيسي الوسطي أيةًا كشارع
أجل هذا الهدف . وهذا كله يمكن تلخيصه في الرسومات التو يحية في أسفل الصفحة " صورة 

57.4  . 
 
 

 : الفكرة التخطيطية في ترسيم الحدود التخطيطية للقرية وتحديد استخدامتها  30.1صورة 

 الباحثة   المصدر:
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 :تخطيط شوارع القرية  3.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المصدر : الباحثة 

تم عمل شبكة الشوارع ، واحتوت بعد تحديد حدود المخطط الهيكلي حس  المساحة المطلوبة 
على التدرجات الثالل حس  الهرمية ، ومنها شارع يحيط بالقرية وشارع وسطي رئسيات بيةبر 

  م . وأما التجميعي والمحلي فهو لخدمة األحياء الداخلية للقرية . 27عرض وهو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حدود المخطط المقترح   31.1صورة 
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رع المقترحة هي كاآلتي ، وتم أخد مقط  من كل نوع من أنواع الشوارع بما يتواف  م  شبكة الشوا
 معايير دليل المواصالت الفلسطيني ، واستخدام الشارع . 
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 : تقسيم القرية الى أحياء ومراحل توطين السكان 3.3

أحياء،مركز القرية وأربعة احياء محيطة  5المشروع فقد تم تقسيم القرية الى ةما اقترحنا في فكرة 
آآلف مواطن. وأما بالنسبة  4وذلا ليسهل التعامل معها وتوزي  الخدمات عليها. كل حي يخدم 

 حل زمنية يتم بها تنفيذ المخطط. مرا 3لمراحل توطين السكان فهو مقترح ليتم على 

 ي : حسابات المخطط الهيكل3.3
نسمة حس  معايير التخطيط الحديثة م  مراعاة \فيما يلي جدول باالحتياجات التخطيطية الالزمة

 ألف نسمة.   16الحالة الفلسطينية وو   المنطقة، ومنها تم احتسا  المساحات الالزمة  

 : الحاجات التخطيطية الالزمة   31.1صورة 

 : األحياء المقترحة  31.1صورة 
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 : استخدامات المخطط الهيكلي المقترح  4.3

فيما يلي مقترح استخدامات المخطط الهيكلي ، حيث تم االلتزام بالحاجات التخطيطية فيه،ةما تم 
اعتماد المركز الرئيسي والمراةز الفرعية ليتم و   الخدمات فيها ، م  جعل بع  الخدمات 

ما اقترحت . كةما تم توفير مساححي لتشجي  التفاعل بين األحياء العامة مشتركة بين أةثر من
معارض زراعية و  كلية زراعية تكو بدياًل عن كلية جامعة النجاح التي في مدينة طولكرم بعد أن 

 المصدر: الباحثة :استعماالت األراضي المقترحة   33.1صورة 
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يتم نقلها . وفي الشمال محطة محروقات ومنطقة صناعات زراعية )حيوانية ونبانية( وحرفية 
 ومدرسة مهنية لالستفادة المباشرة من المنطقة الحرفية . بجانبها معارض تجارية حرفية

 : المناطق السكنية  1.4.3

أصناف تتدرج حس  كثافتها، تبدأ من البلدة القديمة التي سيعاد  4تتصنف المناط  السكنية الى 
بناؤها كما هي  م سكن عالي الكثافة و م متوسط  م منخف  وبالنهاية السكن الزراعي المجاور 

ا ي الزراعية.ويج  التنويه الى أن هذه التصنيفات خاصة بهذه القرية وتراعي طبيعتها لذلا لألر 
فهي تختلف عن باقي تصنيفات المخططات الهيكلية التابعة للقانون الفلسطيني.ةما أن مصطلح 
باقي ل"عالي الكثافة" هو ال يعني بالةرورة كثافات بنائية وسكانية عالية إنما عالي الكثافة بالنسبة 

مساحة  على نفسالتصنيفات. وفيما يلي تو يح للكثافة النسبية بين المناط  المقترحة 
بلغ المساحة وتحيث يختلف عدد قط  األرا ي والكثافة البنائية بين منطقة وأخرى .دونم" 5القطعة"

 دونمًا. 441531المخصصة للسكن ككل 

 المصدر : الباحثة  على المناطق :توزيع الكثافات السكانية 33.1صورة  
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 : مراكز الخدمات المقترحة  2.4.3

أحياء تم اقتراح مركز خدماتي 5من أجل تنظيٍم أةثر للقرية وخدماتها وبعد أن تم تقسيم القرية الى 
آآلف نسمة يوفر كل مركز الخدمات المذكورة أدناه ويبلغ متوسط  4فرعي في كل حي يخدم 

دونمًا ويجاوره حديقة عامة ومركز تجاري فرعي للتكون في كل حي بؤرة  22حة لكل مركز المسا
خدماتية تجارية ترفيهية حيوية. وأما بالنسبة لمركز القرية الرئيس فلن تستفيد منه القرية لوحدها 
بل سيو   فيه بع  المباني الخدماتية التي قد تخدم التجمعات المحيطة ايةا مثل المكتبية 

مناط  توفر  3ومجم  الخدمات االجتماعية. وقد تم تقسيم هذا المركز الى عامة والمستشفى ال
ةل منطقة طبيعة خدمات مختلفة عن األخرى فمنطقة للخدمات العامة وأخرى للسياحية واالدارية 

 بما تحتويه من مباني مخصصة لهذه االستعماالت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تفصيل استعماالت المراكز  34.1صورة 

 المصدر : الباحثة 
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 : المساحات العامة والخةراء 3.1.5
دونمًا، وقد تم توفير ما  64بناٍء على معايير التخطيط فلن حاجتنا للمناط  الخةراء يقار  

دونمًا مساحات مفترحة متوزعة على مساحات خةراء ومفتوحة وساحات لع  أطفال  11يقار  
 الواد وحزام المنطقة الحرفية .وساحات عامة . وهناك حرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : منطقة الصناعات الخفيفية والحرفية  3.4.3

في هذا االستخدام تم عمل منطقة صناعات  ذائية خفيفية تقوم على تعلي  األلبان ومشتقاته ، 
الزيتون منتجاته من زيت وصابون ، والمخلالت والمربى ، وصناعات العصائر باإل افة إلى 

و يرها . وأما المنطقة الحرفية فسيتم انشاء محالت نجارة وحدادة وألمنيوم وتصليح سيارت و يرها 
 من الحرف الخفيفة .

 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : الباحثة 

 تفصيل المساحات الخضراء المقترحة:   38.3صورة 

 : الخدمات الصناعية ونسبتها  39.1صورة
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 الخدمات التجارية  3.4.3

أن التجارة أهم ما يحرك اقتصاد التجمعات السكانية ، لذلا أعطي هذا االستخدام من المعروف 
اهتمامًا خاصًا حيث تم تخصيص العديد من المناط  واالستخدامات التي تخدم الهدف التجاري 
مثل الشارع التجاري الطولي والتجاري الحرف ، ومركز تسوق حديث في مركز القرية يمتد الى 

 يم الذي سيتم بناؤه في موق  القرية القديم والمعارض بينواعها .منطقة السوق القد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخدمات االجتماعية 3.4.3

من أجل دمج العائدين م  بعةهم البع ، وم  سكان القرى المحيطة فال بد من االهتمام بكل 
هذا البعد . ومن أجل ذلا تم انشاء ساحات لالحتفاالت  ما هو  قافي واجتماعي في القرية وما يعزز

واألحدال المهمة ، وقاعات اجتماعات لالجئين يجتمعون فيه ويتعارفون ويتذكرون ما ي أجدادهم 
 وأر هم .ةما تم انشاء مركز خدمات مجتمعي يخدم على مستوى التجمعات االخرى المحيطة .

 
 
 
 
 
 
 

 :الخدمات االجتماعية المقترحة  31.1صورة 

 المصدر : الباحثة 

 : تفصيل االستخدام التجاري 30.1صورة 
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 :الشوارع  1.1.5
توفر شاااااابكة الشااااااوارع المقترحة األمان لمسااااااتخدميها من خالل تدرجات عرو ااااااها، وااليصااااااالية 
 المناسبة من خالل شكلها الشبكي الذي يوزع حركة المرور ويزيد الخيارات لمستخدمي السيارات.

 من مساحة المخطط وتعتبر النسبة جيدة . %11وتحق  الشوارع نسبة تقدر   

 : مدى تحقيق المخطط المقترح لمعايير التخطيط  4.4.3

المخطط المقترح للقرية يحق  جمي  المعايير التخطيطية ويرفر  ةما نالحظ في الجدول أدنا فلن
جمي  المساحات الالزمة لألفراد وبما يزيد عن الحاجة أحيانًا مما يوفر مرونة تخطيطية أةبر 
واستعيابًا أةثر لمستجدات أي نمو سكاني  ير متوق  . أما النقص الوحيد في الخدمات الصحية 

ن تعويةه بزيادة مساحات العيادات المقترحة أو إنشاء واحد على والذي ال يتجاوز دونمًا فيمك
 األطراف البعيدة . وهذا يعطي مؤشرًا ايجابيا لمالئمة المخطط المقترح للحاجات المستقبلية .

 : المساحات الخاصة بالشوارع 32.1صورة 

 :الفرق بين االحتياجات التخطيطية الالزمة والتي تم توفيرها في المخطط المقترح  31.1صورة 

 المصدر : الباحثة 
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 :الحاجة من المباني الخدماتية  4.4.3

 
يظهر الجدول التالي عدد المنشيت من كل خدمة من الخدمات العامة التي يج  توافرها في أي 

نطاق الخدمة ، وحصة الفرد .وقد تم توزيعها تجم  سكني . وقد تم احتسابها بناء على معياري 
 على مراةز األحياء وفي بع  األحيان تم و عها بحيث تكون مشتركة ألةثر من حي .

 : الحاجة من المنشآت الخدماتية   31.1صورة 

 المصدر : الباحثة 

 المصدر : الباحثة  منشآت الخدماتية مقترح لل : توزيع 33.1صورة 

 خدمات أخرى  خدمات دينة خدمات صحية  خدمات تعليمية  
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 :مقترحات إضافية  10.4.3

ية ر إ افة الى المخطط واستخداماته يمكننا دعم القرية من خالل العمل على تصميم مداخل الق
األربعة كل منها بيسلو  يعكس طبيعًة أو هوية معينة للقرية . ويتم اختيار الطاب  لكل مدخل 

لمقترحات وفيما يلي هذه ا. يوجد فيهابناًء على االستخدامات المحيطة والسائدة في المنطقة التي 
 لكل مدخل وبالرجوع الى المخطط الهيكلي المقترح نستطي  استنتاج مبررات كل طاب  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مداخل القرية األربعة 33.1صورة 

 : الطابع التطويري لكل مدخل  34.1صورة  المصدر : الباحثة 
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 مسار تاريخي 

من معززات دور القرية وأهميتها التاريخية باعتبارها أحد القرى التي شهدت تاريخيًا داميًا ، ودمارًا 
بجولة في  وينتهيمسار تاريخي يبدأ من المدخل الرئيسي للقرية استمر ألعوام طويلة وهو إنشاء 

القرية القديمة ، ويخلص هذا المسار المراحل التي مرت بها القةية الفلسطينية وباألخص القرية 
 لتمنح صورة كاملة للزائر عن تاريخ هذا المكان .

 
ويقترح انشاء أماةن راحة للزوار ومةافات وأسواق قديمة ومحالت تحف وهدايا تقليدية من واق  

 وحةارتها ، وترميم كل من المسجد والقلعة .الثقافة الفلسطينية 
 
 

 

 : المسار التاريخي المقترح38.1صورة 

 
 
 
 

 المصدر : الباحثة 
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 : التوجه العام للعالقة االقليمية للقرية مع المحيط  11.4.3

البد أن قرية قاقون لم تفقد طابعها الزراعي على مر كل هذه السنين فهي الزالت بهوية زراعية ، 
 1148أن محيطها حافظ على طابعه وهذا يسهل إعادة نفس العالقات لما كانت عليه قبل ةما 

بل وتطويرها بحيث يلع  كل تجم  دورًا أهم من دوره الساب  . هذا ويجدر االشارة اال أنه ما زال 
باإلمكان اعادة خط سكة الحديد للعمل مرة أخرى مما يوفر المزيد من المميزات للقرية ويسهل 

ا . ويج  توفير شبكة مواصالت تتصل كل التجمعات م  مدينة طولكرم والتجمعات م  ربطه
 بعةها البع  مما يحق  أةبر قدر ممكن العالقات الو يقة .

 
فالبد أن تتوس  القرية باتجاه مدينة طولكرم والتجمعات  2747بالنسبة للتوس  المستقبلي ألبعد من 

ن مدينة طولكرم مالمحيطة نحوها بحيث يمكن أن ينتشرالتوس  العمراني لتصبح هذه التجمعات جزأً 
 وذلا للحفاظ على األرا ي الزراعية بدل التوس  فيها 

 : مقترح العالقة مع المحيط  39.1صورة 

 المصدر : الباحثة 
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