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منهجية مقرتحة إلعادة إعامر إقليم غزة

نبيل حممود عياد                رشيف صربي سعد الدين                  فريد صبح القيق

 nabeel.aiad@gmail.com

قدم للنرش يف 1436/4/30هـ ؛ وقبل للنرش يف 1436/11/12هـ

ملخص البحث.  إقليم غزة رشيط ساحيل تتوزع مدنه وقراه وخميامته يف نمط طويل عىل خط مواجهة دائمة 
مع الكوارث الصناعية )احلروب املستمرة(، أو الكوارث الطبيعية )الفيضانات ومد وجرف البحر.. إلخ(، 
وإرضار  للمباين  وتدمري  للسكان  وترشيد  قتل  من  ونتائجها  املدمرة  واحلروب  الكوارث  هذه  آثار  إن  حيث 
باملمتلكات وختريب وإفساد للبيئة العمرانية واأليكولوجية؛ تزيد األوضاع االجتامعية واالقتصادية للسكان 
تعقيدًا وسوءًا. وستتفاقم هذه اآلثار إذا مل يتم العمل عىل كبحها والتعامل معها وفق منهج سليم واسراتيجية 
واضحة إلدارة الكارثة ونتائجها، ولذلك ال بد من وجود توجهات واسراتيجيات سليمة إلدارة عمليات 
إعادة اإلعامر حيث إن كثريًا من األرضار الناجتة بعد الكارثة أو أثناء إعادة اإلعامر تضاهي يف نتائجها النتائج 
النامجة عن الكارثة؛ وذلك بسبب عدم وضوح منهجية إعادة اإلعامر وعدم سالمة التخطيط واخلطط  ذاهتا 
الالزمة ملواجهة تلك املشكالت، إضافة إىل نقص اخلرات للتعامل مع هذه الكوارث. ومن اجلدير بالذكر أنه 
وبالرغم من تلك النتائج املدمرة النامجة عن هذه الكوارث واحلروب، وإعاقتها للتنمية إال أهنا قد تتيح الفرص 
ملعاجلة املشاكل السابقة والعمل ضمن إطار تنمية جديد يتامشى مع خطط التنمية املستدامة لإلقليم. وتتعرض 
هذه الورقة للدراسة النظرية املتبعة إلعادة اإلعامر، وحتليل وتقييم اسراتيجيات ومشاريع إعادة اإلعامر العاملية 
واإلقليمية السابقة؛ لضامن نجاح عملية إعادة اإلعامر يف خط متواٍز مع التنمية املستدامة، وضمن أطر التنمية 
الوطنية الشاملة بخصوصيتها الفلسطينية.. وخلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات والتوصيات 

املختلفة التي تساعد أصحاب القرار عىل جتنب األخطاء السابقة وتعزيز الصواب. 

الكلامت املفتاحية:  عدوان 2014 عىل غزة، أثر احلروب والكوارث، تدمري البيئة العمرانية واأليكولوجية، 

اسراتيجيات مواجهة احلروب، منهجية إعادة اإلعامر.

طالب دكتوراه؛ هندسة التخطيط 
العمراين؛ جامعة االزهر؛ مر

أستاذ ة التخطيط العمراين
 جامعة االزهر، مر

أستاذ التخطيط العمراين والتصميم ؛ 
اجلامعة االسالمية بغزه
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1.1. مشكلة الدراسة
غـزة  إعـامر  إعـادة  وخطـط  آليـات  بمراجعـة 
القائمـة  املخططـات  مـع  ومالءمتهـا  وتوجهاهتـا 
التنميـة  لتحقيـق  والوطنيـة  اإلقليميـة  واألهـداف 
الشـاملة املسـتدامة لإلقليـم؛ يظهـر لنا بوضـوح مدى 
احلاجـة لصياغـة اسـراتيجية سـليمة إلعـادة دراسـة 
وتصحيـح خطط إعـادة اإلعامر السـابقة إلعـامر غزة، 
ووضـع خطـط جديـدة لتتـالءم والوضع الفلسـطيني 
بشـكل عام ووضـع اإلقليم بشـكل خـاص من خالل 
االسـتفادة من جتارب املـايض وجتارب اآلخـر يف جمال 
االسـتعداد وإعـادة اإلعامر بعـد الكـوارث، وإدماجها 
يف عمليـات التخطيـط املسـتدام للحصـول عىل أفضل 
النتائـج يف املسـتقبل، للمحافظـة عـىل تارخينـا وهويتنا 

وارتباطنـا باملـكان.

2.1. أمهية الدراسة 
تتنـاول هذه الدراسـة موضـوع إعادة إعـامر غزة 
يف ظـل احلاجـة املاسـة إىل تطويـر منهجيـة سـليمة بعد 
احلـروب والكـوارث السـابقة التـي وضعـت أوزارها 
يف اإلقليـم والـذي هـو عرضـة الحتـامالت متزايـدة 
املسـتقبل،  يف  الطبيعيـة  والكـوارث  احلـروب  لوقـوع 
ولقـد عانـى هـذا اإلقليـم كغـريه مـن األقاليـم املعاناة 
الفلسـطينية مـن آثـار التدمـري الناجتـة عـن الكـوارث 
والقـرى  للمـدن  االحتـالل  آلـة  تدمـري  أو  الطبيعيـة 
الفلسـطينية والتـي حيـاول خالهلـا فصـل السـكان عن 
تعقيـدات  تارخيهـم وأرضهـم وهويتهـم فضـاًل عـن 

احليـاة اإلنسـانية التـي أصبـح يعـاين منها السـكان كام 
هو حـال إقليم غـزة بعد احلـروب املتتاليـة والكوارث 

التـي حطـت أوزارهـا به. 

3.1. حماور الدراسة
احلـروب   .2 غـزة.  إقليـم  وواقـع  املقدمـة    .1
والكـوارث وآثارهـا. 3. إعـادة اإلعـامر بعـد احلروب 
والكـوارث. 4. دراسـة التجـارب اإلقليميـة واملحلية 
النتائـج   .5 منهـا.  واالسـتفادة  اإلعـامر  إلعـادة 
املسـتخلصة. 6. املنهجيـة املقرحـة إلعـادة إعـامر غزة 

والتوصيـات.

4.1.  املقدمة
 إعـادة اإلعـامر غالبـًا ما تصـف عمليـات ترميم 
الواقـع السـلبي الـذي نشـأ خالفـًا ملـا كان عليـه قبـل 
حـدوث  تزايـد  ولقـد  الكارثـة.  أو  احلـرب  حلـول 
الكـوارث واألخطـار الناجتـة عنهـا عامليًا بشـكل كبري 
ومتسـارع، وظهـرت أنـواع جديـدة مـن الكـوارث مل 
تكـن موجـودة يف السـابق أدت إىل أرضار كبـرية عـىل 
الناميـة،  الـدول  البيئـة احلرضيـة، وخاصـة يف  جممـل 
واالجتامعـي  االقتصـادي  املسـتوى  عـىل  فأثـرت 
والثقافيـة )الدبيـك، 2007(، وأعادت عمليـة التنمية 
عرشات السـنني للوراء، وحتى نسـتطيع التخفيف من 
آثارهـا، والتقليـل مـن أرضارهـا وجعل عمليـة إعادة 
اإلعـامر فيـام بعدها أكثـر نجاحـًا وكفاءة وأقـل تكلفة؛ 
فـال بـد مـن فهـم الكارثـة وكيفيـة حدوثهـا وكيفيـة 
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ختفيـف شـدة تأثريها عـىل املجتمـع والبيئـة احلرضية. 
إن نتائـج هذه احلروب مـن أزمات إنسـانية واقتصادية 
وسياسـية واجتامعيـة لـن يكـون تأثريها حمصـورًا عىل 
موقـع حصوهلـا بـل إهنـا وتأثرياهتـا سـتتجاوز احلدود 

اجلغرافيـة. 
1.4.1.  واقع إقليم غزة

يشـكل إقليم غـزة املنطقـة اجلنوبية من السـاحل 
الفلسـطيني، وتتوسـطه مدينـة غـزة التـي تعـد األقدم 
بـني مـدن العـامل واألكر بـني مـدن اإلقليم وهلـا أمهية 
واالقتصاديـة.  اإلداريـة  الناحيـة  مـن  بالغـة  مركزيـة 
وتبلـغ مسـاحة اإلقليـم 365 كلم )ما نسـبته %1,33( 
من مسـاحة فلسـطني، وجتـاوره كل مـن مجهورية مر 
جنوبـًا  كلـم   11 طوهلـا  يبلـغ  بريـة  بحـدود  العربيـة 
وإرسائيـل بحـدود يبلغ طوهلـا 51 كلم شـامالً ورشقًا، 
أمـا إطاللتهـا السـاحلية عـىل البحـر املتوسـط فيبلـغ 

طوهلـا 42 كلـم غربًا.
وإقليـم غـزة هـو الشـق الثـاين املكون لفلسـطني 
مـع الضفـة الغربية طبقًا التفاقية أوسـلو للسـالم وهو 
رشيـط سـاحيل يبلـغ طولـه حـوايل 45 كـم ويـراوح 
عرضـه ما بـني 8 إىل 12 كـم ويبلـغ عدد سـكانه طبقًا 
إلحصائيات املركز الفلسـطيني لإلحصـاء عام 2014 
مليونـًا وثامنامئـة ألـف نسـمة موزعني عىل مـدن وقرى 
وخميـامت اإلقليـم املمتـدة بنمـط طـويل. أمـا بالنسـبة 
للكثافـة السـكانية فيعـد إقليـم غـزة واحـدًا مـن أعىل 
ظـروف  مـع  العـامل  يف  السـكانية  الكثافـة  معـدالت 
إىل  باإلضافـة  التعقيـد  يف  غايـة  واجتامعيـة  اقتصاديـة 

الظـروف السياسـية النامجة عـن االحتـالل اإلرسائييل 
النواحـي  عـىل  كبـري  بشـكل  نتائجهـا  تؤثـر  والتـي 
االقتصاديـة واالجتامعية القائمة ويعيش معظم سـكانه 
حتت خـط الفقر بام يـوازي دوالريـن يوميـًا. وتتجاوز 
اإلرسائيـيل  احلصـار  بسـبب   ،%50 البطالـة  نسـبة 
والعـدوان املتكـرر الـذي يعيـق حركـة التجـارة عـر 
احلـدود والوصـول ألماكـن العمـل واسـتقرار احليـاة 
السـكانية بتفاصيلهـا االجتامعيـة واالقتصاديـة. ومـن 
الناحيـة اإلداريـة التنظيميـة فقد قسـم اإلقليـم يف عهد 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إىل مخـس حمافظات تضم 
كل منهـا عـددًا مـن املراكز احلرضيـة )املـدن( واملراكز 
الريفيـة )القـرى( والتجمعـات السـكانية ذات البعـد 

السـيايس )خميـامت الالجئـني(. 

شـكل رقـم 1:  خارطـة حمافظـات إقليـم غـزة، املصـدر أطلس 

قطـاع غـزة، وزارة التخطيـط.
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رئيسـية  معابـر  مخسـة  غـزة  إقليـم  يف  ويوجـد 
دول  مـع  اإلقليـم  لتواصـل  الفقـري  العمـود  متثـل 
الشـاملة  للتنميـة  وسـبياًل  اخلارجـي  والعـامل  اجلـوار 
واالزدهـار مـن خـالل التجـارة والسـياحة والتبـادل 
يـارس  )مطـار  جـوي  مينـاء  إىل  باإلضافـة  الثقـايف 
عرفـات الدويل( واملينـاء البحري )تـم تدمريمها خالل 

املتعاقبـة(.  اإلرسائيليـة  االجتياحـات 
ويف أعقـاب احلـروب املتتاليـة التـي شـنتها آلـة 
التدمـري االحتالليـة اإلرسائيلية عـام 2007، 2012، 
2014 وخاصـة حـرب 2014 بـام خلفتـه مـن تدمـري 
حيـث هنـاك10.080 مبنى دمرت تدمـريًا كليًا و 38 
ألـف مبنـى دمـرت تدمـريًا شـديدًا )إحصـاءات اهليئة 
العربيـة الدوليـة إلعـامر بغـزة(، باإلضافـة إىل تدمـري 
شـامل للبنى التحتيـة لغالبية املـدن السـكنية احلدودية 
املواجهـة- الشـكل )1(، وُأقـرت العديد من املشـاريع 
إلعـادة اإلعـامر يف اإلقليم، ولكـن غالبيتهـا مل ير النور 
أو ال زال يف طـور االنتظـار. هـذه املشـاريع واخلطـط 
ورغـم مـا محلتـه مـن إشـكاالت تتناقـض مـع روح 
التنميـة املسـتدامة لإلقليـم كرسـت الوضـع الكارثـي 
الـذي  الوقـت  ففـي  احلـروب.  تلـك  عـن  الناجـم 
تلبـي فيـه عمليـات إعـادة اإلعـامر احلاجـات الطارئة 
للسـكن، فإهنـا يف بعـض األحيـان كرسـت املشـاكل 
السـابقة أو عززهتـا، لذلك فإن من املهم أن يتم دراسـة 
هـذه العمليـات وحتليلهـا، مـن أجـل تفـادي األخطاء 
وتعزيـز التوجهـات الصائبة املتوازيـة والداعمة خلطط 
تنميـة اإلقليـم تنميـة مسـتدامة يف إطـار سـليم تكـون 

خطـط إعـادة اإلعـامر حجـر أسـاس يف حتقيقها. 
وخـالل العقـد األخـري واجه اإلقليم أشـكاالً  ●

متعـددة من الرضبـات أثـرت عليه سـلبًا، ومنها:
احلصار الشامل بام فيه احلصار املايل. ●
إغالق املعابر مع اجلانب الصهيوين. ●
والغـارات  ● املتكـررة  االعتـداءات 

املوضعيـة. واالجتياحـات 
ثـالث حـروب متتاليـة عـىل إقليم غـزة والتي  ●

رضب  يف  ممنهجـًا  أسـلوبًا  االحتـالل  فيهـا  سـلك 
مكونـات االقتصـاد الفلسـطيني يف قطـاع غـزة متمثاًل 

يف:
اآلبـار  وهـدم  الزراعيـة  األرايض  جتريـف   .1

الصيـد.  ومراكـب  الـري  شـبكات  وتدمـري 
قصـف املصانـع والـورش وجتريـف املصانع   .2

يف املناطـق احلدوديـة. 
تدمري آالف املنشآت التجارية واخلدماتية.  .3

السـكنية  األبـراج  مـن  العديـد  قصـف   .4
واملـدارس. واملسـاجد  واملستشـفيات 

 البيان
حرب عام 

٢٠٠٨ 

حرب عام 

٢٠١٢ 

حرب عام 

٢٠١٤ 

 ٥٢ ٨ ٢٢ مدة احلرب (يوم)

 ٢١٤٧ ١٧٥ ١٤٤٠ اخلسائر البرشية (شهيد)

 ٤٠٠٠ ٦٥ ١٩٥٠ اخلسائر املادية (مليون $)

 

اجلدول رقم  1: مقارنة آثار احلروب الثالث عىل غزة
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4.1, 2.  خطة ‘‘سريي’’ إلعادة إعامر قطاع غزة 
اخلـاص  األممـي  املنسـق  سـريي  روبـرت  قـّدم 
لعمليـة السـالم يف الـرشق األوسـط خطـة هتـدف إىل 
يف  والتدهـور  احلصـار  إبقـاء  مـع  غـزة  إعـامر  إعـادة 

الغـّزي.  االقتصـاد 
األعـامل  ● ورجـال  املختصـون  أمجـع 

الفلسـطينيون رفضهـم للخطـة، مؤكديـن أهنـا جتميل 
للحصـار، وهتدف إىل إبقـاء غزة حتت السـيطرة الكلية 

. ل حتـال لال
نظـام  ● وفـق  رقابـة  آليـة  اخلطـة  تتضمـن 

حاسـويب، تـرشف عـىل إدخال واسـتخدام مجيـع املواد 
غـزة.  يف  احلـرب  دمرتـه  مـا  إعـامر  إلعـادة  الالزمـة 

اخلطـة  ● الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  قبلـت 
ألهنـا تسـهم يف ترسيع إعـادة اإلعامر، وتقـدم ضامنات 
للـدول املانحة يف شـأن هذه العملية، وهـو األمر الذي 
يشـّجعها عـىل تقديـم العون الـالزم إلعـادة اإلعامر يف 
املؤمتـر املقبـل، لكنهـا طالبـت برفع احلصـار كاماًل عن 

قطـاع غزة. 

4.1, 3.  حقيقية الوضع القائم
ارتفـاع تكلفـة إعادة اإلعـامر وزيـادة الطلب:  ●

بسـبب ارتفاع األسـعار وزيادة املـدة الزمنيـة لإلعامر. 
احلـذر الشـديد مـن قبـل مؤسسـات اإلعامر:  ●

حيـث التناقـص بسـبب تذبـذب األسـعار وارتفاعها. 
توقـف اإلنتـاج يف مجيـع القطاعـات: بسـبب  ●

تأخـر إعـادة اإلعـامر وارتفـاع نسـبة البطالـة. 

ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لالحتكار.  ●
●  7 خـالل  اإلعـامر:  إلعـادة  املحتملـة  املـدة 

شـهور ماضية تـم إدخال 70 ألف طن من اإلسـمنت، 
ومـن ثـم نحتـاج إىل 100 سـنة وفـق الوضـع القائم. 

●  6000 إىل:  نحتـاج  املطلوبـة  اخلطـة  حسـب 
طـن مـن اإلسـمنت يوميـًا ويف ظـل خطـة »سـريي« 

إىل 30 سـنة لإلعـامر. سـنحتاج 

4,4.1. أثر تأخر عملية اإلعامر 
يتوقـع أن يـرك تأخر عمليـة اإلعـامر بقطاع غزة 
املديـني  آثـارًا سـلبية يف  العـدوان األخـري  يف أعقـاب 
والقـدرات  االقتصـادي  للنمـو  والطويـل  القصـري 
الناتـج  إن  حيـث  املختلفـة؛  للقطاعـات  اإلنتاجيـة 
املحـيل اإلمجايل يف قطـاع غزة باألسـعار الثابتـة باعتبار 
سـنة األسـاس الـ 2004 انخفـض إىل 2.344 مليون 
دوالر أمريكـي يف الربـع الثالـث 2014 )أشـهر متوز، 
مليـون   505 بحـوايل  مقارنـة  وذلـك  أيلـول(،  آب، 
دوالر أمريكـي يف الربـع الثالـث يف 2013. وكذلـك 
الثـاين  الربـع  يف  دوالر  مليـون   5.480 بــ  مقارنـة 
 %4  .31 حـوايل  يشـكل  االنخفـاض  وهـذا   .2014
مقارنـة بعام 2013. كـام يعكس هـذا التقدير الضعف 
يف املقـدرات اإلنتاجيـة يف القطاعـات املختلفـة نتيجـة 

للحـرب األخـرية. 

5,4.1.  تأثر العاملة والبطالة
تظهـر اإلحصـاءات املتوفـرة تأثـرًا باحلـرب فيـام 
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يتعلـق بالعاملـة والبطالـة ولكن هـذا التأثـر كان طفيفًا 
الربـع األخـري يف 2014  إذا مـا قورنـت إحصـاءات 
بإحصـاءات الربـع الثاين مـن العام نفسـه، وهذا يعزى 
إىل أن اآلثـار السـلبية للحـرب مل تظهـر كاملـة بعـد. 
وفيـام يتعلـق بالبطالـة فقـد ارتفـع معدهلـا مـن %39 
يف الربـع الثالـث 2013 إىل 42.8% يف الربـع الرابـع 

 .2014

2.  الكوارث واحلروب وآثارها
)Mcdonald, 2003( :1.2.  تعريف الكارثة

 السـتقراء ماهيـة إعـادة اإلعـامر فهـي غالبـًا مـا 
تكـون ملواجهـة الكارثـة وآثارهـا، فهنـاك العديـد من 
التعريفـات للكارثـة التـي وضعتهـا جهـات خمتلفـة، 
ونسـتطيع  اهتاممـه،  وجمـال  ختصصـه  حسـب  كلٌّ 
بأهنـا:  للكارثـة  العـام  التعريـف  اسـتخالص  هنـا 

‘‘حـدث كبـري مفجع، تنجـم عنـه خسـائر يف األرواح 

واملمتلـكات، مردهـا فعـل الطبيعـة )سـيول، زالزل، 
براكـني( أو مردهـا فعـل اإلنسـان، سـواء كان إراديـًا 
أو غـري إرادي، عـن عمـد أو بإمهـال )كاحلـروب أو 
الكـوارث الفنيـة(، ويـؤدي إىل التدمـري والتأثـري عـىل 
النواحـي االجتامعيـة )جمريات احليـاة اليوميـة( والبيئة 
الطبيعيـة والنواحـي االقتصادية )البنيـة التحتية والبيئة 
املبنيـة(. وحتـدث هـذه الكارثة بسـبب اخلطـر الكامن 
يف املنطقـة أو بسـبب الضعف يف مواجهتهـا’’ وتتطلب 
التعـاون عـىل مسـتوى الوطـن أو عىل املسـتوى الدويل 
عندمـا تكون قـدرة مواجهتها تفوق القـدرات الوطنية 

.(UN-DHA, 1992(
ويف هـذا السـياق تناقـش هـذه الورقـة منهجيـة 
ورؤيـة إعـادة اإلعـامر طويلـة املـدى الواجـب اتباعها 
بعـد الدمـار اهلائل الـذي أحدثته احلـروب والكوارث 
باإلقليـم؛ ملـا لذلـك مـن أمهيـة خاصـة عـىل الصعيـد 
إعـادة  خطـط  تشـكل  أن  يف  واإلقليمـي  الوطنـي 
املسـتدامة  التنميـة  لتحقيـق  داعـاًم  عامـاًل  اإلعـامر 
النظريـة إلعـادة  املفاهيـم  مـن خـالل االطـالع عـىل 
اإلعـامر  إعـادة  جتـارب  وتقييـم  ودراسـة  اإلعـامر، 
السـابقة، ومقارنتهـا مـع التجـارب اإلقليميـة وحتديد 
اسـراتيجية واضحـة وسـليمة إلعـادة اإلعامر بشـكل 
شـامل ومتكامل لتحقيـق األهداف املرجـوة يف القدرة 
واالسـتعداد ملواجهـة الكـوارث يف املسـتقبل، وإيامنـًا 
بـأن إعـادة اإلعـامر هـي عمليـة مسـتمرة باسـتمرارية 
إىل  إضافـة  للتدمـري  املرجمـة  االحتـالل  عمليـات 

الربع الثالث  البيان

٢٠١٣ 

الربع الثالث 

٢٠١٤ 

 ١٥٠٩١٫٦ ٢٢٤٠١٫٧ ني يف الزراعة لعدد العام

 ٣٣٨٢٫٦ ١٨٨٩٣ ني يف البناء والتشييدلعدد العام

 ١٢٢٢٩٫٤ ١٣٢٢٥٫١ ني يف الصناعةللعاماعدد 

 ١٦٦٠٠٧٫٦ ١٣٣٨٧٠٫٤ ني يف اخلدماتلعدد العام

 ٢٤١٩٨٫٦ ٤٠٧٥٤٫٩ ني يف املهن األوليةلعدد العام

 ٢٢١١٧ ٢٦٩٩٠ ني يف احلرف واملهنلعدد العام

 ٢٤٣٠٢٦٫٨ ٢٥٦١٣٥٫١ املجموع

 

اجلـدول رقـم 2: عـدد العاملـني يف القطاعـات املختلفـة قبـل 

الفلسـطيني( اإلحصـاء  )مركـز  وبعدهـا   2014 حـرب 
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االحتـامالت املتزايـدة حلـدوث الكـوارث الطبيعيـة يف 
اإلقليـم كأي مـكان آخـر يف العـامل.

2.2.  أسباب تأثري الكوارث عىل البيئة الفيزيائية
التغـريات الكبـرية التـي أحدثهـا اإلنسـان يف   .1
البيئـة الطبيعيـة واالنحباس احلـراري والتغـري املناخي 

النووية.  والكـوارث 
ينتـج عنـه مـن  النمـو السـكاين اهلائـل ومـا   .2
زيـادة حجـم وتعقيـدات التجمعـات السـكانية، مثل: 

املناطـق اخلطـرة للسـكن.  اسـتخدام 
الكـوارث  ملواجهـة  االسـتعداد  ضعـف   .3
وغيـاب االسـراتيجيات السـليمة الفعالـة للوقاية من 

الكـوارث.  هـذه 
الـدول  يف  املرديـة  االقتصاديـة  األوضـاع   .4
اجتامعيـة  مشـاكل  إىل  تـؤدي  والفقـرية،  الناميـة 
واقتصاديـة كضعف تدابـري الوقاية وتـدين نوعية البيئة 

الفيزيائيـة. 

3.2.  أنــواع الكــوارث
مـع ازديـاد حـدوث الكـوارث وازديـاد أنواعها 
وظهـور أنـواع جديـدة منهـا؛ فقد تـم تصنيفهـا بطرق 
هلـذه  املسـبب  حسـب  تصنيفهـا  يتـم  أن  فإمـا  عـدة، 

الكـوارث:
 - فيضانـات   - )زالزل  طبيعيـة:  كـوارث  أ . 

براكـني(.
حتـدث  اإلنسـان:  سـببها  طبيعيـة  كـوارث  ب . 

بسـبب اخللل يف النظـام الطبيعي، وذلك نتيجة ممارسـة 
اإلنسـان نشـاطات خاطئـة )كاالنزالقـات التي حتدث 
بسـبب قطع األشـجار والغابات ))الدبيـك، 2007(.
)كاحلـروب  اإلنسـان:  فعـل  مـن  كـوارث  ج. 
ارتباًطـا  مرتبطـة  فهـي  البيئـي(  والتلـوث  واحلرائـق 
بشـكل  ذلـك  كان  سـواء  اإلنسـان  بسـلوك  مبـارًشا 
متعمـد أو غـري متعمـد وتـؤدي إىل تدمـري وآثار سـيئة 

نوعـني: إىل  وتصنـف  احليـاة،  جوانـب  كل  عـىل 
كـوارث غري مسـبقة التخطيط )غـري متعمدة(  ●

نتيجـة اإلمهـال أو عدم الوعـي باآلثار السـلبية التي قد 
حتدث. 

كوارث مسـبقة التخطيـط( متعمـدة( ويقصد  ●
هبـا التدمـري بقصـد وإحـداث آثـار سـلبية عـىل البيئـة 

احلرضيـة، وبأهـداف حمـددة.

4.2.  العوامل التي يعتمد عليها تأثري الكارثة
حجـم الكارثـة )Magnitude(: ويقـاس طبقًا  أ . 
للمقاييـس املعتمـدة عامليـًا. حيث إن بعـض الكوارث 

ال تكـون آثارهـا مدمرة. 
احلـرب   :)Frequency( حدوثهـا  تكـرار  ب . 
أحيانـًا ال توقـع الكارثـة، لكـن تكرار حدوثها بشـكل 

متتـاٍل يـؤدي إىل الكارثـة. 
ت . الفرتة الزمنية حلدوثهـا )Duration(: ويعتمد 
تأثـري الكارثـة بشـكل كبـري عـىل مدهتـا الزمنيـة )عدة 
ثـوان كالزالزل، عـدة أيام كالفيضانات، عدة سـنوات 
كاجلفـاف واحلـروب( وكلـام زادت مـدة الكارثة تزداد 



نبيل حممود عياد، رشيف صربي سعد الدين، فريد صبح القيق: منهجية مقرتحة إلعادة إعامر إقليم غزة. 220

.)Mcdonald,2003( ..اآلثـار الناجتة عنـه
 :)Area Covered( ث . املسـاحة التي أثرت عليها
فكلـام زادت املسـاحة التي تتعـرض للكارثـة زاد تأثري 
الكارثـة، ويمكـن أن تقـع الكارثة عىل املسـتوى املحيل 
أو اإلقليمـي أو الوطنـي أو حتى عىل املسـتوى العاملي. 
ج .  نوع الكارثـة:)Occurrence Pattern(  فالزلزال 
خيتلـف يف تأثـريه عن اإلعصـار أو الفيضـان أو احلرب 

وبذلـك ختتلف الكـوارث يف تأثريها. 
عليهـا  تؤثـر  التـي  العنـارص  طبيعـة  ح . 
عنـارص  هـي  هـل   :)Nature of elements(:الكارثـة
أثـر  قـل  العنـارص  قـوة  زادت  فكلـام  قويـة  أم  هشـة 

صحيـح.  والعكـس  عليهـا  الكارثـة 
فكلـام    :)preparedness( االسـتعداد  طبيعـة  خ . 
كان هنـاك اسـتعداد وختطيط مسـبق للكارثـة قل أثرها 

وزادت فـرص معاجلـة آثارهـا )الدبيـك، 2007(.

5.2.   االستجابة للكوارث
العوامـل  أهـم  مـن  للكـوارث  االسـتجابة 
واملمتلـكات،  األرواح  ومحايـة  أرضارهـا  لتقليـل 
وتكـون االسـتجابة للكـوارث عـىل ثـالث مراحـل:                         

 )Mcdonald,2003 (
فعنـد   :)preparedness( للكارثـة  التحضـري   .1
وجـود هتديـد معـني يف منطقـة ما، جيـب أن يتـم تقييم 
اخلطـر وأثـره، ومن ثم وضـع جمموعة مـن التدابري ملنع 
أو حتديـد وختفيف أثـر الكارثـة باالسـتعداد والوقاية. 
2. التخفيـف مـن آثارهـا )mitigation(: جمموعة 

التحمـل  قـدرة  زيـادة  إىل  هتـدف  التـي  اإلجـراءات 
وتقليـل أثـر الكارثة، مثل: حتسـني نوعيـة املباين ودعم 
مقاومتهـا ملواجهـة احلـروب والـزالزل وبناء السـدود 
ملنـع الفيضانات، وحتقيـق االسـتجابة الرسيعة يف حال 

حصـول الكارثـة وإزالـة آثارهـا بـأرسع وقت. 
 management(3. إدارة الكارثـة وتقدير اخلسـائر
loss assessment &(: جمموعـة اإلجـراءات التـي تعنى 

والكـوارث،  احلـروب  عقـب  النشـطة  الفعـل  بـردة 
وهتـدف إىل تقييـم اخلسـائر ومعاجلـة وختفيـف آثارهـا 
سـواء كان ذلك يف النسـيج االجتامعـي أو االقتصادي 
وآثارهـا  الكارثـة  حتليـل   )2( الشـكل  العمـراين.  أو 

هلا.  واالسـتجابة 

6.2. أثــر احلــروب والكــوارث عــىل البيئــة الفيزيائية 
:)TCG & EPG, 2004(

للكارثـة  الفيزيائيـة  اآلثـار  الفيزيائيـة:  اآلثـار  أ. 
البيئـة احلرضيـة مـن أكثـر وأوضـح  أو احلـرب عـىل 
إعـادة  خلطـط  وأمهيـة  تكلفـة  وأكثرهـا  التأثـريات، 
اإلعـامر، مثـل: )األرضار التـي تصيـب املبـاين والبنى 
التحتيـة واملرافـق العامـة واهليـاكل العمرانيـة بشـكل 

 . م عا
ب. اآلثـار االجتامعيـة: نتيجـة للكارثـة تتفاقـم 
إىل  إضافـة  الفقـر،  وينتـرش  االجتامعيـة،  املشـكالت 
عدم توفـر االحتياجات األساسـية وتدهـور األوضاع 
برسعـة  ومعاجلتهـا  حلهـا  يتـم  أن  وجيـب  املعيشـية، 
وبقـدر عال مـن االهتامم، حيـث إن بعض هـذه اآلثار 
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غـري ظاهـرة بشـكل مـادي يمكـن مالحظتهـا كتهـدم 
املبـاين، وقـد تكون بصـورة غـري مرئية، وتظهـر آثارها 

عـىل املجتمـع بشـكل كبـري وعميق.
اآلثـار االقتصاديـة: وحتـدث نتيجـة الكارثـة  ج . 
أرضار بالغـة تـؤدي إىل تدمـري النسـيج االقتصـادي، 
فتتأثـر  لالقتصـاد،  كيل  تدمـري  إىل  تـؤدي  فأحيانـًا 
وتتـرضر  والزراعـة،  والصناعـة  اخلاصـة  املشـاريع 
وتتعطـل احلركـة التجاريـة، ومـن ثـم ينقـص التمويل 
عىل املسـتوى الفردي واملسـتوى العـام، يف وقت تزداد 
فيـه احلاجـة للتمويـل خاصـة لغـرض إعـادة اإلعامر.
 .) Journal of Disaster Research, 2007, Vol.2 (
تـؤدي والكـوارث  احلـروب  السياسـية:  اآلثـار   د . 
االرتبـاك ويسـودها  السياسـية  األوضـاع  اهتـزاز   إىل 

وعـدم والتشـتت 

االسـتقرار، وهـو مـا يـؤدي إىل ضعـف شـديد 
يف أداء احلكومـة أو اإلدارة أو اهنيارمهـا عـىل خمتلـف 
املسـتويات املحليـة أو اإلقليميـة أو الوطنية، وحسـب 
قـوة هـذه احلكومـات، ومـدى مرونتهـا وجاهزيتهـا 
وقدرهتـا عـىل التعامل مع الظـروف الطارئة السـتعادة 
نجـاح  عوامـل  أهـم  ومـن  اإلعـامر،  وإعـادة  احليـاة 
االسـتقرار  إعـادة  يتـم  أن  اإلعـامر  إعـادة  عمليـات 
السـيايس يف منطقـة الكارثـة برسعـة )جولـد سـتون، 

.)2009
هــ. اآلثـار الثقافيـة: يتم أحيانـًا يف الكـوارث أو 
بشـكل متعمـد يف احلـروب؛ تدمـري الشـواهد الثقافيـة 
والتارخيية، سـواء كانـت ثقافية فيزيائيـة مبنية، كاملراكز 
الثقافيـة واملـدن التارخييـة واملعـامل والرمـوز الدينية، أو 
كانـت عبارة عـن ثقافـة معنويـة يف العـادات والتقاليد 
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الشكل رقم 2: حتليل الكارثة وآثارها واالستجابة هلا.
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أو التاريـخ يف الكتـب أو مـواد تـَدرس يف املـدارس؛ 
وذلـك هبدف تغيـري الصـورة املرئية يف البيئـة احلرضية 

وتزويـر التاريـخ وفـرض هويـة جديـدة للمكان. 

3. إعادة اإلعامر بعد احلروب والكوارث
)post war& disaster reconstruction( 

 قـد ُتفهـم عمليات إعـادة اإلعامر بعـد الكوارث 
بأهنـا عمليـة بناء مـا هتدم من اهليـكل العمـراين واملباين 
يعـد  التعريـف  وهـذا  احلـرب.  أو  الكارثـة  بفعـل 
ناقصـًا وغـري شـامل؛ ألنـه يأخـذ يف احلسـبان إعـادة 
بنـاء مـا هتـدم مـن البنيـة الفيزيائية فقـط، وهيمـل بقية 
البنيـة  تشـكل  والتـي  احلـرضي  النسـيج  مكونـات 
الفيزيائيـة جـزءًا منهـا، حيـث إن البنيـة الفيزيائيـة هي 
يف حقيقتهـا انعـكاس حلياة الناس الثقافيـة واالجتامعية 
واملنـاخ. والتكنولوجيـا  والتاريـخ  واالقتصاديـة 
إعـادة  اسـراتيجيات  وتعـرف   )Baradan, 1999(
اإلعـامر بعـد الكـوارث بأهنـا جمموعـة مـن العمليات 
والسياسـات التي توضـع من أجل مواجهـة الكوارث 
واالسـتعداد هلـا قبـل حدوثهـا، ومـن ثم تلبيـة احلاجة 
امللحـة أثنـاء الكارثـة وإعـادة إعـامر مـا تـرضر بفعـل 
الكارثـة بعـد وقوعهـا، سـواء أكان ذلك عىل املسـتوى 
أم طويـل األمـد، بحيـث تكـون هـذه  قصـري األمـد 
السياسـات شـاملة لـكل نواحـي احليـاة وهتتـم بإعادة 
املحتويـات  ضمـن  الكـوارث  خـالل  هتـدم  مـا  بنـاء 
األخـرى )االجتامعيـة االقتصاديـة، الثقافيـة(، وهـذه 
السياسـات ختتلـف بطبيعتها عـن تلك التـي توضع يف 

األوضـاع والظـروف العادية، وذلك ألهنـا تعنى بتلبية 
االحتياجـات يف ظـروف غـري طبيعيـة وغري مسـتقرة.

 
1.3.  مبادئ اسرتاتيجيات إعادة اإلعامر

لقد حـدد مؤمتـر اهلبيتـات املبـادئ األربعـة التي 
بعـد  اإلعـامر  إلعـادة  اسـراتيجية  أي  عليهـا  ترتكـز 
الكـوارث )UN-HABITAT, 2005( وتعـد هـذه املبادئ 

حمـددات هلـا، وتعمـل عـىل توجيههـا، وهـي:
1.  الوقائيـة: وهـي ال تقتـر عـىل وضع اخلطط 
ملعاجلـة اآلثـار النامجة عـن الكارثة، بـل تتعداها لوضع 
اخلطـط لتجنـب الكارثـة مـا أمكـن ذلـك، مـن خالل 

اختـاذ إجـراءات وقائية مسـبقة. 
الشـمولية: فإعـادة اإلعامر شـاملة تعالج آثار   .2
الكارثـة عىل خمتلف املسـتويات العمرانيـة واالجتامعية 
والثقافية واالقتصادية والسياسـية بشـكل متواٍز ضمن 
خطـة متكاملـة للتطويـر فتكـون هـذه االسـراتيجية 
يف  احلـرضي  والتطويـر  التنميـة  خطـط  مـن  جـزءًا 
املسـتقبل؛ ألن احتامليـات وقوع الكـوارث متحققة يف 

أي مـكان. 
تتكامـل  أن  الـرضوري  فمـن  االسـتدامة:   .3
املسـتدامة  التنميـة  خطـة  مـع  اإلعـامر  إعـادة  خطـط 
لألمـام  خطـوة  وتكـون  احليـاة  عجلـة  السـتمرارية 

 . لتحقيقهـا
أيـة  مـع  اخلطـة  تتكيـف  بحيـث  املرونـة:   .4
مسـتجدات ومتغـريات قـد تطـرأ عـىل أرض الواقـع.
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2.3.  مراحل خطة اإلعامر
 ترتكـز خطـة إعـادة اإلعـامر عـىل جمموعـة مـن 
املراحـل  خمتلـف  يف  هبـا  القيـام  الواجـب  العمليـات 
الزمنيـة، وذلك هبـدف تطبيق هـذه االسـراتيجية عىل 

.)Baradan,1999( وأمههـا:  الواقـع،  أرض 
إعـداد السياسـات )Policy making(:  ويتـم   .1

إعدادهـا يف مرحلـة مـا قبـل الكارثـة.
التنظيـم )Organization(: ويتـم إجـراء هـذه   .2
إجـراءات  ضمـن  وهـي  الكارثـة،  قبـل  العمليـات 

والوقايـة.  االسـتعداد 
التطبيق وتعديل السياسات   .3

) Implementation & modification( :وتتـم هذه 
العمليـات بعد حصـول الكارثة. 

 :)Evaluation & follow up( التقييـم واملتابعـة  .4
وهي عملية مسـتمرة، تكون بشـكل أسـاس يف مرحلة 

مـا بعـد التطبيق، من أجل تعديل السياسـات وحتسـني 
املستقبل.  األداء يف 

 3.3.  اإلطــار الزمنــي خلطــة إدارة الكــوارث وإعــادة 
. )www. unhabitat. org(اإلعامر

الكارثــة  قبــل  مــا  اإلعــداد  مرحلــة  أوالً: 
:)Pre disaster(

وهـي أهـم مراحـل خطـة إدارة الكارثـة وإعادة 
ووضـع  املعلومـات  مجـع  خالهلـا  ويتـم  اإلعـامر، 
ووضـع  اخلطـط  لبنـاء  املحتملـة،  السـيناريوهات 
املسـؤوليات  وتوزيـع  واالسـراتيجيات  السياسـات 
لالسـتعداد والوقايـة والتخفيـف مـن أثـر الكارثـة أو 

احلـرب
إجـراءات وقائيـة: هـي إجراءات يتـم اختاذها  ●

منعهـا  باإلمـكان  الكـوارث  فبعـض  الكارثـة،  ملنـع 
بينـام بعضهـا اآلخـر ليـس لإلنسـان قـدرة عـىل منعها 

)1997 وديفنـز،  )بـركات 
هـذه  ● اختـاذ  ويتـم  للتخفيـف:  إجـراءات 

اإلجـراءات للتقليـل مـن أثـر الكارثـة عـىل اإلنسـان 
والبيئـة يف حـال وقوعهـا وعـدم القـدرة عـىل منعهـا، 
وهـي إجـراءات ماديـة للتخفيـف من اآلثـار كتصميم 
ماديـة  غـري  إجـراءات  أو  الـزالزل،  ملقاومـة  املبـاين 
)Jayaraj،2002(  كوضع الترشيعـات، وتوعية السـكان

وضـع  ● يتـم  حيـث  لالسـتجابة:  االسـتعداد 
إجـراءات لالسـتجابة الرسيعة واملنظمـة يف حال وقوع 
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الشكل رقم 3: مبادئ اسرتاتيجية إعادة اإلعامر- الباحث
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الكارثـة، وتوضع هـذه اإلجراءات بناء عـىل التوقعات 
السـابقة  التجـارب  مـن  واالسـتفادة  والدراسـات 
)Jayaraj, 2002 (  مثـل: االسـتجابة الرسيعة وعمليات 
املـواد  وختزيـن  للعمليـات،  مركـز  وإنشـاء  اإلخـالء 
الرضوريـة، وإعـداد خطط لتوفـري الطعـام والرشاب، 
األرضار  وتقييـم  واإلنقـاذ  للبحـث  آليـات  ووضـع 

.)1997 وديفنـز،  )بـركات  واالحتياجـات. 

)Immediate relief( :ثانيًا: مرحلة اإلغاثة الفورية
 وتـأيت بعـد الكارثـة مبـارشة ويتم خالهلـا تقدير 
االحتياجات األساسـية للسـكان وتوفريها، وعمليات 
البحـث واإلنقـاذ، وتقديـر اخلسـائر واألرضار، ومجع 
املعلومـات لتعديـل السياسـات واخلطـط لتتوافـق مع 
الواقـع، وتبدأ هـذه العمليات بواسـطة املجتمع املحيل 
امُلـدرب عـىل اإلنقاذ ومـن ثم تتـوىل الفـرق والطواقم 
الفنيـة املدربـة واخلـراء من احلكومـة املحليـة كالدفاع 
املـدين أو أجهـزة اإلطفائيـة، ويتـم تدعيم هـذه الفرق 
مـن قبـل املؤسسـات غـري احلكوميـة، وخاصـة جهود 
األساسـية،  باالحتياجـات  النـاس  وتزويـد  اإلغاثـة 
ومـن ثـم تبـدأ فـرق املسـاعد الدوليـة بالوصـول إذا 
إىل  املرحلـة  إىل ذلـك. وتنقسـم هـذه  احلاجـة  دعـت 

) ADRC, 2005(:قسـمني
البحـث واإلنقـاذ: وتسـتمر هـذه املرحلة من  أ . 
بعـد انتهاء الكارثة مبارشة وتسـتمر ملدة 48 سـاعة ويف 

بعـض األحيـان تصل إىل 7 أيـام وحسـب الظروف.
 

عمليـات  بعـد  وتكـون  العاجلـة:  اإلغاثـة  ب . 
اإلنقـاذ مبـارشة وقد تسـتمر من شـهر إىل ثالثة أشـهر 
وحسـب طبيعـة الكارثـة وقـدرات احلكومـة، وذلـك 
لتزويـد املجتمـع باالحتياجات األساسـية حلني ترتيب 

أمورهم.  وتنظيـم  أوضاعهـم 

ثالثًا: مرحلة إعادة التأهيل:
وتبـدأ بعـد مرحلـة اإلغاثـة السـتعادة جوانـب 
احليـاة الطبيعيـة كافة وتسـتمر أحيانًا إىل سـنوات عدة، 
حيـث يتم وضع اخلطـط التفصيلية أو تعديلها اسـتنادًا 
إىل البيانـات التـي تـم مجعهـا مـن الواقـع، والتـي قـد 

ختتلـف عـن اخلطـط املعدة مسـبقًا. 

رابعا: مرحلة إعادة اإلعامر:
إعـادة  خطـة  بتنفيـذ  املرحلـة  هـذه  يف  ويـرشع 
البيئـة  وإصـالح  املسـاكن  بنـاء  )مشـاريع  اإلعـامر 
الفيزيائيـة( ويصاحبهـا عمليـة املتابعـة والتقييم ملجمل 
مشـاريع إعـادة اإلعـامر، مـن خـالل مجـع املعلومـات 
اجلديـدة  اخلطـط  وإعـداد  االسـراتيجيات  وتعديـل 
بنـاًء عليهـا، ومتتـد هـذه الفـرة لفـرة طويلـة لتتمكن 
مـن إعـادة احليـاة الطبيعيـة ملنطقـة الكارثـة، وتشـمل 
أيضـًا عمليـة إعادة اإلعـامر عىل املدى القصـري واملدى 
.)ADRC, 2005( املسـتدامة(  التنميـة  الطويـل )خطـة 
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4.3. منهجية ومراحل تقييم األرضار واالحتياجات 
بعد الكارثة أو احلرب

ويتـم تقييـم األرضار الناجتـة عـن احلـرب بعمل 
مسـوحات ميدانيـة، لتحديـد االحتياجـات وتلبيتهـا، 
إعـادة  خطـة  لبنـاء  سـليمة  بيانـات  قاعـدة  وتكويـن 
اإلعـامر بنـاًء عـىل الواقع احلقيقـي، وتعد هـذه العملية 
الرسيـع  االنتعـاش  عـىل  املجتمـع  قـدرة  عـىل  دليـاًل 
وهـي جزء مـن عمليات االسـتجابة الرسيعـة للكارثة 

.)Mcdonald, 2003(
التقييـم املبـارش بعد الكارثـة: يتم إجـراء هذا  أ . 
التقييـم الرسيـع للحصـول عـىل معلومـات مبكرة عن 
األثـر والتوزيـع اجلغـرايف للكارثـة )وضـع السـكان، 
وأماكـن وجودهـم وظروفهـم احلاليـة، واحتياجاهتـم 
العاجلـة، واخلدمـات التـي ال زالـت متوفـرة ويمكـن 
اسـتخدامها( )Mcdonald, 2003(. ويسـتفاد مـن هـذا 

البحـث يف عمليـات اإلنقـاذ واإلغاثـة. 
ب . التقييـم التفصيـيل: يتـم القيـام هبـذا التقييـم 
دقيقـة  وإحصـاءات  معلومـات  عـىل  احلصـول  بعـد 
وتفصيليـة عـن طبيعـة ومقـدار وموقـع اخلسـائر التي 
باخلرائـط  األرضار  وتوثيـق  الكارثـة،  عـن  نتجـت 
ودرجـة ونـوع األرضار التـي حلقـت بالبنيـة الفيزيائية 
مـن  تفصيـيل  تقييـم  عمـل  يتـم  حيـث  والتحتيـة، 
تعديـل  وإعـادة  اإلعـامر  إلعـادة  التخطيـط  أجـل 
مركـز  يف  املعلومـات  وحلفـظ  السـابقة،  اخلطـط 
املسـتقبل يف  منهـا  لالسـتفادة  الوطنـي  الكـوارث 

.)Mcdonald, 2003(

5.3.  أنواع التقييم بعد الكوارث
أ. تقييـم االحتياجـات: هـذا التقييم هيتـم بجمع 
املعلومـات الالزمة لتحديد مسـتوى ونوع املسـاعدات 
املالئمـة واألكثـر إحلاحـًا التـي حيتـاج إليهـا السـكان 
الذيـن طالتهم آثـار الكارثة، وتوفري هـذه االحتياجات 
اإلنسـانية للسـكان مثـل: السـكن، ومقومـات احليـاة 
األساسـية كالطعـام والـرشاب، واخلدمات األساسـية 
مثـل: املاء والكهربـاء، واخلدمـات التعليمية واملدارس 

.)TCG & EPG, 2004(
التقييـم  هـذا  يف  والدمـار:  األرضار  تقييـم  ب.   
يتـم مجع املعلومـات من قبـل اخلـراء يف كل املجاالت 
خمططـات  لتعديـل  للكارثـة  احلقيقـي  الواقـع  ملعرفـة 
إعـادة اإلعامر بناء عىل هـذه املعلومات مثـل )الدبيك، 

.)2007
األرضار السكنية: املنازل واملباين السكنية.  .1

أرضار مقومـات احليـاة: املصانع، واملحالت،   .2
والتجـار الصغار، والوحـدات الصناعية. 

أرضار القطاع الزراعي: سـواء كانـت النباتية   .3
واحليوانية واملحاصيل، واألشـجار املثمـرة، واملوايش. 
التعليميـة،  اخلدمـات:  قطـاع  يف  أرضار   .4
والصحيـة، واخلدمـات الرفيهيـة واخلدمـات العامـة 

احلكوميـة.  واملبـاين 
الشـوارع،  التحتيـة:  البنيـة  يف  األرضار   .5
وشـبكات امليـاه والكهربـاء واالتصـاالت، والـرف 

واجلسـور.  الصحـي 
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6.3.  اجتاهات إعادة اإلعامر بعد الكارثة 
هنـاك اجتاهـات عـدة للتعامـل مع إعـادة اإلعامر 
الناحيـة  إىل  يركـز  بعضهـا  الكارثـة،  أو  احلـرب  بعـد 
العمليـة الوظيفية، وبعضهـا يركز عىل الناحيـة الرمزية 
للذاكـرة اجلامعيـة واهلويـة الوطنيـة، ولذلك فـإن لكل 
حالـة مـن حـاالت إعـادة إعـامر تفاصيلهـا اخلاصة يف 

التنفيـذ )عكاشـة، 2004( ومـن هـذه االجتاهـات: 

1.6.3.  نسـق التحديـث والتجديـد )املسـتحدث(:  
الشـكل )4( وهيتـم هـذا النسـق بإجيـاد عـامرة جديدة 
الكارثـة )طـراز عـامرة  أو  قبـل احلـرب  تكـن مـن  مل 
وهويـة  بتاريـخ  وثيـق  ارتبـاط  هلـا  وليـس  احلداثـة(، 
املجتمـع، وينتـرش هـذا النـوع مـن املبـاين يف أعقـاب 
احلـروب والكـوارث لتلبية احتياجات السـكن الفعالة 
والرسيعـة وقليلـة التكلفـة ذات النمـط الواحد هبدف 
إيـواء املرشديـن )عكاشـة، 2004( وظهر هذا النسـق 
يف أوروبـا بشـكل كبـري بعـد احلـرب العاملية مـن أجل 
توفـري مأوى للسـكان ويف مدينـة السـويس )1967-

.)1973

الشـكل  )اإلحيائـي(:  إحيـاء  إعـادة  نسـق   .2.6.3
)5( وهيتـم بإعـادة بنـاء مـا هتـدم مـن املبـاين املدمـرة 
بفعـل الكارثـة أو احلـرب كام كانـت يف السـابق هبدف 
الشـكيل  اإلحيـاء  )إعـادة  وجودهـا  عـىل  املحافظـة 
املـكان،  وهويـة  ذاكـرة  وحفـظ  التارخييـة(،  للعـامرة 
وحيتـاج هـذا التوجـه إىل توثيق مسـبق ودقيـق للمباين 
املناطـق  عـىل  ويركـز   )2007 )العالـول،  التارخييـة 
التارخييـة واملناطـق ذات القيمـة االعتباريـة والرمزيـة.

3.6.3. نسـق املزج بني القديم واحلديـث )املتطور(: 
الشـكل )6( وهـو عمليـة مزاوجـة مـا بـني اسـتخدام 
أسـاليب البنـاء القديمة وإحيـاء الطـراز القديم ببصمة 
معـارصة إىل جانـب اسـتخدام أسـاليب البنـاء احلديثة 

 

الشـكل رقم 4: مبنى حديـث وأبراج الواجهة البحرية السـكنية 

:www. batuta. com www. batuta. com ببريوت- املصدر

الشـكل رقـم 5: مبـان تراثيـة برسـم الرتميـم يف حـي األرشفيـة 

al-hakawati. Net بعـد احلـرب ببـريوت - املصـدر
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املصـدر األملـاين-  الربملـان  مبنـى   :6 رقـم  الشـكل 

www. flickr. com 

األهليـة  احلـرب  عـىل  شـاهد  مبنـى   :7 رقـم   الشـكل 

العاملية-املصـدر احلـرب  بعـد  الذكريـات  وكنيسـة  ببـريوت 

:www. flickr. com 

للمحافظـة عـىل العـامرة التارخيية وجمـاراة روح العر 
والتطـور  وامللحـة  الرسيعـة  االحتياجـات  ومالءمـة 
واألنـامط  األسـاليب  اسـتخدام  ولصعوبـة  احلاصـل 

بشـكل مطلق. القديمـة 

4.6.3.  النسـق الرمـزي( شـاهد عـىل األحـداث(: 
الشـكل )7( ويركز عىل أمهية ورمزيـة احلدث أكثر من 
أمهيـة البنـاء، ويعمـل عىل احلفـاظ عىل حـال املبنى كام 
هـو شـاهدًا عـىل الدمـار الـذي حصـل حلفـظ الذاكرة 
وإلظهـار بشـاعة مـا ترتكبـه احلـروب يف حـق القيـم 
اإلنسـانية والتارخييـة، وال يصلـح هذا االجتـاه للتطبيق 
إال يف مبـان معينـة ذات رمزية خاصة وهلا سـبب وجيه 

 

للمحافظـة عليهـا كـام هـي، ويتـم اختيارهـا بواسـطة 
العديـد مـن املختصني واخلـراء من خمتلـف املجاالت 

واالجتاهـات )عكاشـة، 2004(

7.3.  إعــادة إعــامر البنيــة الفيزيائيــة )اإلســكان 
واملبــاين(

 إن عمليـة إعادة إعـامر املنازل أو البنيـة العمرانية 
بشـكل عـام، ال تقتـر عـىل عملية إعـادة إعـامر البنية 
إنجـازات  حتقيـق  عـىل  أيضـًا  تعمـل  بـل  الفيزيائيـة 
حتديـد  يتـم  لذلـك  وسياسـية،  واجتامعيـة  اقتصاديـة 
الواجـب  العـامرة  واجتاهـات  اإلعـامر  إعـادة  برامـج 
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اتباعهـا لتحقيـق األهـداف، مـع العلـم بأنـه ال يوجـد 
برنامـج صحيـح بشـكل كامـل أو آخر خاطـئ، ولكن 
يتـم اختيـار الرنامج بناًء عىل األهـداف واالحتياجات 
املجتمعيـة، يف ظـل اإلمكانـات واألوضـاع والظروف 

)بـركات، 2003(. واألولويـات 

ثابتـة  أو  متنقلـة  )منـازل  املؤقتـة  املنـازل   .1.7.3
مؤقتـة(: من أهم االسـتجابات بعد الكارثـة أو احلرب 
توفـري املالجئ املؤقتـة خاصة عند وجـود أرضار كبرية 
للمنـازل واملبـاين، وعدد كبـري من املرشديـن، وتصمم 
هـذه املنازل لالسـتخدام خالل الفـرة األوىل للكارثة، 
املسـكن  اختيـار  ويتـم  عـدة،  أشـهر  إىل  تصـل  وقـد 

املؤقـت حسـب الظـروف مـن أحـد البدائـل التالية:
عـام  ● بشـكل  العامـة  املبـاين  العامـة:  املبـاين 

)املـدارس أو املسـاجد أو املستشـفيات( أو أي مبنـى 
آخـر مـن املمكـن أن يتم اسـتخدامه مأوى مؤقتـًا، بعد 
التأكـد من سـالمته والتأكد من عدم وجـود احتامالت 

الالحقة.  اخلطـر 
منـازل بسـيطة: الشـكل )8( تنشـأ مـن مـواد  ●

خفيفة كالرشاشـف البالسـتيكية والقامش واألخشاب 
أو ألـواح الزينكـو أو أي مـواد أخـرى متوفرة وسـهلة 
البنـاء والركيـب، وقـد تكـون منظمـة إذا كان هنـاك 
إعدادهـا  تـرك  إذا  عشـوائية  تكـون  أو  مرشفـة  جهـة 
القبـاب  مـن  تصنـع  قـد  أو  خمطـط.  بـدون  للنـاس 
اجليوديسـية والتـي تعد مرنة وسـهلة الركيـب، إضافة 
إىل أهنـا تصنـع من مـواد متوفرة، كاخلشـب واحلديد أو 

البالسـتيك، وبإمـكان اجلميـع صناعتهـا بأنفسـهم. 

أو  كاخليـام  )اجلاهـزة(:  الصنـع  مسـبقة  املنـازل 
هبـدف  وختزينهـا  اسـتريادها  يتـم  التـي  الكرافانـات 
اسـتخدامها وقـت احلاجـة، أو املنازل األخرى مسـبقة 

الشـكل )9(: الصنـع. 
السـكن عند اآلخرين: يف بعض األحيان يقوم  ●

السـكان املرشديـن بالسـكن عند أقارهبـم وجرياهنم أو 
عنـد األصدقـاء الذيـن مل تتأثـر منازهلـم بالكارثـة، كام 
هـو احلـال يف املجتمـع الفلسـطيني الذي تسـوده روح 
التعـاون واملحبـة، ولكـن ال يمكـن االعتـامد عـىل هذا 
احلـل يف حالـة الدمـار اهلائـل واألعـداد الكبـرية مـن 

والنازحني. املرشديـن 

 

 

الشكل رقم 8: خميامت تم إنشاؤها بواسطة القباب اجليوديسية
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 املخيـامت اجلامعيـة: وهتـدف هـذه املخيـامت  ●
إىل إيـواء النازحـني لفـرة معينـة وتقيمها مراكـز إدارة 
التابعـة  العامليـة  املؤسسـات  أو  الدولـة  يف  الكـوارث 
أو  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  أو  املتحـدة  لألمـم 
اجلهـات األخـرى كالدفـاع املـدين أو اهلـالل األمحـر. 

)10( الشـكل 

 

  

 

الشكل رقم  9: بعض النامذج للبيوت املؤقتة مسبقة الصنع

الشكل رقم10: املخيامت اجلامعية إليواء النازحني

 

تعتـر  املتـررة:  البيـوت  إصـالح  إعـادة   .2.7.3
عمليـة إصالح املبـاين املتـرضرة أرسع وأرخص طريقة 
الكارثـة،  بفعـل  للمرشديـن  الدائـم  السـكن  لتوفـري 
وتعتـر هـذه العملية فعالـة يف حال عدم وجـود أعداد 
كبـرية من النازحـني، إضافة إىل أن كلفـة إصالح املباين 
أقـل مـن كلفـة إعـادة بنـاء منـازل جديـدة، ويعتمـد 
ذلـك عـىل حجـم ومقـدار األرضار يف تلـك املبـاين، 
لذلـك فإن املسـح والتقييـم مهم جًدا لتحديد مسـتوى 
األرضار وتصنيفهـا، ودرجـة اإلصـالح املطلوبة ومن 
ثم دراسـة املـواد ومسـتوى اخلـرات الالزمـة إلنجاز 
هـذه العمليـة، لذلك ال بد مـن أن يكون هنـاك ختطيط 
وإعـداد، ووضـع وإعـداد بدائـل وبرامـج لعمليـات 
إصـالح املنـازل، ويتـم اختيـار أهيـا أفضـل بحسـب 
الظـروف والواقـع، وهتـدف هـذه الرامـج إىل إعـادة 
الوضـع إىل سـابق عهـده قبـل الكارثـة، وتقتـر عىل 
صالـح  املبنـى  أن  مـن  والتأكـد  الرضوريـة  األعـامل 

للسـكن مـن النواحـي التاليـة: الشـكل )11( 
الناحية اإلنشـائية: حيث جيـب أن يكون املبنى  ●

آمنـًا إنشـائيًا بالنسـبة للسـكان )األسـقف، اجلـدران، 
اإلنشـائي(. النظام 

الناحيـة الصحيـة: حيث يوفر للسـكان فرصة  ●
العيش بشـكل صحي، مـن حيث توفري مسـاحة للنوم 
ومسـاحة للطبخ ومكان للمعيشة وممارسـة النشاطات 

اليوميـة وأن تتوفـر فيه الوحـدات الصحية الالزمة. 
مـن  ● السـكان  محايـة  عـىل  قـادر  أنـه  احلاميـة: 

ظـروف املنـاخ والطقـس وتغرياتـه ويلبـي احتياجات 
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اإلنسـانية  واحليـاة  اخلصوصيـة  ناحيـة  مـن  سـاكنيه 
الكريمـة. وتنقسـم هـذه الرامـج إىل مـا يـيل:

1. إعـادة اإلصـالح الـذايت: حيث يقوم السـكان 
وضعهـا  إىل  وإعادهتـا  مسـاكنهم  إصـالح  بإعـادة 
الطبيعـي بأنفسـهم، أو بواسـطة املتعهديـن، وبتمويـل 
بتزويـد  أو  املالـك،  وبـإرشاف  أخـرى  جهـات  مـن 
بعـض املعـدات ومـواد البنـاء وتـرك العمل للسـكان، 
ويقلـل هـذا مـن الوقـت الـالزم لإلصـالح فيـام لـو 
كانـت جهـة رسـمية تتـوىل هـذه العمليـة، إضافـة إىل 
أن مشـاركة السـكان تكسـبهم اخلـرة وتتحقـق عملية 
تتجاهـل  قـد  اجلاهـزة  احللـول  إن  حيـث  االسـتدامة 
الواقـع واخلصوصيـات وتنـوع االحتياجـات، وتوفـر 
هـذه الطريقـة عـىل املؤسسـات الوقـت واجلهـد ويتـم 

ذلـك ضمـن رؤيـة لضبـط العمليـة.
2. اإلصـالح مـن قبـل املؤسسـات أو اجلهـات 
املؤسسـات  الرامـج  هـذه  عـىل  تـرشف  الرسـمية: 
احلكوميـة أو البلديـات أو املؤسسـات غـري الرسـمية، 
لتنظيـم األعـامل ومتويلهـا وإدارهتـا واإلرشاف عليهـا 
بشـكل مبـارش، ومـن هـذه الرامـج يف إنجلـرا عـىل 
سـبيل املثال يف جمـال جتديد وإصـالح األحيـاء واملباين 
شـديد،  )عـالم،  مهـا:  أساسـيان  برناجمـان  املتـرضرة 

 )1997 املهـدي، 

برنامــج إعــادة إصــالح وجتديــد الوحــدات الســكنية 
املتــررة )حزمــة األيــام األربعــة(:

هيـدف هـذا الرنامـج إىل إعـادة إصـالح وجتديد 

الوحـدات السـكنية املتـرضرة بشـكل بسـيط أو قليـل 
دون  احلـاالت  بعـض  ويف  أيـام  أربعـة  خـالل  نسـبيًا 
احلاجـة إىل خـروج السـكان مـن منازهلـم ويتـم تطبيق 

الرنامـج كالتـايل:
يتـم اختيـار املبـاين التـي سـيتم إصالحها من  ●

خـالل جلنـة أو البلدية. ومن ثـم تقوم اللجنـة بتحديد 
األرضار واإلجـراءات الواجـب اختاذها. 

إلبـداء  ● اللجنـة  بقـرار  السـكان  إعـالم 
اقراحاهتـم.  أو  مالحظاهتـم 

يتـم إعـداد برنامـج زمنـي وإعـداد العطاءات  ●
مـن أجـل طرحها. 

يتم تشـكيل طواقـم عمل تتكون مـن جمموعة  ●
مـن احلرفيـني حسـب احلاجـة كل جمموعة تتكـون من 
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سـباك، ونجار، وكهربائـي، ودهـان، وعامل يدوي. 
مـن  ● جمموعـة  باسـتالم  مقـاول  كل  يقـوم 

الوحدات السـكنية والبـدء بالعمل عـىل إصالحها من 
خـالل جمموعـات مـن احلرفيـني ويف فـرة أربعـة أيـام 

ومـن ثـم يتـم تسـليمها إىل أصحاهبـا. 

3.7.3.  بنـاء بيـوت جديـدة: نتيجـة لتدمـري العديد 
البنـاء مـن  مـن املبـاين واملنـازل كليـًا، يتحتـم إعـادة 
جديـد الشـكل )12(؛ لتلبيـة حاجـات النـاس وإعادة 
دوران عجلـة حيـاة النـاس، وحتتـاج هـذه العمليـة إىل 
جهـد ووقـت ومتويـل، ومشـاركة السـلطات املحلية، 
واملجتمـع، واملؤسسـات إضافة إىل اجلهـات اخلارجية، 
اختيـار  مراعـاة  مـع  املسـتوطنات  هـذه  إنشـاء  ويتـم 
املوقـع وطريقـة ونظـام اإلنشـاء، وبدائـل وخيـارات 
التصميـم بـام يعمل عـىل حل املشـاكل السـابقة وتوفري 

مسـتوى ونوعيـة حيـاة أفضـل للناس.

وزارة  املصـدر   - اجلديـدة  البيـوت  بنـاء   :12 رقـم  الشـكل 

اإلسـكان

 

4.7.3 إعـادة البناء الـذايت: يتم تطبيق هـذا النموذج 
اإلعـامر  إعـادة  القـدرة عـىل  املجتمـع  يملـك  عندمـا 
بصـورة ذاتية، وبنـاء البيوت واملباين اخلاصة هبم سـواء 
كان ذلـك بأنفسـهم أو عـن طريـق املقاولـني املحليني، 
وإن املعونـة اخلارجيـة تعمـل فقـط عـىل تسـهيل هـذه 
البنـاء  مـواد  توفـر  مـن  التأكـد  خـالل  مـن  العمليـة 
مقابـل،  بـدون  أو  بسـعر معقـول  املحليـة  واخلـرات 
وهـذ التوجـه يفضـل اسـتخدامه يف املناطـق الريفية أو 
يف مناطـق الضواحـي، والتي مـا زال السـكان يقومون 
فيهـا ببنـاء بيوهتم بأنفسـهم كوضـع طبيعـي، والركيز 
وتطويـر  حتسـني  عمليـة  عـىل  يكـون  احلالـة  هـذه  يف 
عمليـة البنـاء، وحتسـني نوعيـة املـواد وتدريـب العامل 
املحليـني، وخاصـة يف املناطـق التـي تكـون فيهـا مواد 
البنـاء والنظـام اإلنشـائي جـزءًا مـن املشـكلة ونقطـة 
ضعـف يف املبـاين يف مواجهـة الكـوارث، ويشـابه هذا 
النظـام يف فلسـطني مفهـوم العونة يف القـرى التي يقوم 
بعضـًا إلمتـام  بعضهـم  بمسـاعدة  السـكان  بموجبهـا 
رجـاًل  ‘‘إن  فتحـي:  حسـن  املعـامري  ويقـول  البنـاء. 
واحـد ال يسـتطيع أن يبنـي بيتـًا بمفـرده، لكـن عـرشة 
بعضهـم  مـع  منـازل  عـرشة  بنـاء  يسـتطيعون  رجـال 

البعـض’’.

إعــادة  عمليــات  يف  احلريــة  االســتدامة    .8.3
اإلعــامر:

 لتحقيـق االسـتدامة احلرضيـة يف خطـط إعـادة 
وتقليـل  واملمتلـكات  األرواح  محايـة  جيـب  اإلعـامر 
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اخلسـائر يف الكـوارث املقبلـة واحلفـاظ عـىل املصـادر 
وعـدم اسـتنزافها، وحفـظ حق األجيـال القادمـة فيها 
وحتسـني قـدرة املجتمـع عـىل االسـتمرار. ومـن أجل 
التعامـل  يتـم  أن  مـن  بـد  االسـتدامة ال  حتقيـق هـذه 
واالقتصاديـة  احلرضيـة  البيئـة  مكونـات  كل  مـع 
واالجتامعيـة، وكلـام زاد التداخـل بـني هـذه املكونات 
تـزداد قـدرة املجتمـع عىل االسـتدامة. الشـكل )13(.

9.3.  نامذج تطبيق مشاريع إعادة اإلعامر 
والطريقـة  األسـلوب  اختيـار  يتـم  أن  بعـد 
ملشـاريع  والتصاميـم  والتخطيـط  التمويـل  ومصـادر 
إعـادة اإلعـامر؛ تكـون اخلطـوة التاليـة هـي عمليـات 
األفضـل  النمـوذج  اختيـار  ويتـم  والتنفيـذ،  التطبيـق 
كحجـم  العوامـل؛  مـن  جمموعـة  دراسـة  عـىل  بنـاء 
الدمـار واألرضار، وطريقـة وتقنيـات البنـاء يف املنطقة 
االقتصاديـة  املجتمـع  قـدرة  إىل  إضافـة  املسـتهدفة، 
والتقنيـة واالجتامعيـة، ومقـدار الوقـت واجلهـد الذي 
حتتـاج إليـه عملية إعادة اإلعـامر، ومن أهـم النامذج يف 

اإلعـامر: إعـادة  عمليـات 
تطبيـق  نـامذج  أحـد  ‘‘املقاولـون’’:  نمـوذج  أ- 
مـع  التعاقـد  هـو  اإلعـامر  إعـادة  مشـاريع  وتنفيـذ 
رشكات مقـاوالت كبـرية سـواء كانت حمليـة أو عاملية، 
ويتـم اسـتخدام هـذا النمـوذج ألنـه يعتـر األسـهل 
املنـازل واملبـاين وإعـادة  واألرسع، مـن أجـل إعـداد 
املجتمـع إىل الوضـع الطبيعـي وتفـادي زيـادة املعانـاة 
اإلنسـانية وإنشـاء عـدد كبـري مـن املبـاين بمواصفـات 

عاليـة ووقـت رسيـع نسـبيًا. 
ب- نمـوذج البنـاء الـذايت: يعمـل هـذا النموذج 
عـىل متكـني أفـراد املجتمـع مـن القيـام بأعـامل إعـادة 
البنـاء بأنفسـهم، ويعتـر هـذا التوجـه جيدًا عنـد توفر 
العاملـة وتصميـم املنازل البسـيط نسـبيًا، إضافـة إىل أن 
املجتمـع بشـكل تقليـدي يبنـي منازلـه بنفسـه، وفيـه 
يتـم تنظيـم األعـامل بواسـطة العائلـة بشـكل رئيـي، 
وينحـر دور اجلهـات الرسـمية أو اخلارجيـة بتزويـد 
البنـاء أو خـرات معينـة أو الدعـم املـايل، ويف  مـواد 
هـذه الرامـج قـد تتعامـل اجلهـات اخلارجيـة بشـكل 
مبـارش مـع اجلهـات املسـتفيدة أو يتـم التعامـل معهـا 
مـن خـالل مؤسسـة أو هيئـة للتنسـيق أو مـن خـالل 
اجلهـات الرسـمية احلكوميـة )الـوزارات، البلديـات، 
املحافظـات(، ويف بعـض هـذه املشـاريع قـد تسـاهم 
الفئة املسـتهدفة ماليًا بشـكل جزئـي يف تكلفة املرشوع، 

باإلضافـة إىل املسـامهة يف العاملـة. 
شـبيه  النظـام  هـذا  التعـاوين:  البنـاء  إعـادة  ج- 
كل  بمشـاركة  ولكـن  الـذايت  البنـاء  إعـادة  بنظـام 
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املجتمـع يف عمليـة إعادة اإلعامر بشـكل مبـارش، وهذا 
يعنـي أن يتـم تزويد مواد البنـاء لكل املجتمـع وأن تتم 
عمليـات إعـادة البنـاء بواسـطة كل املجتمـع وبتنظيـم 
منهـم وبمتابعـة من جهة أخرى سـواء كانـت حكومية 
أو غـري حكوميـة، وهيـدف هـذا النمـوذج إىل تقويـة 
العالقـات بـني أفـراد املجتمـع إذا تـم إدارتـه بشـكل 
جيـد ويسـاعد يف حتسـن صحـة النـاس النفسـية بعـد 
احلـرب أو الكارثة ويسـهل إعـادة اندماجهـم يف احلياة 
أنـه يسـاعد يف  بتأديـة دور مهـم وفاعـل، إضافـة إىل 
تبـادل اخلـرات وتوزيعهـا بحيث يقـدم كل فرد اخلرة 
التـي يملكهـا، وبذلـك يضمـن مسـاعدة الفقـراء ألن 
هـذا النمـوذج يتطلـب تنظيـم العمـل بشـكل مجاعـي 
وليـس باالعتامد عـىل مؤسسـات أو جهـات أخرى أو 
يعتمـد عـىل العائلة واألصدقـاء، ويتطلـب ذلك درجة 
عاليـة من املشـاركة املجتمعيـة؛ لذلك حيتـاج إىل درجة 
عاليـة مـن التنظيم وعالقـات جيدة بني أفـراد املجتمع 
وأن يتـم االتفـاق والتفاهـم عـىل كل يشء قبـل البـدء 
بالعمـل، والتأكـد من تبـادل املنفعـة العادلـة للجميع. 

4. حاالت دراسية إلعادة اإلعامر
1.4. جتربة إعامر حارة حريك - بريوت

هـي جـزء مـن الضاحيـة اجلنوبيـة يف بـريوت - 
لبنـان، تقع شـامل غرب مطـار رفيق احلريـري الدويل، 
وتعتـر حـارة حريـك مـن املناطـق اجلميلـة بعمراهنـا 
قـام   2006 متـوز  حـرب  ويف  املتميـزة،  وشـوارعها 
الطـريان احلـريب اإلرسائيـيل بتدمـري املنـازل السـكنية 
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واملبـاين التجاريـة واإلداريـة إضافـة إىل تدمـري البنيـة 
التحتيـة للحـارة الشـكل )14(. 

 1.1.4. آثار حرب متوز عىل حارة حريك 
أدى اهلجـوم اإلرسائيـيل عىل مناطـق متعددة من 
لبنـان وخاصـة يف منطقـة الضاحيـة اجلنوبيـة ومنطقـة 
حـارة حريـك إىل تـرضر البنيـان السـكني والتجـاري 
والبيئي بشـكل كبري الشـكل )15(. فقد دمـر العدوان 
مـا يقـرب مـن 265 مبنـى بشـكل كامـل أو تعـرض 
حـوايل  كامـل  بشـكل  دمـر  وقـد  الشـديد،  للـرضر 
3119 وحـدة سـكنية و1160 وحـدة جتارية، وخلف 

عرشيـن ألف مـرشد فقـدوا مسـاكنهم. 
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2.1.4. إعداد خمططات إعادة البناء: 
وضـع )فريـق عمـل حـارة حريـك( يف وحـدة 
إعـادة اإلعـامر يف قسـم اهلندسـة املعامريـة والتصميـم 
كان  اإلعـامر  إعـادة  وثيقـة  األمريكيـة  اجلامعـة  يف 
مـن  جمموعـة  ووضـع  املشـاكل  حتليـل  منهـا  اهلـدف 
مـن  جمموعـة  عـن  عبـارة  وهـي  املقرحـة  احللـول 
خطـط  إلعـداد  إطـارًا  بوصفهـا  التوجيهيـة  املبـادئ 
وخمططـات وبرنامـج وأهـداف لتنفيـذ عمليـة إعـادة 
اخلرائـط  ثـالث جمموعـات مـن  متمثلـة يف  اإلعـامر، 
والـرشح البسـيط، وتعـرض اخلرائـط األوىل الوضـع 
املحيطـة،  لألنـامط  حتليـاًل  تعـرض  والثانيـة  القائـم، 
التدخـل  اقراحـات  فتعـرض  الثالثـة  املجموعـة  أمـا 
يف عمليـة إعـادة اإلعـامر يف املنطقـة، وقـد بـدأت هذه 
حتليـاًل  تضمنـت  للمنطقـة  مفصـل  بتحليـل  العمليـة 
التاريـخ  حسـب  األحيـاء  وفـرز  للمنطقـة  تارخييـًا 

الزمنـي، وحتليـل املكونـات واالرتفاعـات، والتاريـخ 
الشـوارع  وحركـة  واالسـتخدامات،  الزمنـي، 
)فـواز وغنـدور، 2007(. وتـم صياغـة املخططـات 
لعمليـة  والـرؤى  االقراحـات  وتقديـم  والتصاميـم، 
طـراز  أحسـن  عـىل  ُدمـر  مـا  لتعيـد  اإلعـامر  إعـادة 
وضمـن رشوط ومواصفـات معتمدة، وقـد كان هناك 
أكثـر مـن صيغـة ورؤيـا مطروحة إلعـادة إعـامر حارة 
حريـك، يشـكل جمموعهـا خمطًطـا شـبه شـامل تتوافر 
التـي  الرئيسـية  املتطلبـات  مـن  جمموعـة  خاللـه  مـن 
مـن الواجـب أخذهـا يف احلسـبان عند إعـداد املخطط 
اجلامليـة  والناحيـة  العامـة،  السـالمة  مثـل:  النهائـي 
والبيئيـة، وحتسـني نوعية الفراغـات العامـة واخلاصة، 
واعتبـار جمموعـة مـن العوامـل املكانيـة واالجتامعيـة 
والقانونية والسياسـية واملرافق العامـة، وتوفري مواقف 
وإعـادة  املـرور،  ازدحـام  مشـكلة  وحـل  سـيارات، 
دراسـة قانـون البنـاء وتطويـره، ودراسـة املشـكالت 
البنـاء  خمالفـات  مثـل:  حلهـا  عـىل  والعمـل  السـابقة 
ومشـاكل  والعقـارات  األرايض  وملكيـات  السـابقة 
اإلضـاءة والتهويـة واملنظر العـام وحركة السـيارات.. 

)www. jihadbinaa2006. org, 2009(

3.1.4. مبادئ وثيقة إعادة اإلعامر: 
تأمـني رسعـة إعـادة توزيـع النازحـني ضمن   .1
النسـيج  عـىل  للحفـاظ  إلقامتهـم  اجلغـرايف  احلّيـز 

احلـرب.  قبـل  القائـم  االجتامعـي 
وتوفـري  العامـة،  الفراغـات  نوعيـة  حتسـني   .2
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األماكـن العامـة بوصفهـا حاجـة ملحـة ملسـاكن ذوي 
املحـدود.  الدخـل 

موازنـة احتياجـات حركـة املركبـات وحركة   .3
املشاة. 

توفـري إمكانيـة احلصول عىل اإلضـاءة الكافية   .4
والتهويـة الطبيعيـة يف وحدات السـكن اخلاصة. 

السـيارات  ملواقـف  كافيـة  مسـاحة  توفـري   .5
والتجاريـة(.  السـكنية  األحيـاء  الركـن يف  )خيـارات 

)16( الشـكل 
بـني  تعاونًيـا  جهـًدا  اإلعـامر  إعـادة  جعـل   .6
القطـاع العـام، والسـكان والعاملـني الذيـن جيـب أن 

اإلعـامر.  إعـادة  مهـام  يتولـوا 

الشـكل رقـم  16:  إعـادة تنظيـم مواقـف السـيارات التـي عىل 

الشارع  مسـتوى 

4.1.4. طريقة العمل والتنفيذ:
وضعـت جمموعـة مـن السياسـات العامـة يلتزم 
 www. Waad-rebuild.(  :هبـا منفـذو املـرشوع وهـي

)com

 .2 املـرشوع.  إنجـاز  يف  القصـوى  الرسعـة   .1
االلتـزام   .3 العامـة.  السـالمة  رعايـة  مبـدأ  اعتـامد 
الكامـل باجلوانـب القانونيـة. 4. اعتـامد مبـدأ التكامل 

الرسـمية. واجلهـات  البلديـات  مـع 

5.1.4.  إعداد املخططات:
أ- إعـداد خرائـط التحليـل التارخيـي: يف البدايـة 
تـم إعـداد خمططـات حتليـل تارخيـي للمبـاين واحلقب 

التارخييـة لفهـم أفضـل للمنطقـة وتارخيهـا وهويتها.
قبـل  الطبيعيـة:  والتهويـة  اإلضـاءة  حتليـل  ب- 
عـام 2006 كانـت كثافة املبـاين يف املنطقة عاليـة جدًا، 
إىل  أدى  ممـا  وهـو  للمبـاين،  عـال  ارتفـاع  إىل  إضافـة 
التأثـري عـىل نوعيـة اإلضـاءة والتهويـة الطبيعية سـواء 
كان ذلـك يف الفراغـات العامـة أو اخلاصـة وتم وضع 
جمموعـة مـن احللـول من أجل حتسـني نوعيـة اإلضاءة 
سـواء كانـت يف املبـاين أو املناطـق العامـة، وتـم أيضـًا 
مراعـات عـدم حجب املبـاين لضـوء الشـمس بعضها 
عـن بعـض مـن خـالل جمموعـة مـن احللـول، كزيادة 
االرتـدادات بحيـث تبتعـد املبـاين بعضهـا عـن بعض 
وحتديد نسـبة ارتفـاع املبنـى إىل عرض الشـارع بحيث 
ارتفـاع  خفـض  خـالل  مـن  أو  الربـع،  عـن  تقـل  ال 
املبـاين، أو فصلهـا بعضهـا عن بعـض. الشـكل )16(
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خرائط التدخل يف املنطقة وإعادة التصميم: ●
1- تغيـري أنـامط السـري وإعـادة توجيـه حركـة 
املـرور إىل خارج املنطقـة بحيث يتم التقليـل من حركة 
املـرور داخـل املناطـق السـكنية وخاصـة الشـاحنات 
دراسـة  إعـادة  تـم  لذلـك  احلجـم؛  كبـرية  التجاريـة 

املنطقـة.  الشـوارع يف  وتنظيـم وتصنيـف 
خـرضاء  مفتوحـة  مسـاحات  شـبكة  خلـق   -2
تتضمـن مسـاحات عامـة وشـوارع خـرضاء خمصصـة 
كليـًا أو جزئيـًا للمشـاة ومبـان مشـجرة، تتكـون هـذه 

الشـبكة مـن حمـور مركـزي أخـرض. الشـكل )17(.
3- حتسـني رشوط ركـن السـيارات مـن خـالل 
املخصصـة  املسـاحات  مـن  متعـددة  أشـكال  تأمـني 
للمواقـف، بحيـث تـم إنشـاء مواقف خاصة للسـكان 
حتـت املباين التي يتم إعـادة إعامرها، أو مواقف سـفلية 

أو قطـع أراض  العامـة،  الشـوارع والسـاحات  حتـت 
واسـعة ختصـص مواقـَف، أو مواقـف عـىل مسـتوى 
الشـارع تكـون خمصصـة للسـيارات العابـرة للشـارع 
وتكـون جمهـزة لتناسـب ذوي االحتياجـات اخلاصـة، 

ومواقـف مـزودة بعـدادات عـىل مسـتوى الشـارع.
للشـوارع  تصميـم  إعـادة  عمليـة  متـت   -4
أثـاث  عنـارص  توزيـع  وإعـادة  العامـة  والفراغـات 
الشـوارع وتوزيـع العنارص اخلرضاء يف هذه الشـوارع، 
إضافـة إىل إعـادة تنظيـم مواقـف السـيارات التـي عىل 
مسـتوى الشـارع وحتديدها وأشـكاهلا. الشـكل )18( 
5- متـت إعادة توزيع شـبكة املرافق واملسـاحات 
العامـة يف املنطقـة بحيـث يتـم توزيعهـا بشـكل عـادل 
هـذا  يف  التـوازن  بعـض  وحتقيـق  املناطـق،  كل  عـىل 

التوزيـع.
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ــة إعــادة إعــامر حــارة  6.1.4.  االســتفادة مــن جترب
حريــك

عـىل  تعمـل  دراسـات  إعـداد  عـىل  العمـل   -1
إضافـة  والفـرص  القـوة  ومكامـن  الفـرص  حتديـد 
إىل التهديـدات ومكامـن الضعـف، مـن أجـل تعزيـز 
عمليـات  يف  السـلبيات  وجتـاوز  وجتنـب  اإلجيابيـات 

اجلديـدة.  اإلعـامر  إعـادة 
ودراسـات  خرائـط  إعـداد  عـىل  العمـل   -2
واعيـة وعـىل قدر عـال مـن املسـؤولية تراعـي املايض 
واحلـارض واملسـتقبل وتتضمـن احتياجـات اإلنسـان 
االجتامعيـة والثقافيـة إىل جانـب االحتياجـات املادية. 

وخصوصـًا  الشـعبية  املشـاركة  رضورة   -3
املختصـني وإعـداد االسـراتيجيات لضـامن نجاحها. 
إجيـاد  ثـم  ومـن  السـابقة  املشـاكل  حتليـل   -4
إعـادة  وعمليـات  التخطيـط  عمليـة  يف  هلـا  حلـول 

اجلديـدة.  اإلعـامر 
5- العمـل عـىل إعـداد مبـادئ إلعـادة اإلعـامر 
تكـون بمنزلـة مبـادئ توجيهيـة يف إطارهـا العـام مـن 
أجـل حتقيق عمليـات إعادة إعامر شـاملة هتتـم بجميع 

اجلوانب بشـكل شـمويل. 
6- إدارة عمليـات إعـادة التنفيذ مـن أجل حتقيق 
أكـر كفـاءة بأقل وقت مـن أجل ختفيف معانـاة الناس 
مـع عـدم إسـقاط االحتياجـات النفسـية واالجتامعيـة 

والثقافيـة بسـبب قلـة الوقت وضغـط العمل.

2.4. جتربة إعادة إعامر خميم جنني 
أنشـا املخيـم عـام 1953م غـرب مدينـة جنـني، 
وتبلـغ مسـاحته احلاليـة 473 دونم ويسـكنه 16446 
الجـئ فلسـطيني نزحـوا من مدهنـم وقراهـم األصلية 
املحتلـة عـام 1948 )قضـاء حيفـا وعني غـزال وجبع 
وعـني حـوض والطنطـورة وغريهـا من قـرى عروس 
منهـا  كل  حـارة   31 إىل  املخيـم  ويقسـم  السـاحل(. 
يسـمى باسـم العائـالت التي تسـكنها )حـارة الدمج، 

إلخ(. حـارة احلواشـيني.. 
الفلسـطينية  املخيـامت  كباقـي  املخيـم  ويتميـز 
بتشـابه اهليـكل العمراين، واالزدحام السـكاين بسـبب 
زيـادة عـدد السـكان وثبـات مسـاحة املخيم وتقسـيم 

الشـكل رقـم 18:  التوزيـع والتصنيف اجلديد لدرجة الشـوارع 

فـواز وغنـدور  املصـدر:  املسـاحات اخلـراء -  واسـتحداث 

2007
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ونوعيتهـا  الضيقـة  الداخليـة  والفراغـات  الشـوارع 
السـيئة، وقلـة املرافـق العامـة والبنيـة التحتيـة أو عدم 
وجودهـا، باإلضافـة إىل االفتقـار للتخطيـط املسـتقبيل 

 .)19( الشـكل 

1.2.4. آثار اجتياح املخيم 12 نيسان 2002م 
ضمـن  املخيـم  اإلرسائيـيل  االحتـالل  اجتـاح 
الغربيـة، هبـدف  الضفـة  الواقـي( يف  السـور  عمليـة( 
وهـدم  ومؤسسـاهتا،  الفلسـطينية  السـلطة  تقويـض 
يعـاين  الفلسـطيني  الشـعب  وجعـل  التحتيـة  البنيـة 
االجتيـاح  وأسـفر  الفلسـطينية،  املقاومـة  بسـبب 
حيـث  املخيـم  يف  احلرضيـة  للبيئـة  كبـري  تدمـري  عـن 
تـم تدمـري مـا يقـارب 10% منـه إضافـة إىل تعـرض 
يف  بـام  البالـغ،  للـرضر  املخيـم  مناطـق  مـن  العديـد 

واملـدارس الصحـة  ومكتـب  الصحـي  املركـز  ذلـك 
.)www. isesco. org & www. un. org(

●  50 مـن  أكثـر  استشـهاد  اإلنسـانية:  اآلثـار 
شـخصًا وإصابـة عـدد كبـري بجـروح خمتلفـة وترشيد 
أكثـر مـن 4000 شـخص وزيـادة املعانـاة اإلنسـانية 
وترشيـد  للمبـاين  واجلزئـي  الكامـل  التدمـري  بسـبب 

السـكان. 
تدمـري  ●  )19( الشـكل  الفيزيائيـة:  اآلثـار 

تـم مسـح مناطـق  الفيزيائيـة حيـث  البنيـة  واسـع يف 
بأكملهـا وتسـويتها بـاألرض، والنتائج أكثـر من 450 
الشـبابيك،  )األبـواب،  أو جزئيـًا  كليـًا  دمـرت  بنايـة 
إعـادة  إىل  بحاجـة  وأصبحـت  اجلـدران(  األثـاث، 
بنـاء أو إصـالح، وهـي بـام يعـادل750-800 شـقة 
وباملحصلـة  جتـاري،  حمـل   150 مـن  وأكثـر  سـكنية 
فـإن جممـوع املبـاين املتـرضرة كان 1400 مبنـى ما بني 
تدمـري كيل أو جزئـي أو بحاجـة إىل إصـالح داخـيل.

  )www. jenininquiry. org( 
األثـر عـىل البنيـة التحتيـة: تـم تدمـري معظـم  ●

وشـبكة  الشـوارع  مـن  املخيـم  يف  التحتيـة  البنيـة 
الصحـي،  الـرف  وخطـوط  وامليـاه  الكهربـاء 
وتدمـري80 مؤسسـة مـن مؤسسـات املجتمـع املـدين 
إىل  إضافـة  واالجتامعيـة،  الصحيـة  للخدمـات 
النـادي الريـايض ومقـر األونـروا والعيـادة الصحيـة 
خدمـات  جلنـة  ومقـر  جزئـي  بشـكل  هلـا  التابعـة 
املخيـم  شـؤون  إدارة  عـن  املسـؤولة  جنـني  خميـم 

.)www. thejenininquiry. org(
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األثر النفـي واالجتامعي: أثرت االجتياحات  ●
عىل النسـيج االجتامعي، حيـث زاد الدمار احلاصل من 
مشـكلة الفقـر والبطالة وتفاقم املشـكالت االجتامعية، 
للسـكان،  النفسـية  الصحـة  عـىل  التأثـري  إىل  إضافـة 
واخلـوف  والقلـق  لألطفـال  النفسـية  )الصدمـات 
واالكتئـاب، إضافـة إىل اإلذالل املتعمـد الذي مارسـه 
االحتـالل )تقريـر جلنـة حتقيق خميـم جنـني، 2002(.

يف  اإلعــامر  وإعــادة  اإلغاثــة  عمليــات   .2.2.4
املخيــم:

قامـت وكالـة األمـم املتحـدة بعمليـات اإلغاثـة 
السـكان  عـىل  والـرشاب  الطعـام  )توزيـع  األوىل 
واملرشديـن، وتزويدهـم باملسـاكن املؤقتـة وبنـاء 100 
عـدم  بسـبب  بسـيطة  لفـرة  إال  تسـتعمل  مل  خيمـة( 
وعـدم  واملطـر،  البـارد  اجلـو  يف  للسـكن  مالءمتهـا 
توفـر البنيـة التحتيـة الالزمـة لذلـك انتقـل السـكان 
يف  أو  جنـني  يف  واألصدقـاء  األقـارب  عنـد  للسـكن 
القـرى املجـاورة إىل أن قامـت جلنة إعادة إعـامر املخيم 
باسـتئجار شـقق يف مدينـة جنـني وبتمويل مـن اهلالل 
األمحـر اإلمـارايت إلسـكان املرشديـن ريثـام يتـم إعادة 

)20( الشـكل  منازهلـم.  إعـامر 

3.2.4.  تشكيل جلنة إعادة إعامر خميم جنني:
 تشـكلت اللجنـة مـن جمموعـة مـن املهندسـني، 
واألطبـاء، واألسـاتذة، مـن سـكان املخيـم وبالتعاون 
والتنسـيق مـع وكالـة األمـم املتحـدة واهلـالل األمحـر 

املصـدر األونـروا.  أقامتـه  الـذي  املخيـم   )20( الشـكل 

)www. mfa. gov. il(

اإلعـامر  إعـادة  مهمـة  وإنجـاز  لتنسـيق  اإلمـارايت، 
املمولـة  املؤسسـات  بـني  تواصـل  حلقـة  ولتكـون 
 )www. thejenininquiry. org( املترضريـن.  والسـكان 

4.2.4. إعداد خمططات إعادة إعامر املخيم 
نقابـة  بواسـطة  إعـامر  إعـادة  خمططـات  أعـدت 
السـكان،  ملطالـب  اسـتجابة  األردنيـني،  املهندسـني 
)www. aawsat. com(  إلعـادة إعـامر املخيـم كـام كان، 
ولكـن اعـرض االحتـالل اإلرسائييل عليها ألسـباب 
وطمـس  املخيـم  معـامل  إخفـاء  يف  منـه  ورغبـة  أمنيـة 
أرض جمـاورة  قطعـة  تـم رشاء  لذلـك  العـودة،  حـق 
لتوسـعته، وتوفـري طـرق وشـوارع واسـعة  للمخيـم 
وختفيف مشـكلة االزدحـام وحل املشـاكل التي كانت 
موجـودة يف املخيـم من قبـل مثل: سـوء التهويـة وقلة 
وصـول اإلضـاءة ومشـاكل البنيـة التحتيـة والـرف 
الصحـي وقلـة املسـاحات العامـة واخلـرضاء وتـردي 
البيئـة الفيزيائيـة. حيـث تـم حـل املشـاكل السـابقة يف 
اهليـكل العمـراين للمخيـم مـع احلفـاظ عـىل طابعـه، 
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وحتسـني نوعيـة الفراغـات اخلارجية وتنظيمهـا وزيادة 
زيـادة  هبـدف  املخيـم  يف  الداخليـة  الشـوارع  عـرض 
حجـم الفراغـات وحتسـني نوعيـة اإلضـاءة والتهويـة 
للمنـازل وتقليـل نسـبة كثافـة البنـاء، والتخلـص مـن 
الضيقـة  واألزقـة  بالطـرق  املليئـة  العشـوائية  املناطـق 
وغـري املنظمة، وإعـادة تنظيـم وتوزيع املباين وتوسـيع 
الطـرق واألزقـة، بطريقـة تضمـن حصوهلا مجيعـًا عىل 
إعـادة  خمططـات  هتمـل  ومل  مناسـبة.  وإضـاءة  هتويـة 
إعـامر املخيـم هويـة املخيـم، والصـورة العامة لـه، بل 
حافظـت عـىل طابـع املخيـم، لكـن عملـت عـىل حل 
املشـاكل القديمـة التـي كانـت موجودة فسـهلت حياة 
النـاس ورفعـت مسـتوى البيئـة الفيزيائـي والصحي. 

 )21( الشـكل 

5.2.4.  مراحل إعادة إعامر املخيم:
املرحلـة األوىل: مرحلـة إزالـة الـردم، وشـملت 
هـذه املرحلة إزالـة أنقاض املبـاين التي دمـرت، إضافة 
بشـكل  تـرضرت  التـي  البيـوت  إصـالح  إعـادة  إىل 
جزئـي، واسـتمرت هـذه الفـرة سـنة كاملـة بسـبب 
تكـرار االجتياحات وتوقـف العمل إضافـة إىل وجود 

خملفـات مـن األلغـام. 
املرحلـة الثانيـة:  العمل يف املنطقـة املدمرة وقطعة 
األرض املجـاورة التـي تـم رشاؤهـا لتوسـعة املخيـم، 
ويبلـغ مسـاحتها 14. 25 دونم وبلغ عدد الشـقق التي 
تـم إخراجهـا من املخيـم 120 شـقة. وتـم حتديد مدة 
هـذه املرحلة بسـنة، وتم تقسـيم عملية إعـادة البناء إىل 
وحـدات كل وحـدة تتكـون مـن مخسـة منـازل بحيث 
يتـم العمـل عـىل بنائهـا معـًا، ومـن ثـم يتـم تسـليمها 
إىل أصحاهبـا ليقومـوا بتشـطيبها داخليًا عـىل طريقتهم 
بـإرشاف األونـروا ومتويل اإلمـارات العربيـة املتحدة، 
وقـد تم التأسـيس اإلنشـائي هلذه املبـاين لتحتمل أربعة 
طوابـق، وتـم تصنيف الشـقق حسـب املسـاحة وعدد 
أفـراد األرسة بحيـث تكـون متناسـبة، وهبـذا يكـون 
هنـاك حـل ملشـكلة األزمـة السـكنية يف املخيـم، وتـم 

تقسـيم الشـقق حسـب املسـاحات التالية:

 

واإلضافـات  اإلعـامر  بعـد  جديـدة  منطقـة   )21( الشـكل 

)http://www. jenininquiry. org( املصـدر  العشـوائية 
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اجلدول الرقم  3:  تصنيف الشـقق حسـب املسـاحة وعدد أفراد 

)http://www. jenininquiry. org( األرسة،  املصدر

ــم  ــامر خمي ــادة إع ــة إع ــن جترب ــتفادة م 6.2.4. االس
ــني: جن

نتائـج خطـة إعـادة اإلعـامر حققـت مطالـب   .1
البنـاء  الفيزيائيـة ونوعيـة  البيئـة  ناحيـة  السـكان مـن 
العمرانيـة  البيئـة  وحتسـني  اجلديـدة  والفراغـات 
البنيـة  الشـوارع،  الرطوبـة،  التهويـة،  )اإلضـاءة، 
اخلـرضاء(. املسـاحات  العامـة،  اخلدمـات  التحتيـة، 
احلفـاظ عـىل هويـة املخيـم وطابـع التشـكيل   .2

العمـراين مـع حـل كثـري مـن املشـكالت السـابقة. 
عـدم مراعـاة توزيـع ملكيـات سـكان املخيم   .3
خلق مشـاكل حتديد املسـاحات وعـدد األدوار وحجم 

مـا متلكـه كل عائلة. 
املشـاكل اإلدارية الناجتة عـن أصحاب النفوذ   .4
ومـن هلم تأثـري يف الفاعلني يف عمليات إعـادة اإلعامر. 
عـدم مراعـاة توزيع الشـقق السـكنية اجلديدة   .5
مـع حجـم العائلـة واملسـاحات اململوكـة يف السـابق، 
)هنـاك عائلـة صغـرية ولكنهـا كانـت متلـك بيتـًا أكر 

والعكـس(. 

 املساحة عدد الشقق 

 ١٥٠ شقة واحدة ١

 ١٧٥ ناشقت ٢

 ٢٥٠ ثالث شقق ٣

 ٣٧٠ شقق أربع ٤

 ٤٨٠ شقق مخس ٥

 

مشـكلة التجربـة شـعورية لكبـار السـن مـن   .6
الشـباب  عكـس  باملـكان  عاطفيـًا  االرتبـاط  حيـث 

اجلديـد.  الواقـع  مـع  تكيفـوا  الذيـن  والصغـار 
األول: اإلضافـات العشـوائية اجلديـدة للبيئة   .7
املبنيـة بعـد انتهـاء املـرشوع من قبـل السـكان كاقتطاع 
جـزء مـن الشـارع أو بنـاء رصيف أمـام املنـزل أو بناء 

دور جديـد ال يتبـع نظـام املخيم. الشـكل )21(. 

3.4.  جتربة إعادة إعامر غزة )2009-2008( 
ومـا  غـزة  قطـاع  املطبـق عـىل  احلصـار  يف ظـل 
خّلفتـه االجتياحـات الصهيونية املتكـررة والتي تبعتها 
مبـارشة احلـرب األخـرية عـىل قطـاع غـزة )2008-
2009( مـن دمار واسـع يف القطاعـات العمرانية كافة 
بدائـل  واإلسـكان  العامـة  األشـغال  وزارة  وضعـت 
ممكنـة عـدة إلعـادة اإلعـامر ولتخفيـف املعانـاة عـن 
املترضريـن وتعزيـًزا لصمودهـم ومواجهـة خمططـات 
االحتـالل التـي تسـعى لتهجـري السـكان مـن املناطق 
التـامس الرشقية والشـاملية لقطـاع غزة لتصبـح مناطق 
خاليـة ختدم أمـن االحتـالل. واسـتندت هـذه البدائل 

إىل حموريـن مهمـني:
 األول: محايـة وترميـم املبـاين املتـرضرة وإعـادة 
احلكومـة  مـن  مشـرك  وبتمويـل  إليهـا،  سـكاهنا 
خرييـة.  ومجعيـات  دوليـة  ومؤسسـات  الفلسـطينية، 
تدمـريًا  املدمـرة  املسـاكن  إعـامر  إعـادة  الثـاين:   
كليـًا بطريقة البنـاء بنظام ‘‘الوحدة النـواة’’ الذي القى 
ترحاًبـا مـن قبل املترضريـن واجلهـات الداعمة إلعادة 
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غزة.  إعـامر 

1.3.4.  البدائل املمكنة إلعادة اإلعامر:
مبـارش  وبعدهـا  احلـرب  أثنـاء  الـوزارة  قامـت 
الكليـة  واألرضار  الدمـار  حـاالت  مجيـع  بحـر 
واجلزئيـة الناجتـة، حيـث بلغ عـدد الوحدات السـكنية 
املهدمـة كليـًا حـوايل 3800 وحـدة، وعـدد السـكان 
الذيـن فقـدوا مأواهـم حـوايل 25000 فـرد. ونتيجـة 
للحصـار الظـامل عىل القطـاع ولعدم وجود مـواد البناء 
األساسـية، مـع عـدم توفـر التمويـل الـكايف والـالزم 
أي جهـة  أو  احلكومـة  تتمكـن  مل  اإلعـامر،  لعمليـات 
أخـرى مـن املبـارشة يف إعـادة بنـاء مـا خلفتـه احلرب 
مـن الوحـدات السـكنية املهدمـة، أو املتـرضرة جزئًيا. 

 .)22( الشـكل 

 

الشـكل رقـم  22:  صـور الدمـار الناتـج عـن حـرب 2008-

2009، املصـدر: اجلزيـرة نـت

وهـو مـا أدى إىل تدهـور احلالـة اإلنسـانية للمرشديـن 
اجلـدد. لذلـك طرحـت الـوزارة بعض البدائـل إلجياد 
املأوى املناسـب للمترضريـن يف ظل اسـتمرار احلصار 

عـىل القطـاع، وهي:
البنـاء بالطـني: وتعتـر املبـاين الطينيـة مبـاين   .1
الـرأيس  أو  األفقـي  للتوسـع  قابلـة  وغـر  مؤقتـة 
باإلضافـة ملحدوديـة املسـاحات وأثرهـا النفـي وهي 

واإلزالـة.  اإلنشـاء  يف  مكلفـة 
رشاء شـقق: مع وجـود األزمة املالية وشـحة   .2
الوحـدات السـكنية يف القطـاع فـإن هـذا احلـل غـري 

. ممكن
حـل  وهـذا  اخليـام:  بـدل  كرافانـات  توفـري   .3
مؤقـت لالنتقـال إىل احلـل الدائـم وهـي غـري متوفـرة 

االسـترياد. وصعبـة 
نقديـة: وهلـا  تعويضـات  املترريـن  تسـليم   .4
مسـاوئ وأخطار من حيـث إنفاق املبالـغ دون اإلعامر 
واألنظمـة  والتوجهـات  للخطـط  املخالـف  البنـاء  أو 

والقوانـني املعمـول هبـا.     
 :)Core Unit( .النـواة الوحـدة  بنظـام  البنـاء   .5
حيـث إن 1550 وحـدة مـن 2800 وحـدة املدمـرة 
للتوسـع  ومؤسسـة  واحـد  طابـق  مـن  مكونـة  كليـًا 
الـرأيس ومسـاحتها صغـرية )حـوايل 110م2( حيـث 
تـم اقـراح العمل بنظـام الوحـدة النواة بحيـث يكون 
البنـاء قاباًل للتوسـع الـرأيس واألفقي وتأوي السـكان 
يف منازهلـم دون تركهـا، وقـد تـم تنفيذ املرحلـة األوىل 
منهـا يف منطقـة عزبـة عبد ربة بطريقة سـهلة مـع توفري 
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الشـكل رقـم  23:نموذج البنـاء بالوحدة النـواة- املصدر املني 

يوسـف،إعامر قطاع غزة باسـتخدام الوحدة السـكنية النواة

يف املـواد واملعـدات نتيجـة توفـر اإلسـمنت واخلشـب 
مـن  املـزال  التسـليح  وحديـد  والـركام  واألملنيـوم 

األنقـاض.

2.3.4.  آلية إعادة اإلعامر:
كانـت األولويـة للمباين املهدمـة كليًا وخاصة   .1
تلـك املكونـة مـن طابـق واحـد والتـي تنطبـق عليهـا 

التالية.  املعايـري 
املبـاين التـي كانت مقامـة عـىل أرض ‘‘ملكية   .2
خاصة’’ وليسـت تعديـات عىل أراض تابعـة لألوقاف 

احلكومة.  أو 
املبـاين التي كانـت وقت بداية احلـرب مأهولة   .3

بالسـكان وليست خالية. 
املباين املوجـودة يف املناطـق احلدودية ومناطق   .4
االجتياحـات لتعزيـز صمـود األهـايل مـع العلـم بـأن 
كثـريًا مـن املبـاين املوجـودة يف تلـك املناطق هـي مبان 
ذات طابـق أريض فقـط، وهـو مـا يشـجع عـىل إعـادة 

بنـاء تلـك املبـاين يف هـذه املرحلة. 
جمموعـة  يف  تكـون  والتـي  املتقاربـة  املبـاين   .5
جتمعـات سـكانية مـع احلـرص عـىل توفـري اخلدمـات 
بالتنسـيق  التحتيـة’’  ‘‘البنيـة  هلـا  الالزمـة  واملرافـق 

البلديـات.  مـع  والتعـاون 

3.3.4.  املساحة املقرتحة للوحدة النواة:
بعـد الدراسـة املسـحية للمبـاين السـكنية املدمرة 
كلًيـا تبني أن متوسـط مسـاحة الوحدة السـكنية حوايل 

مسـاحة  املختـص  الفريـق  حـدد  وعليـه  110م2، 
الوحـدة النـواة الشـكل )23( ب 80م2 بحيث تتكون 
مـن غرفتـني وصالة ومطبـخ ومحام، ونوقشـت الفكرة 
مـع عينـات عشـوائية من أصحـاب البيـوت املدمرة يف 
مناطـق رشق غزة وجباليا وشـامل بيـت الهيا، والقت 

واسـعًا.  ترحيبًا 

4.3.4.  تقدير املوازنة املطلوبة هلذه املرحلة:
تـم حسـاب تقديـرات تكلفـة البنـاء عىل أسـعار 
السـوق املحيل خالل تلـك الفرة وباعتبار أن متوسـط 
مسـاحة الوحـدة النـواة حـوايل 80م2 وأن تكلفـة املر 
املربـع مـن البناء تقـدر بحـوايل )300$/م2 )وقدرت 
املكاتـب  بواسـطة  واإلرشاف  التصميـم  تكاليـف 
ومـدة   )$800( بمبلـغ  السـكنية  للوحـدة  اهلندسـية 
اإلنشـاء 6 أشـهر. أي: أن تكاليـف الوحـدة اإلمجاليـة 

.)$24800(
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5.3.4.   االستفادة من املرشوع:
تنفيـذ املرشوع سـيعزز صمـود املواطنني أمام   .1
اإلرهـاب اإلرسائيـيل ويفشـل خمططاهتـم املعاديـة يف 

املناطـق احلدوديـة ويف مناطـق االجتياحـات. 
عنـد بناء 1000 وحدة سـكنية، يكـون قد تم   .2
بنـاء وحـدات سـكنية حلـوايل 44% مـن بيـوت الذين 
‘‘حـرب  دمـر االحتـالل مسـاكنهم بصـورة كليـة يف 
الفرقـان’’ تلك املسـاكن التـي كانت مأهولة بالسـكان 

قبـل العـدوان عـىل قطـاع غزة. 
إيـواء 1000 أرسة، أي عـودة  سـيتم إعـادة   .3

منازهلـم. إىل  فـرد  حـوايل7000 
الوحـدة السـكنية املقرحـة مناسـبة وقـد تـم   .4
املسـاحة  إن  املترضريـن حيـث  املواطنـني  قبوهلـا مـن 
مناسـبة لإليـواء، وسـيكون قـادرًا عـىل التوسـع أفقًيـا 

ورأسـًيا. 
ذات  كليـًا  املهدمـة  املنـازل  خيـدم  املـرشوع   .5
الطابـق الواحـد والتـي يعتـر أصحاهبـا مـن الطبقـة 

الفقـرية. 
إجيـاد فـرص عمـل من خـالل تشـغيل أعداد   .6
كبـرية مـن كل رشائـح املجتمـع املحـيل، حيـث توفـر 
إعـادة  وسـيتم  عمـل.  فرصـة   200000 مـن  أكثـر 
اسـتخدام ركام أنقـاض املبـاين املهدمـة وكذلك حديد 

التسـليح الناتـج عـن عمليـة اإلزالـة.

6.3.4. الوضــع العــام بعــد احلرب األخــرية 2014 
ــادة اإلعامر: ــة إع وعملي

لقـد عانـى اإلقليـم مـن احلـروب املتتاليـة التـي 
شـنتها آلة التدمري االحتاللية اإلرسائيليـة عام 2007، 
 2014 حـرب  تأثـري  أوسـعها  وكان   2014  ،2012
باإلضافـة إىل الكـوارث الطبيعية )الفيضانـات(. ولقد 
أدت احلـرب األخـرية إىل ترشيـد حوايل نصـف مليون 
التـي  بيوهتـم  وفقـدان  اإلقليـم  سـكان  مـن  مواطـن 
دمرهتـا آلة احلـرب )10. 080 مبنى تدمـري كيل و38. 
000 مبنـى تدمـري جزئـي( جعلها غري صاحلة للسـكن 
- حسـب إحصـاءات اهليئـة العربيـة الدوليـة إلعـامر 
غـزة، باإلضافـة إىل تدمري شـامل للبنى التحتيـة لغالبية 
البيـوت  هـذه  املواجهـة-  احلدوديـة  السـكنية  املـدن 
خلفـت حـوايل 2. 5 مليـون طـن مـن الـركام والتـي 
حتتـوي عـىل حـوايل 8000 قذيفـة مدفعيـة ودبابات مل 
تنفجـر- وحتـول أصحـاب هـذه البيـوت إىل مرشدين 
ونازحـني يأملـون يف عمليـة إعـادة اإلعـامر بـأن تعيـد 
هلـم العيـش الكريم عىل أرضهـم وإعادة بنـاء منازهلم، 
وخيشـون أن يصبـح حاهلـم حـال بعـض مـن فقـدوا 
بيوهتم يف احلـروب واالجتياحات العديدة السـابقة ومل 
يتـم إعـادة بنائهـا أو تعويضهـم عنهـا. كـام أن العديـد 
مـن املنشـآت الصناعيـة والتجارية أتـت عليها احلرب 
ودمرهتـا تدمـريًا كليـًا ممنهجـًا، وهـو ما سـاهم يف رفع
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 نسـبة االسـتهالك يف غـزة مـن 50% إىل 100% حيث 
أصبحـت بعـض الصناعات وخاصـة الغذائيـة رمادًا. 
وكـام هـو احلـال لقطـاع الزراعة فـإن تدمـري األرايض 
الزراعيـة وحماصيلهـا من اخلضار وبعـض الفواكه التي 
تكفـي سـكان القطاع وتزيـد )عيل أبو شـهال، 2014( 
أدى إىل اسـترياد معظـم أنـواع اخلضـار والفواكـه وهو 
مـا زاد أسـعارها بنسـبة تـراوح بـني 300% و%500 
وأكثـر يف ظـل بطالـة طاحنة ووضـع اقتصـادي منهار 
أنواعهـا،  بـكل  املصانـع  تدمـري  وبعـد  لذلـك  متامـًا. 
وتدمـري وجتريـف وتصحـر األرايض الزراعيـة أصبـح 
السـكان يعتمـدون اسـترياد كل يشء مـن اخلـارج عدا 
القليـل مـن املنتجـات الزراعيـة التـي ال جتد هلـا طريقًا 
للتصديـر، وهـو مـا جعـل القطـاع جمتمعـًا مسـتهلكًا 
املشـاريع  مـن  العديـد  أقـرت  ولقـد   .%100 بنسـبة 
بمسـمى إعـادة اإلعـامر يف اإلقليـم، ولكـن غالبيتها مل 
يـر النـور أو ال زال يف طـور االنتظـار. هـذه املشـاريع 
تتناقـض  مـا محلتـه مـن إشـكاالت  واخلطـط ورغـم 
مـع روح التنميـة املسـتدامة لإلقليـم كرسـت الوضـع 
الكارثـي الناجـم عـن تلـك احلـروب. ففـي الوقـت 
الـذي تلبي عمليـات إعـادة اإلعامر احلاجـات الطارئة 
للسـكن؛ فإهنـا يف بعـض األحيـان كرسـت املشـاكل 
السـابقة أو عززهتـا، لذلك فإن من املهم أن يتم دراسـة 
هـذه العمليـات وحتليلهـا، مـن أجـل تفـادي األخطاء 
وتعزيـز التوجهـات الصائبة املتوازيـة والداعمة خلطط 
تنميـة اإلقليـم تنميـة مسـتدامة يف إطـار سـليم تكـون 

خطـط إعـادة اإلعـامر حجـرًا أساسـًا يف حتقيقها. 

تصنيــف جمــاالت اإلعــامر لتخفيــف املعانــاة وتوجيــه 
األمــوال نحــو مصارفهــا الســليمة:

يمكـن تصنيـف االحتياجات الواجـب الوفاء هبا 
كالتايل:
واإليوائيـة  ● اإلغاثيـة  اإلنسـانية  االحتياجـات 

والعاجلـة. الرضوريـة 
للبنيـة  ● املزمنـة  احليويـة  املشـكالت  معاجلـة 

. لتحتيـة ا
توفـر املناخ ألعـامل الرميم وإعـادة اإلعامر يف  ●

ظـروف أفضـل وأوفر حظـًا، وهـو ما هييئ مـن جديد 
فرصًا اسـتثامرية أكثر اسـتقرارًا واطمئنانًا. 

اإلنسـان،  ● حقـوق  بمعايـري  االلتـزام  مراعـاة 
الدوليـة. املواثيـق  أقرهتـا  التـي 

االسـتناد إىل خطـة متكاملة إلحيـاء االقتصاد  ●
والعمليـة التنموية يف قطـاع غزة بالتكامل واالنسـجام 
الفلسـطيني  لالقتصـاد  العامـة  التنمويـة  اخلطـة  مـع 

 . مله تكا و
لـن يكـون هنـاك عملية إعـامر جديـة ورسيعة  ●

دون رفـع احلصـار؛ ألن القطاع ال حيتـاج فقط لإلعامر 
بـل حيتـاج للعديد مـن املشـاريع التنمويـة املتوقفة عىل 

مـدار ثامين سـنوات مـن احلصار. 
لـن يكـون هنالـك نقطـة لدخـول مـواد البناء  ●

إال مـن خـالل معـر ‘‘كـرم أبـو سـامل’’ والحقـًا معر 
بيـت حانـون ‘‘إيريـز’’، وذلـك لتضمـن ‘‘األونـروا’’ 
أن تكـون هنالـك رقابـة كاملـة عىل ما يدخـل من مواد 

القطاع.  بنـاء إىل 
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يـرى املختصـون أن القطاع حيتـاج إىل أكثر من  ●
6 آالف شـاحنة يوميـة دون قيـود أو رشوط أو حتديـد 
للكـم والنـوع مـن البضائـع حتـى تسـري عمليـة إعادة 
اإلعامر بسـهولة، يف حني أن الطاقة االسـتيعابية للمعر 
الوحيـد يف خطة سـريي -كرم أبو سـامل- سـرتفع من 
)400- 800( شـاحنة يف حـد أقى مـع وجود قيود. 

5. النتائج املستخلصة
اسـتنادًا إىل التحليـالت السـابقة، نسـتطيع حتديد 

أهـم النتائـج، وهي:
السياسـية  ● القائمـة  الظـروف  عـىل  بنـاء 

لوقـوع  عرضـة  يـزال  ال  اإلقليـم  فـإن  والطبيعيـة 
احلـروب وللكـوارث التـي تعمـل عـىل تدمـري البيئـة 

متكـرر.  بشـكل  العمرانيـة 
عمليـات االحتـالل تركـز عىل تدمـري التاريخ  ●

باملنطقـة  السـكان  وارتبـاط  الفلسـطينية  واهلويـة 
فيهـا.  الفلسـطينية  واجلـذور 

اإلقليـم هـو نسـيج عمـراين مكون مـن املدن  ●
والقـرى واملخيـامت ذات أمهيـة سياسـية ورمزية وهو 

مـا يتطلـب الركيـز العميـق يف منهجيـات اإلعامر.
ضعـف اخلطـط وعدم وجـود منهجية سـليمة  ●

اإلعـامر،  إعـادة  عمليـات  تكامـل  عـدم  إىل  يـؤدي 
البيئـة  عـىل  الركيـز  وعـدم  نشـاطاهتا  يف  وتفـاوت 
احلرضيـة واهلويـة الفلسـطينية يف مقابـل الركيـز عـىل 
الفـرة  قـر  بسـبب  للسـكان  األساسـية  احلاجـات 
الزمنيـة وعدم وجود خطط مسـبقة وخـرات للتعامل 

مـع إعـادة اإلعـامر بعـد الكـوارث. 
املختلفـة  ● النواحـي  مـع  التعامـل  عـدم 

االقتصاديـة والثقافيـة واالجتامعيـة يف إعـادة اإلعـامر 
متكامـل. بشـكل 

العـر  ● تأخـذ  منظمـة  جهـود  وجـود  عـدم 
والدروس من الكوارث السـابقة وتعمـل عىل اإلعداد 
ملواجهـة األخطـار وتقليلها يف املسـتقبل وتقويـة البيئة 

احلرضيـة يف مواجهـة الكـوارث. 
يف  ● للسـكان  توعيـة  برامـج  وجـود  عـدم 

القطاعـات كافـة باإلضافـة إىل عـدم توفـر العديـد من 
املختلفـة. االختصاصـات  ذوي  اخلـراء 

خطـط  ● مـع  اإلعـامر  خطـط  تآلـف  عـدم 
اإلعـامر.  إعـادة  عمليـات  يف  االسـتدامة 

وإدارة  ● الرسـمية  للسـلطة  ضعـف  هنـاك 
الكـوارث وخاصـة يف أوقـات احلـرب حيـث تكـون 
هدفـًا ومـن ثـم عـدم قدرهتـا عـىل القيـام بواجبـات 

اإلعـامر.  إعـادة  عمليـات  أو  اإلغاثـة 
عـن  ● مسـؤولة  رسـمية  جهـة  وجـود  عـدم 

مواجهـة الكـوارث واالسـتعداد هلـا وإعـادة اإلعـامر 
بعدهـا.

عدم وجود احتياطات للسالمة العامة.  ●
كل  ● يف  اإلعـامر  إعـادة  جتـارب  بدراسـة 

مـن حـارة حريـك وخميـم جنـني وإقليـم غـزة نجـد 
نشـاطات خمتلفة من املؤسسـات احلكوميـة والوزارات 
األهليـة  واملؤسسـات  احلكوميـة  غـري  واملؤسسـات 
واللجـان الشـعبية، واملؤسسـات األهليـة واملقاولـني، 
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ولكـن ال يوجـد تنسـيق وختطيـط بـني هـذه اجلهـات. 
وضـع  ● أن  تثبـت  واقعيـة  معطيـات  هنـاك 

اإلقليـم إىل حـد مـا مماثل حلـاالت الدراسـة مـن دول 
اجلـوار ويمكـن االسـتفادة مـن جتارهبـم وخرهتـم يف 
مواجهـة احلـروب وتأثريهـا وعمليـة إدارهتـا وإعـادة 

بعدهـا.  اإلعـامر 

6. منهجية وخطة إعادة اإلعامر املقرتحة
تضافـر  إىل  حتتـاج  اإلعـامر  إعـادة  عمليـة  إن 
العديـد من اجلهود املشـركة مـن كل اجلهـات الفاعلة 
التحتيـة،  والبنـى  )اإلسـكان،  املجـاالت  كل  ويف 
واملبـاين احلكوميـة، واملؤسسـات العامـة، والصناعـة، 
التـي  األرضار  مـن  وغريهـا  والبيئـة(،  والزراعـة، 
اليوميـة للسـكان حيـث  أصابـت كل مناحـي احليـاة 
إنـه ال يمكـن فصـل عملية إعـادة إعـامر املسـاكن عن 
عمليـة إعـادة إصـالح وبنـاء البنـى التحتيـة أو املبـاين 
املهـم  مـن  أنـه  كـام  العامـة.  واملؤسسـات  احلكوميـة 
الوقـوف عنـد عملية إعـادة اإلعامر واألمـوال املطلوبة 
من أجـل رفـع املعاناة عن السـكان وخاصـة املرشدين 
منهـم والذين تقطعت هبم السـبل. لذلك واسـتنادًا إىل 
مـا سـبق مـن الدراسـة النظرية ألسـس إعـادة اإلعامر 
والتجـارب اإلقليميـة واملحليـة السـابقة نجـد أنـه من 
الـرضوري العمـل عـىل وضـع خطـة وطنيـة إلعـادة 
إعـامر إقليـم غـزة ملواجهـة الدمـار الكبـري الـذي حلق 
بـه ومـا نتـج عنـه مـن إعاقـة لسـبل التنميـة. وهتـدف 
اخلطـة إىل معاجلـة قضايـا عـدة، منهـا: قضايـا طارئـة 

يسـتوجب العمـل هبـا واالسـتمرار يف تنفيذهـا يف ظل 
العـدوان واملقاومـة، وأخـرى تتعلـق بإعادة إعـامر آنية 
تشـمل قطاعـات البنيـة التحتية، ومـن ثم برامـج كلية 
تتعلـق بإعـادة اإلعـامر والتنميـة بـام يف ذلـك الـرشوع 
واملينـاء  )املطـار  االسـراتيجية  املرشوعـات  تنفيـذ  يف 
وحمطـات املعاجلـة املركزيـة( يف خـط متواز مـع خطط 
التنميـة املسـتدامة لإلقليم. كـام أن خطة إعـادة اإلعامر 
سـتعمل عىل جرس اهلـوة يف طريق التنمية الذي شـيدته 
املؤسسـات الرسـمية والوطنيـة خالل سـنوات عديدة 
مليئـة بالتحديـات والعقبـات، عـالوة عـىل ذلـك فإن 
اخلطـة سـتعمل عىل توفـري الظروف املناسـبة لتجسـيد 
وترتكـز  املرتقبـة.  الفلسـطينية  الدولـة  إقامـة  قواعـد 
خطـة اإلعـامر املقرحـة عـىل ثالثـة مكونات أساسـية 

مراكبـة كـام هـو موضـح بالشـكل )24( وهـي:
خطة الطوارئ واإلغاثة.   .1

خطة إعادة إعامر آنية.   .2
خطة إعادة إعامر وتنمية.  .3

  

 

١ 

 املقرتحةإعادة اإلعامر  منهجية

٣ ٢ 

 خطة الطوارئ

 واإلغاثة 

 إعادة إعامر خطة

 ةينآ 

 إعادة إعامر خطة

 مستدامة تنميةو 

الشكل رقم  24:  مكونات منهجية إعادة اإلعامر املقرتحة
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6. 1  العمليــات الواجــب القيــام هبــا مــن أجــل 
اإلعــامر: وإعــادة  الكــوارث  إلدارة  التخطيــط 

الواقـع  حتليـل  تشـمل  والتحليـل:  الدراسـة   .1
 SWOT  ومعرفـة املشـاكل وعنـارص القـوة والضعـف
Analysis إضافـة إىل دراسـة الكوارث السـابقة وآثارها 

واحلـاالت األخـرى يف العـامل، ومـن ثـم اسـتخالص 
الـدروس والعـر. وهـذه العمليـة تقودنـا إىل املرحلـة 
وضـع  مرحلـة  وهـي  عليهـا  تعتمـد  والتـي  التاليـة 

السياسـات. 
الواقـع  دراسـة  بعـد  السياسـات:  وضـع   .2
والتحليـل واخلـروج باالسـتنتاجات ومعرفة املشـاكل 
ومعرفـة االسـراتيجيات العاملية األخـرى ال بد أن يتم 
وضـع جمموعـة مـن السياسـات املالئمـة والقائمة عىل 
املعلومـات واحلقائـق والدراسـات العلميـة الواقعيـة.

 

السياسـات ال  أجـل حتقيـق  التنظيـم: ومـن   .3
بـد مـن أن يتـم تنظيـم تطبيق هـذه السياسـات وحتديد 
اجلهـات املسـؤولة عنهـا، وآليـة تطبيقهـا وحتويلها من 

سياسـات مكتوبـة إىل عمليـات وإجـراءات. 
تطبيـق  ضـامن  أجـل  مـن  القوانـني:  وضـع   .4
السياسـات وتنفيذهـا ال بد مـن وجود قوانـني تضمن 
التطبيـق وتعطـي قـوة للتطبيـق وحتاسـب املقريـن.
5. التنفيـذ: بعـد هـذه املراحـل الثـالث ال بد أن 
يتم ترمجة السياسـات مـن خالل القوانـني إىل عمليات 
حيـث يتـم إعـداد هـذه القوانـني وآليـات تطبيقها عىل 

أرض الواقـع واجلهـات الفاعلة. 
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 الجهات المسؤولة 

 ل الكارثةقب

 ـــد�ات ــ ـــة والبل الح�ومــ

 والهیئات الرسم�ة

 ــــة ــ ـــ ــــة الوطن�ــ ـــ ــ الهیئــ

 اإلعمار إلعادة

 ــــدفاع ـــ ــ ــــة الـ ـــ ــ مؤسسـ

ـــالل  ــ ـــ ـــدني والهــ ـــ ــ المــ

 األحمر والصلیب

 ــــــــــة �عــــــــــد الكارث

�اإلضــــافة م�اشـــــرة 

 :ما سب�إلى 

�و�الة ال�و 

 المؤسسات الدول�ة 

اللجان المحل�ة 

 ٕح البنى التحت�ةصالإعادة إعمار وا 

 الح�اة الطب�ع�ة للس�انإعادة  

اإلعمار تعدیل الخط� وتحدید برامج 

اإلعمار في وتأهیل الفاعلین تدر�ب 

 الموازنة العامة دعم�ة استمرار  

أنشطة القطاعات إعمار  إعادة

 التنمو�ة 

دعم الخدمات البلد�ة  
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 والوزارات

القطاع الخاص 

األهل�ة المؤسسات 

 ــــة ـــ ــ ــ ــــــان المحل�ــ ــ ـــ اللجــ

 والس�ان

 
ـــادة ـــن التنم�ـــــة اإلعمـــــار  إعــ ــزء مــ جـــ

 المستدامة 

ــــادة ـــات و إعمــــــار  إعــ ــ ـــة القطاعـ تنم�ـــ

 . .)صحة، تعل�م( االجتماع�ة

ــــادة ـــة اإعمــــــار  إعــ ــ ـــات وتنم�ـ ــ لقطاعـ

ــــ�ة ـــ ـــاد�ة الرئ�ســ ـــ ــــة( االقتصـــ ـــ ، زراعــ

 ، . .). تجارة، صناعة

 إعـــادة  التحت�ـــة ىبـــرامج البنـــوضـــع)

 . وتنم�ة)إعمار 

ـــار�ع ســـــ�اد�ة ــــار( مشــ ـــاء، مطـ ، مینــ
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 ة الجهات المسؤول

الح�ومة والبلد�ات 

ــــــو ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ن المخططــ

 ن ووالمهندس

القطاع الخاص 

 المقاولون 

 ـــراء وذو ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  والخبــــ

 االختصاص

 اللجان المحل�ة 
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  قبل الكارثة

 �تحدید الخطر والم�ان والزمان المتوقع ل 

تحدید اإلم�انات ومواطن القوة والضعف 

التحضیر واالستعداد للمواجهة 

راروضع خطة لتخفیف األض 

 ــل ــد جم�ــع المســؤول�ات والموازنــات قب تحدی

 الكارثة 

 �عد الكارثة م�اشرة
تــوفیر خطــة إغاثــة عاجلــة (إســ�ان مؤقــت-

ـــة-غـــذاء ومـــاء ــة ال- حما� مســـاعدات النقد�ـ

 ) وال�ذائ�ة للمتعطلین

نقــاذاإل -تــوفیر خطــة إنقــاذ (اإلخــالء اآلمــن-

 فقودین)ال�ح� عن الم

 �تـوفیر بـرامج متكاملــة شـفافة للتقیـ�م وال�حــ

الخدمات  الخسائر)- األضرار – (االحت�اجات

 . القطاع�ة الطارئة

الشكل رقم  25:  خطة إعادة اإلعامر املقرتحة.
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6. 3  التوصيات:
أوالً: مسؤوليات احلكومة للمستوى الوطني:

1- إنشـاء اهليئة الوطنيـة إلدارة الكوارث وإعادة 
إلعـداد  خاصـة  ومعايـري  ضوابـط  ضمـن  اإلعـامر 
مـع  والتنسـيق  واملخططـات  واخلطـط  الدراسـات 
اجلهـات الفاعلـة، وتأسـيس هيئـة إلدارة الترشيعـات 
وإعـداد السياسـات والترشيعات، ووضع اسـراتيجية 
شـاملة متكاملـة إلدارة احلـروب والكـوارث وإعـادة 

اإلعـامر. 
2- تنسـيق عمليـة إعـادة اإلعـامر لتتكامـل مـع 

خطـط االسـتدامة احلرضيـة لإلقليـم.
3-  االسـتعداد للحروب وللكـوارث من خالل 
برامـج التدريب يف فـرة ما قبل احلـروب والكوارث. 

ودعـم  املـدين  املجتمـع  مؤسسـات  تقويـة   -4
دورهـا وتأهيـل السـكان ومسـاكنهم ماديـًا ومعنويـًا 

احلـروب.  ملواجهـة 
ثانيًا: مسؤوليات البلديات للمستوى املحيل:

1- وضـع البدائـل التخطيطية ونـامذج تصميمية 
جديـدة للمنـازل املدمـرة متآلفة مع خطط االسـتدامة.
املناطـق  وخاصـة  املـدن  مكونـات  توثيـق   -2

التارخييـة. 
املبـاين  براخيـص  خاصـة  قوانـني  وضـع   -3
ملواجهـة الكـوارث وحتقيق متطلبـات السـالمة العامة 
وبمعايـري عاليـة، ومراقبـة تنفيذها )بناء غرفـة محاية يف 

 . ) لبيت ا
4- وضـع اخلطط الالزمـة للتعامل مع للسـكان 

اإلعـامر  إعـادة  وإدارة  والكـوارث  احلـروب  وقـت 
اسـتنادًا إىل االسـراتيجية الوطنيـة.

5- توعية السـكان بشـكل أكر ليكونـوا قادرين 
عـىل مواجهة الكـوارث والترف بمسـؤولية وانتامء. 
6- دمج عملية االسـتعداد للكـوارث يف مراحل 
مـا قبل الكارثـة وإعادة اإلعـامر ضمن خطـط التطوير 

وخطة التنمية املسـتدامة. 
ثالثًا: مسؤوليات املجتمع )اللجان الشعبية(:

أكـر  ومسـؤولية  بجهـد  املشـاركة  رضورة   -1
يف عمليـات االسـتعداد والوقايـة ملواجهـة الكـوارث 

وإعـادة اإلعـامر. 
2- إضافة إىل حتقيق املسـاعدات يف االحتياجات 
تأخـذ  أن  جيـب  املـدى،  قصـرية  والعاجلـة  الطارئـة 
دورهـا الفاعـل يف حتقيق األهـداف واالحتياجات عىل 

البعيد.  املـدى 
سـمة  بوصفـه  التطوعـي  العمـل  تشـجيع   -3

والتكافـل. للتعـاون  أساسـية 
4- االهتـامم باملراجعـة الدائمة لتحقيق الشـفافية 

وتصويـب العمل وجتنـب األخطاء. 
للسـكان  التوعيـة  عمليـة  يف  املشـاركة   -5
وعمليـات حفظ الراث والتاريخ واهلوية الفلسـطينية.
أوقـات  يف  املجتمـع  مؤسسـات  اسـتعداد   -6
الكـوارث لتتحمـل املسـؤوليات واألعبـاء إىل جانـب 

وبعدهـا. والكـوارث  احلـروب  وقـت  احلكومـة 
رابعًا: مسؤوليات املجتمع املدين )السكان(:

االجتامعـي  النسـيج  خيـوط  عـىل  1-احلفـاظ 
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والكـوارث. احلـروب  وقـت  والتعاضـد  والتكافـل 
2- مشـاركة السـكان بـدور فاعـل يف مرحلـة ما 
قبـل الكارثـة أو بعدهـا مـن خـالل التوعية والشـعور 
الـراث  ألمهيـة  والتوعيـة  واملسـؤولية  باالنتـامء 

عليـه.  واملحافظـة  احلضـاري 
خامسًا: مسؤوليات املؤسسات العلمية والبحثية:

الكـوارث  ملناطـق  واضـح  فهـم  إعـداد   .1
فيهـا  الكـوارث  وتاريـخ  املبكـر  واإلنـذار  وطبيعتهـا 
وأكثرهـا تكراًرا ومقـدار حجـم األرضار الناجتة عنها. 
طبيعـة  لفهـم  اخلاصـة  الدراسـات  إعـداد   .2

والكـوارث.  احلـروب 
الدائمـة  التوعيـة  عمليـات  يف  املشـاركة   .3

. ن للسـكا
يف  واأليكولوجيـة  احلرضيـة  البيئـة  توثيـق    .4

تقويتهـا.  أجـل  مـن  املنطقـة 
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Abstract: Gaza province is a coastal zone area. Its towns, villages, and camps are distributed in linear pattern on the 
line of permanent confrontation with manmade disasters (ongoing wars with occupation) or natural disasters (floods 
and extending the shelf sea....etc.(, where the effects and consequences of these destructive disasters and wars 
(killing and displacement of the population, destruction of buildings and properties, and vandalism of the urban and 
ecological environment( complicated the  social and economic conditions of the population. To curbed these effects, 
a sound methodology and a clear strategy for the management of the disaster consequences and post reconstruction 
process should be setup, and dealt with in accordance as many of the damages that produces after the disaster or during 
reconstruction process comparable to the results itself caused by the disaster due to the lack of clear reconstruction 
methodology, lack of planning vision for protection, and the lack of expertise. In addition, It is worth noting that 
despite those devastating consequences, that hinder the development, they could be turned to opportunities to 
address past problems and to work within a new development fra work in line with the sustainable development 
plans of the province. 

Access to, the theoretical concepts and analysis and evaluate of the past global, regional and local
reconstruction strategies adopted are of very important to ensure the success of the reconstruction process 
in a parallel line with sustainable development, and within the framework of overall national development 
that meets the Palestinian needs and characterized conservatively and symbolism. In this context, the 
reconstruction vision constitutes the approach to define comprehensive and integrated sound strategy for
reconstruction in the future due to the belief that reconstruction is an ongoing continuity of occupation 
destructive operations and to the growing possibilities of natural disasters in the province. The study 
concluded a set of recommendations to avoid previous mistakes and promote the right of reconstruction. 

Key words: Wars and Disasters Deconstruction, Urban and Ecological Environment, Reconstruction Methodolo.

PhD  student
Azhar University Egypt

Professor of Urban Planning
Azhar University Egypt

 Professor of Urban Planning and
 Design. Islamic University of Gaza


