
 ض 

  الخصائص العمرانية والتخطيطية للمخيمات الفلسطينية

  )الضفة الغربية(حالة دراسية لمخيم جنين 
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  الملخص

" أ بالخيام مروراالفلسطينية في مراحل مختلفة من التطور العمراني  بدمرت المخيمات 

وقد تحول النسيج العمرانـي للمخيمـات   , بالحارات السكنية " بالوحدات السكنية المستقلة وانتهاء

بشكل عام من نسيج مفروض من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحـدة إلـى   

ويشـبه  , البيئية نسيج عمراني يعبر عن احتياجات الالجئين وخصائصهم الثقافية واالجتماعية و

  .إلى حد كبير مالمح وخصائص الحارات السكنية في المدينة العربية واإلسالمية 

الهدف الرئيسي لهذه األطروحة هو دراسة وتحليل الخصائص العمرانيـة والتخطيطيـة   

حيث تم التركيـز علـى تحليـل    , للمخيمات الفلسطينية  بشكل عام ولمخيم جنين بشكل خاص 

للمخيم وتحليل الخصائص المعمارية والخـدمات والمرافـق العامـة وشـبكة     النسيج العمراني 

م ولغاية الوقـت  1956الشوارع من خالل مراحل التطور العمراني للمخيم منذ بداية النشأة عام 

مع األخذ بعين االعتبار األبعاد االجتماعية والثقافية التي ساهمت فـي تشـكيل هـذا    , الحاضر 

  .النسيج 

هدف تم إتباع المنهج التاريخي في جمع المعلومات حول التطور التاريخي ولتحقيق هذا ال

باإلضافة إلى المنهج التحليلي , والعمراني للمخيم وكذلك المنهج الوصفي في دراسة الواقع الحالي

من خالل تحليل النسيج العمراني والعناصر المعمارية في المخيم من جهة أخرى تـم اسـتخدام   

المقابالت الشخصية مـع السـكان   , المسح الميداني للمباني والمرافق العامةأدوات بحثية أهمها 

الصور الجوية والخرائط والمخططـات التـي تصـف الخصـائص     " وأيضا, والجهات المعنية
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م جنـين والنسـيج   وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تشابه بين النسيج العمراني لمخي

" وأيضـا , العمراني للمدينة العربية واإلسالمية الذي يعكس المالمح الثقافية واالجتماعية للسكان

أظهرت تدني مستوى الخدمات الصحية واالجتماعية والترفيهية في المخيم نتيجة االرتفاع الكبير 

لبنـاء فـي المخـيم    وأوصت الدراسة بالعمل على وضع ضوابط ومعايير ل. في الكثافة السكنية

تضمن المحافظة على النسيج العمراني وتوفير الخدمات والمرافق العامة وتوزيعها بشكل مالئـم  

أكدت الدراسة على أهمية تأهيل المخيمات الفلسطينية وإعادة " وأخيرا. يراعي احتياجات السكان

الفلسطينية مع ضرورة إحيائها باعتبارها بيئة عمرانية موجودة داخل المدن والتجمعات السكانية 

عدم المساس بحق العودة وبما ال يتعارض مع السيناريوهات السياسـية للتعامـل مـع مشـكلة     

  .الالجئين




