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متهيد
هذا التقرير هو تقييم أولي من قبل مجموعة العمل في مشروع حتسني مناطق اخملالفات* و هو أحد املشاريع الثالثة 

لبرنامج التعاون التقني السوري األملاني للتطوير العمراني املستدام )UDP( في حلب و الذي تدعمه الوكالة األملانية 

بالتعاون مع مجلس مدينة  التقني تعمل منذ عام 1994،  للتعاون  االملانية  الوكالة  أن  GTZ، حيث  التقني  للتعاون 

حلب، في مشروع إحياء مدينة حلب القدمية. في عام 2007 و بناًء على طلب احلكمة السورية ممثلة مبجلس مدينة 

حلب مت توسيع االتفاق مع الوكالة األملانية للتعاون التقني ليشمل تأسيس مشروعي استراتيجية تطوير مدينة حلب 

و تطوير مناطق اخملالفات.

مت االتفاق على منهج و نطاق العمل في مناطق اخملالفات باإلضافة إلى املشروعني† اآلخرين من قبل مجموعة واسعة 

شباط  شهري  في  حلب  في  عقدت  التي   " العمل  انطالق  ورشتي   " في  و آخرين  واخلاص  العام  القطاع  خبراء  من 

و أيار 2008.مت االتفاق في هذه الورش على أن مشروع مناطق اخملالفات يجب أن يدعم بلدية حلب في تطوير سياسة 

و إستراتيجية تنفيذ ملناطق اخملالفات بناء على مبادئ الالمركزية و املشاركة التي تستهدف مشاكل مناطق اخملالفات 

املوجودة حالياً و احلد من منوها في املستقبل.

سوف يتم هذا كجزء ال يتجزئ من إستراتيجية تطوير مدينة حلب)CDS(. و ستعمل جلنة إدارة برنامج مناطق اخملالفات 

إلى جانب -و بتعاون وثيق- مع مجموعة عمل CDS )ينوه إلى أن الكثير من أعضاء اللجنة هم أعضاء في مجموعات 

عمل CDS أخرى(

و لقد مت االتفاق على أن يكون النشاط األول تنمية فهم أفضل ملشاكل و مزايا و إمكانيات مناطق اخملالفات من أجل 

دعم عمليات صياغة السياسة و استراتيجية تطوير مناطق اخملالفات.

هذا النشاط يندرج حتت ثالث فئات:

حملة عن جميع مناطق اخملالفات في املدينة مع إعطاء األهمية لوجهة نظر السكان بالنسبة ملشاكلهم السائدة  1 .

و مزاياهم األساسية و التي ميكن أن تساعد في حتديد األولويات لتنفيذ السياسة ما يشكل بداية لقاعدة بيانات 

واسعة النطاق للمدينة يسهل الوصول إليها في مناطق سكن الدخل احملدود.

دراسة مفصلة عن أسواق األراضي اخملالفة و التشريعات السائدة التي تدفع مبناطق اخملالفات لتكون احلل الوحيد  2 .

املمكن لسكن األسر ذات الدخل املنخفض في املدينة مما ميكن أن يساعد في تطوير نهج استراتيجية للحد من 

توسع مناطق اخملالفات في املستقبل.

النيرب  الفلسطينيني هما مخيم  لالجئني  تتضمن مخيمني  و في مجلس مدينة حلب  الدراسة  اخملالفات كما هو متعارف عليه في هذه  املصطلح مناطق   *
و مخيم حندارات، و لكن هذا لن يغير بأي شكل من التفاهم العاملي حول مفهوم اخمليمات و كونهامستوطنات مؤقتة و ال تنفي حق الالجئني في العودة إلى 

أراضيهم احملتلة.

باإلضافة ملناطق اخملالفات ، مشروع التطوير العمراني يشمل مشروعي التطوير العمراني CDS و مشروع مدينة حلب القدمية  †

أو اثنني الختبار و عرض منهجية إشراك سكان و مجتمعات مناطق اخملالفات في احلكم و حتسني  رائد  مشروع  3 .

أوضاع معيشتهم االجتماعية و االقتصادية و البيئية بالتعاون مع احلكومة و القطاع اخلاص.

هذا التقرير هو نتاج أولى هذه املهام.

مت إعداد هذا التقرير مبساعدة عبير عبد النور و املهندسني ميان رزوق و داليا مقيد و بدعم من وضاح قطماوي معاون 

مدير الدائرة الفنية في مجلس مدينة حلب و السيد محمود رمضان منسق مشروع استراتيجية تطوير املدينة في 

 .UDP مشروع التطوير العمراني

باترك وايكلي و رزان عبد الوهاب 

UDP مشروع التطوير العمراني

حلب كانون الثاني 2009 
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مقدمة 
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تعداد السكان

يبلغ عدد سكان مدينة حلب 2.4 مليون نسمة يقدر 
ذات  مخالفة  منطقة   22 في  يعيشون  نصفهم  بأن 
كبير  بشكل  املدينة  منت  مختلفة*.  و أمناط  أحجام 
في السبعينات و أوائل الثمانينات إلى حد كبير جراء 
الهجرة من املدن الصغيرة و املناطق الريفية معظمها 
من شرق و شمال حلب، انخفض فيما بعد هذا النمو 
نسبياً، و يقدر معدل منو املدينة حالياً 2.9% سنوياً مع 

توقع انخفاضه إلى 2.6% في العقد املقبل†.

النمو  من  األكبر  اجلزء  أن  اعتبار  ميكن  الهجرة،  جراء 
فغالبيتهم  املنخفض،  الدخل  مجموعات  ضمن  يتم 
و بالتالي  املدينة  في  اخملالفات  مناطق  يسكنون 
أي  سنوياً،   %4 مبعدل  اخملالفات  مناطق  تنمو  أن  يرجح 
مما  السنة‡  في  أسرة   8000 أو  نسمة   48000 حوالي 
يتطلب نحو 150 مسكن جديد أسبوعياً في مناطق 

اخملالفات.

مخالفات  منطقة   26 حوالي  قيمت  قد  السريعة  الدراسة  هذه  إن   *
و الشروط  و التاريخ  اجلغرافي  و التوزع  و املنطقة  الطابع  في  مختلفة 

و االجتماعية االقتصادية 

العامة  الشركة  ارقام  و من   2004 عام  إحصاء  من  مأخوذ  الرقم  هذا   †
للدراسات االستشارية

الدخل  ذات  مناطق  في  يحصل  السكاني  النمو  من   %75 افتراض:"   ‡
املنخفض"

ما هي مناطق اخملالفات؟

أي  قبل  من  يعطى  الذي  القصير  الرسمي  اجلواب 
مناطق  هي  "ما  سؤاله  عند  حلب  في  شخص 
قانونية"  "غير  قانونية".  غير  "أنها  هو  اخملالفات؟" 

تعني خاصة:

مسجلة  و غير  أو  عليها  متنازع  األرض  ملكية  1 .
قانونياً.

تنظيم  مخطط  تشريعات  املنطقة  تخالف  2 .
استخدامات األراضي و اخملطط التنظيمي.

. عدم االلتزام باألسس التخطيطية§. 3

أي  ببنائها،  املساكن  السكنية  الوحدات  تخالف  4 .
معايير و تشريعات و نظام ضابطة البناء¶. 

أحياناً  مييل  مخالفة"  "منطقة  تعبير  فإن  ذلك  مع 
"إجرامية"  مثل:  ازدرائية  اجتماعية  وصمات  نقل  إلى 
و متألها  صحية  و "غير   " متدنية  اجتماعية  و "بنية 
ال  و سلوك  املدني  الوعي  و "قلة  و "أمية"  األمراض" 

معايير التخطيط من حيث الكثافة املفترضة للمنطقة ، أماكن توزع   §
الفعاليات العامة و عرض الشوارع و غير ذلك. 

اإلنشاء  و نوعية  و التهوية  االرتفاعات  حيث  من  الضابطة  نظام   ¶
و معايير اخرى.

اجتماعي"، حني أن هذه الصفات قد توجد في بعض 
مناطق اخملالفات ) و بعض املناطق النظامية أيضاً( في 

حلب و ليست من صفات مناطق اخملالفات كلها.

بل العكس متاماً فهناك أدلة كافية تشير إلى  وجود 
و متماسكة  و صاعدة  بالقانون  ملتزمة  مجتمعات 
اجتماعيا في الكثير من مناطق اخملالفات هذه. و أدلة 
عن أحياء منظمة بشكل جيد و مبنية بأمان. و هناك 

بالطبع أحياء أخرى ليست كذلك.

مناطق اخملالفات في حلب
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كيف تطورت مناطق اخملالفات

هناك العديد من الطرق التي حتصل بها فئات الدخل 
احملدود على السكن في حلب و لكنها تقع ضمن ثالث 

فئات رئيسية:

االستيالء على األراضي أو االستيطان على األراضي  1 .
غير اخلاضعة للتنظيم بعد.

و القيام  )زراعية(  باملدينة  محيطة  أراضي  شراء  2 .
بتقسيمها.

زيادة كثافة املستوطنات املوجودة بإضافة طوابق  3 .
إضافية أوتقسيم احملاضر اخملالفة للنظام.

االستيالء أو اإلقامة غير الشرعية على األراضي كانت 
سائدة في فترة السبعينات و الثمانينات و لكن يبدو 
أراضي  أنها قد تباطأت مؤخراً. فقد مت االستيالء على 
ذات ملكية عامة و خاصة على حد سواء و لكن التأثير 
و البلدية  احلكومة  أراضي  انتهاك  هو  شيوعاً  األكثر 
املباني  و إقامة  احلدائق  مثل  العام  لالستخدام  املعدة 

اخلدمية و املرافق العامة أو التنمية الصناعية.

املناطق  سماسرة  عادة  العملية  بهذه  يقوم  1 .
إلى  األراضي  بتقسيم  يقومون  الذين  اخملالفة 
املنازل  أصحاب  إلى  و يبيعونها  صغيرة  محاضر 

في  األخير  استيطان  عن  فضالً  املستقبليني 
األرض بشكل فردي لذلك يكون للشوارع و األحياء 
عموماً منط منظم مما يجعل عملية تركيب البنية 
من  بكثير  أسهل  الحقة  مرحلة  في  التحتية 
تركيبها في احملاضر الفوضوية التي متت تنميتها 

بشكل فردي.

أو  منتجة  الغير  الرخيصة  األراضي  تقسيم  2 .
القسم  تشكل  املدينة  هوامش  على  الزراعية 
يقوم  إذ  حلب  في  اخملالفات  مناطق  من  األكبر 
بتقسيم  إما  العملية  هذه  في  األراضي  أصحاب 
ببيعها  بعد  يقومون فيما  إلى محاضر  أراضيهم 
أو  ككل  يبيعونها  أو  فردي  بشكل  األسر  إلى 
يقومون  الذين  املقاولني  إلى  كبيرة  أرض  كقطع 

بتقسيمها و بيعها الحقاً.

حتى  مستمرة  العملية  هذه  أن  من  الرغم  على  3 .
إقرار  انتظار  بسبب  حتفيزها  مت  أنه  إال  اليوم  هذا 
القانون 60 من 1979 الذي يشرع لضبط تقسيم 
ترقباً  األراضي  أصحاب  قام  فقد  املدينة.  أراضي 
بسرعة  أراضيهم  و بيع  بتقسيم  القانون  لهذا 

طاملا األمر مازال ممكناً.

لألراضي  السوق  في  كبير  طرح  إلى  أدى  سبق  ما  إن 
الغير مرخصة و انخفضت مساحات و أسعار احملاضر، 
األمر الذي جعل األراضي في متناول املقاولني و األسر 

ذوي الدخل احملدود.

إن "عدم قوننة" أو "عدم رسمية" العملية أبقى هذه 
يقدمه  مرتفع نسبياً  بأمان  األسعار  التنمية مقبولة 
التشريع الوطني الذي يحمي جميع أصحاب املنازل من 
كما  إسكان.  إعادة  أو  تعويض  بدون  الهدم  أو  اإلخالء 
األراضي  تقسيم  فعملية  السابقة  الفئة  في  احلال 
شبكي  و تخطيط  تنظيم  عام  بشكل  ضمنت  قد 
جيد غالباً مع احلد األدنى من عرض الشوارع و الغياب 
للمرافق  و مواقع  العامة  الترفيهية  لألماكن  الفعلي 

اخلدمية – املدارس واملستوصفات الخ… 

إن زيادة كثافة مناطق اخملالفات احلالية من قبل الذين 
إلى  أدى  جديدة  أراضي  على  احلصول  يستطيعون  ال 
صحية  غير  مستويات  و إلى  اإلشغال  معدالت  ازدياد 
حملاضر  األفقي  التقسيم  إلى  و أيضا  االكتظاظ  من 
العامودية  و اإلضافة  آخر  مسكن  لبناء  أصالً  صغيرة 
لطابق إضافي ثالث و رابع و خامس إلى مباني صممت 

لتحمل طابقني فقط.

مت  املستوطنات  من  العديد  في  أنه  من  الرغم  على 
األسر  الستخدام  الطوابق  و إضافة  احملاضر  تقسيم 
احلقيقة  في  لكن  املتزوجني(و  األوالد  قبل  من  )مثال 
البيع لتوليد  أو  ما تكون لتأمني اإلقامة لإليجار  غالباً 
دخل إضافي و تلبية الطلب على املسكن. حيث بلغت 

نسبة األسر املستأجرة 40 -50 % في بعض املناطق.
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الهدف من الدراسة

نوعية  حملة  تقدمي  هو  العاجلة  التصنيفات  هدف  إن 
في  املوجودة  و الفرص  و املشاكل  األوضاع  عامةعن 

املناطق اخملالفة.

فالتصنيفات موجهة نحو صناع القرار و أصحاب الرأي 
الذين قد ال يكونون على إطالع واسع على اخلصائص 
اخملتلفة ملناطق اخملالفات في املدينة. فهي تهدف لتقدمي 
و إمكانيات  و املزايا  املشاكل  لتنوع  أساسي  فهم 
في  استخدامها  يتم  سوف  التي  اخملالفات  مناطق 
املنخفض  الدخل  مناطق  في  تدخل  سياسة  رسم 
و التنفيذ  االجتماعية  التنمية  و إستراتيجية 
و االقتصادي  االجتماعي  البلدية  دعم  و ستعالج 
على  باالعتماد  اخملالفات  ملناطق  و املادي  و القانوني 

نقاط قوتها.

النطاق

أن  األشكال  من  شكل  بأي  التصنيفات  حتاول  ال 
و املناقشات  املالحظة  تقوم على  تكون شاملة، فهي 

الرئيسية في كل منطقة مخالفة.

كل  في  املعلومات  جلمع  اخملصص  الوقت  يتجاوز  لم 
األكبر  املناطق  بعض  الواحد،  اليوم  مخالفة  منطقة 
و الشيخ  مقصود  و الشيخ  األشرفية  مثل  حجماً 
عرقية  )أصول  متميزة  مجتمعات  لديها  سعيد 
 ( أحياء  أو  الخ…(  و التنظيم  التضامن  و مستويات 
و متت  الخ…(  البناء  و جودة  التخطيط  و منط  القدم 

معاجلتها على حدا.

كان  حني  ثانوية  و معلومات  معطيات  استخدام  مت 
التي  الدراسات  ذلك  على  مثال  سهالً  إليها  الوصول 

قامت بها بلدية حلب في ست مستوطنات.

املنهج

منطقة  كل  أجزاء  في  مختلفة  ب"جوالت"  القيام  مت 
ملالحظة املؤشرات كارتفاع املباني و جودة البناء و حالة 

الطرق و الشوارع و "معاملة الناس" الخ…

األشخاص  من  ممكن  عدد  أكبر  مع  حوارات  إجراء  مت  و 
النساء  تضمني  على  و التأكيد  اخملتلفة،  و اجملموعات 

والشباب أو محاورتهم على حدا.

كما مت التقاط الصور من أجل تسجيل اإلنطباع املرئي 
و لتوضيح  مخالفة  منطقة  لكل  املادية  للخصائص 

جوانب و مشاكل مثيرة لالهتمام.

دراسة التصنيفات السريعة ملناطق اخملالفات
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القيمة و القيود

)باللغتني  موقع  على  التصنيفات  عرض  يتم  سوف 
بتوسيعها  يسمح  بشكل  و االنكليزية(  العربية 
هذا،  و املعطيات.  املعلومات  تكتمل  عندما  و حتديثها 
مع الوقت، ميكن أن يصبح مكون هام من مرصد حلب 

احلضري.

الدراسة  إجناز  عمداً  مت  قد  أنه  على  التأكيد  يجب 
تصميم  عملية  متكني  أجل  من  وجيزة  و بفترة  عاملياً 
ال  الدراسة  إن  البدء.  من  واإلستراتيجية  السياسة 
االعتماد  ليتم  كفاية  دقيقة  معلومات  ادخار  تدعي 
عليها في تشكيل قرارات التنمية ولكنها، و ألول مرة، 
و البيئية  و االقتصادية  االجتماعية  األوضاع  تصف 
في  اخملالفات  مناطق  جميع  تطور  و طرق  الرئيسية 
حلب مظهرة نقاط اختالفها و تشابهها، مؤكدة على 
متغيرات مناطق اخملالفات، ألنه على الرغم من تشابه 
أو  ملعاجلة  واحد  نهج  استخدام  ميكن  ال  مشاكلها، 

تنشيط إمكانياتها كلها.

مناطق  أن  إلظهار  للدراسة  انحياز  بالطبع  هناك 
فهي  الناس  و معيشة  لسكن  احلل  هي  اخملالفات 
مقبولة األسعار و العديد منها قابلة للتعديل و لكنه 
مع ذلك يبقى حل العديد من املشاكل من خالل تدخل 

داعم أو مساعدة من قبل احلكومة.

امللخص

مت تقدمي التصنيفات العاجلة بأربع مستويات من التفاصيل:

جدول اخلالصة الذي يقسم املناطق بشكل عريض  1 .
إلى ثالث فئات من السكان و الكثافة العمرانية ) 
عام  بشكل  و منخفضة(.  و متوسطة  مرتفعة 
الداخلية  املناطق  هي  الكثافة  املرتفعة  املناطق 
من املدينة التي تقع جنوب و جنوب شرق املدينة 
منطقة  مقصود  الشيخ  إلى  باإلضافة  القدمية 
كبيرة في شمال املدينة و مؤلفة بشكل عام من 
لالجئني  مخيمني  طابقني،  ذات  صغيرة  محاضر 
و هو  املدينة  شمال  في  أحدهما  الفلسطينيني 
مخيم حندارات و اآلخر في اجلنوب الشرقي و هو 
التي  الكثافة املنخفضة  النيرب، ومناطق  مخيم 
املدينة. هامش  على  ريفية  الشبه  القرى  هي 
األرض  ملكية  حلالة  مؤشرات  اجلدول  يعطي 
و مزايا  أو/  إمكانيات  لديها  التي  املناطق  و لتلك 
اجتماعية و اقتصادية و بيئية فوق املعدل و أيضاً 
للمناطق التي مؤشراتها االجتماعية و فيها وضع 
البيئية حتت  و األوضاع  التحتية و اخلدمات  البنية 
اجلدول  الفراغات على  و تشكل مشكلة.)  املعدل 

تدل على أن األوضاع عادية جداً.

فقرة  في  "حملة سريعة"  تعطي  التصنيفات  خالصة  2 .
واحدة تلخص اخلصائص األساسية اجليدة و السيئة 

و اإلمكانيات لكل منطقة مخالفة.

كل  عن  ملخص  تقدم  اخملالفات  مناطق  تصنيفات  3 .
التاريخ  هي:  أقالم  رؤوس  حتت  مخالفة  منطقة 
و اخلدمات  التحتية  و النية  و االقتصاد  و اجملتمع 
و البيئة. متت احملافظة على منوذج و نسق موحد قدر 

اإلمكان للمساعدة في إجراء املقارنات.

مرجعية  كالئحة  تستخدم  توجيهية  مالحظات  4 .
املالحظات  منطقة.  كل  في  و املالحظات  للحوارات 
التي مت جمعها خالل الزيارات تعطي الوصف األكمل 

لكل منطقة مخالفة.

و لكنه  سوياً  هنا  تسرد  اخملتلفة  "املستويات"  هذه 
قبل  من  منها  واحدة  كل  استخدام  سيتم  باحلقيقة 
درجة  على  بناًء  الشركاء  من  مختلفة  مجموعة 
السياسات  تنمية  عملية  في  و املشاركة  االهتمام 

و االستراتيجيات.



12



13

ملخص تصنيف مناطق اخملالفات في حلب 
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Basis: Aleppo Masterplan, Quickbird 2007/2008

الطرق الرئيسية
حدود إدارية تقريبية للمدينة

مدينة حلب القدمية
مناطق البناء

مناطق السكن العشوائي
رقم ملخص التصنيف

خريطة مناطق اخملالفات في حلب
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الكثافة

املنخفضة  و املنازل  الطابقية  املباني  	 مرتفعة: 
شديدة التعداد السكاني

	 متوسطة: مباني مؤلفة من طابقني أو ثالثة على 
محاضر 75 – 150م2 )معظمها داخل املدينة(

كبيرة  و محاضر  طابقني  أو  طابق  	 منخفضة: 
محيط  على  جديدة  مستوطنات  معظمها  و ) 

املدينة(

املشاكل و املعوقات االجتماعية

أساس  على  القائم  العنف  االجتماعي:  	 الصراع 
الفئات  مختلف  بني  التعاون  وعدم  عرقي 

االجتماعية

و عدم  املعدل  السرقات فوق  األمن: نسبة  	 انعدام 
قدرة النساء على التنقل بحرية.

قدرة  عدم  أو\و  و بطالة  فقر مفجع ظاهر  	 الفقر: 
العديد من الرجال على العمل.

وعقليا  جسديا  املعوقني  نسبة  ارتفاع  	 اإلعاقة: 
و االنتشار الشديد لزواج األقارب.

املشاكل و املعوقات اخلدمية

املياه  إمدادات  في  حاد  نقص  التحتية:  	 البنية 
من  و التخلص  و الكهرباء  الصحي  و الصرف 

النفايات الصلبة.

)خاصة  املدارس  إلى  الوصول  صعوبة  	 التعليم: 
للبنات( و تقارير عن تدني جودة التعليم.

املستوصفات  إلى  الوصول  صعوبة  	 الصحة: 
و تقارير عن مستوى اخلدمة املنخفض.

املشاكل و املعوقات البيئية

اإلنقاذ)اإلطفاء(  سيارات  قدرة  عدم  	 التخطيط: 
و تدني  صعوبة(  فقط  )ليس  أبداً  الوصول  على 
حالة التربة بحيث ال ميكن بناء سكن آمان بسعر 

معقول.

هيكلياً  آمنة  غير  األساسات  معظم  	 املباني: 
و املتوقع  احلالي  اإلضافية  الطوابق  بناء  و معدل 

سيؤدي إلى أساسات غير آمنة

	 التلوث: مستويات خطيرة من التلوث البيئي.

األرض

	 خاصة مشتراة: من قبل املتعهدين أو األسر الفردية.

	 عامة مستوطنة: مشتراة من املستوطن-املتعهد.

	 خاصة مستوطنة: مشتراة من املستوطن- املتعهد.

املزايا و اإلمكانيات االجتماعية

و تواصل  تقليدية  حكم  هياكل  واضحة:  	 قيادة 
اجتماعي جيد بني اجملموعات االجتماعية الفرعية 

) مختلف األزقة و الشوارع(.

اجملتمع  بتضامن  شعور  اجتماعي:  	 متاسك 
مشتركة  و أنشطة  سوياً  للعمل  و االستعداد 
الصرف  شبكة  و تركيب  الشارع  تعبيد  )مثل 

الصحي(.

و لديهن  اجتماعياً  تتواصلن  نشطات:  	 نساء 
مجموعات إدخار و موظفات أو لديهن مدخول من 

القيام بأعمال يدوية في املنزل.

املؤشرات
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املزايا و اإلمكانيات االقتصادية

	 العمالة: معظم الرجال )و / أو النساء( موظفون. 
وجود نقل داخلي جيد و عدم ظهور فقر مفجع.

	 الشركات احمللية: ورش في أو بالقرب من احلي.

قّلة  و  للمسكن  مالكة  الغالبية  املنزل:  	 ملكية 
مستأجرة.

املزايا و اإلمكانيات البيئية

	 التخطيط اجليد: تخطيط كافي للشوارع و وصول 
 ، )محتملة(  ترفيهية  نسبياً،  مساحات  سهل 

عدم وجود مشكلة مرورية خطيرة.

	 بناء جيد: معايير بناء جيدة )آمنة(.

ميكن  التي  املتوفرة  األراضي  املفتوحة:  	 املساحات 
)للعب  مفتوحة  عامة  ملساحات  استخدامها 
األطفال( و األراضي املتوفرة التي ميكن استخدامها 

إلعادة إسكان األسر في املنطقة نفسها.
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املشاكل و املعوقاتاملزايا و اإلمكانياتاألرض

البيئيةاخلدميةاالجتماعيةالبيئيةاالقتصاديةاالجتماعية
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الزرازير تقريباً 50% مستأجرين ) بعض املالكني الغائبني(												تل 

اجلنوبية 						األحياء 

)توسع( اجلنوبية  					األحياء 

غربي 					األنصاري 

مقصود كثافة عالية , ارتفاع منخفض ) 1-2 طوابق(					الشيخ 

النيرب كثافة عالية , ارتفاع منخفض ) 1-2 طوابق(						مخصصةمخيم 

ضة
خف

من
ة 

اف
كث

لكية ملا 									ا

)غرب( سعيد  الشركات احمللية )إعادة تصنيع بطاريات السيارات( غير قانونية و ملوثة					شيخ 

)شرق( سعيد  							شيخ 

يجة 									عو

ينة ير و منطقة تتوسع : مستوطنني جدد على أراضي محيطية خالية											د

العسل 										خان 

النيرب منطقة زراعية محيطة باملدينة								قرية 

داعل 								كفر 

جدول اخلالصة
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املشاكل و املعوقاتاملزايا و اإلمكانياتاألرض

البيئيةاخلدميةاالجتماعيةالبيئيةاالقتصاديةاالجتماعية
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نية ا ملعصر 				ا

األنصاري 			قرية 

)1 ( إشعارات باإلخالء من وزارة اإلسكان. تقريباً 40% مستأجرين						األشرفية 

)2 ( إشاعات بإشعارات إخالء من وزارة اإلسكان. تقريباً 40% مستأجرين									األشرفية 

زيد( )بني  												األشرفية 

التل 										عني 

ية حليدر 									ا

)مخيم( أرض مستأجرة من األونروا و تديرها األونروا و الGAPAR						مخصصةحندرات 

الشحادين 						حارة 

بدرو جزء عالي الكثافة , جزء منخفض الكثافة							جبل 

اجلزماتي 				كرم 

فارس 								الشيخ 

خضر 								الشيخ 

جنار تقريباً 40% مستأجرين في منازل مقسمة )أصحاب املنازل محليني(						الشيخ 
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تل الزرازير

تقع في جنوب غرب حلب، سكان تل الزرازير يعيشون 
املباني  املنطقة  على  تغلب  جداً.  سيئة  ظروف  في 
الطابقية املرتفعة التي مت إنشاءها بشكل غير قانوني 
من قبل املقاولني أو تدريجياً عند إضافة األفراد طوابق 
على  يقوم  معظمها   ( مستقرة  غير  األرض  إضافية. 
ضعيفة  و األساسات  مستصلحة(  مستنقعات 
رديئة  األرض  تقسيم  لالنهيار، جودة  فاملباني معرضة 
و التعليمية  الصحية  اخلدمات  ضيقة.  و الشوارع 
ترفيهية.  مرافق  إلى  تفتقر  و املنطقة  سيئة  احمللية 
من  أكوام  توجد  حيث  الشوارع  في  يلعبون  األطفال 
الصحي.البطالة  الصرف  و تسرب  الصلبة  النفايات 
جداً.  منخفضة  السكان  دخل  و مستويات  مرتفعة 
شائعة  اخملدرات  و جتارة  اجتماعياً  متباينة  املنطقة 
اخملتلفة.كما  و الفئات  العصابات  بني  صراع  و هناك 
أن أنشطة العمل الشعبي واملبادرة الذاتية تتم على 

نطاق صغير.

األحياء اجلنوبية

املنطقة  من  و قريباً  القدمية،  املدينة  جنوب  تقع 
اجلنوبية، تتميز املنطقة مبوقع مركزي مهم. إن املنطقة 
بلوكات  التقليدية،  السكنية  املباني  من  خليط  هي 
مفتوحة.  و فراغات  تاريخية  مباني  مرتفعة،  سكنية 
ضغطاً  بدورها  و تسبب  عالية  السكانية  الكثافة 
على الصرف الصحي غير الكافي وكذلك على املدارس 
احمللية. إن تزايد النفايات الصلبة ضمن املنطقة يشكل 
عشوائي،  املنطقة  تقسيم  العامة.  للصحة  تهديداً 
بشكل  ومنارة  سيء  بشكل  معبدة  ضيقة  بشوارع 
السكان  من  والعاملني  مرتفعة  البطالة  ليالً.  سيء 
أجورهم منخفضة. على الرغم من أن جميع السكان 
اجتماعية  روابط  البعض وجتمعهم  يعرفون بعضهم 
قوية، إال أن املنطقة تضم مجموعات متنوعة وتوجد 
الذاتية  املبادرة  نشاطات  إن  اخلالفات.  بعض  بينهم 
السكان  معظم  ويتطلع  محدودة،  املنطقة  لتطوير 

لتقوم البلدية بتحسينات على املستوى البيئي.

توسع األحياء اجلنوبية

اجلنوبي،  اجلزء  لتوسع  القدمية  املدينة  خارج  بنيت 
مرتفعة  طابقية  مباني  في  السكان  معظم  يعيش 
من  اجلنوبي  اجلزء  تقسيم  مكتظة.  منطقة  فهي 
الضيقة  احلارات  إلى  و الوصول  جداً  سيء  املنطقة 
و الكهرباء  الصحي  الصرف  فخدمات  يعتبرمشكلة. 
و تعبيد  كافية،  غير  جميعها  و الصحة  و املدارس 
مساحات  توجد  و ال  اجلودة  رديئ  و األزقة  الشوارع 
العرقية  السكان  أصول  الترفيهية.  لالستخدامات 
و اجلغرافية متنوعة و يوجد قدر كبير من النزاعات في 
العالقات اجليدة  و القليل من اجلرائم. تلحظ  املنطقة 
ضمن  اجلماعي  والعمل  الذاتية  املبادرة  و أنشطة 
مشكلة  و البطالة  املتالحمة  االجتماعية  اجملموعات 
بيع  و محال  الورش  من  العديد  وجود  من  الرغم  على 

األغذية في املنطقة.
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األنصاري غربي

مجزئاً  تعتبر مجتمعاً  غربي  األنصاري  منطقة  تعتبر 
اجملموعات  من  واسعة  مجموعة  ليضم  منا  اجتماعياً 
االجتماعية، مما يؤدي إلى بعض النزاعات. لقد مت تنظيم 
أما  البلدية  قبل  قانوني من  منه بشكل  وتطوير جزء 
معظم  ميتلك  قانوني.  غير  بشكل  منا  فقد  الباقي 
املقاولني  قبل  من  و بيعها  بناؤها  مت  شقق  السكان 
و املنطقة تشبه احلي اخملطط بكامله مما جذب بعض 
السكان ذوي الدخل املرتفع إال أنه يلحظ وجود بعض 
بسبب  مشكلة  هو  اآلمان  جداً.  الفقيرة  الفئات 
عصابات  بني  العرقية  و النزاعات  اإلجرامية  األنشطة 
الشارع و ال يبدو أن البطالة تشكل مشكلة أساسية 
حيث تتوفر فرص العمل في العديد من ورش األنصاري 
الصحية  اخلدمات  بينما  اجملاورة.  و املناطق  غربي 
االجتماعية  املرافق  و كذلك  كافية  غير  و التعليمية 
أو  متالحم  جملتمع  باالنتماء  شعور  يوجد  و ال  األخرى، 

قيادة محلية.

الشيخ مقصود

مجتمع  هي  الغربية  مقصود  الشيخ  منطقة 
عرقية  أصول  إلى  ينتمون  السكان  حيث  متماسك 
رسمياً  منظمة  الغير  اجملتمع  أنشطة  تركز  واحدة. 
املاء و الصرف الصحي،  على تنظيف الشوارع و متديد 
اإلجرامية  و األنشطة  آمنة  عام  بشكل  املنطقة 
و لدى معظم  الدخل منخفضة  منخفضة. معدالت 
البطالة  فتعتبر  فقط،  جزئي  بدوام  وظائف  الرجال 
املنطقة  األصل  في  القاطنون  قسم  أيضاً.  مشكلة 
في  السكان  معظم  و يعيش  رسمي.  غير  بشكل 
نظراً  عامودي  بتوسع  طابقني  من  مؤلفة  مساكن 
لعدم توافر قطع األراضي اخلالية. معايير البناء سيئة 
و الشوارع ضيقة و ذات إضاءة سيئة و رديئة و تنقص 

اخلدمات الصحية و التعليمية.

مخيم النيرب

من  الشرق  إلى  حلب  مطار  من  بالقرب  املنطقة  تقع 
املدينة. كان عبارة عن مجموعة براكيات أقيمت جلنود 
)املعسكر الفرنسي( خالل احلرب العاملية الثانية، و من 
الالجئني  غوث  لوكالة  السورية  احلكومة  قدمتها  ثم 
لالجئني  إقامة مؤقت  عام 1948 كمكان  )األونروا( في 
اإلسرائيلي  االحتالل  إثر  القادمني  الفلسطينيني 
عاماً  الستني  خالل  البراكات  سكان  أقام  لفلسطني. 
املنصرمة في هذه املنطقة و مت بعدها تخصيص 12م2 
لكل عائلة مع خدمات و مراحيض مشتركة، فوسعوا 
مكان سكنهم في كافة االجتاهات متجاوزين الشوارع 
شاقولياً  بالتوسع  و قاموا  أفقياً  بينها  تفصل  التي 
جتمع  خلق  إلى  أدى  ما  و هذا  جديدة،  طوابق  بإضافة 
سكني شديد الكثافة حتت إدارة وكالة الغوث التابعة 
لألمم املتحدة و الوكالة العامة إلدارة شؤون الالجئني من 
سورية. يعاني اخمليم بوضعه احلالي من كثافة سكانية 
محاور  وجود  عدم  و من  الضيقة  و األزقة  جداً  عالية 
املفتوحة  و االماكن  الشوارع  و نقص حاد في  واضحة 
احمللي  اجملتمع  أن  كما  النفس.  عن  الترفيه  و ساحات 
لالجئني يعاني من ارتفاع في مستوى الفقر و البطالة. 
ناحية  من  اخلدمات  من  الكثير  بتقدمي  األنروا  تقوم 
و التعليمية.و قد  التحتية و اخلدمات الصحية  البنية 
تقليل  بهدف  اخمليم  من  العائالت  بعض  إخالء  وجب 
للخدمات  األماكن  بعض  و إيجاد  املرتفعة  الكثافة 

إعادة  شجعت  التي  املبادرات  بعض  الضرورية.هناك 
و بشكل  حندارات  مخيم  في  العائالت  بعض  توطني 

طوعي للتخفيف من الكثافة السكانية.
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املعصرانية

من  قريبة  زراعية  أرض  على  املنطقة  هذه  نشأت 
الباب.  و هي نقطة وصول ملنطقة  مركز مدينة حلب 
خطي،  بشكل  املطار  طريق  طول  على  املنطقة  متتد 
مخطط  و التقسيم  جيدة  بحالة  البيوت  معظم 
يوجد  ال  عريضة.  و الشوارع  جيد  بشكل  و مطبق 
توجد  ال  أنه  كما  التنمية  من  للمزيد  خالية  أراضي 
حيث  كبيرة  مشكلة  املرور  مفتوحةحركة  مساحات 
الهواء  و تلوث  املشاة  على  خطراً  الشاحنات  تشكل 
و الشوارع بحالة سيئة و ذات إنارة رديئة. توفر املدرسة 
احمللية تعليم سيء اجلودة كما أنه ال يوجد مستوصف 
العرقية  األصول  في  السكان  يشترك  املنطقة.  في 
فيما  النزاعات  بعض  توجد  ذلك  رغم  و اجلغرافية 
بينهم. كما تنظم بشكل غير رسمي بعض أنشطة 
املبادرة الذاتية لتحسني البيئة و لكنه ال يوجد تنسيق 
في العمل في املنطقة ككل. توجد القليل من فرص 

العمل في املنطقة.

قرية األنصاري

قرية األنصاري هي جزء من منطقة األنصاري الكبرى 
القرية  سمات  من  ببعض  حتتفظ  مازالت  لكنها 
من  عالية  و نسبة  ضيقة  شوارع  من  األساسية 
سكان القرية األساسيني. لدى املنطقة اآلن تنوع في 
السكان يؤدي إلى بعض النزاعات أحياناً و لكن اجملتمع 
يحافظ على قدر من التالحم والتضامن خاصة ضمن 
اجلماعات العرقية على الرغم من عدم وجود منظمات 
الذاتية  املبادرة  أنشطة  تنظم  الرسمية.  اجملتمع 
مزودة  املنطقة  غير رسمي.  الشعبي بشكل  والعمل 
مبدارس و بنى حتتية و خدمات صحية كافية و العمالة 
بشكل عام محلية و غير رسمية. تفتقر املنطقة إلى 
ترفيهية  استخدامات  أجل  من  مفتوحة  مساحات 
إلى  الوصول  جتعل  للقرية  الضيقة  األصلية  و األزقة 

املسكن أمر صعب وغير آمن.

األشرفية )1(

هذه  هدم  يتم  سوف  األشرفية،  شرق  شمال  تقع 
الشباب(  )سكن  شقق  لبناء  اجملال  إلفساح  املنطقة 
وزارة  قبل  من  للسكان  باإلخالء  إنذارات  تسليم  و مت 
إعادة  تتم  سوف  بأنه  السكان  إعالم  و مت  اإلسكان. 
قبل  من  مبنية  شقق  في  مراحل  على  إسكانهم 
اخلمس  السنوات  خالل  محددة  غير  مبناطق  الدولة 
القادمة. على الرغم من أن معدالت الدخل منخفضة 
معايير  أن  إال  جزئي  بدوام  أغلبها  الرجال  عمالة  و أن 
و يوجد  املساكن  من  العديد  توسيع  جيدة.مت  السكن 
التالحم  املنطقة.  في  املستأجرين  من  كبيرة  نسبة 
السكان  فمعظم  قوي  االجتماعي  و التماسك 
حسنت  لقد  واحدة.  و جغرافية  عرقية  أصول  من 
جودة  و لكن  املعيشة  ظروف  الذاتية  املبادرة  أنشطة 
الشوارع و األرصفة و املياه والصرف الصحي و املدارس 
و اخلدمات الصحية ماتزال مشكلة كبيرة وقد توقف 
السكان عن االستثمار في منازلهم و أحيائهم عندما 

مت إعالمهم بإنذارات باإلخالء.

ملخص تصنيف املناطق ذات الكثافة السكانية املتوسطة
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األشرفية )2(

األشرفية  منطقة  بني  يقع  األشرفية  من  اجلزء  هذا 
حسب  مقصود.  الشيخ  و منطقة  بها  املعترف 
إخالء  يتم  سوف  بأنه  لها-  سند  ال  -التي  اإلشاعات 
السكان من قبل وزارة اإلسكان لفسح اجملال ملشروع ) 
سكن الشباب( كما في األشرفية )1(. و هذه اإلشاعة 
محطمة للمعنويات، وإال فاألشرفية )2( مجتمع قوي 
العرقية  باألصول  السكان  معظم  و مستقريشترك 
رسمية  و غير  رسمية  قيادة  الرجال  ميثل  و اجلغرافية. 
تنظيف  تتضمن  النفس  على  االعتماد  و أنشطة 
الشوارع و تعبيد األرصفة. املرافق التعليمية و الصحية 
غير كافية و بعيدة عن املنطقة و الشوارع رديئة اإلنارة 
و سيئة التعبيد على الرغم من أنها عريضة و منظمة 
بشكل جيد.أغلب السكان يعيشون في مباني مؤلفة 
للحصول  معظمها  توسيع  و مت  طابقني  أو  طابق  من 
على مدخول إضافي من املستأجرين.معظم السكان 
على عمل  العثور  أو يستطيعون  العمل  عن  عاطلون 
بدوام جزئي أو موسمي فقط. معدل األمية بني النساء 

و الرجال مرتفع على حد سواء.

األشرفية )بني زيد(

إن منطقة بني زيد من األشرفية هي مجتمع مستقر 
قبل  من  جداً  جيد  بشكل  إدارته  تتم  و منظم،  و آمن 
بالقرب  تقع  إنها  تقليدي.  و حكومي  قيادي  هيكل 
نقل  بوصالت  و حتظى  الصناعية  العمل  فرص  من 
جيدة مبركز املدينة. يعمل معظم الرجال بدوام كامل 
البيوت  )مرخصة(.  أغلبها  مساكنها،  األسر  و متلك 
مبنية بشكل جيد عامة و مؤلفة من طابق أو طابقني 
جيد  املنطقة  تخطيط  اخلدمات.  بكافة  و مزودة 
و مع  جيد.  بشكل  صيانتها  و تتم  عريضة  فالشوارع 
ذلك ال توجد مساحات عامة مفتوحة أو ترفيهية ذات 
مشاكل  أهم  من  خاصة.  و األطفال  للنساء  األهمية 
املدارس  إلى  الوصول  و صعوبة  كفاية  عدم  اجملتمع 

و املستوصفات.

عني التل

إن عني التل هي جتمع فقير ضمن منطقة إلى حد كبير 
صناعية. أصول السكان العرقية و اجلغرافية متنوعة 
و التضامن  االجتماعي  التماسك  نقص  إلى  يؤدي  مما 
اجملموعات  بني  النزاعات  بعض  حصول  مع  اجملتمع  في 
يعرفون  السكان  معظم  أن  من  الرغم  على  اخملتلفة 
الوقت  لديه  منهم  القليل  أن  إال  البعض  بعضهم 
النفس.  على  االعتماد  أنشطة  في  للمشاركة  و املال 
الشوارع رديئة التعبيد و قذرة. يعمل معظم السكان 
التي  احمللية  املفروشات  و ورش  اجملاورة  املصانع  في 
إلى  أيضاً  تؤدي  و لكنها  منخفضة  بأجور  عمل  توفر 
مستويات مرتفعة من تلوث الهواء. تخطيط املنطقة 
عشوائي و الشوارع في شمال املنطقة خاصة ضيقة 

و سيئة التخطيط.

احليدرية

إن احليدرية مجتمع مستقر ذو دخل مخفض و متنوع 
شراء  عبر  احليدرية  منت  و الثقافية  اجلغرافية  األصول 
من  و نصف  األساسيني  املالكيني  من  األراضي  نصف 
السماسرة غير الرسميني الذين قسموا أراضي الدولة 
بتضامن  قوي  شعور  يوجد  قانونية.  غير  بطريقة 
اجملتمع و اعتياد القيام بأنشطة املبادرة الذاتية والعمل 
الشعبي مثل ادخار شبكة صرف صحي ) التي فعلياً 
حتتاج إلى حتديث( و تعبيد الشوارع و تقدمي التماسات 
غالبيتها  املنطقة  الشوارع.  و تعبيد  احلكومة  إلى 
بشكل  مبنية  طابقني  من  مؤلفة  منازل  عن  عبارة 
جيد لكن يوجد بعض الشوارع الضيقة فيها و تعبيد 
الشوارع سيء و لكنها ليست خطيرة.كما حتتوي على 
جيد  تعليمي  مستوى  تقدمان  ابتدائيتني  مدرستني 
مبنى  و في  مكتظة  منها  واحدة  أن  من  الرغم  على 
لضرورة  الشديدة  األولوية  السكان  يعطي  مؤقت.ما 

وجود عيادة محلية.
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حندرات )مخيم(

يشغلها  مخالفة  منطقة  من  حندرات  تتألف 
الفلسطينيني.إن  لالجئني  و مخيم  السوريون 
من  يدار  أنه  رغم  و الذي  األخير  على  تركز  الدراسة 
أنه  على  البلدية  قبل  من  تصنيفه  مت  األونروا  قبل 
و يوفر  جيد  بشكل  مخدم  مخالفة.اخمليم  منطقة 
التحتية  البنى  و مستوصف.معظم  جيد  تعليم 
الصحي  الصرف  شبكة  تركيب  و يتم  فيه  موجودة 
الشوارع.  تعبيد  إعادة  يتم  سوف  منها  االنتهاء  بعد 
لدى اخمليم العديد من اجملتمعات و املنظمات التطوعية 
و عمل  السكان  و طموحات  وحدة  على  تشهد  التي 
العامة لشؤون الالجئني  )الهيئة   GAPAR و ال األونروا 
و الشباب  و الرجال  النساء  الفلسطينيني(.تشارك 
اجملتمع. شؤون  في  بنشاط  و األطفال  السن  و كبار 
أصحاب  كعمال  اخمليم  خارج  السكان  معظم  يعمل 
خبرة و عمال بدون خبرة، مستويات الدخل منخفضة 

و لكن مستويات السكن و اخلدمات في اخمليم جيدة.

حارة الشحادين

منت املنطقة ببطء و بطريقة غير منظمة على أراضي 
متنوعة  خلفيات  من  السكان  زراعية.  معظمها 
تالحم  و يوجد  البعض  بعضهم  يعرفون  و لكنهم 
إلى  اجليد  بني  الدخل  باجملتمع،تختلف مستويات  جيد 
ليست  املساكن  أوضاع  عام  بشكل  الشديد.  الفقر 
على  الضعيفة تشكل خطراً  جيدة حيث األساسات 
إذ  الرجال  بني  البطالة  تسود  املباني.  بعض  استقرار 
من  العديد  تعمل  كما  جزئي،  بدوام  العمل  يكون  قد 
النساء في اجملتمع حيث يترك معظمهم املنطقة بحثاُ 
عن لقمة العيش. تعتبر معايير اخلدمات سيئة حيث ال 
توجد مرافق صحية محلية و املدرسة االبتدائية أيضاً 
مبستوى متدني،باإلضافة إلى غياب مرافق ترفيهية.و مت 
السكان  قبل  من  الصحي  الصرف  شبكة  تركيب 
من  لتزيد  األمطار  هطول  عند  تطوف  بدورها  و التي 
الثمن  األمراض. يلحظ وجود محاضر رخيصة  انتشار 

نسبياً ميكن تطويرها لتحسني املنطقة.

جبل بدرو

املدينة.  شرق  شمال  في  بدرو  جبل  منطقة  تقع 
املنطقة مستمرة في النمو و تقع بالقرب من منطقة 
صناعية و العديد من الرجال في املنطقة يعملون في 
املصانع و الورش احمللية. تعمل بعض النساء فقط على 
في  فعالني  غير  أنهم  اجملتمع محافظ، كما  أن  اعتبار 
بتنظيم  املنطقة  ضمن  الرجال  يقوم  اجملتمع.  شؤون 
نشاطات املبادرة الذاتية والعمل الشعبي بشكل غير 
الصحي  الصرف  شبكة  بتركيب  قاموا  رسمي.فقد 
اخلاصة بهم و تنظيف الشوارع. إال أنها شبكة رديئة 
املياه  شبكات  أن  كما  سيئة،  حالة  في  و الشوارع 
مستوصف  يوجد  مكتملة.ال  غير  الطرقية  و اإلنارة 
ملوثة  املنطقة  أن  كما  مكتظة  و املدارس  محلي 
خطرة  الشوارع  أن  كما  الصلبة،  و النفايات  باملصانع 
السكان  الثقيلة.معظم  الشاحنات  حلركة  نتيجة 
املقيمني يشغلون منازل مؤلفة من طابقني و يعيشون 
على دخل منخفض جداً. على الرغم من تنوع اخللفية 
االجتماعية للسكان ووجود بعض النزاعات بينهم إال 
التضامن  للمجتمع وضرورة  يوجد شعورباالنتماء  أنه 

فيما بينهم.

كرم اجلزماتي

املدينة.  ملركز  الشرقية  اجلهة  في  اجلزماتي  كرم  تقع 
جداً  منخفض  دخل  على  السكان  معظم  يعيش 
و يعملون كعمال بدون خبرة. نسبة البطالة مرتفعة 
مجتمع  أنه  إلى  نظراً  يعملن  النساء  من  و القليل 
هي  التي  األسر  معظم  تشغل  ما.  حد  إلى  محافظ 
من أصول عرقية و جغرافية مختلفة منازل مؤلفة من 
طابق أو طابقني. تعيش اجلماعات العشائرية أو األقارب 
في أحياء و شوارع شبه مغلقة و حتصل نزاعات بينهم 
أحيانا. آمنة  املنطقة غير  مما يجعل  آخر  إلى  من حني 
و ال  صغير  نطاق  على  الذاتية  املبادرة  أنشطة  حتصل 
توجد  ككل،  املنطقة  توحد  أن  تستطيع  قيادة  توجد 
القطاع  لصالح  كبيرة  تنموية  مشاريع  املنطقة  في 
العسكري  اإلسكان  املثال مشاريع  العام على سبيل 
و مت وضع مخطط ملدرسة جديدة و حتتاج املنطقة إلى 
تشكل  صيانة.  إلى  الشوارع  حتتاج  كما  مستوصف 

حركة املرور الكثيفة خطر على املشاة.
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الشيخ خضر

إن للشيخ خضر موقع مركزي، و هي مجتمع متالحم 
و ميلكون  و آمن، ويعتبرسكانها ميسوري احلال نسبياً 
منازلهم اخلاصة بهم. على الرغم من أن أصول السكان 
قادة و مؤسسات  أن  إال  و اجلغرافية مختلفة  العرقية 
احلي.  لتحسني  و يعملون  توحدهم  القوية  اجملتمع 
املنازل  و الورش.  القريبة  املصانع  في  العمالة  أغلب 
اجليدة  و املستوصفات  املدارس  من  قريبة  ليست 
و يشتكي السكان من مستويات التلوث. العديد من 
الشوارع معبدة بشكل سيء باإلضافة إلى أن شبكة 
الصرف الصحي غير كافية. إن منطقة الشيخ خضر 
منطقة  عدا  فيما  جيد،  بشكل  مخططة  مبعظمها 
املقيمني على  قبل  تطويرها من  مت  قد  فقيرة ضمنها 
األراضي  و مساحات  ضيقة  فأحيائها  األوقاف  أراضي 

فيها صغيرة.

الشيخ جنار

"سكنية  مختلطة  منطقة  هي  جنار  الشيخ  إن 
و صناعية" و بالتالي توفر فرص العمل ضمن املنطقة 
كثيفة  مرورية  بحركة  تتميز  أنها  كما  و محيطها، 
الغير  الورش  من  العديد  توجد  الهواء.كما  و تلوث 
وعلى  يعملون،  والنساء  الرجال  و معظم  رسمية 
فقراء  السكان  نصف  حوالي  فإن  ذلك  من  الرغم 
ما  غالباً  و التنقل  جيداً  غير مخططة  املنطقة  جداً. 
يشكل مشكلة. معظم املباني لها أكثر من طابقني 
البناء  معايير  أن  إال  مستقرة  األرض  تربة  كون  و رغم 
إليها  و الوصول  التعليمية بحالة سيئة  رديئة.املرافق 
صعب كما أنه ال توجد مرافق ترفيهية.شبكة الصرف 
الصيانة  إلى  حتتاج  حالة  في  و الشوارع  الصحي 
و خدمات جمع النفايات الصلبة و اإلنارة الطرقية غير 
لكن  متنوعة  خلفيات  من  السكان  كون  كافية.رغم 
السكان  و مجموعات  االجتماعية متناغمة  العالقات 
منظمة بشكل جيد و يعملون معاً لتحسني بيئتهم 

من خالل نشاطات املبادرة الذاتية والعمل الشعبي.

الشيخ فارس 

إن الشيخ فارس هي منطقة غير مستقرة، متماسكة 
بالصناعة،  داخلياً  مرتبط  فعال  ومجتمع  اقتصادياً، 
األحذية  و إنتاج  بصناعة  تعمل  املنطقة  أن  كم 
باجلملة والتفصيل. ال يعتبر الفقر مشكلة اساسية، 
مبعظمها  املنطقة  إن  غنياً.  يعتبر  ال  اجملتمع  أن  إال 
بشكل  مبنية  اثنني،  أو  واحد  بطابق  مباني  عن  عبارة 
تلة  على  مبنية  املنطقة  إن  ماّلكيها.  ويشغلها  جيد 
والعديد من شوارعها تتميز بانحدار شديد. إن البنية 
ما.  نوعاً  جيدة  وبحالة  كافية  املنطقة  في  التحيتية 
إال أن الوصول إلى املدارس و إلى أقرب مركز صحي في 
اخلدمات  نوعية  أن  كما  صعباً،  يعتبر  الهلك  منطقة 

املقدمة غير جيدة.
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املالكية

إن املالكية منطقة فقيرة في شرق حلب. محاطة من 
تتوفر  حيث  جبرين  الكبرى  الصناعية  املنطقة  قبل 
و لكن  احملليات  للنساء  خاصة  العمل.  فرص  بعض 
مستويات العلم و اخلبرة بني صفوف الرجال منخفضة 
الوظائف  في  العمل  على  قادرين  غير  يجعلهم  مما 
الصناعية الرسمية. يوجد مستوى عال من التضامن 
أصول  أن  من  الرغم  على  اجملتمع  و روح  االجتماعي 
السكان العرقية و اجلغرافية متنوعة. عالقات اجملتمع 
الشوارع  بتنظيف  قامت  عملية،  احلي  و جلنة  القوية 
و تركيب شبكة مياه جزئية. املشاكل األساسية هي 
احمللي  التعليم  نوعية  و سوء  السيئة  الشوارع  حالة 

و غياب املرافق الصحية و الترفيهية.

الشيخ سعيد )غرب(

أساسيتني.  منطقتني  إلى  السعيد  الشيخ  تنقسم 
املنطقة  هي  االستمارة  هذه  موضوع  األولى  املنطقة 
منذ  مسكونة  و هي  سعيد  الشيخ  من  الغربية 
حيث  قوية  اجتماعية  بروابط  و تتميز  الستينات 
و العرقية.  اجلغرافية  األصول  في  السكان  يشترك 
الذاتية  البادرات  بتنظيم  و احلي  العشيرة  كبار  يقوم 
بني  االجتماعية  الروابط  أن  كما  الشعبي،  و العمل 
شديد  عداء  يوجد  أنه  إال  قوية.  و األقارب  اجليران 
بني  و صراعات  سعيد  الشيخ  من  األخر  اجلزء  جتاه 
مستويات  من  تعاني  املتنافسة.املنطقة  العصابات 
الصحية  اخلدمات  سوء  الصناعي،  التلوث  من  عالية 
و التعليمية و تفتقر إلى األراضي املكشوفة واخلدمات 
من  و العديد  جداً  مرتفع  البطالة  الترفيهيةمعدل 
عندما  بالزراعة  األساسي  عملهم  خسروا  السكان 
عريض  العام  أراضيهم.الشارع  احلكومة  استملكت 
و معبد بشكل جيد و لكن معظم الشوارع الفرعية 
و معظم  كبيرة  احملاضر  ومساحات  و متعرجة  ضيقة 
نامية  املنطقة  محدودة.هذه  ارتفاعات  ذات  املنازل 
بشكل كامل و ال يوجد سكان جدد ينتقلون للعيش 

في هذا اجلزء من الشيخ سعيد.

الشيخ سعيد )شرق(

يسكن اجلزء الشرقي من الشيخ سعيد مجموعة من 
األسر املتباينة منهم من له روابط عرقية، معظمهم 
من احملافظات اجلنوبية. تتميز املنطقة بار تفاع معدل 
مع  و احلني  احلني  بني  عنف  و حوادث  و البطالة  الفقر 
 ( املالكون  املنطقة  يشغل  املتفرقة.  احلودث  بعض 
جيد  املنطقة  تخطيط   .) املستأجرين  بعض  يوجد 
املنطقة  مشاكل  أكثر  الشوارع.  ضيق  رغم  نسبياً 
الصرف  التحتية هي  البنية  أهمية ومشاكل  البيئية 
يصل  و ال  الشعبي  بالعمل  متديده  مت  الذي  الصحي 
صيانة  إلى  حتتاج  سيئة  بحالة  و هو  املساكن  لكل 
و يشكل خطر صحي، مع هذا يوجد مستوى مقبول 
بناء  ذلك  في  مبا  الذاتية  و املبادرة  اجملتمع  أنشطة  من 
مسجد و إدراك احلاجة لتحسينات في احلي و استعداد 

ظاهر للمشاركة فيها.

ملخص تصنيف املناطق ذات الكثافة السكانية املنخفضة
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الــــعـــويــجــة

منطقتني:  من  تتألف  حلب  شمال  إلى  منطقة  هي 
نوعية  ذات  و منازل  تقليدي  تخطيط  ذات  قدمية  قرية 
جيدة و منطقة مازالت تنمو حيث قسم املستوطنني 
منازلهم  ببناء  قاموا  أشخاص  إلى  و باعوها  لألرض 
جداً  كبيرة  مساحاتها  احملاضر  بسرعة.بعض  اخلاصة 
و معظم املنازل هي مساكن ذات طابق واحد أو طابقني 
و ال يوجد مستأجرين. يعيش العديد من السكان على 
ما  غالباً  عشيرتني  إلى  و ينتمون  جداً  منخفض  دخل 
تتنازعان مع بعضهما البعض و على الرغم من وجود 
تنظيم مجتمعي  يوجد  أنه ال  إال  قادة مجتمع  بعض 
االعتماد  أنشطة  تنظيم  أو  السكان  توحيد  أجل  من 
على النفس.فرص العمل موجودة في املصانع و الورش 
احمللية و كملتقطني للقمامة، بطالة الشباب مرتفعة 
في  ثانوية  مدرسة  و ال  مستوصف  يوجد  ال  أنه  كما 
و الكهرباء  و املياه  الصرف الصحي  املنطقة. شبكات 
املنزلية غير كافية و الشوارع الفرعية في حالة يرثى 
املصانع  انبعاثات  قبل  من  أيضاً  ملوثة  املنطقة  لها. 
احمللية و من قبل مقلب للقمامة في املنطقة )حالياُ مت 
نقل املقلب من املنطقة و مت اقتراح تخصيص جزء من 

املنطقة لسوق اجلمعة(.

دويرينة

عرقية  مجموعة  تسكنها  قدمية  زراعية  منطقة 
من  الرغم  على  قوي  عشائري  هيكل  و فيها  واحدة 
أنشطة  أن  إال  السكان  لدى  االجتماعية  الروابط  قوة 
االعتماد على النفس و املبادرات احمللية لذاتية ضعيفة 
و العرقية  الدينية  واالصول  العشائرية  جداً.التركيبة 
الواحدة تفرز نوع من الهيكلية االجتماعية و تتيح جملال 
العشيرة.  كبار  قبل  من  و ذاتية  زعامة محلية  لوجود 
على الرغم من أن تربية األغنام و الزراعة هي من اهم 
االنشطة التي ميارسها الرجال في القرية وتساعدهم 
املصانع  في  يعملون  الناس  معظم  أن  إال  النساء، 
منخفضة  أجور  ذات  عمل  فرص  توفر  التي  احمليطة 
و عدم  القرية  في  التعليمي  املستوى  النعدام  نظراً 
وجود امتهان الي حرفة إذ أن كافة انواع التعليم شبه 
معدومة في القريةز و يعتبر دخل السكان في الغالب 
منخفض. إن تخطيط الشوارع غير منظم و الشوارع 
ضيقة و معظمها غير معبد. شبكة الصرف الصحي 
البناء سيئة  و اخلدمات الصحية غير كافية و معايير 
تلوث  من  عالية  مستويات  تخلق  املصانع  أن  كما 

الهواء.

خان العسل

مدينة  غرب  كم   10 حوالي  العسل  خان  قرية  تبعد 
حلب، مت إدراج خان العسل حديثاُ ضمن احلدود اإلدارية 
يقطن  اخملالفات.  مناطق  كأحد  و صنفت  للمدينة 
الوافدين  بعض  األصليني  للسكان  باإلضافة  املنطقة 
األخرى  املناطق  و بعض  قدموا من مدينة حلب  الذين 
ببناء  و قاموا  املنطقة  في  األراضي  اشتروا  حيث 
منازلهم بأنفسهم و البعض قام ببناء فيالت لقضاء 
العطل و خاصة من قبل العائالت الغنية.مستوى دخل 
معظم السكان متوسط و يعملون خارج املنطقة كما 
يعمل البعض في الورش احمللية و البعض في الزراعة. 
البطيخ.  و خاصة  بإنتاجها للعسل  املنطقة معروفة 
العديد من الناس عاطلني عن العمل أو يعملون بدوام 
أو عمالة موسمية.السكان األصليون موحدون  جزئي 
و ممثلني  حي  جلنة  طريق  عن  جيد  بشكل  و منظمون 
للمجتمع احمللي يرأسهم اخملتار احمللي. كما يتم حاليا 
حتديث البنية التحتية للمنطقة بتركيب شبكة مياه 
و صرف صحي جديدة كما سيتم حتديث الشوارع لكن 
ثانوية. مدرسة  أو  مستوصف  املنطقة  في  يوجد  ال 
ارتفاع.  في  و األسعار  غيرمطورة  أراضي  هناك  مازال 
معايير  أصبحت  مناًء،  أكثر  املنطقة  أصبحت  كلما 

البناء أفضل و البيئة أنظف.

قرية النيرب

لدى قرية النيرب سكان متنوعني و لكن ال يوجد صراع 
حسنوا  و قد  جيداً  منظمون  الناس  سكانها.  بني 
و من  الشعبي  أنشطةالعمل  خالل  من  املنطقة 
ضمنها إنشاء روضة. و هم يقومون بحملة لتحسني 
لكن  ثقافي.  مركز  فيها  مبا  احلكومية  اخلدمات 
و مستوصف  ترفيهية  ملرافق  بحاجة  أيضاً  املنطقة 
و حتسني  املدارس  في  إضافية  و أماكن  أفضل  صحي 
الصرف  و حتسني شبكة  أنقى  و هواء  الشوارع  تعبيد 
الصحي. معايير حياة السكان جيدة نسبياً إال أن فرص 
العمل متيل ألن تكون موسمية أو بدوام جزئي. املنطقة 
معروفة مبنتجها الزراعي ذو اجلودة العالية و توجد أيضاً 
ورش عمل محلية و لكن يضطر معظم السكان لترك 
املنطقة بحثاً عن فرص العمل. تخطيط املنطقة غير 

نظامي و لكن معايير البناء جيدة.
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كفر داعل

على  هكتار   280 مساحة  داعل  كفر  منطقة  تغطي 
ضمها  التي  املدينة  من  الشرقي  الشمالي  الهامش 
قدمية  قرية  التنظيمي.أساسها   2008 مخطط 
الزراعة. توجد  زالوا يعملون في  و معظم السكان ما 
الصناعات  و بعض  املنطقة  في  الورش  من  العديد 
املنطقة  مرتفعة.  الشباب  بطالة  و لكن  احمليطة 
احلياة  في  جداً  دوراً محدوداً  النساء  و تلعب  محافظة 
و العديد  رسمية  غير  قيادة  الرجال  ميثل  العامة. 
أنشطة  خالل  من  حتسينها  مت  املنطقة  نواحي  من 
العمل الشعبي و لكن تراجعت هذه املبادرات الذاتية 
و األنشطة عندما أصبحت بلدية حلب أكثر مشاركة. 
مرافق  جيداً.  معبدة  ألرصفة  تفتقر  املنطقة  مازالت 
جيدة. صحية  و رعاية  ثانوية  و مدرسة  ترفيهية 
للغرباء  و تزداد جاذبيتها  أراضي فارغة  املنطقة  حتتوي 
و املقاولني. جزء منها حافظ على طابع القرية القدمي 
شرعية  غير  بطريقة  اآلخر  اجلزء  تقسيم  مت  بينما 

بتخطيط نظامي أكثر.
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تفاصيل تصنيف مناطق اخملالفات في حلب
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مناطق الكثافة السكانية املرتفعة
تل الزرازير

األحياء اجلنوبية
توسع األحياء اجلنوبية

أنصاري غربي
الشيخ مقصود

مخيم النيرب
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تاريخ بدء االستيطان: 1970
تعداد السكان: 39,000

ملخص

تقع في جنوب غرب حلب، سكان تل الزرازير يعيشون 
املباني  املنطقة  على  تغلب  جداً.  سيئة  ظروف  في 
الطابقية املرتفعة التي مت إنشاءها بشكل غير قانوني 
من قبل املقاولني أو تدريجياً عند إضافة األفراد طوابق 
على  يقوم  معظمها   ( مستقرة  غير  األرض  إضافية. 
ضعيفة  و األساسات  مستصلحة(  مستنقعات 
رديئة  األرض  تقسيم  لالنهيار، جودة  فاملباني معرضة 
و التعليمية  الصحية  اخلدمات  ضيقة.  و الشوارع 
ترفيهية.  مرافق  إلى  تفتقر  و املنطقة  سيئة  احمللية 
من  أكوام  توجد  حيث  الشوارع  في  يلعبون  األطفال 
الصحي.البطالة  الصرف  و تسرب  الصلبة  النفايات 
جداً.  منخفضة  السكان  دخل  و مستويات  مرتفعة 
شائعة  اخملدرات  و جتارة  اجتماعياً  متباينة  املنطقة 
اخملتلفة.كما  و الفئات  العصابات  بني  صراع  و هناك 
أن أنشطة العمل الشعبي واملبادرة الذاتية تتم على 

نطاق صغير.

التاريخ

كانت املنطقة في األصل أراضي زراعية مملوكة بشكل 
مت  و الفستق.  الزيتون  أشجار  تزرع  كانت  حيث  خاص 
الحقاً استمالك حوالي نصف األرض من قبل احلكومة، 
باإلضافة إلى ملكية األوقاف لبعض األراضي و ملكية 
شركات القطاع اخلاص للمنطقة في اجلزء شرقي من 

احلي.

للنفايات  كمقلب  بعيد  زمن  منذ  املنطقة  تستخدم 
لصيانة  ساحة  إلى  و باإلضافة  حلب  ملدينة  الصلبة 
الباصات. بدأت املنطقة بالنمو عندما مت استيطان جزء 
كبير من األراضي من قبل املتعهدين حيث قاموا ببناء 

شقق طابقية مرتفعة يتم بيعها ألناس فقراء جداً. 

بشراء  األفراد  قام  التسوية  من  اجلنوبي  اجلزء  في 
)األساسات  اخلاصة  منازلهم  و بناء  األرض  من  قطع 
غالباً على نفايات غير مضغوطة بشكل جيد و التي 
يصل عمقها في بعض املناطق إلى 20 متر (.تقسيم 
املنطقة سيء جداً بشوارع ضيقة و خاصة في جنوب 

املنطقة، الذي هو أبعد ما يكون عن مركز املدينة.

اجملتمع

اجلغرافية  السكان  أصول  االجتماعي:  التماسك 
واخللفية  الغربي(  و الشمال  الشمال  من  )العديد 
هناك  متنوعة.  أخرى(  و عشائر  و أكراد  )عرب  العرقية 
املنطقة و شعور  التماسك االجتماعي في  نقص في 

قليل باجملتمع. الصراعات شائعة بني اجلماعات.

السكان  جميع  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
الصدقات  على  يعتمدون  جداً  فقير  و البعض  فقراء 
بعض  يوجد  العيش.  أجل  من  اخليرية  و اجلمعيات 
الهوية  يعكس  نفوذها  و لكن  نفوذ  ذات  اجلماعات 

العشائرية أو االجتماعية بدال من مستوى الدخل.

الزرازير  تل  من  اجلنوبي  اجلزء  يعاني  و اجلرمية:  األمن 
بشكل خاص من العنف املرتبط بالعصابات واخملدرات 
انه  ولو  اخملتلفة  االجتماعية  اجلماعات  بني  و الصراع 
سرقات  ما  حد  إلى  توجد  كما  محدود.  نطاق  على 
الكحولية.  باملشروبات  متعلقة  و مشاكل  و تهريب 
و بشكل  املنطقة  أجزاء  بعض  ضمن  محدودة  اجلرمية 
عام إنها مكان آمن نسبياً للناس العاديني و كما تشعر 

النساء انه بإمكانها التنقل بحرية.

مجتمع  منظمات  أو  قادة  توجد  ال  اجملتمع:  تنظيم 
رسمية أو غير رسمية فأي أنشطة جماعية لتحسني 
احلي تعمل على مستوى الشارع أو الزقاق. حيث نظم 

تل الزرازير
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بعض اجليران تنظيف الشارع ) إزالة الوحل بعد األمطار 
الغزيرة( و حتى تعبيد الشوارع. هناك مفهوم لالعتماد 
على النفس حيث يشعر السكان بأن البلدية لن تفعل 

شي ء من أجلهم. دور اخملتار غير مفّعل جيداً.

محددة  منظمة  للنساء  ليس  النساء:  مشاركة 
كجيران  رسمي  غير  بشكل  يلتقون  و لكنهم 
تعمل  النسائية  اإلدخار  منظمات  و أقارب.  و أصدقاء 
في نطاق محدود و تساهم بشكل صغير في مدخول 
األسرة. حوالي 50% من النساء يعملن في شكل من 
أشكال العمل املأجور غالباً في املصانع و ورش اخلياطة 

و القطاع العام أو في اخلدمات املنزلية.

املشاكل االجتماعية السائدة: معدالت مرتفعة من 
و العقلية  اجلسدية  و اإلعاقات  املدارس  من  املتسربني 
كما  بارزة  مشاكل  هي  األطفال  و عمالة  و األمية 
و حتمل  املدني  الوعي  وجود  عدم  من  السكان  يعاني 
الظروف البيئية السيئة و تراكم النفايات الصلبة في 

الشوارع.

امليزات  إن من أهم  امليزات االجتماعية في املنطقة: 
االجتماعية ضمن املنطقة وجود روابط اجتماعية بني 

مجموعات السكان و خاصة السكان األوائل.

االقتصاد

العمالة: أكثر من 50% من الرجال عاطلني عن العمل 
على  احلصول  على  قادرين  األحوال  بأفضل  و الباقي 
عمل بدوام جزئي فقط. معظم من لديه عمل يعمل 
العام  القطاع  أو  البناء  مثل  مهن  في  املنطقة  خارج 

أو عمال مصانع.

اخلياطة  ورش  من  العديد  يوجد  و التجارة:  الصناعة 
في الطوابق األرضية ضمن املنطقة معظمها يديرها 

أناس يعيشون خارج تل الزرزير.

في  السكان  من   %50 حوالي  يعيش  املنزلية:  امليزات 
الباقي هم مستأجرون.ثمن  أما  قاموا بشراءها  منازل 
شقة مبساحة 60م2 في مبنى مؤلف من خمس أو ست 
طوابق 500,000 ل.س تقريباً و ثمن األرض حني توافرها 
و تكلفة  الواحد  املربع  للمتر  إلى 10,000 ل.س   5,000
بناء غرفة 20م2 10,000 ل.س تقريباً. العديد من الناس 
 250,000 بكلفة  منازلهم  إلى  طوابق  بإضافة  قاموا 
ل.س تقريباً. القروض الغير رسمية هي املصدر الوحيد 

لتمويل السكن.

العقارات: سوق العقارات راكد بشكل عام على الرغم 
املنطقة  في  الشقق  بعض  و شراء  بيع  يتم  أنه  من 
احلالية  البناء  أعمال  حتصر  املدينة.  مركز  إلى  األقرب 
باملنازل التي تقع على طول الشوارع الضيقة و األزقة.

األطفال  عمالة  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
البطالة  معدل  املنخفضة،ارتفاع  الدخل  و مستويات 

و انتشار الفقر.

فرص  الزرازير:  تل  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
العمل اجلديد الكامنة في املنطقة و استعداد السكان 

للعمل تعتبر إيجابية من الناحية االقتصادية.

البنية التحتية

من  مياه  و عدادات  وصالت  لها  املباني  جميع  املاء: 
البلدية.

الصحي  الصرف  شبكة  تركيب  مت  الصحي:  الصرف 
األساسية من قبل البلدية و لكن منذ ذلك الوقت متت 
صيانتها و توسيعها من قبل السكان. إن الشبكة ال 
تلبي حاجات املنطقة و كما أنه ال يوجد تصريف ملياه 

األمطار فخالل األمطار يفيض الصرف الصحي.

منزل  كل  عند  يوجد  أنه  من  الرغم  على  الكهرباء: 
الغير  الوصالت  أن  إال  رسميان  و عداد كهربائي  وصلة 

شرعية للشبكة أمر شائع. 

الشوارع   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
و تصبح  معبدة  غير  أو  التعبيد  سيئة  و إما  ضيقة 

موحلة و تفيض عندما متطر.

إنارة الشوارع: إنارة الشوارع غير كافية.

املشاكل  تعتبر  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
للشوارع  الرديئة  احلالة  األرصفة  غياب  هي  الرئيسية 
وجود  و عدم  كافية  الغير  الصحي  الصرف  و شبكة 
تعتبر  والتي  الصلبة،  النفايات  من  التخلص  خدمات 

من مسببات األمراض و خاصة بني األطفال.
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اخلدمات

و مكتظة  قريبة  ابتدائية  مدرسة  يوجد  املدارس: 
بالتالميذ و لكن يصعب الوصول إليها و تقدم مستوى 

تعليمي سيء جداً.

في  عيادة  توجد  ال  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
منطقة  إلى  للذهاب  السكان  يضطر  لذا  املنطقة 
دون  تعتبر  املقدمة  اخلدمة  حيث  اجملاورة  السكري 

املستوى.

يوجد  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
تستخدم  و لكنها  املنطقة  في  مفتوحة  مساحات 
و موقف  و التخزين  الصلبة  للنفايات  كمقلب 
جزء  ملكية  تعود  مبنية  الغير  األراضي  للشاحنات. 

منها للحكومة و اجلزء اآلخر لعائلة وحيدة.

التعليم  خدمات  سوء  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
إبقاء  شأنها  من  )التي  املالعب  و غياب  والصحة 
األطفال بعيداً عن الشوارع( و اخملبز و مركز للمعوقني 

تعتبر هي املشاكل األساسية.

السالمة و الوضع البيئي 

الشوارع: تعتبر األزقة الضيقة خطيرة حيث يرجح أن 
الشوارع  في  املرور  سرعة  تكون  أن  اجلرمية.ميكن  حتدث 
العريضة عالية. ال يوجد مشكلة وقوف السيارت في 

املنطقة.

املباني: مساحة احملاضر بشكل عام هي 120م2 و عادة 
الطوابق  من  طابق  كل  في  شقتني  هناك  يكون  ما 
طوابق،   6 أو   5 بارتفاع  لها  املباني  من   %60 و حوالي 
20% بارتفاع 3 أو 4 طوابق و 20% طابق أو اثنني. التربة 
تكون  ما  عادة  البناء  و معايير  مستقرة  غير  التحتية 
ذات جودة متدنية جداً خاصة في جنوب املنطقة حيث 

األرض منحدرة و/أو مستصلحة.

تسرب  سببه  املنطقة  في  التلوث  البيئي:  الوضع 
الصرف الصحي. املنطقة منماة بشكل كامل تقريباً 
خاصة  ملكية  ذات  اخلالية  احملاضر  بعض  يوجد  لكنه 
إليواء  كمواقع  أو  للترفيه  استخدامها  ميكن  و عامة 

املرافق العامة. 

األساسات  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
املشاكل  هي  لالنهيار  املعرضة  و املباني  الضعيفة 
املنطقة  قرب  الفيزيائية:  البيئية  األساسية.امليزات 
هي  الصناعية  و املناطق  و األسواق  املدينة  مركز  إلى 

األصول األساسية.
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تاريخ بدء اإلستيطان: 1950
تعداد السكان: 70,000

ملخص

القدمية  املدينة  حدود  خارج  اجلنوبية  األحياء  بنيت   
معظم  يعيش  حلب،  من  اجلنوبية  املنطقة  موسعة 
املنطقة  وتعتبر  مرتفعة  طابقية  مباني  في  السكان 
املنطقة  من  اجلنوبي  اجلزء  تقسيم  أن  كما  مكتظة. 
الضيقة  احلارات  ضمن  احلركة  و تشكل  جداً  سيء 
و الكهرباء  الصحي  الصرف  خدمات  إن  مشكلة. 
و املدارس و الصحة جميعها غير كافية، كما أن تعبيد 
مساحات  توجد  و ال  سيئة  بحالة  و األزقة  الشوارع 
العرقية  السكان  أصول  الترفيهية.  لالستخدامات 
النزاعات  من  كبير  قدر  و يوجد  متنوعة  و اجلغرافية 
اجليدة  العالقات  تتركز  اجلرائم.  من  لكن  املنطقة  في 
و أنشطة املبادرة الذاتية ضمن اجملموعات االجتماعية 
على  مشكلة  تشكل  البطالة  أن  كما  املتالحمة، 
الرغم من وجود العديد من الورش باإلضافة إلى قطاع 

نشط لبيع األغذية.

التاريخ

أصول هذه املنطقة قدمية إال أنه مت استبدال املساكن 
التقليدية في اخلمسينات. أساسها أرض زراعية تعود 
بعض  استمالك  مت  واحدة،  لعائلة  معظمها  ملكية 
اخلدمات،و البعض  لتقدمي  احلكومة  قبل  من  األجزاء 
اجلزء  في  كهوف  توجد  لألوقاف.  ملكيته  تعود  اآلخر 
مرحلة  في  احللبيون  سكنها  املنطقة  من  الشمالي 
يعود  الذي  األثري  الفردوس  مسجد  أيضاً  و يوجد  ما 
وجود  إلى  باإلضافة  امليالدي  عشر  احلادي  القرن  إلى 
املنطقة  أراضي  معظم  بيع  املنطقة.مت  في  مقبرتني 
ببناء  قاموا  الذين  األراضي  ملتعهدي  املالكني  قبل  من 
ذلك  و مع  للبيع،  كشقق  مرتفعة  طابقية  مباني 
توجد إلى اآلن بعض املنازل التقليدية. يتبع التخطيط 
 6( بشوارع ضيقة  القدمية  للمدينة  التقليدي  النمط 
العريضة  الشوارع  بعض  يلحظ  مرتفعة.  و مباني  م( 

و أيضاً بعض األزقة الضيقة جداً.

اجملتمع

التماسك االجتماعي: إن السكان من أصول متنوعة 
من اجلنوب ومن املدينة القدمية، بعضهم استقروا في 
مناطق  من  وترحيلهم  إخالئهم  مت  أن  بعد  املنطقة 
بعيد  زمن  منذ  هنا  يعيشون  السكان  معظم  أخرى. 
بعض  نالحظ  زلنا  ما  أنه  إال  و تربطهم عالقات جيدة 

الصراعات بني اجملموعات.

معظم  دخل  إن  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
السكان منخفض أو متوسط، واملنطقة بشكل عام 
تبدو فقيرة و قذرة و مكتظة. وتالحظ بعض اجلماعات 
في  الديني  دورها  أو  املرتفع  دخلها  نتيجة  النفوذ  ذات 

اجملتمع.

األمن و اجلرمية: املنطقة تعتبرآمنة و خالية من اجلرمية، 
وبإمكان النساء التنقل بحرية.

الرغم من عدم وجود منظمات  على  تنظيم اجملتمع: 
املبادرة  أنشطة  بعض  أن  إال  املنطقة  في  للمجتمع 
رسمي  غير  بشكل  تنظم  الشعبي  والعمل  الذاتية 
مثل تنظيف و تعبيد الشوارع الفرعية. ال يوجد قادة 
و لكن  جيداً  مفّعل  غير  اخملتار  دور  احمللي.  للمجتمع 
البلدية  يحملون  السكان  معظم  نشيط.  اإلمام 
مسؤولية سوء حالة املنطقة. كما أن أنشطة املبادرة 

الذاتية لتحسني البيئة احمللية غير شائعة.
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مشاركة النساء: ليست لدى النساء منظمة رسمية 
و أنشطتهن االدخارية محدودة النطاق. تعمل حوالي 
القطاع  في  و موظفات  كمعلمات  النساء  من   %20
العام و بعضهن يعملن في املنزل كمصففات شعر أو 

يقمن بأعمال حرف يدوية بالقطعة.

السائدة،  األمية  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
الكبير  و احلجم  املدني  الوعي  من  املتدنية  املستويات 
لألسر ) 12 طفل في األسرة الواحدة ( جميعها تعتبر 

من أهم املشاكل االجتماعية السائدة.

العالقات  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
من  هي  االجتماعي  و التضامن  القوية  االجتماعية 
أهم امليزات االجتماعية باإلضافة إلى األهمية الدينية 

للمنطقة.

االقتصاد

عدد  و لذلك  تقليدية  املنطقة  هذه  تعتبر  العمالة: 
فإن  جداً.  قليل  املنطقة  أهل  من  العامالت  النساء 
حوالي 30% من الرجال يعملون ضمن عمل ثابت وبدوام 
و الـ  جزئي  بدوام  يعملون  منهم   %20 وحوالي  كامل، 
50% الباقية من الرجال غير عاملني. العديد من الرجال 
يعملون كسائقي شاحنات وسائقي سيارة أجرة. أكثر 
من نصف الناس العاملني من السكان يعملون ضمن 
في  يعملون  الباقية  البقية  بينما  نفسها  املنطقة 

مناطق أخرى مثل الصاحلني.

الصناعة و التجارة: يالحظ في املنطقة وجود بعض 
سبيل  )على  لألبنية  األرضية  الطوابق  في  الورشات 
األجزاء  معظم  أن  إال  واخملابز(،  األحذية  صناعة  املثال 
بعض  بالكامل.  سكنية  املنطقة  من  الداخلية 
ضمن  تتركز  التي  التصنيع  بإعادة  يعملون  السكان 

املنطقة اجلنوبية. 

السكان  من  فقط   %10 حوالي  إن  املنزلية:  امليزات 
يستأجرون  اآلخرين  أن  من  الرغم  على  مستأجرون، 
إن ثمن منزل تقليدي مبساحة 200م2  و الورش.  احملالت 
تقدر بـ 7ماليني ل.س، كما أن ثمن شقة مبساحة 70 
وإن  1,5 مليون ل.س.  بـ  تقدر  الطابقية  األبنية  م2 في 
كلفة بناء مبنى طابقي على مساحة 200م2 مبا فيها 
عدداً  ل.س.إن  مليون   15 تقدربـ  القانونية  التراخيص 

قليالً من املباني السكنية أضيفت إليها طوابق إضافية 
مرتفعة،  طابقية  مباني  هي  املباني  معظم  أن  حيث 
ذات  التقليدية  املنازل  وجود  يلحظ  أخرى  ناحية  و من 
األفنية و الكهوف و األراضي املكشوفة واملعالم األثرية 
املباني  بعض  فإن  كذلك  اخملتلطة،  املنطقة  هذه  في 
نظامية بينما قد مت تسليم إشعارات باإلخالء للبعض 
اآلخر. هناك البعض من مصادر التمويل املتوفرة كما 

هي احلالة عن طريق رابطة املعلمني للنساء.

العقارات: إن سوق العقارات راكد إلى حد كبير، ومع 
ذلك فإن أسعار العقارات في زيادة طفيفة، لم يتم بناء 
على  البناء  أعمال  اقتصار  مع  أرض حديثاً  أية قطعة 
الشوارع الفرعية الضيقة. قد تزال البيوت التقليدية 
حتوي  مرتفعة.  طابقية  مباني  عنها  بدالً  و ينفذ 
أمالك  إما  وهي  اخلالية،  احملاضر  بعض  على  املنطقة 

خاصة أو أمالك أوقاف.

انتشارعمالة  إن  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
األطفال،الفقر،الكثافة السكانية املرتفعة و البطالة.

امليزات و الفرص االقتصادية في األحياء اجلنوبية: إن 
القرب من مركز املدينة و احلصول على بعض اخلدمات 

و يعتبر من امليزات االقتصادية للمنطقة.

البنية التحتية

املاء: لدى كل بيت وصلة و عداد منفذ بشكل رسمي.

الصرف الصحي: مت تنفيذ شبكة الصرف الصحي من 
اجملتمع،  قبل  توسيعها من  مت  قد  أنه  إال  البلدية،  قبل 
وهي مبعظمها أنابيب ضيقة و غير كافية الحتياجات 
هذه  في  املرتفعة  السكانية  للكثافة  نظراً  السكان 

املنطقة.

 الكهرباء: كل بيت لديه عداد و وصلة منفذة بشكل 
رسمي.

التنقل ) إمكانية الوصول و الشوارع (: إن تخطيط 
إلى  الشوارع  تفتقد  حيث  سيء،  وترقيمها  الشوارع 
الشوارع  أن  كما  للتعبيد،  الضيقة  واألزقة  األرصفة 

الرئيسية كلها في حالة رديئة.

إنارة الشوارع: تقتصر على بعض الشوارع فقط وهي 
بحاجة إلى صيانة.

وجود  عدم  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
النفايات  وتراكم  للشوارع  السيئة  األرصفة،احلالة 

الصلبة.
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اخلدمات

و مدرسة  ابتدائية  مدرسة  املنطقة  تضم  املدارس: 
ثانوية قريبة،كما أن الوصول إلى املدارس سهل و آمن، 

إال أن مستوى التعليم فيها سيء.

في  عيادة  توجد  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
وخاصة  جيد  صحي  مبستوى  خدمات  تقدم  املنطقة 

لألطفال.

تضم  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
املثال األرض  املنطقة مساحات مفتوحة، على سبيل 
التي تعود ملكيتها لألوقاف  احمليطة بجامع الفردوس 
من  القريبة  لألرض  بالنسبة  وكذلك  اآلثار.  و مديرية 
الكهوف إال أنه ال ميكن البناء عليها. توجد مساحات 
و توجد خطط  معروفة  غير  ملكيتها  أخرى  مفتوحة 

إلنشاء حديقة كبيرة 17 هكتار في شمال املنطقة.

خدمات  وجود  عدم  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
اجتماعية مثل مركز لذوي االحتياجات اخلاصة هي من 

أهم املشاكل.

السالمة و الوضع البيئي 

الشوارع: الشوارع ضيقة وغير كافية لعبور سيارات 
ازدحام و مواقف  اإلسعاف،كذلك فإنه توجد مشكلة 

السيارات في معظم الشوارع.

املباني،  لنوع  تبعاً  احملاضر  مساحات  تختلف  املباني: 
أكثر من 50% من املباني مؤلفة من خمس وست طوابق 
و 20% مؤلفة من طابق أو اثنني و 30% مؤلفة من ثالثة 
أو أربعة طوابق، التربة في اجلنوب قوية و معايير البناء 
جيدة. في الشمال و خاصة في منطقة الكهوف التربة 
تعد ضعيفة و قد تهدمت بعض املباني أو انهارت. وقد 

مت إخالء السكان من املباني األكثر خطورة.

لتراكم  نتيجة  منتشر  التلوث  إن  البيئي:  الوضع 
املكشوفة  األراضي  بعض  أن  كما  الصلبة،  النفايات 

ميكن استخدامها كمرافق عامة إضافية.

انتشار  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
لبعض  اخلطرة  احلالة  الشوارع،  في  الصلبة  النفايات 

املباني و ضيق الشوارع.

املدينة  مركز  من  القرب  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
و أسواقها باإلضافة إلى اخلطة إليجاد حديقة جديدة.
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تاريخ بدء االستيطان: 1970-1965
تعداد السكان: 80,000

ملخص 

بنيت املنطقة جنوب املدينة القدمية كتوسع ملنطقة 
توسع  منطقة  تسميتها  و متت  اجلنوبية  اخملالفات 
و ذات  االزدحام  شديدة  املنطقة  اجلنوبية،  املنطقة 
في  يقطنون  فيها  الناس  معظم  جداً.  عالية  كثافة 
و متعددة  االرتفاع  عالية  مباني  شقق سكنية ضمن 
ضيقة  شوارع  ذات  غالبها  في  الطوابق.املنطقة 
حتتية  بنية  من  اخلدمات  التخطيط،  جيدة  و ليست 
و مياه و صرف صحي إما غير متوفرة أو سيئة للغاية 
و تدني  االجتماعية  اخلمات  توفر  عدم  إلى  باإلضافة 
اماكن  و اليوجد  الطرق سيئة  حالة  املدارس،  مستوى 
أصول  ذوي  ساحات.السكان  او  حدائق  و ال  ترفيهية 
متعددة و هناك بعض االختالفات بني الفئات اخملتلفة 
عن  اخلروج  ناحية  من  متاماً  آمنة  ليست  و املنطقة 
السكان  بها  يقوم  التي  االعمال  بعض  القانون.هناك 
متقاربة.  مجموعات  ضمن  بعضهم  مع  بالتعاون 
العالية  البطالة  في  تكمن  االساسية  املشكلة 
و الورشات  و االسواق  بالفعاليات  مكتظة  أنها  رغم 

الصغيرة

التاريخ

إن هذه املنطقة تقع بالقرب من مركز املدينة و خارج 
للمنطقة  توسع  تعتبر  اجلنوب.  في  املدينة  أسوار 
مملوكة  كانت  أراضيها  معظم  األصلية.  اجلنوبية 
الفستق  لزراعة  و تستخدم  واحدة  عائلة  قبل  من 
والزيتون و احملاصيل األخرى و لكن بتوسع املدينة بيعت 
احلكومة  قبل  من  بعضها  استمالك  و مت  للمتعهدين 
لتقدمي اخلدمات و البعض مملوك من قبل األوقاف. يقوم 
أو  املتعهدون ببناء مباني طابقية مؤلفة من خمسة 
ستة طوابق في األجزاء القريبة من مركز املدينة حيث 
التخطيط أفضل حاال و عروض الشوارع تتراوح بني 4 

و 6 م ً، بينما في اجلنوب تكون الشوارع ضيقة 

اجملتمع

هم  األصليني  السكان  إن  االجتماعي:  التماسك 
إلى  قرويون من جنوب و شرق و غرب سوريا، باإلضافة 
وقد  حلب  مدينة  من  األصل  في  هم  الذين  السكان 
مناطق  من  إخالئهم  مت  أو  القدمية  املدينة  من  انتقلوا 
أخرى ما أدى إلى خليط متنوع من اجملموعات التي غالباً 

ما تكون في صراع مع بعضها البعض.

فئات  من  السكان  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
من  معظمهم  حيث  و املتوسطة،  الفقيرة  الدخل 
ذوي الدخل املنخفض. ظروف املعيشة صعبة و هناك 
الضيقة  و الشوارع  الطابقية  املباني  في  اكتظاظ 
يأتون  و النفوذ و في اجملتمع  و الذين ميتلكون السلطة 

من مجموعات عرقية أو عشائرية محددة.

األمن و اجلرمية: توجد بعض األنشطة اإلجرامية على 
الرغم من أنها غير خطرة ) سرقات، تهريب( مع جرائم 
املناطق.  بعض  في  و العصابات  باخملدرات  متعلقة 
بإمكان النساء التنقل بحرية و لكن املنطقة محافظة 
جداً،و قد قامت الشرطة بإجراءات في املنطقة باآلونة 

األخيرة للحد من الصراع في اجملتمع.

للمجتمع  قادة  أو  توجد منظمات  ال  اجملتمع:  تنظيم 
و دور اخملتار غير مفّعل جيداً و ال يوجد إمام محلي،كما 
الذاتية  حتدث بعض أنشطة العمل الشعبي واملبادرة 
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الصرف  أو صيانة  الشوارع  تنظيف  املثال  على سبيل 
املوسمية  الزراعية  و األعمال  التعبيد  أو  الصحي 
و لكن متيل ألن تنظم هذه األنشطة ضمن مجموعات 

صغيرة من األحياء.

ال توجد منظمات رسمية للنساء  مشاركة النساء: 
فالنساء  جداً  صغير  نطاق  على  اإلدخار  و مجموعات 
يعملن في القطاع العام و األعمال الزراعية املوسمية 
و لكن الغالبية في تصفيف الشعر و حتضير الطعام 

الخ…

املشاكل االجتماعية السائدة: معدل األمية املرتفع 
الوعي  مستويات  و تدني  املرتفع  اإلعاقة  و معدل 

املدني.

القوية  الروابط  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
ضمن اجملموعات االجتماعية كما هي احلال بني السكان 

املقيمني منذ فترات طويلة و الشباب.

االقتصاد

العمالة: 30% من الرجال في عمل دائم و البعض في 
العمل،  عن  عاطلون   %50 و حوالي  جزئي  بدوام  عمل 
الزراعية  األعمال  في  و الرجال  النساء  من  كل  يعمل 

املوسمية.

يعملون  السكان  نصف  حوالي  و التجارة:  الصناعة 
مثل  اجملاورة  املناطق  في  و البقية  املنطقة  ضمن 
من  العديد  هناك  املدينة.  من  أخرى  و أجزاء  الصاحلني 
الورش في الطوابق األرضية ) معظمها إلنتاج املالبس 
من  ألشخاص  مملوكة  منها  و العديد  و احلياكة( 
محالت  و تتضمن  تزدهر  األغذية  جتارة  املنطقة.  خارج 
الرئيسية  الشوارع  على  و اخملابز  و اجلزارين  اخلضروات 

و الفرعية أيضاً و ال يوجد شركات بيع باجلملة.

منازلهم  ميلكون  السكان  من   %80 املنزلية:  امليزات 
و 20 % مستأجرين حيث يتم تأجير العديد من احملالت 

و الورش احمللية.

حوالي  هي  70م2  مبساحة  شقة  ثمن  إن  العقارات: 
ست  أو  خمس  من  مؤلف  مبنى  في  ل.س   700,000
و يقوم  نادرة  األفنية  ذات  التقليدية  املنازل  طوابق. 
املتعهدون بشرائها بالعادة و يقومون بهدمها و يبنون 

حوالي  البناء  كلفة  مرتفعة.  طابقية  مباني  مكانها 
1 مليون ل.س ل 100م2 و لم يعد يوجد محاضر خالية 

للبناء في املنطقة.

و البطالة  الفقر  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
و عمالة األطفال.

توسع  منطقة  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
املنطقة  العمل ضمن  تعتبر فرص  اجلنوبية:  األحياء 
احملليني  السكان  إلى حيوية  باإلضافة  امليزات  من أهم 

و الشباب.

البنية التحتية

املاء: لدى جميع املنازل وصالت مياه رسمية و مركبة 
من قبل البلدية وقد دفع ثمنها من قبل األسر.

الصرف الصحي: شبكة الصرف الصحي األساسية 
كافية  غير  اآلن  و لكنها  البلدية  قبل  من  تركيبها  مت 
املرتفعة  السكانية  و الكثافة  احلالية  التنمية  لنمط 
إال  السكان  قبل  من  و صيانتها  الشبكة  توسيع  و مت 
تصريف  يوجد  و ال  تسريب  هناك  يكون  ما  غالباً  أنه 
أنابيب  الفيضانات.أقطار  إلى  يؤدي  مما  األمطار  ملياه 
الصرف الصحي مناسبة ملنازل ذات أفنية و منخفضة 

الكثافة و ليس ملباني طابقية مرتفعة.

بتركيب متديدات كهربائية  البلدية  قامت  الكهرباء:   
العديد  توجد  ذلك  مع  عداد  منزل  كل  و لدى  محلية. 

من الوصالت اخملالفة.

الشوارع   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
رديئة  الضيقة جميعها  و األزقة  و الفرعية  الرئيسية 
التعبيد و أرصفة الشوارع الرئيسية مشغولة بشكل 

كامل من قبل جتار الشوارع.
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مشاكل البنية التحتية السائدة: عدم وجود أرصفة 
و سوء حالة الشوارع حيث تؤدي حالة شبكة الصرف 
الصحي السيئة إلى تسربات الصرف و األمراض خاصة 

ضمن األطفال.

اخلدمات

مكتظة  و لكنها  ابتدائية  مدرسة  توجد  املدارس: 
الوصول  و ميكن  فيها سيئة  املقدمة  التعليم  و جودة 
توجد  ال  لكن  و آمان.  بسهولة  املدرسة  هذه  إلى 

مدرسة ثانوية قريبة.

العيادات و اخلدمات الصحية: ال توجد مرافق صحية 
قريبة و السكان ال يقومون بالرحلة الطويلة إلى أقرب 

عيادة إال في احلاالت الضرورية جداً.

الساحات العامة و األراضي املكشوفة: توجد بعض 
األوقاف(  قبل  من  )مملوكة  واحدة  املكشوفة،  األراضي 
مسورة و مزروعة باألشجار و لكنها تستخدم بشكل 
ملكية  تعود  بينما  القمامة  جلمع  كنقطة  رئيسي 
األخرى ملديرية التربية فاملفترض بناء مدرسة عليها إال 

أنه لم يتم بناؤها بعد.

املشاكل اخلدمية السائدة: توجد حاجة ملحة للمزيد 
من املدارس،عيادة،حديقة صغيرة و مركز للمعاقني.

السالمة و الوضع البيئي 

غالباً ما تكون ضيقة و غير آمنة. في حني  الشوارع: 
املركبات  سرعة  تكون  الرئيسية   الشوارع  على  آخر، 

عالية جدأً و توجد مشكلة في مواقف السيارات.

قطع األراضي مساحتها حوالي 140م2 حيث  املباني: 
طوابق  ست  أو  خمس  من  مؤلفة  املباني  من   %80

و فقط 20% مؤلفة من طابق أو اثنني.

و مناسبة  مستقرة  التحتية  التربة  البيئي:  الوضع 
جيدة  البناء  معايير  مرتفعة.  طابقية  إلنشاءات 
و التلوث في املنطقة سببه تسربات الصرف الصحي 
تقريباً  املنطقة منماة  الصلبة. كل  النفايات  و تراكم 
لتقدمي  التي ميكن استخدامها  املناطق  و توجد بعض 

اخلدمات.

املشاكل البيئية و الفيزيائية السائدة: تسرب الصرف 
الصحي و تراكم النفايات الصلبة و االكتظاظ.

املدينة  مركز  من  القرب  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
العمل  فرص  ذات  الصناعية  و املناطق  و األسواق 

و معايير البناء اجليدة و التربة التحتية القوية.



43 األنصاري غربي

تاريخ بدء االستيطان: 1970 - 1972
تعداد السكان: 47,000

ملخص

مجزئاً  مجتمعاً  تعتبر  غربي  األنصاري  منطقة  إن 
الفئات  من  واسعة  مجموعة  ليضم  منا  اجتماعياً 
االجتماعية، مما يؤدي إلى بعض النزاعات. لقد مت تنظيم 
أما  البلدية  قبل  قانوني من  منه بشكل  وتطوير جزء 
معظم  ميتلك  قانوني.  غير  بشكل  منا  فقد  الباقي 
املقاولني  قبل  من  و بيعها  بناؤها  مت  شقق  السكان 
و املنطقة تشبه احلي اخملطط بكامله مما جذب بعض 
السكان ذوي الدخل املرتفع إال أنه يالحظ وجود بعض 
بسبب  مشكلة  هو  اآلمان  جداً.  الفقيرة  الفئات 
عصابات  بني  العرقية  و النزاعات  اإلجرامية  األنشطة 
حيث  مشكلة  تشكل  البطالة  أن  يبدو  و ال  الشارع 
تتوفر فرص العمل في العديد من ورش األنصاري غربي 
غير  و التعليمية  الصحية  اخلدمات  اجملاورة.  و املناطق 
مشكلة  تسبب  األخرى  االجتماعية  و املرافق  كافية 
قيادة  أو  متالحم  جملتمع  باالنتماء  شعور  يوجد  و ال 

محلية.

التاريخ

منطقة  إن  حلب،  مدينة  غرب  جنوب  املنطقة  تقع 
العامة  الطرق  أحد  إلى  جداً  قريبة  غربي  اإلنصاري 
املؤدية إلى املدينة. كما أن األرض في األصل كانت ملك 
خاص لعدد قليل من العائالت و قد استخدمت سابقاً 
في الزراعة، جزء واحد فقط هو ملك لألوقاف وجزء آخر 
للمتعهدين  اخلاصة  األراضي  بيعت  للحكومة.  ملك 
الذين قاموا بتقسيمها إلى محاضر و نظموا الشوارع 
الرغم من  متر على   8-6 يكون عرضها  ما  غالباً  التي 
ذلك ينقص عرض بعضها بشكل ملحوظ نتيجة بناء 
مالكي احملاضر والتعدي على األرصفة. وضعت الدولة 
اخملططات بحيث تكون الشوارع الرئيسية في املنطقة 

بعرض 12 متر.

اجملتمع

من  غربي  األنصاري  سكان  االجتماعي:  التماسك 
مناطق وخلفيات عرقية و ثقافية مختلفة )خاصة من 
من  و أجزاء  و ادلب  و الرقة  الغربي  والشمال  الشمال 
املدينة القدمية التي مت هدمها( مما يؤدي إلى عدم وجود 

متاسك اجتماعي و أيضاً بعض الصراعات العنيفة.

السكان  أحوال  تبدو  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
اجلدد  املهاجرين  من  أفضل  فترة طويلة  منذ  املقيمني 
من  الرغم  على  منازلهم  ميلكون  الناس  و معظم 
املنطقة  أن  مبا  رخيصة  ليست  العقارات  أسعار  أن 

مخططة بشكل جيد و النمو العشوائي مستمر.

تلحظ  حيث  آمنة.  املنطقة  تعتبر  ال  و اجلرمية:  األمن 
بعض اجلرائم العنيفة و السرقات و التهريب و تعاطي 
اخملدرات و تلجئ العصابات العرقية التي تتصارع أحيانا 

إلى استخدام األسلحة النارية.

إن تضامن اجملتمع ضعيف و ال يوجد  تنظيم اجملتمع: 
من  مجوعات  تشمل  أحداث  أو  جماعية  أنشطة 
السكان، حيث لوحظ القليل من الروابط االجتماعية 
بني العائالت و من السكان، قلة تعرف اخملتار. كما أنه ال 
يوجد جلان أو منظمات أو قادة غير رسميني للمجتمع 
ساهم  اجملتمع.  في  الواضح  االنقسام  يعكس  مما 
بعض الساكنني على الشارع الرئيسي باملال و العمل 
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لتعبيد الشارع إال أن تنوع الفئات االجتماعية و تدني 
بأنشطة  القيام  دون  يحول  البعض  دخل  مستوى 

املبادرة الذاتية.

أو  للنساء  منظمات  توجد  ال  النساء:  مشاركة 
النساء  بعض  رسمية.تتقابل  مجتمع  منظمات 
بشكل عفوي،لكنه ال توجد مجموعات ادخار للنساء. 
تعتمد بعض النساء في الدخل على عملهن أو عمل 
الرجال حيث حوالي 10% من النساء يعملن، معظمهن 
أو في مؤسسات  درزة  أو عامالت  للشعر  كمصففات 

القطاع العام.

املشاكل االجتماعية السائدة: إن األمية وزيادة معدل 
املتسربني من املدارس و عمالة األطفال تعتبر من أهم 
االجتماعي  للصراع  باإلضافة  االجتماعية  املشاكل 
األسر  بعض  و سيطرة  االجتماعي  التماسك  و غياب 
التي ال حتترم القانون و السكان األخرين على املنطقة، 
من  العديد  بها  يتزوج  التي  السن  صغر  عن  فضال 
االجتماعية  و اخلدمات  املدني  الوعي  و انعدام  الشبان 

كمشاكل معترف بها.

امليزات االجتماعية في املنطقة: األسر الكبيرة التي 
توفر الدعم ألفرادها.

االقتصاد

أقل  بنسبة  البطالة  من  املنطقة  تعاني  العمالة: 
 %20 يعمل  حيث  اخملالفات،  مناطق  من  العديد  من 
في وظائف دائمة في القطاع العام و البقية يعملون 
أعمال يومية أو كتجار لقطاع اخملالفات. حوالي نصف 
العاملني يعملون ضمن األنصاري غربي أو في منطقة 
بيع  في  عمل  فرص  يوجد  حيث  اجملاورة  الراموسة 

و صيانة السيارات.

في  الورش  من  العديد  هناك  و التجارة:  الصناعة 
مبعظمها  هي  السكنية،  للمباني  األرضية  الطوابق 
حملالت  باإلضافة  املالبس  و صناعة  للخياطة  ورشات 
الشركات  هذه  أغلب  أن  يبدو  األغذية.  و بيع  احلدادة 
املنطقة  خارج  في  يعيشون  أشخاص  يديرها 

و يستأجرون هذه احملالت.

منازلهم  ميلكون  السكان  من   %90 املنزلية:  امليزات 
فهم  الباقية   %10 الـ  أما  شقق،  مبعظمها  هي  التي 

مستأجرون.

شقق  في  يقيمون  األشخاص  معظم  إن  العقارات: 
 7 أو   6 من  مؤلفة  املباني  و أغلب  املتعهدون  بناها 
 4 بـ  الواحد  الطابق  في  الشقق  عدد  ويقدر  طوابق 
شقق و تتراوح مساحات الشقق من 60م2 إلى 150م2. 
يقدر ثمن شقة مبساحة 60م2 واقعة قريباً من الشارع 

القليل  هناك  ل.س.  مليون   1,3 بحوالي  الرئيسي 
إضافة  تقدركلفة  اثنني.  او  واحد  بطابق  املباني  من 
باإلضافة  املربع  للمتر  ل.س   7000 بـ  إضافي  طابق 
يتم  عندما  قانونية(  غير  )رسوم  ل.س   140,000 إلى 
نسبة  إلى  قانوني،باإلضافة  غير  بشكل  بذلك  القيام 
30% أقل إذا كان العقار مرخص بشكل قانوني. هناك 
أعمال بناء قليلة جداً تتم حالياً حيث ال توجد مصادر 
متويل متوفرة )باستثناء القروض الغير رسمية(. سوق 
املستقبلية  التطوير  و فرص  راكدة  حالياً  العقارات 
الصغيرة  اخللفية  الشوارع  العقارات في  تقتصر على 
و الضيقة و احملاضر القليلة التي لديها رخص رسمية.

املشاكل االقتصادية السائدة: تدني مستوى الدخل، 
التهريب و العمالة الغير رسمية.

غربي:  اإلنصاري  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
حلب  و ملعب  العمالة  مصادر  من  قريبة  املنطقة 
األنصاري  تبدو  كما  للنقل  الرئيسي  و اخلط  الدولي 
غربي كمنطقة مخططة مما يجذب فئات ذات مستوى 

دخل مرتفع.

البنية التحتية

املياه  بشبكة  موصولة  املنازل  من   %100 املاء: 
الرسمية.

وربط جميع  بتنفيذ  البلدية  قامت  الصرف الصحي: 
و يقوم  الصحي  الصرف  شبكة  إلى  تقريباً  املنازل 

البعض بتحسني وصالت منازلهم احلالية.

و عدادات  وصالت  لها  املنازل  جميع  الكهرباء:   
رسمية.

الشارع   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
الرئيسي معبد بينما الشوارع الثانوية في حالة سيئة 

و خاصة الضيقة منها.

وهي  اإلنارة  بتقدمي  البلدية  تقوم  الشوارع:  إنارة 
كافية في الشوارع الرئيسية و غير كافية في األحياء 

الداخلية.

صرف  شبكة  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
صحي التي حتتاج إلى صيانة.
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اخلدمات

املدارس: يوجد مدارس ابتدائية قريبة على الرغم من 
عدم توافر أماكن كافية و لكن ال توجد مدارس ثانوية 
للبنات قريبة من املنطقة كما أن مستوى التعليم غير 
كاٍف. إن الوصول إلى املدارس ليس سهالً كما أنه غير 
آمن بسبب عصابات الشوارع و اخلوف من اجملرمني في 

املنطقة.

في  عيادة  توجد  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
أن  إليها كما  الوصول  يصعب  و لكن  اجملاورة  املنطقة 

اخلدمات التي يقدمها تكفي لألطفال فقط.

متلك  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
تستخدم  املنطقة.  ضمن  مفتوحني  فراغني  الدولة 
تستخدم  كما  النفايات  جلمع  كمنطقة  إحداها 
احليوانات  لتربية  املهربني  قبل  من  املكشوفة  األراضي 
الرياضي و املناطق  للقرب من امللعب  و التخزين. نظراً 
املشجرة حوال احمللق اليشعر السكان باحلاجة للمزيد 

من األراضي املكشوفة.

مرافق  وجود  عدم  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
اجتماعية.

السالمة و الوضع البيئي 

سرعة  و إن  جداً،  ضيقة  الشوارع  بعض  الشوارع: 
و تعتبر  الرئيسي،  الشارع  على  جداً  كبيرة  املركبات 
حتتوي  فاملنطقة  األطفال  و خاصة  املشاة  على  خطر 
املدينة  أجزاء  من  العديد  تربط  التي  التقاطعات  على 
االزدحام  من  عالي  مستوى  يوجد  كما  ببعضها 
املروري خاصة خالل شهر رمضان، و مواقف السيارات 

تعتبرمشكلة في الشوارع الفرعية الضيقة.

 %70 و 200م2،  60م2  بني  هي  احملاضر  مساحة  املباني: 
من املساكن مؤلفة من 6 أو 7 طوابق و 30% 4 طوابق 
و 10% طابقني. األرض مناسبة للبناء مع القدرة على 
املباني مبنية  العديد من  و لكن  املرتفعة  املباني  دعم 

بشكل سيء و أساساتها سيئة.

الوضع البيئي: املنطقة ليست ملوثة بشكل مفرط 
بعض  يوجد  السيارات.  سببه  الهواء  تلوث  و معظم 
للبلدية  ملكيتها  تعود  معظمها  الفارغة  احملاضر 
املرافق  لتقدمي  تطويرها  وميكن  استخدامها  يتم  ال 

العامة.

املشاكل البيئية و الفيزيائية السائدة: معايير البناء 
السيئة.

املدينة  املوقع جيد ضمن  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
و التربة قوية و مستقرة و القرب من األسواق و منطقة 

الراموسة الصناعية.



46 الشيخ مقصود - غربي

تاريخ بدء االستيطان: 1975
تعداد السكان: 40,000

ملخص

منطقة الشيخ مقصود الغربية هي مجتمع متماسك 
تركز  واحدة.  عرقية  أصول  إلى  ينتمون  السكان  حيث 
تنظيف  على  رسمياً  منظمة  الغير  اجملتمع  أنشطة 
الشوارع و متديد املاء و الصرف الصحي، املنطقة آمنة 
منخفضة.  فيها  اإلجرامية  و األنشطة  عام  بشكل 
الرجال  معظم  و لدى  منخفضة  الدخل  معدالت 
مشكلة  تعتبر  فالبطالة  فقط  جزئي  بدوام  عمل 
أيضاً. قسم القاطنون في األصل املنطقة بشكل غير 
مؤلفة  مساكن  في  السكان  معظم  يعيش  رسمي. 
اخلالية  األراضي  قطع  توافر  لعدم  و نظراً  طابقني  من 
البناء  معايير  العامودي.  التوسع  نحو  التوسع  مييل 
و بحالة  سيئة  إضاءة  و ذات  ضيقة  و الشوارع  سيئة 

رديئة و اخلدمات الصحية و التعليمية غير كافية.

التاريخ

منطقة  هو  مقصود  الشيخ  من  الشرقي  اجلزء 
طابقني  ذات  مساكن  من  مؤلفة  عالية  كثافة  ذات 
الطابقية  املباني  ذات  الشرقية  املنطقة  )معاكسة 
املرتفعة(. كانت تستخدم األرض أساساً لتربية اخلنازير 
و كان يتم قلع احلجر في املنطقة. و من ثم استملكت 
مجموعة من املستوطنني األراضي و قامت ببيع احملاضر 
و بدون تقسيم منظم ألشخاص  بصورة غير قانونية 
قاموا ببناء منازلهم اخلاصة عليها. تخطيط املنطقة 

غير نظامي بشوارع ضيقة و تضاريس وعرة.

اجملتمع

إلى  السكان  معظم  ينتمي  االجتماعي:  التماسك 
يأتون  أنهم  الرغم من  العرقية نفسها على  اجملموعة 
تساهم  املشتركة  الهوية  هذه  مناطق مختلفة.  من 
نزاع مع  القوي و عدم وجود  التماسك االجتماعي  في 

ذلك توجد مشاكل عرضية مع املناطق اجملاورة.

دخل  مستويات  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
األغلبية الساحقة منخفضة كما يتبني من السكن 
و معايير املعيشة على عكس املناطق اجملاورة التي تبدو 

أفضل حاالً.

اجلرمية  من  و خالية  آمنة  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
لوحظ  بحرية.  التنقل  يستطعن  والفتيات  و النساء 
بنسبة  و القمار  جتارة(  ليس  و لكن   ( اخملدرات  تعاطي 
ضعيفة. خفضت إجراءات الشرطة في اآلونة األخيرة 

باملنطقة من اجلرائم الصغيرة و من تواجد اجملرمني.

في  ظاهر  االجتماعي  التضامن  اجملتمع:  تنظيم 
بها  يقوم  التي  اجملتمع  ضمن  الذاتية  املبادرة  أنشطة 
و توسيع  الرصيف  و تعبيد  تنظيف  من  السكان 
رسمي  غير  بشكل  الصحي  و الصرف  املياه  شبكتي 
مع تقدمي كل منزل مساعدة مالية. مثل هذه األنشطة 
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ال  حيث  الرجال  قبل  من  رسمي  غير  بشكل  تنظم 
توجد منظمات مجتمع رسمية أو قادة غير رسميني. 

دور اخملتار غير مفّعل جيداً.

تقليدي  منزلي  دور  النساء  تلعب  النساء:  مشاركة 
دعم  شبكة  توجد  ذلك  مع  و لكن  األطفال  و رعاية 
بعضهن  يساعدن  اللواتي  النساء  اجليران  بني  قوية 
البعض في أوقات احلاجة إن أي منظمة نساء صغيرة 
يعملن  النساء  من   %50 حوالي  احلجم.  و ضعيفة 
بعضهن  يعمل  مؤقتة.  وظائفهن  معظمهن  و لكن 
في اخلدمة املنزلية و بعض النساء األصغر سناً يعملن 

في الورش اجملاورة.

املشاكل  تعتبر  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
املرتفعة  املستويات  هي  األساسية  االجتماعية 
و العزل  السواء  و الرجال على حد  النساء  بني  لألمية 
يتكلمن  ال  معظمهن  اللواتي  للنساء  االجتماعي 

العربية.

التماسك  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
قبل  من  والتوجيه  القوي  االجتماعي  و االستقرار 

الرجال ضمن اجملتمع.

االقتصاد

العمالة: لدى معظم الرجال وظائف بدوام جزئي،%10 
يتوجب  و الباقي  احلي  في  احمللية  الورش  في  منهم 
حيث  املدينة  من  أخرى  منطقة  إلى  الذهاب  عليهم 

يعملون كعمال يدويني في البناء فقط و كسائقني 

من  األرضية  الورش  تستخدم  و التجارة:  الصناعة 
 ( اجلاهزة  املالبس  أجل  من  و احلدادين  اخلياطني  قبل 
خاصة اجلينز( التي يقوم الكثير منها بتوظيف النساء 
االقتصاد  يسود  السيارات،  تصليح  وورشات  احملليات، 

جتارة التجزئة و عملية تخزين و توزيع املازوت.

امليزات املنزلية: قام الناس بتوسيع منازلهم عامودياً 
السكان  من   %20 حوالي  حيث  إضافي  طابق  بإضافة 
درج  و بناء  الدخل  لزيادة  العلوية  طوابقهم  يؤجرون 
خاصة  ملكية  العقارات  أمكن.  حيث  للمستأجرين 

و لكن بدون حيازة قانونية. 

العقارات: إن ثمن منزل مبساحة 75م2 تقدربـ 600.000 
ل.س بينما ثمن منزل مبساحة 150م2 تقدربـ 1,5 مليون 
ل.سس، كما أن كلفة بناء لـ 100م2 تقدر بـ 300,000 
ل.س باإلضافة إلى 150,000 ل.س كرسوم غير رسمية. 
إن كثافة احملاضر الصغيرة املبنية، جعلت بناء طوابق 

إضافية هي اخليار الوحيد للتوسع. التمويل للبناء يأتي 
من القروض الغير رسمية بني الرجال في اجملتمع حيث 

ال توجد مرافق رسمية متوفرة.

العالية  البطالة  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
نتيجة  و االكتظاظ  املوسمي  الدخل  انتظام  و عدم 
عند  ألوالدهم  منازل  شراء  األسر  استطاعة  عدم 

زواجهم.

مقصود:  الشيخ  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
الوصول  املدينة،  قرب  اليسيرة،املوقع  املنازل  أسعار 

السهل و توفر اليد العاملة الرخيصة.

البنية التحتية

أبراج مياه و عدادات مركبة  إلى  املنازل موصولة  املاء: 
من قبل مديرية املياه بسبب ارتفاع معدل خسارة املياه 
املنطقة  اختيار  مت  رسمية.  الغير  الوصالت  خالل  من 
 KFW مشروع  قبل  من  بالكامل  املنازل  تزويد  ليتم 
في  املاء  شبكة  بتحديث  يقوم  الذي  األملاني(  )الدعم 

مختلف أنحاء حلب.

شبكة  إلى  وصالت  السكان  لدى  الصحي:  الصرف 
الصرف الصحي املركبة بشكل غير رسمي من قبلهم 

من خالل أنشطة املبادرة الذاتية.

و عدادات  وصالت  املنازل  جميع  لدى  الكهرباء:   
رسمية.

التنقل )إمكانية الوصول و الشوارع (: الوصول سيء 
تعبيد  سوء  و بسبب  الضيق  الشوارع  عرض  نتيجة 

الشوارع.

إنارة الشوارع: بعض الشوارع مضاءة بشكل كاِف من 
قبل البلدية و لكن العديد منها ليست كذلك.

الشوارع  حالة  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
و شبكة  كافية  الغير  الشوارع  و إضاءة  جداً  الرديئة 

املياه دون املستوى.
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اخلدمات

تضطر  حيث  املنطقة  عن  بعيدة  املدارس  املدارس: 
الثانوية.  للمدرسة  طويلة  مسافات  للسير  الفتيات 
املدارس مكتظة و جودة التعليم متدنية و تقوم بعض 

األسر بدفع املال للدروس اخلاصة. 

تتطلب  عيادة  أقرب  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
مسير 30 دقيقة كما أنها مكتظة.

هناك  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
مساحة مفتوحة في غرب املنطقة مبلكية غير واضحة 
و لكن السكان يشعرون باحلاجة حلديقة صغيرة ميكن 

استخدامها من قبل النساء و األطفال.

املشاكل اخلدمية السائدة: املدارس السيئة و املرافق 
اجتماعية  منظمات  وجود  و عدم  السيئة  الصحية 

و املنظمات الغير حكومية مت حتديدها.

السالمة و الوضع البيئي 

في  خطرة  و التضاريس  ضيقة  الشوارع  الشوارع: 
أو  مرور  مشاكل  هناك  ليست  و لكن  املناطق  بعض 

مشاكل مواقف سيارات.

حيث  75م2  حوالي  احملاضر  معظم  مساحة  املباني: 
70% مؤلفة من طابقني و 20% مؤلفة من طابق واحد 
و 10% مؤلفة من ثالثة طوابق. التربة التحتية مستقرة 

و مناسبة للبناء و لكن معايير البناء منخفضة.

صناعي  هواء  تلوث  هناك  ليس  البيئي:  الوضع 
من  و خاصة  الصلبة  النفايات  و لكن  املنطقة  في 
بعض  عالية.  بدرجات  ملوثة  القريبة  اجلمع  منطقة 
احملاضر خالية في غرب املنطقة وتعود ملكية بعضها 

جملموعات مسيحية أما الباقي فهي أمالك خاصة.

املشاكل البيئية و الفيزيائية السائدة: جودة الشوارع 
السيئة و عدد احلفر و اجملاري املفتوحة الكبير.

التحتية املستقرة  التربة  البيئية الفيزيائية:  امليزات 
تعتبر امليزة الوحيدة.
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بدأ و صول الالجئني 1948
تعداد السكان 18,500

ملخص

تقع بالقرب من مطار حلب إلى شرق املدينة، في االصل 
كان عبارة عن مجموعة براكيات أقيمت للجنود )املعسكر 
قدمتها  ثم  و من  الثانية،  العاملية  احلرب  الفرنسي( خالل 
احلكومة السورية لوكالة غوث الالجئني )األونروا( في عام 
1948 كمكان إقامة مؤقت لالجئني الفلسطينيني القادمني 
عام  الستني  خالل  لفلسطني.  اإلسرائيلي  االحتالل  إثر 
املنصرمة قام السكان الذين وطنوا في هذه البراكيات و الذين 
مت تخصيص كل عائلة منهم ب 12م2 مع وجود خدمات 
سكنهم  مكان  بتوسعة  قاموا  مشتركة،  و مراحيض 
و االمتداد في كافة االجتاهات متجاوزين الشوارع التي تفصل 
بني البراكيات أفقياً و قاموا بالتوسع شاقولياً بإضافة طوابق 
جديدة، و هذا ما أدى إلى خلق جتمع سكني شديد الكثافة حتت 
إدارة وكالة الغوث التابعة لألمم املتحدة و الوكالة العامة إلدارة 
شؤون الالجئني من سورية. إن اخمليم بوضعه احلالي يعاني من 
كثافة عالية جداً واألزقة الضيقة و عدم وجود محاور واضحة 
و نقص حاد في الشوارع و االماكن املفتوحة و ساحات الترفيه 
عن النفس. كما أن اجملتمع احمللي لالجئني يعاني من ارتفاع في 
مستوى الفقر و البطالة. تقوم األنروا بتقدمي كثير من اخلدمات 
من ناحية البنية التحتية و اخلدمات الصحية و التعليمية.

كان من الضروري إخالء بعض العائالت من اخمليم بهدف تقليل 
الكثافة املرتفعة و إيجاد بعض األماكن للخدمات الضرورية، 
بعض املبادرات شجعت إعادة توطني بعض العائالت في مخيم 

حندارات و بشكل طوعي للتخفيف من الكثافة السكانية.

التاريخ

في عام 1948 عندما قدم الالجئون الفلسطينيون مت 
معسكرللجيش  كانت  التي  البراكيات  في  إيوائهم 
الفرنسي خالل احلرب العاملية الثانية، و بلغ طول كل 
عدة  إلى  تقسيمها  مت  8م  و عرضها   20 آنذاك  براكية 
أقسام مساحة كل منها 12م2 كبيت لكل عائلة مع 
على  واإلبقاء  براكية،  لكل  مشتركة  خدمات  وجود 
الشوارع بني البراكيات التي كانت عريضة غير ان ضيق 
البيوت و املساحات الصغيرة جداً التي مت تخصيصها 
على  و التجاوز  البناء  إلى  السكان  دفعت  عائلة  لكل 
التي  اإلضافات  بعد  البراكيات  باتت  بحيث  الشوارع 
قام بها السكان شبه متالصقة و حتولت الشوارع بني 
البراكيات إلى أزقة شديدة الضيق )أقل من متر واحد(. 
عالية  إشغال  كثافة  على  احلصول  النتيجة  وكانت 
و لكن  ااملكثف  االفقي  االنتشار  نتيجة  فقط  ليس 
أيضاً بسب جلوء السكان إلى االرتفاع بطوابق إضافية 

فوق البراكيات فمنهم من أضاف طابق أو إثنني. 

إدارة  لالجئني  العليا  املفوضية  مع  االونروا  تتولى 
إبتدائية  مدارس  من  االساسية  اخلدمات  و توفر  اخمليم 
ملشروع  باإلعداد  يقومون  و حالياً  صحية  و خدمات 

حتسني الواقع السكني و اإلنشائي. 

اجملتمع

من  أتوا  السكان  معظم  االجتماعي:  التماسك 
شمال فلسطني إبان االحتالل اإلسرائيلي و غالبيتهم 
ما  و هذا  سوية  و هُجروا  معينة  قرى  إلى  ينتمون 
جعلهم يبقون مع بعضهم، مشكلني تآلفاً اجتماعياً 
واحد  أصل  إلى  ينتمون  كلهم  بكونهم  معززاً  قويا 

وكومن جميعهم الجئني. 

الفقراء  نسبة  قدرت  و الدخل:  االجتماعية  املنزلة 
بثالثون باملائة من السكان حسب تعريف االمم املتحدة 
 %6 و حوالي  يومياً  دوالر   2 ب  الفقر  حد  قررت  و التي 
الذين  السكان  إن  فقراً،  األكثر  أي  كمعدمني  صنفوا 
كانوا أفضل حاالً غادروا اخمليم إما إلى املدينة او قاموا 
بهم  خاصة  بيوتاً  و بنوا  اخمليم  بجوار  اراضي  بشراء 
و هؤالء غالباً حصلوا على اموالهم من العمل في دول 
الذين  وذويهم  بأهاليهم  مرتبطون  يزالون  و ال  اخلليج 

هم في اخمليم و يقدمون لهم املساعدة.

القوية  االجتماعية  الروابط  بسبب  و اجلرمية:  األمن 
ميكن إعتبار اخمليم كمنطقة آمنة و خالية من اجلرمية 
يوجد  بحرية.  التنقل  يستطعن  والفتيات  و النساء 

بعض اخملدرات ) و اجلرائم الصغيرة و القليلة االنتشار.
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تنظيم اجملتمع: التضامن االجتماعي ظاهر، السكان 
ً بشكل رسمي من قبل  منظمني بشكل جيد سواء 
من خالل  رسمي  غير  أو بشكل  الغوث  ووكالة  االنروا 
يتضح  السكان.  بني  االجتماعي  و التعاضد  التكافل 
ذلك من خالل أنشطة االعتماد على النفس في اجملتمع 
إذ يقوم السكان بتنظيف و تعبيد الرصيف و توسيع 
الصحي بشكل غير رسمي.  و الصرف  املياه  شبكتي 
ممثلوا اجملتمع هم غالباً من الناس االكثر ثقافة و علما 
او ذوي مكانة سياسية معينة.ً كاخملتار الذي ليس له 
دور يذكر بينما اإلمام ذو هيبة و احترام من قبل اجملتمع 

ااحمللي.ً.

تقليدي  منزلي  دور  النساء  تلعب  النساء:  مشاركة 
و رعاية األطفال و لكن مع ذلك توجد شبكة دعم قوية 
البعض  اللواتي يساعدن بعضهن  النساء  اجليران  بني 
في أوقات احلاجة ال يوجد منظمة نساء رسمية. حوالي 
وظائفهن  معظمهن  و لكن  يعملن  النساء  من   %40
بالقطعة  عمل  بيوتهن  في  تعملن  و البعض  مؤقتة 
و البعض  اخمليم  خارج  أو  املدينة  في  يعملن  و البعض 

موظفات إما في األونروا او لدى احلكومة.

املشاكل  تعتبر  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
املرتفعة  املستويات  هي  األساسية  االجتماعية 
و العزل  السواء  و الرجال على حد  النساء  بني  لألمية 
سياسياً  بهم  اخلاص  الوضع  عن  الناجت  االجتماعي 
و اجتماعياً باإلضافة إلى بعدهم جغرافياً عن املدينة.

امليزات االجتماعية األساسية: التماسك والتضامن 
و العيش  األصل  وحدة  إلى  العائد  القوي  االجتماعي 

الطويل سويا واملعاناة املشتركة.

االقتصاد

العمالة: قدرت االنروا نسبة العاطلني عن العمل بني 
اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا   ،%40-%35 بني  البالغني 
الذين ال يجدون عمالً، الكثيرين من ذوي الدخل يعملون 

في حلب.

داخل  الفعاليات  إلى  نظرنا  إذا  و التجارة:  الصناعة 
بالدكاكني  املكتظ  الرئيسي  الشارع  عدا  فإنه  اخمليم 
جتارة  من  و متنوعة  مختلفة  بأنواع  اخملتصة  و احملالت 
ماتكون لالستهالك  غالباً  و التي هي  للبضائع  املفرق 
اليومي احمللي أو لتجارة املالبس اجلاهزة و األحذية على 
مستوى صغير و يكاد اليوجد حرف او ورشات مميزة في 

اخمليم عدا بعض ورشات احلدادة.

في  اإلقامة  حق  لديهم  السكان  إن  املنزلية:  امليزات 
منازلهم بدون أية تهديدات، رغم ان إمكانية االستفادة 
السكان  و لكن  ليست مجزية  البيوت  من هذه  جتارياً 
وبالتوسعات  مبساكنهم  محفوظة  حقوق  لهم 

و اإلضافات التي أشادوها على بيوتهم األصلية. 

العقارات: ال يوجد سوق عقارات في اخمليم و األسعار ال 
تعطي أي مؤشرات، فالبيوت بوضعها احلالي ال تشكل 
اإلشارة  بعد  مؤخراً  بيعت  البيوت  بعض  هناك  جذباً، 
الناس  بني  أخبار  و انتشار  اجلديد  األنروا  مشروع  إلى 
عن  بدالً  جديدة  ببيوت  السكان  تعويض  بإمكانية 

االبراكيات.مت تقييم  البائسة و خاصة سكان  بيوتهم 
ثمن البيت ذو مساحة 50م مببلغ 400،000 ليرة سورية، 
مت تقدير كلفة البناء ب 1500 ليرة سورية للمتر ااملربع. 
اخليار  الصغيرة،فيبقى  احملاضر  تنمية  كثافة  بسبب 

الوحيد للتوسع هو بناء طوابق إضافية.

العالية  البطالة  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
و االجور املنخفضة و االكتظاظ نتيجة عدم استطاعة 

األسر شراء منازل ألوالدهم عند زواجهم.

العاملة  اليد  توفر  األساسية:  االقتصادية  امليزات 
املعاهد  خريجي  من  كبير  عدد  و وجود  الرخيصة 

املتوسطة و اجلامعات.
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البنية التحتية

املاء: املنازل موصولة إلى شبكة مياه نقية و العدادات 
مركبة من قبل مديرية املياه مبساعدة األنروا.

شبكة  إلى  وصالت  السكان  لدى  الصحي:  الصرف 
قبل  من  رسمي  بشكل  املركبة  الصحي  الصرف 

االنروا.

الكهرباء: لدى جميع املنازل وصالت و عدادات رسمية.

التنقل)الوصول(: الوصول سيء نتيجة عرض الشوارع 
فقط  السيئة  الشوارع  تعبيد  حالة  و بسبب  الضيق 
بصعوبة  السيارات  فيه  و متر  مزفت  الرئيسي  الشارع 
بسبب اإلكتظاظ، إن وضع الشوارع يعتبر من املشاكل 
لدخول  إمكانية  توفر  و خاصة بسبب عدم  الرئيسية 

سيارات النجدة و اإلطفاء في حال اخلطرو الكوارث.

إنارة الشوارع: بعض الشوارع مضاءة بشكل كاِف من 
قبل البلدية و لكن العديد ليست كذلك.

الشوارع  حالة  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
الغير  الشوارع  و إضاءة  الشوارع  و ضيق  جداً  الرديئة 

كافية.

اخلدمات

بينما  اإلبتدائية  باملدارس  اخمليم  األنروا  املدارس: تخدم 
و تخدم  بحلب  التربية  ملديرية  الثانوية  املدارس  تتبع 
اخمليم و القرية اجملاورة على حد سواء. املدارس اإلبتدائية 
و تعليم  خدمات  تقدم  مدارس  انها  على  تقييمها  مت 
جيد و لكنها كانت افضل في املاضي، بينما مت تقييم 

املدرسة الثانوية على انها جيدة. 

اخلدمات  املتعددة  العيادات  االنروا  توفر  العيادات: 
الصحية  اخلدمات  مركز  تأهيل  إعادة  يجري  و حالياً 

و توسعته. 

الفارغة  األراضي  بعض  توجد  املفتوحة:  املساحات 
وكلفة  خاص،  قطاع  معظمها  و لكن  اخمليم  بجوار 
و تطويرها.بينما  شراءها  و يصعب  جداً  عالية  االرض 
متنفس  اي  من  يخلو  و يكاد  االكتظاظ  شديد  اخمليم 

مهما صغرت مساحته.

يشعرون  السكان  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
و التي  املفتوحة  و الساحات  صغيرة  حلديقة  باحلاجة 
و هذا  و األطفال  النساء  قبل  من  استخدامها  ميكن 
يعتبر من اهم حاجات اخمليم بينما يقوم األطفال االكبر 
سنا باستعمال ساحات املدارس للعب بعد انتهاء دوام 

املدرسة.

الوضع البيئي

حساب  على  و توسعها  البيوت  امتداد  الشوارع: 
للبيوت  الوصول  جعل  العامة  و الفراغات  الشوارع 
في  و التضاريس خطرة  و الشوارع ضيقة  صعب جداً 
و مشكلة  مرورية  مشاكل  و هناك  املناطق  بعض 
تقوم بدراسة و إعادة  مواقف سيارات. إن االنروا حالياً 
االعتبار  بعني  آخذة  اخمليم  من  كثيرة  أجزاء  تخطيط 
التخدمي  و إمكانية  و التخطيطية  املرورية  املشاكل 

و حاالت الطوارئ، 

كانت  و التي  احملاضر  معظم  مساحة  املباني: 
مساحتها في االصل ال تتعدى 15م مت توسعتها افقياً 
إلى  تصل  ال  التوسع  و بعد  البراكية  في  و شاقولياً 
50م2 حيث 50% مؤلفة من طابقني و 40% مؤلفة من 
طابق واحد و 10% مؤلفة من ثالثة طوابق. معايير البناء 
منخفضة و معظم البيوت في حالة إنشائية سيئة 
للغاية. البيوت خارج منطقة البراكية في وضع افضل 
و تصل  و سالمته  البناء  و نوعية  املساحة  ناحية  من 
مساحات بعض البيوت إلى 100م2 بينما البيوت خارج 
حدود اخمليم تصل مساحاتها إلى اكثر من ذلك و التي 
ميلكها املغتربون من سكان اخمليم ومت شراء اراضيها من 

أصحاب االراضي اجملاورة للمخيم.

في  صناعي  هواء  تلوث  هناك  ليس  البيئي:  الوضع 
املنطقة و لكن هناك مشكلة النفايات الصلبة.

السيئة  الشوارع  السائدة:  البيئية  املشاكل 
و االكتظاظ الشديد و عدم وجود الساحات املفتوحة.

حاليا  ميزات  اي  يوجد  ال  األساسية:  البيئية  امليزات 
املشروع  تنفيذ  بدء  بعد  الوضع  حتسني  إمكانية  عدا 

العمراني ااجلديد من قبل األنروا.
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54 املعصرانية

تاريخ بدء االستيطان: 1972
تعداد السكان: 13,000

ملخص

نشأت هذه املنطقة على أرض زراعية قريبة من مركز 
متتد  الباب.  ملنطقة  وصول  نقطة  و هي  حلب  مدينة 
املنطقة على طول طريق املطار بشكل خطي، معظم 
و مطبق  مخطط  و التقسيم  جيدة  بحالة  البيوت 
بشكل جيد و الشوارع عريضة. ال توجد أراضي خالية 
مفتوحة.  مساحات  توجد  و ال  التنمية  من  للمزيد 
الشاحنات  تشكل  حيث  كبيرة  مشكلة  املرور  حركة 
بحالة  و الشوارع  الهواء  و تلوث  املشاة  على  خطراً 
تعليم  احمللية  املدرسة  توفر  رديئة.  إنارة  و ذات  سيئة 
سيء اجلودة كما أنه ال يوجد مستوصف في املنطقة. 
يشترك السكان في األصول العرقية و اجلغرافية رغم 
تنظم  كما  بينهم.  فيما  النزاعات  بعض  توجد  ذلك 
الذاتية  املبادرة  أنشطة  بعض  رسمي  غير  بشكل 
العمل  في  تنسيق  يوجد  ال  و لكنه  البيئة  لتحسني 
في املنطقة ككل. توجد القليل من فرص العمل في 

املنطقة.

التاريخ

قامت املعصرانية على أرض كانت تستخدم في األصل 
للزراعة و تربية احليوانات، مملوكة من قبل عائالت حلب 
الغنية. قام أصحاب هذه املنطقة فيما بعد بتقسيم 
و بيع احملاضر لألفراد الذين قاموا ببناء منازلهم اخلاصة 
الرسمية  الشراء  إيصاالت  ميلك  معظمهم  عليها، 
لألراضي لكن بدون ملكية قانونية،مت استيطان القليل 
بشكل  ومنظم  مخطط  و التقسيم  املنطقة  من 

جيد.

اجملتمع

من  جاؤوا  السكان  معظم  االجتماعي:  التماسك 
من  و البعض  حلب  محافظة  شرق  في  مجاورة  قرى 
حلب نفسها. يشترك عدد كبير من الناس في الهوية 
بني  الصراع  بعض  هناك  و لكن  )باتوش(  العشائرية 

مجموعات مختلفة من السكان.

املستوى االجتماعي و الدخل: يبدو أن السكان الذين 
يسكنون في التسوية منذ زمن طويل هم األكثر غنى 
و بشكل عام تضم املنطقة فئات دخل  واألكثر نفوذاً 
تصنيفهم  ميكن  السكان  من   %30 فحوالي  متنوعة. 
على أنهم فقراء جداً، و لكن األغلبية ليست كذلك، 
الذين  هم  النفوذ  و ذوي  نسبياً.  غنية  األسر  فبعض 
عشائرية  مناصب  يشغلون  و الذين  املال  ميتلكون 

هامة.

بني  عنيفة  جرائم  حوادث  هناك  و اجلرمية:  األمن 
التهريب  و بعض  نارية  أسلحة  واآلخر متضمنة  احلني 
التنقل  النساء  بإمكان  محدودة.  مخدرات  و مشكلة 

في احلي بحرية.

اجملتمع  في  بالتضامن  شعور  هناك  اجملتمع:  تنظيم 
ينظمون  العشائرية  و اجملموعات  و األسر  فاجليران 
أنفسهم للقيام بأنشطة املبادرة الذاتية مثل تنظيف 
على  رسمية  غير  بصورة  هذا  يتم  الشوارع،  و تعبيد 
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بالتواصل  نقص  هناك  و لكن  الفردية  الشوارع  نطاق 
منظمات  يوجد  التسوية.ال  مستوى  على  و التنسيق 
غير  دوره  )احللوينية(  احمللي  و اخملتار  رسميني  و زعماء 

مفّعل و ليس لإلمام دور معترف به في اجملتمع.

النساء بشكل غير رسمي  تلتقي  النساء:  مشاركة 
كأصدقاء و جيران و أقارب و لكن ليس لديهن منظمات 
تساهم  ادخار  بأنشطة  يقمن  و لكنهن  بهن  خاصة 
يعملن  النساء  من   %30-20 حوالي  دخلهن.  في  قليالً 
للقيام  املتزوجات  النساء  و متيل  مؤقتة  وظائف  في 
يتركز  بحيث  بالقطعة  و اخلياطة  التطريز  بأعمال 
الورش  الشابات في  تعمل بعض  املنزل،  العمل ضمن 

احمللية في املناطق اجملاورة. 

التي  املبكرة  السن  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
األطفال  الزوجات،عمالة  النساء،تعدد  عندها  تتزوج 

و معدل اإلعاقة املرتفع.

السكان  معظم  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
بالتضامن  شعور  و يوجد  البعض  بعضهم  يعرفون 

االجتماعي.

االقتصاد

مؤقتة  وظائف  في  يعملون  الرجال  معظم  العمالة: 
يوجد  أنه  و حيث  حتميل  و عمال  شاحنات  كسائقي 
البعض موظفني في القطاع العام إال أن معظم الناس 

يضطرون لترك احلي بحثاً عن العمل.

ال يوجد مصانع أو ورش أو فرص  الصناعة و التجارة: 
عمل ضمن املنطقة.

يعيشون  الناس  من   %90 حوالي  املنزلية:  امليزات 
قيمة  إن  مستأجرين.   %10 و فقط  ميلكونها  مبنازل 
ل.س  مليون   1,5 بحوالي  تقدر  180م2  مبساحة  املنزل 
مع حيازة لألرض معترف بها قانونياً و كلفة بناء منزل 
خالية  أراضي  توجد  ال  و لكنه  ل.س  1,5مليون  150م2 
الناس  بعض  أضاف  قد  كما  احلديث.  للبناء  متوفرة 
محدودة  األعمال  هذه  ولكن  ملنازلهم  إضافية  طوابق 

و محصورة بالشوارع الفرعية.

تنمية  يوجد  و ال  اآلن  راكد  العقارات  سوق  العقارات: 
توسيع  على  مقتصرة  البناء  و أعمال  حالياً  قائمة 

املنازل عامودياً و جتديد العقارات.

بطالة  معدل  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
العامالت  النساء  و نسبة  األطفال  و عمالة  مرتفع 

املنخفضة.

امليزات و الفرص االقتصادية في املعصرانية: أسعار 
املنازل يسيرة و مواقعها جيدة.

البنية التحتية

املاء: جميع املنازل لديها وصالت و عدادات رسمية.

بشبكة  موصولة  املنازل  جميع  الصحي:  الصرف 
الصرف الصحي الرسمية. 

 الكهرباء: كل منزل لديه وصلة و عداد رسمي.

جميع   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
الشوارع عريضة و هي بحالة سيئة نظراً الستخدامها 
من قبل عدد كبير من الشاحنات فهي مليئة بالوحل 
الصيانة  أعمال  بعض  بالصيف.  و الغبار  الشتاء  في 
و العمل  الذاتية  املبادرة  أنشطة  بواسطة  تتم  احمللية 

الشعبي.

إنارة الشوارع: إن الشوارع الرئيسية فقط مضاءة.

املنطقة  إضاءة  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
سيئة كم أنه ال وجود لألرصفة.
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اخلدمات

إليها  و الوصول  املنطقة  عن  بعيدة  املدارس  املدارس: 
التي  املسرعة  الشاحنات  بسبب  خاصة  سهالً  ليس 
الرئيسية. الشوارع  على  اجملانني"  "السائقون  يقودها 
إذ تضطر الفتيات للسير مسافة طويلة إلى املدرسة. 
جودة التعليم املتوفر تعتبر سيئة مما يساهم في زيادة 
تسحب  األسر  و معظم  املدارس  من  التسرب  معدل 

أطفالها ألسباب اقتصادية. 

عيادات  توجد  ال  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
متنقلة  عيادة  توجد  و لكن  املنطقة  في  حكومية 

تديرها منظمة غير حكومية.

توجد  ال  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
متلك  و لكن  خالية  محاضر  أو  مفتوحة  مساحات 

األوقاف بعض األراضي اجملاورة.

الرئيسي  الطلب  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
النقص  أن  إلى  دائمة،باإلضافة  عيادة  هو  للسكان 
في املساحات الترفيهية وعدم وجود روضة تعتبر من 

املشاكل الهامة.

السالمة و الوضع البيئي 

بكثافة  تستخدم  و لكن  عريضة  الشوارع  الشوارع: 
النقل  مرور  حركة  قبل  و من  الشاحنات  قبل  من 
ازدحام  إلى تشكل  يؤدي  مما  الداخلي  و النقل  التجاري 
و أخطار. باإلضافة إلى عدم كفاية الفراغات من أجل 

مواقف السيارات.

املباني: تتراوح مساحة احملاضر بني ال 120-180م2 مع 
تقسيم احملاضر األكبر مساحًة. معظم املباني مؤلفة 
البعض مؤلف من  و فقط  أو طابقني  واحد  من طابق 
ثالث طوابق. معايير البناء سيئة و لكن املباني ليست 

حتت خطر االنهيار.

املرورية  احلركة  عن  ناجت  الهواء  تلوث  البيئي:  الوضع 
بدال من الصناعات.

حالة  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
األرصفة السيئة و احلركة املرورية الكثيفة.

التحتية املستقرة  التربة  البيئية الفيزيائية:  امليزات 
و القرب من مركز املدينة و األسواق.
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تاريخ بدء االستيطان: 1975
تعداد السكان: غير معروف

ملخص

قرية األنصاري هي جزء من منطقة األنصاري الكبرى 
القرية  سمات  من  ببعض  حتتفظ  مازالت  لكنها 
األساسية من شوارع ضيقة و نسبة عالية من سكان 
القرية األساسيني. لدى املنطقة اآلن تنوع في السكان 
اجملتمع  و لكن  أحياناً  النزاعات  بعض  إلى  يؤدي  مما 
يحافظ على قدر من التالحم والتضامن خاصة ضمن 
اجلماعات العرقية على الرغم من عدم وجود منظمات 
الذاتية  املبادرة  أنشطة  تنظم  الرسمية.  اجملتمع 
و العمل الشعبي بشكل غير رسمي. املنطقة مزودة 
مبدارس و بنى حتتية و خدمات صحية كافية و العمالة 
بشكل عام محلية و غير رسمية. تفتقر املنطقة إلى 
ترفيهية  استخدامات  أجل  من  مفتوحة  مساحات 
إلى  الوصول  جتعل  للقرية  الضيقة  األصلية  و األزقة 

املسكن أمر صعب وغير آمن.

التاريخ

هذا اجلزء من األنصاري كان في األصل قرية مميزة حيث 
كانت األرض ملكية خاصة للمزارعني و تزرع احملاصيل 
األراضي  نصف  حوالي  بعد  فيما  احليوانات.و  و تربى 
خارج القرية مت بيعها على شكل محاضر فردية بيعت 
لألفراد الذين قاموا ببناء منازلهم اخلاصة بينما الباقي 
بتقسيمها  قاموا  الذين  املتعهدين  قبل  من  مت شراؤه 
احلاليني  السكان  من  كبيرة  نسبة  إن  احملاضر.  و بيع 
تنظيم  مت  أحفادهم.  أو  األصليني  القرية  سكان  هم 
تاركًة  جيد  بشكل  حديثاً  املنماة  املناطق  و تخطيط 
األزقة  عدا  فيما  شوارع  بدون  األصلي  القرية  قلب 

الضيقة.

اجملتمع

التماسك االجتماعي: السكان من أصول و خلفيات 
الرقة  و من  سوريا  غرب  و شمال  شمال  من  مختلفة 
العرقية  اجملموعات  من  واسعة  و مجموعة  و ادلب 
صراع  في  بعضها  و لكن  الكردية  فيها  مبا  اخملتلفة 

اجتماعي، إال أنه ليس ظاهراً.

املستوى االجتماعي و الدخل: إن السكان املستقرين 
معظم  يعيش  بينما  حاالً،  األفضل  يبدون  زمن  منذ 
السكان على مستويات دخل منخفضة إال أن معايير 

السكن و املعيشة ليست سيئة.

على الرغم من وجود قدر محدود من  األمن و اجلرمية: 
اجلرمية هي بأغلبها سرقات إال أن املنطقة تعتبر آمنة 
في  املنظمة  اجلرمية  بحرية.  التنقل  النساء  و بإمكان 
املنطقة تتضمن بعض التهريب و لكن جرائم اخملدرات 

محدودة جداً.

اجملتمع  إلى  باالنتماء  شعور  يوجد  اجملتمع:  تنظيم 
و يعمل  متنوعة  السكان  و خلفيات  أصول  أن  مع 
الناس مع بعضهم البعض لتنظيف الشوارع و تقدمي 
أن  إال  األمور.  من  و غيرها  للسلطات  االلتماسات 
والتجمعات  األقرباء  ضمن  أقوى  تبدو  األنشطة  هذه 
العشائرية. ال يوجد قادة أو منظمات مجتمع رسمية 
أنفسهم  ينظمون  و شارع  زقاق  كل  رجال  و لكن 
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بشكل غير رسمي فدور اخملتار غير مفّعل و لكن األمام 
يلعب دوراً نشطاً في اجملتمع خاصة في التربية الدينية. 
يوجد فهم ملبدأ املبادرة الذاتية و لكن منظمات اجملتمع 
و األنشطة اجلماعية يعوقها تنوع التركيب االجتماعي 

للمنطقة.

مشاركة النساء: تلعب النساء دور منزلي تقليدي ودور 
رعاية األطفال وال يشتركن في تنظيم اجملتمع. تعمل 
البعض منهن في احملالت احمللية و الزراعة و حيث يوجد 
النساء  و معظم  محدودة  أنها  إال  ادخار  مجموعات 
يحصلن على املال من أزواجهم و من عملهن. حوالي 
30% من النساء يعملن )كمصففات شعر و معلمات 
في  النساء  من  تعليماً  أفضل  و هن  إلخ…(  و ممرضات 
املناطق اخملالفة األخرى ألن الفتيات لسبب ما يسمح 

لهن بالبقاء في املدرسة فترة أطول.

و خاصة  األمية  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
ضمن الرجال و السن املبكرة التي يتزوج بها السكان. 
هي  تعتبر  األطفال  و عمالة  املدارس  من  التسرب 
االجتماعية  الفئات  نزوع  إلى  باإلضافة  املشاكل 

املتنوعة إلى الصراع االجتماعي بينها.

امليزات االجتماعية في املنطقة: تعتبر امليزات األهم 
هي عدم انتشار تعدد الزوجات باإلضافة إلى االنتشار 

الكبير لألسر املمتدة التي توفر الدعم االجتماعي.

االقتصاد

هم  املنطقة  ضمن  العاملني  معظم  العمالة: 
موظفون بدوام جزئي فقط،حيث أن 20% فقط يعملون 

في وظائف دائمة أو في القطاع العام.

عمل  لديهم  الذين  من   %50 و التجارة:  الصناعة 
احمللية  الورش  في  خاصة  املنطقة  ضمن  يعملون 
املنتشرة في الطوابق األرضية للمباني، حيث األنشطة 
و النجارة  و الطالء  السيارات  و بيع  تصليح  تشمل 

و اخلياطة.

 امليزات املنزلية: ميلك 90% من السكان منازلهم بينما 
إن ثمن منزل مبساحة 150م2  10% منهم مستأجرون. 
إلى 4 ماليني ل.س  حوالي 1,5 مليون ل.س و قد يصل 
بناء غرفة  و ذات املوقع األفضل. يكلف  للبيوت األكبر 
و معظم  تقريباً  ل.س   60000 حوالي  20م2  مبساحة 
الناس أضافوا طوابق إضافية ملنازلهم بتكلفة بني ال 
يوجد  ال  أنة  من  الرغم  على  ل.س  و 100,000   75,000
مصادر متويل رسمية لشراء املسكن عند الزواج إال أن 
املتزوجني حديثاً يتلقون هدايا من األموال التي تساعد 

نحو تكاليف السكن.

العقارات: سوق العقارات في املنطقة هادئ في الوقت 
سبيل  فعلى  اإلستثناءات،  بعض  مع  و لكن  احلالي 
 75,000 تقريباً  هو  75م2  لشقة  احلالي  الثمن  املثال 

ليس  السوق  ألن  نظراً  ترتفع  لم  املنازل  ل.س.أسعار 
نشطاً. بعض العقارات مت توسيعها إلى أربع أو خمس 
املستقبلية  التنمية  أعمال  كل  حالياً  و لكن  طوابق 

محصورة باألزقة الضيقة و الشوارع اخللفية.

املشاكل االقتصادية السائدة: عمالة األطفال و تدني 
مستويات الدخل تعتبر من املشاكل الرئيسية.

امليزات و الفرص االقتصادية في قرية اإلنصاري: فرص 
العمل للنساء والرجال تعتبر أهم امليزات االقتصادية 

على الرغم من معدل البطالة الظاهر في املنطقة.
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البنية التحتية

البلدية،  بشبكة  وصالت  لديها  املساكن  جميع  املاء: 
وهي منفذة رسمياً من قبل الشركة العامة للمياه.

صحي  صرف  شبكة  تركيب  مت  الصحي:  الصرف 
أساسية من قبل البلدية و قد مت توسيعها و حتسينها 

من قبل األفراد.

و عدادات  وصالت  لها  املنازل  حميع  الكهرباء:   
رسمية.

الشوارع   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
معبدة و لكن مبعايير سيئة خاصة في األزقة الضيقة 

مضاءة  و املنطقة  البلدية  تقدمها  الشوارع:  إنارة 
بشكل جيد.

حالة  سوء  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
الشوارع و تعبيد األزقة هي من أهم املشاكل.

اخلدمات

املدارس: لدى املنطقة مدارس جيدة أو كافية و ميكن 
احمللي  اإلمام  يقدم  و آمان.  بسهولة  إليها  الوصول 
يحضرها  التي  األمية  محو  و دروس  الدينية  التربية 

العديد من األطفال. 

عيادات  ثالث  توجد  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
و لكن واحدة فقط تقدم خدمة ذات مستوى جيد. 

يوجد  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
مساحتان مفتوحتان تستخدم إحداها جلمع النفايات 
بينما األخرى مشجرة و حتتوي محطة كهرباء فرعية. 
األخرى  بينما  خاصة  ملكية  املفتوحة  املناطق  إحدى 
هي أرض حكومية. و يشعر السكان بحاجة ملساحة 
ترفيهية أو حديقة ميكن استخدامها من قبل النساء 

واألطفال.

املشاكل اخلدمية السائدة: عدم وجود مركز اجتماعي 
و مساحات عامة مفتوحة.

السالمة و الوضع البيئي 

مرور  بسرعة  مزدحمة  الرئيسية  الشوارع  الشوارع: 
اجلزء  في  خاصة  الضيقة  األزقة  بينما  نسبياً  عالية 
النشاط  بسبب  خطيرة  تعتبر  القرية  من  األصلي 
توجد مشكلة  ال  كاِف.  تنقل  توفر  و لكنها  اإلجرامي 

في مواقف السيارات.

إلى 200م2  تتراوح مساحة احملاضر من 120م2  املباني: 
و توجد محاضر مقسمة إلى مساحات أصغر.إن حوالي 
و 40% مؤلفة من  املباني مؤلفة من طابقني  50% من 
4 طوابق و 10% مؤلف من 3 طوابق. وضع التربة جيد 
حالياً  املوجودة  البناء  معايير  و لكن  للبناء  و مناسب 
سيئة وبعض احملاضر ذات امللكية اخلاصة و العامة ما 

زالت خالية و ميكن استخدامها كمرافق للمجتمع.

الوضع البيئي: مستوى التلوث مقبول حيث ال يوجد 
أي صناعات أو ورش محلية ملوثة في املنطقة.

السيئة  البناء  معايير  السائدة:  البيئية  املشاكل 
متضمنة أساسات املباني.

واملتينة  املستقرة  التربة  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
باإلضافة  املدينة  اجليد ضمن  و املوقع  للبناء  املناسبة 
إلى القرب من األسواق و منطقة الراموسة الصناعية، 

كلها تعتبر من امليزات البيئية والفيزيائية.
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تاريخ بدء االستيطان: 1980
تعداد السكان: 10,000

ملخص

هذه  هدم  يتم  سوف  األشرفية،  شرق  شمال  تقع 
املنطقة إلفساح اجملال لبناء شقق )سكن الشباب( و مت 
تسليم إنذارات باإلخالء للسكان من قبل وزارة اإلسكان. 
و إعالم السكان بأنه سوف تتم إعادة إسكانهم على 
غير  مبناطق  الدولة  قبل  من  مبنية  شقق  في  مراحل 
الرغم  على  القادمة.  اخلمس  السنوات  خالل  محددة 
الرجال  عمالة  و أن  منخفضة  الدخل  معدالت  أن  من 
أغلبها بدوام جزئي تبقى معايير السكن جيدة. و قد 
كبيرة  نسبة  و يوجد  املساكن  من  العديد  توسيع  مت 
و التماسك  التالحم  املنطقة.  في  املستأجرين  من 
عرقية  أصول  من  السكان  فمعظم  قوي  االجتماعي 
و جغرافية واحدة. لقد حسنت أنشطة املبادرة الذاتية 
ظروف املعيشة و لكن جودة الشوارع و األرصفة و املياه 
والصرف الصحي و املدارس و اخلدمات الصحية ماتزال 
تشكل مشكلة. عندما أُنِذرَ السكان باإلخالء، توقفوا 

عن االستثمار في منازلهم و أحيائهم.

التاريخ

هذا اجلزء من األشرفية كان في األصل ملك لشخص 
مت  للحجارة.  كمقلع  يستخدم  املوقع  و كان  متغيب 
استيطان األرض من قبل مجموعة من الناس من خارج 
بطريقة جيدة  املنطقة  بتقسيم  قاموا  و الذين  حلب 
و منظمة و باعوا احملاضر للمهاجرين األخرين. لكن جزء 
من املنطقة التي مت تطويرها حديثاً غير مخطط جيداً. 
و ال ميلك السكان حيازة قانونية و هم حالياً حتت خطر 

اإلخالء من قبل وزارة اإلسكان.

اجملتمع

من  هاجروا  السكان  معظم  االجتماعي:  التماسك 
املنطقة نفسها و يشتركون باألصول العرقية نفسها. 

العالقات بينهم جيدة مع القليل من الصراع.

أنه  من  الرغم  على  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
لدى  أنه  إال  املنطقة  ضمن  مرتفعة  دخل  فئات  يوجد 
الغالبية مستوى دخل منخفض، و لكن تبقى معايير 

السكن و املعيشة جيدة نسبياً.

األمن و اجلرمية: هناك القليل جداً من اجلرمية و تعاطي 
و الفتيات  النساء  و بإمكان  املنطقة  في  اخملدرات 

التنقل بحرية.

تنظيم اجملتمع: يوجد مستوى قوي من متاسك اجملتمع 
حيث ينظم السكان أنفسهم لتحسني احلي مثالً من 
الشوارع  و تنظيف  احلكومة  إلى  التماس  تقدمي  خالل 
و تركيب وصالت املاء و الصرف الصحي على حسابهم 
هذا  حتقيق  مت  و قد  ل.س(   18,000  –  14,000( اخلاص 
بشكل غير رسمي من قبل الرجال و بإشراف األفضل 
الرغم من  العام. على  القطاع  و العاملني في  تعليماً 
وجود مختار غير مفّعل من قبل السكان. و قد توقفت 

أنشطة املبادرة الذاتية نظراً إلى خطر اإلخالء. 
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مشاركة النساء: تلعب النساء دور منزلي تقليدي ودور 
النساء  بني  قوية  دعم  شبكة  و هناك  األطفال  رعاية 
أوقات  في  البعض  بعضهن  يساعدن  اللواتي  اجليران 
الصغيرة  النساء  منظمات  من  قليل  و عدد  احلاجة 
جداً،تعتمد النساء على وظائفهن أو أزواجهن من أجل 
الدخل. حوالي 50% من النساء يعملن بوظائف مؤقتة 
بينما تعمل النساء املتزوجات بأعمال القطع املنزلية 

و الشابات في الورش احمللية.

املشاكل  تعتبر  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
االجتماعي،خاصة  العزل  هي  األساسية  االجتماعية 
بني  و األمية  العربية  يتحدثن  ال  اللواتي  النساء  بني 
التي  املبكرة  و السن  و الرجال على حد سواء  النساء 
تتزوج عندها النساء و معدل الوالدة املرتفع بني النساء 

الصغار بالسن.

امليزات االجتماعية في املنطقة: األصول املعترف بها 
االجتماعية  و الوحدة  و االستقرار  التماسك  تتضمن 
اجملتمع  في  الرجال  يقدمها  التي  و القيادة  القوية 

و العادات التقليدية واألهداف املشتركة بني السكان.

االقتصاد

العمالة: معظم الرجال في وظائف بدوام جزئي فقط 
 %10 أن  كما  العام،  القطاع  في  يعملون   %10 حيث 
الذهاب  إلى  األغلبية  و تضطر  محلياً  يعملون  فقط 

مسافات بعيدة باحلافالت الصغيرة للعمل.

في  الورش  من  العديد  هناك  و التجارة:  الصناعة 
يستأجرها  ما  كثيراً  املنازل  من  األرضية  الطوابق 
الورش  هذه  معظم  احلي.  خارج  يعيشون  أشخاص 
اجلاهزة  و األلبسة  باخلياطة  تعمل  مرخصة  الغير 
و تصليح السيارات و احلدادة حيث تعمل النساء على 

األغلب في ورش املالبس.

مسبقاً  مشغلة  كانت  املنطقة  إن  املنزلية:  امليزات 
عدد  ازداد  الوقت  مرور  ومع  األصليني،  األراضي  مبالكي 
املنازل  أصحاب  توسيع  نتيجة   %40 إلى  املستأجرين 
أجل  من  أفقياً  بتقسيمها  قاموا  أو  عامودياً  ملنازلهم 

تأجير املساحة لتوليد الدخل.

املنطقة  في  خالية  األراضي  بعض  بقيت  العقارات: 
و كان يبلغ ثمن منزل مبساحة 150م2 حوالي 1,5مليون 
مربع.  متر  لكل  ل.س   6,000 هي  البناء  و كلفة  ل.س 
من  العديد  فقدت  باإلخالء  اإلخطارات  تسليم  منذ 
ببيع  قاموا  السكان  و لكن معظم  قيمتها  العقارات 
إلى  و تنحدر  ل.س،   800,000 بقيمة  إخالئهم  أوراق 

اإلخالء  مراحل  في  موقعهم  حسب   ( 350,000ل.س 
اخلمسة املقترحة حيث يطلب األبكر السعر األعلى(.

نظراً خلطر اإلخالء تراجعت أعمال البناء.

املشاكل االقتصادية السائدة: معدل البطالة املرتفع 
و عدم انتظام الدخل املوسمي و االكتظاظ.

امليزات و الفرص االقتصادية في األشرفية )1(: املنازل 
ذات األسعار املقبولة و املوقع املركزي نسبياً و وصالت 

النقل اجليدة.

البنية التحتية

نوعية  و لكن  ماء  وصالت  املساكن  جميع  لدى  املاء: 
الوصالت و اخلدمة رديئة.

الصرف الصحي: جميع املساكن موصولة إلى شبكة 
الصرف الصحي املائية املركبة من قبل البلدية.

و عدادات  وصالت  املنازل  جميع  لدى  الكهرباء:   
رسمية.

تعبيد  مت   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
اآلن،  سيئة  بحالة  و هي  سنوات   10 منذ  الشوارع 
نتيجة  بالتحسني  للقيام  مستعدين  غير  السكان 

خلطر اإلخالء. 

و املنطقة  البلدية  قبل  من  مقدمة  الشوارع:  إنارة 
مضاءة بشكل جيد.

السيء  الوضع  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
للشوارع و األرصفة في املنطقة هو املشكلة الرئيسية 
باإلضافة إلى شبكة الصرف الصحي القريبة جداً من 

السطح مما يؤدي إلى الكسور و التسربات املتكررة.
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اخلدمات

املدارس: املدارس بعيدة عن املنطقة و تضطر الفتيات 
املدارس  ) خاصة  املدارس  إلى  للسير مسافات طويلة 
متدنية  التعليم  و جودة  مكتظة  املدارس  الثانوية(. 
للتعليم  إضافية  رسوم  لدفع  األسر  بعض  و تضطر 

اخلاص. 

تتطلب  عيادة  أقرب  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
اخلدمة  جودة  و لكن  مكتظة  و هي  دقيقة   30 مسير 

املقدمة جيدة.

على  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
سابقاُ  تستخدم  كانت  التي  املكشوفة  األراضي 
للترفيه يتم بناء شقق مساكن الشباب من قبل وزارة 
متوفرة  مكشوفة  أراضي  توجد  ال  و بالتالي  اإلسكان 

لالستخدامات الترفيهية.

املشاكل اخلدمية السائدة: غياب املنظمات و املراكز 
االجتماعية و املنظمات الغير حكومية تعتبر مشكلة 
و الناس قلقني بسبب خطر اإلخالء و مدى قدرة اجملتمع 

على البقاء معاً.

السالمة و الوضع البيئي 

ضيقة  املنطقة  في  الشوارع  بعض  تعتبر  الشوارع: 
مواقف  أو  مرور  حركة  مشاكل  توجد  ال  و لكنه 

سيارات.

140م2  بني  احملاضر  مساحة  تتراوح  كانت  املباني: 
و 150م2 و لكن مت تقسيم معظمها إلى محاضر 75م2. 
50% من املساكن مؤلفة من طابقني و 40% مؤلفة من 
طابق واحد و 10% مؤلف من ثالث طوابق و مبنى واحد 

مؤلف من أربع طوابق.

ومعايير  مستقرة  التحتية  التربة  البيئي:  الوضع 
البناء جيدة بل و املنطقة نظيفة و هادئة بشكل عام 

و التلوث قليل.

معايير  السائدة:  والفيزياية  البيئية  املشاكل 
الشوارع و األرصفة السيئة و تسربات الصرف الصحي 
الصيانة  أعمال  تراجع  زادها  السائدة  املشاكل  هي 

الطوعية بانتظار اإلخالء.

معايير  األصول  تتضمن  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
البناء اجليدة و التربة التحتية املستقرة و قرب املناطق 

من األسواق و منطقة البلليرمون الصناعية.
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تاريخ بدء االستيطان: 1980
تعداد السكان: غير معروف                             

ملخص

هذا اجلزء من األشرفية يقع بني منطقة األشرفية املعترف 
التي  اإلشاعات  الشيخ مقصود. حسب  و منطقة  بها 
ال سند لها بأنه سوف يتم إخالء السكان من قبل وزارة 
اإلسكان لفسح اجملال ملشروع ) سكن الشباب( كما في 
األشرفية )1(. هذه اإلشاعة محطمة للمعنويات، وإال فهو 
مجتمع قوي و مستقر. يشترك معظم السكان باألصول 
و غير  رسمية  قيادة  الرجال  ميثل  و اجلغرافية.  العرقية 
رسمية و أنشطة االعتماد على النفس تتضمن تنظيف 
الشوارع و تعبيد األرصفة. املرافق التعليمية و الصحية 
غير كافية و بعيدة عن املنطقة و الشوارع رديئة اإلنارة 
و سيئة التعبيد على الرغم من أنها عريضة و منظمة 
بشكل جيد. أغلب السكان يعيشون في مباٍن مؤلفة 
من طابق أو طابقني و مت توسيع معظمها للحصول على 
مدخول إضافي من املستأجرين. معظم السكان عاطلون 
عن العمل أو يستطيعون العثور على عمل بدوام جزئي أو 
موسمي فقط. معدل األمية بني النساء و الرجال مرتفع 

على حد سواء.

التاريخ

متت تنمية هذا اجلزء من األشرفية من قبل املستوطنني 
أراضي   ( عامة  مبلكية  أراضي  بتقسيم  قاموا  الذين 
خاصة أصحابها مجهولني(. كانت تستخدم كمقالع 
حجرية. املستوطنون األوليون كانوا ينتمون إلى عصابة 
نافذة قامت بتقسيم املنطقة بشكل منظم و قامت 
ببيع احملاضر. تتراوح مساحة احملاضر بني 140 – 160م2 
السكان  ميلك  ال  م.   8-6 من  الشارع  عرض  و يتراوح 

حيازة قانونية أو تراخيص ملنازلهم.

اجملتمع

التماسك االجتماعي: يشترك تقريباً جميع السكان 
و الروابط  و اجلغرافية  )الكردية(  العرقية  األصول  في 
اإلخالء  شائعات  عززت  و قد  قوية  بينهم  االجتماعية 
هذا بعد هدم جزء كبير من األشرفية 1.اجملتمع مستعد 
إلى  و اإلنتقال  كمجتمع  معاً  البقاء  بشرط  لإلنتقال 

مكان قريب.

اجملموعات  بعض  إن  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
أفضل حاالً من البعض اآلخر و لكن دخل الناس بشكل 
عام متوسط وهذا الشيء واضح في معايير املعيشة 

و السكن اجليدة.

اجلرمية  من  و خالية  آمنة  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
النشاط  نتيجة  اخملدرات  من  خالية  أنها  كما  نسبياً 
االجتماعي القوي من قبل السكان. تستطيع النساء 

التنقل بحرية.

بالتضامن  قوي  شعور  يوجد  اجملتمع:  تنظيم 
الذاتية  املبادرة  أنشطة  ينظمون  و الناس  االجتماعي 
الصحي  الصرف  و تركيب  الشوارع  و تعبيد  لتنظيف 
لكل  تقريباً   18,000-14,000 بكلفة  األزقة  بعض  في 

أسرة.
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الشؤون  في  النساء  تشارك  النساء:  مشاركة 
احلي  نفس  ضمن  النساء  أن  كم  االجتماعية 
لديهنروابط اجتماعية قوية و شبكات دعم. و حوالي 
و النساء  مؤقتة  أعمال  في  يعملن  النساء  من   %50
املتزوجات يعملن بالقطع في املنزل و الشابات يعملن 
في الورش احمللية و أي أنشطة ادخار بني النساء حتدث 

على نطاق صغير جداً.

األمية  معدل  هي  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
املرتفع بني النساء و الرجال و السن املبكرة التي تتزوج 
عندها النساء و عدم قدرة النساء على حتدث العربية 

في بعض األحيان.

امليزات االجتماعية في املنطقة: األهداف املشتركة 
من  هي  السكان  بني  القوية  االجتماعية  و الروابط 
أهم امليزات االجتماعية باإلضافة إلى القيادة من قبل 

الرجال احملليني.

االقتصاد

دوام  ذات  بوظائف  يعملون  العمال  معظم  العمالة: 
جزئي فقط،تقريباً 10% من العاملني هم موظفني في 
خارج  بالزراعة  يعملون   %50 و حوالي  العام  القطاع 
العامة  باحلافالت  أعمالهم  إلى  ويذهبون  املنطقة 
احمللية  اخلياطة  ورش  في  يعملون  و %20  الصغيرة 

و املصانع اجملاورة.

من  العديد  يوجد  املنطقة،  في  و التجارة:  الصناعة 
في  اجلاهزة  و املالبس  باخلياطة  تعمل  التي  الورش 
منها  البعض  يستأجر  للمباني.  األرضية  الطوابق 

أشخاص يعيشون خارج املنطقة.

معظم األسر يوسعون منازلهم إما  امليزات املنزلية: 
أفقياً أو عامودياً من أجل احلصول على دخل إضافي من 
تأجيرها. فحوالي 40% من السكان احلاليني مستأجرين. 
ثمن منزل مبساحة 55م2 حوالي 500,000 ل.س تقريباً. 
إضافة  و كلفة  للشراء  خالية  أراضي  هناك  يعد  لم 
)باإلضافة  تقريباً  ل.س   200,000 للمنزل  ثاني  طابق 
إلى حوالي 100,000 ل.س رسوم( يتم متويل البناء من 

املدخرات أو من قروض غير رسمية ضمن األسر.

تبليغ  مت  أن  بعد  العقارات  سوق  ركد  العقارات: 
األشرفية 1 بإشعارات اإلخالء و بدأت تنتشر الشائعات 
بأن سكان هذا اجلزء من األشرفية سوف يتم إخالئهم 

و الوعد بإعادة إسكانهم في مكان آخر.

البطالة  معدل  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
و مستويات  املوسمي  العمل  على  و االعتماد  املرتفع 
على  حديثاً  املتزوجني  قدرة  و عدم  املنخفضة  الدخل 

حتمل نفقة شراء املنازل.

امليزات و الفرص االقتصادية في األشرفية )2(: املنازل 
النقل  و وصالت  املدينة  من  و القرب  نسبياً  الرخيصة 

اجليدة و فرص العمل في الورش احمللية.

البنية التحتية

املاء: جميع املنازل لها وصالت ماء رسمية.

بتركيب  املنازل  أصحاب  قام  الصحي:  الصرف 
الرسمية  الصحي  الصرف  اخلاصة بشبكة  وصالتهم 

من خالل العمل الشعبي واملبادرة الذاتية.

رسمية  وصالت  لها  املنازل  جميع  الكهرباء:   
و عدادات.

التنقل ) إمكانية الوصول و الشوارع (: حالة الشوارع 
نسبياً  سيئة  التسوية  في  و الفرعية  الرئيسية 

باإلضافة ألرصفة خطرة و شوارع مليئة باحلفر.

الرئيسية  الشوارع  في  كافية  اإلنارة  الشوارع:  إنارة 
و بعض األزقة ولكنها حتتاج إلى صيانة.

الشوارع  حالة  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
السيئة هي املشكلة الرئيسية.
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اخلدمات

الفتيان  فيضطر  قريبة  مدارس  يوجد  ال  املدارس: 
املدرسة. إلى  طويلة  مسافات  السير  إلى  و الفتيات 
املدارس  خاصة.  ثانوية  مدرسة  إلى  الوصول  يصعب 
يستطيعون  الذين  )يدفع  سيء  و التعليم  مكتظة 
الرسوم اإلضافية خاصة  املدارس اخلاصة  حتمل كلفة 
ملساعدة أبنائهم تعلم العربية نظراً ألن لغتهم األولى 

هي الكردية(.

تقع  عيادة  أقرب  إن  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
على  جداً  و مكتظة  مسير  ساعة  نصف  بعد  على 
تعداد  و تخدم  جيدة  املقدمة  اخلدمة  ذلك  من  الرغم 

سكاني قدره تقريباً 100,000 نسمة.

الساحات العامة و األراضي املكشوفة: ال الساحات 
العامة و األراضي املكشوفة ضمن املنطقة.

الترفيهية  املرافق  غياب  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
ثانوية  مدرسة  قريبة،  عيادة  املفتوحة،  و املساحات 
الغير حكومية، جميعها  و املنظمات  ناإلناث(  )خاصة 
قد مت مالحظتها بشكل واسع على أنها من املشاكل 

الرئيسية.

السالمة و الوضع البيئي 

الشوارع: عرض الشوارع كاِف و ال توجد مشاكل مرور 
أو مواقف سيارات خطيرة.

140-150م2  كانت  األصلية  احملاضر  مساحة  املباني: 
ولكن املزيد من التقسيم خفض هذه إلى 75م2. %50 
و 40% مؤلف من طابق  املنازل مؤلف من طابقني  من 
مستقرة  املباني  طوابق.  ثالث  من  مؤلف  و %10  واحد 

و جيدة البناء.

و غير  نظيفة  عام  بشكل  املنطقة  البيئي:  الوضع 
ميكن  خالية  محاضر  التوجد  أنه  و كما  ملوثة 

استخدامها إليواء املرافق العامة.

املشاكل البيئية والفيزيائية السائدة: حالة الشوارع 
السيئة.

امليزات البيئية الفيزيائية: جودة املنازل اجليدة و التربة 
التحتية القوية و القرب من املدينة و األسواق و فرص 
و صالت  الصناعية  البلليرمون  منطقة  في  العمل 

النقل اجليدة.



66  األشرفية )بني زيد(

تاريخ بدء االستيطان: 1976
تعداد السكان: 100,000

ملخص

مجتمع  هي  األشرفية  من  زيد  بني  منطقة  إن 
جداً  جيد  بشكل  إدارته  تتم  و منظم،  و آمن  مستقر 
تقع  إنها  تقليدي.  و حكومي  قيادي  هيكل  قبل  من 
بوصالت  و حتظى  الصناعية  العمل  فرص  من  بالقرب 
بدوام  الرجال  معظم  يعمل  جيدة.  املدينة  مبركز  نقل 
مرخصة.  معظمها  مساكنها،  األسر  و متلك  كامل 
طابق  من  و مؤلفة  عامة  جيد  بشكل  مبنية  البيوت 
املنطقة  و مزودة بكافة اخلدمات. تخطيط  أو طابقني 
جيد.  بشكل  صيانتها  و تتم  عريضة  فالشوارع  جيد 
أو  عامة مفتوحة  توجد مساحات  ال  ذلك  و مع  لكنه 
ترفيهية ذات أهمية للنساء و األطفال خاصة. و عدم 
و املستوصفات  املدارس  إلى  الوصول  كفاية و صعوبة 

تعتبر من أهم مشاكل اجملتمع.

التاريخ

أول سكان هذا اجلزء من األشرفية كانوا املهاجرين من 
مقلع  األصل  في  املنطقة  كانت  سوريا.  شرق  شمال 
لم  إحداها  عائلتني  متلكها  مهجورة  و أراضي  أحجار 
بيعت حوالي  زمن طويل.  تعيش في سوريا منذ  تكن 
70% من األراضي من قبل املالكني على شكل محاضر 
زالت  ما  التي  الفردية  األسر  إلى  150-200م2  مبساحة 
متلك اإليصاالت و سندات امللكية املعترف بها قانونياً.
أشخاص  قبل  من  الباقية   %30 ال  على  اإلستيالء  مت 
نافذين ذوي األصول العرقية نفسها )بدو( الذين قاموا 
كلتا  في  مواطنيهم.  إلى  فردية  كمحاضر  ببيعها 
بشوارع  محترف  نحو  على  األرض  تقسيم  مت  احلالتني 

رئيسية عريضة و شوارع فرعية كافية.

اجملتمع

العرقي  األصل  بسبب  االجتماعي:  التماسك 
إحساس  هناك  السكان  من  كبيرة  جملموعة  املشترك 

قوي باالنتماء للمجتمع.

أن  من  الرغم  على  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
أنه  إال  املنخفض  الدخل  فئات  من  السكان  معظم 
يوجد سكان أغنياء و نافذين، بعضهم ميلك أكثر من 

عقار في املنطقة.

يضمن  القوي  االجتماعي  التماسك  و اجلرمية:  األمن 
النساء  و اآلمان.تتنقل  السالمة  من  عال  مستوى 
بحرية في األحياء و ويقفون في الشوارع يتحدثون، كما 
وتذهب  منازلهم.  أمام  الطعام  بإعداد  يقومون  أنهم 
اخلوف  دون  الثانوية  املدرسة  إلى  املراهقات  الفتيات 
وكذلك  السرقات  حتدث  للتحرش.قلما  التعرض  من 
بالنسبة لتعاطي اخملدرات. ال حتدث جتارة اخملدرات نتيجة 

لضوابط اجملتمع الشديدة.

تنظيم اجملتمع: التضامن العرقي يضمن احلفاظ على 
ممثلة  جلنة  من  املكون  التقليدي  االجتماعي  التنظيم 
الذين  والقادة  بالسن  الكبار  العادة  بحكم  يرأسها 
غالباً مايكونون نسبياً أثرياء و نافذين. العمل اجلماعي 
كتنظيف الشوارع و تقدمي التماسات للسلطات إلخ… 
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أمر شائع. اخملتار معروف و لكنه أقل نفوذاً من الزعماء 
مع  يفاوضون  والذين  العديدة  االتصاالت  ذوي  احملليني 

املسؤولني في احلكومة و البلدية بشكل مباشر.

مشاركة النساء: تلعب النساء دور منزلي تقليدي ودور 
رعاية األطفال وال يشتركن في تنظيم اجملتمع. معظم 
لإلدخار  النساء  مجموعات  الزوجات.  متعددة  األسر 
حيث  اإلدخار  حصص  بصغر  صغيرة  ولكن  موجودة 
تعتمد النساء على املال الذي يعطيهم إياه أزواجهم.
حوالي 20% من النساء يعملن في وظائف و األغلبية 
بعض  كالتطريز.  منازلهن  في  القطع  بأعمال  يعملن 
الغير  )القطاع  احلي  ضمن  ورش  في  يعملن  الفتيات 

رسمي(.

النساء  بني  األمية  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
و الرجال على حد سواء و معدل ترك األطفال املدارس 

الناجم عن عدم كفاية األماكن و جودة التعليم.

امليزات االجتماعية في املنطقة: التضامن الناجت عن 
األصل العرقي املشترك.

االقتصاد

العمالة: يبدو أن معظم الرجال عمال ضمن وظائف 
مهارة  ذات  وظائف  في مهن  العديد منهم  مختلفة. 
الصغيرة  احلافالت  و قيادة  البناء  قطاع  في  محدودة 
يجدن  الشابات  و بعض  الرجال  إن  إلخ…  و الشاحنات 
في  النسيج  مصانع  في  عمل  فرص  متزايد  بشكل 

املنطقة الصناعية اجملاورة البلليرمون.

النجارة  ورش  من  العديد  هناك  و التجارة:  الصناعة 
احلجم  الصغيرة  رسمية(  )الغير  السيارات  و تصليح 
الشركات  املنطقة.  ضمن  احملليني.  السكان  توظف 
احمللية  التجارية  احملالت  على  تقتصر  التجارية 

الصغيرة.

امليزات املنزلية: معظم األسر متلك مساكنها بعضها 
تقوم  ذلك  مع  ال.  اآلخر  و البعض  رسمياً  مرخص 
معظم األسر بالتقسيم )أفقياً( أو بتوسيع عقاراتهم 
)بإضافة طوابق( عقاراتها من أجل تأجير أماكن إقامة 
لتوليد دخل إضافي، لذا فإن حوالي 10% من األسر هم 

مستأجرون.

200م2  مبساحة  منزل  بيع  سعر  متوسط  العقارات: 
هو 5 ماليني ل.س تبعاً ملوقعه.و متوسط كلفة البناء 
هي 100,000ل.س للغرفة باإلضافة إلى 200,000 ل.س 
تقريباً يدفعها متعهدو احملاضر الغير مرخصة لتجنب 

ثاني  طابق  يبنون  األسر  من  العديد  الرسمي.  الهدم 
و البعض طابق ثالث عادة إلقامة األوالد املتزوجني بدالً 
من إعادة تأجيرها. ال توجد أراضي خالية ألبنية جديدة 

في املنطقة. 

املشاكل االقتصادية السائدة: يعتبر مجتمع بني زيد 
أنهم ال يعانون من مشاكل اقتصادية مهمة.

امليزات و الفرص االقتصادية في األشرفية بني زيد: 
القرب من مركز املدينة و املناطق الصناعية و وصالت 
النقل اجليد و ارتفاع قيمة أراضيهم و عقاراتهم تعتبر 

من أهم امليزات االقتصادية

البنية التحتية

البلدية،  بشبكة  وصالت  لديها  املساكن  جميع  املاء: 
األسر  ثمنها  و دفع  البلدية  قبل  من  رسمياً  مركبة 
املياه  أبراج  خالل  من  موصولني  العديد  أن  إال  الفردية 

فقط مما يؤدي إلى فقدان املاء نتيجة التسرب.

بشبكة  موصولة  املساكن  جميع  الصحي:  الصرف 
قبل  من  تركيبها  مت  التي  املائية  الصحي  الصرف 

البلدية و قد دفع ثمنها أصحاب املنازل.

رسمية  وصالت  لها  املنازل  جميع  الكهرباء:   
و عدادات.

تعبيد  مت   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
جميع الشوارع الرئيسية من قبل البلدية و هي بحالة 
جيدة. الشوارع الفرعية غير معبدة عادة إال أن البعض 

مت تعبيده من قبل اجملتمع.

البلدية  قبل  من  مقدمة  اإلنارة  الشوارع:  إنارة 
و املنطقة مضاءة بشكل جيد.
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اخلدمات

املدارس: الوصول للمدرسة االبتدائية سهل و لكنها 
أقرب  جداً.  متدني  التعليم  و مستوى  جداً  مكتظة 
مجال  ضمن  تبقى  و لكن  جداُ  بعيدة  ثانوية  مدرسة 

السير على األقدام.

التي  القريبة  العيادة  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
دقيقة   30 من  أكثر  احلي  من  إليها  الوصول  يتطلب 

سيراً على األقدام و هي مكتظة جداً.

الساحات العامة و األراضي املكشوفة: هناك حاجة 
و بشكل  احلي  في  مكشوفة  عامة  ملساحات  ملحة 
الصغار.  و األطفال  النساء  استخدام  أجل  من  خاص 
من  تستخدم  مبنية  غير  محاضر  يوجد  كان  سابقاً 
قبل اجملتمع و لكنه قد مت البناء عليها. يوجد مقلع غير 
مستخدم غير صالح للبناء ميكن استصالحه من أجل 

استخدام اجملتمع.

باحلي  عيادة  وجود  عدم  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
و حجم املدرسة االبتدائية تعتبر أكثر اخلدمات حاجة 

للتحسني باإلضافة لعدم وجود مخبز محلي.

السالمة و الوضع البيئي 

تقريباً  الرئيسية  الشوارع   ( الشوارع  عرض  الشوارع: 
لقواعد  مشكلة  أية  يشكالن  ال  و التخطيط   ) م   20
الصحة و اآلمان كما أنه ال يوجد مشكلة ازدحام املرور 

أو وقوف السيارات. 

املباني: يتم تقسيم احملاضر إلى أقسام أصغر مساحة، 
أو  100م2  مساحة  ذات  احملاضر  عدد  زيادة  إلى  يؤدي  مما 
أقل. إن حوالي 60% من املباني مؤلفة من طابق واحد 
من  مؤلفة   %10 و تقريباً  طابقني  من  مؤلفة  و %40 
ثالث طوابق. معايير البناء بشكل عام ذات جودة عالية 

و تبدو أساساتها كافية.

الوضع البيئي: املنطقة كلها نظيفة و محافظ عليها 
بشكل جيد من قبل السكان الذين يقومون بتنظيم 
الصلبة.  النفايات  من  احمللي  و التخلص  اجلمع  عملية 
في  النسيج  الناجم عن مصابغ  الهواء  تلوث  يشكل 
منطقة البلليرمون الصناعية اجملاورة مشكلة ملعظم 

أصحاب املنازل.

املشكلة  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
املصابغ  عن  الناجم  التلوث  تعتبر  البيئية  الوحيدة 

اجملاورة.

امليزات البيئية الفيزيائية: نوعية التربة )قدرة حتمل( 
أحد  آمنة  مرتفعة  طابقية  مباني  ببناء  تسمح  التي 

أهم امليزات.
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تاريخ بدء االستيطان: 1970
تعداد السكان: 18,000

ملخص

إلى  منطقة  ضمن  فقير  جتمع  هي  التل  عني  إن 
و اجلغرافية  العرقية  األصول  صناعية.إن  كبير  حد 
املتنوعة للسكان أدت إلى نقص التماسك االجتماعي 
و التضامن في اجملتمع مع حصول بعض النزاعات بني 
اجملموعات اخملتلفة على الرغم من أن معظم السكان 
لديه  منهم  القليل  أن  إال  البعض  بعضهم  يعرفون 
على  االعتماد  أنشطة  في  للمشاركة  و املال  الوقت 
النفس. الشوارع رديئة التعبيد و قذرة. يعمل معظم 
احمللية  املفروشات  و ورش  اجملاورة  املصانع  في  السكان 
أيضاً  تؤدي  و لكنها  بأجور منخفضة  توفر عمل  التي 
تخطيط  الهواء.  تلوث  من  مرتفعة  مستويات  إلى 
حيث  املنطقة  شمال  في  وخاصة  عشوائي،  املنطقة 

الشوارع ضيقة و سيئة التخطيط.

التاريخ

هي  املنطقة  هذه  املدينة،  شمال  في  التل  عني  تقع 
إلى  اخلمسينات  في  مهمة  كانت  صناعية  منطقة 
تراجعت  لكنها  العشرين  القرن  من  الثمانينات 
الفستق  لزراعة  األصل  في  تستخدم  كان  بعد.  فيما 
املنطقة  أصبحت  و قد  األخرى  و احملاصيل  و الزيتون 
للنفايات  مكب  و أيضاً  و الصناعة  للمعامل  موقعاً 
الصلبة من حلب. حتت ملكية خاصة و عامة و أوقاف 
بشراء  و تدريجية  منظمة  غير  بطريقة  املنطقة  منت 
و تقسيم  و اإلقامة فيها  للمحاضر  بعض األشخاص 
قبل  من  صغيرة  مبساهمة  بأنفسهم  األرض  البعض 
بنمط  رديء  بشكل  مخططة  املنطقة  املتعهدين. 
شمال  في  خاصة  و املمرات  الشوارع  من  فوضوي 

التسوية.

اجملتمع

عرقية  أصول  السكان  لدى  االجتماعي:  التماسك 
و جغرافية مختلفة جداً متضمنة األكراد و مجموعات 
و الشمال  الشمال  من  القادمني  العربية  العشائر 
اخملتلفة  الفئات  بني  الصراع  الرقة.  و من  الغربي حللب 

شائع و هناك القليل من التماسك االجتماعي

املنزلة االجتماعية و الدخل: السكان األوائل لديهم 
لديهم  األغلبية  و لكن  نسبياً  جيدة  دخل  مستويات 
مستويات دخل منخفضة و معايير سكن و معيشة 
سيئة. اجملموعات ذات النفوذ ليست بالضرورة السكان 
بالهوية  تشترك  التي  اجملموعات  و لكنها  األغنياء 

العرقية أو العشائرية نفسها.

 ( اجلرمية  بعض  من  املنطقة  تعاني  و اجلرمية:  األمن 
و لكن  و الصراع  و مشكلة مخدرات محدودة(  تهريب 
بني  متقطع  الصراع  بخطير.  ليس  مستوى  على 
السلطة.  على  املتنافسة  املميزة  االجتماعية  الفئات 

تستطيع النساء التنقل بحرية.

تنظيم اجملتمع: على الرغم من أن معظم الناس في 
توجد  ال  أنه  إال  البعض  بعضهم  يعرفون  التسوية 
مجموعات او منظمات اجتماعية و ال زعماء رسميني 
أو غير رسميني. دور اخملتار غير مفّعل بشكل جيد و ال 
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أن  مبا  الذاتية  املبادرة  بأنشطة  للقيام  السكان  يتحد 
متفاوتة  جداً  و املستوطنة  جداً  فقراء  معظمهم 

اجتماعياً.

النساء بشكل غير رسمي  جتتمع  النساء:  مشاركة 
منظمات  من  بدال  اجليران  من  كمجموعات  و لكن 
صغير  نطاق  على  هي  ادخار  منظمات  أي  اجتماعية. 
من  أو  املأجور  عملهن  من  دخلها  النساء  و تأخذ  جداً 
البعض  النساء يعملن،  و حوالي 50% من  املنزل  رجال 
في القطاع العام و لكن الغالبية الكبرى في املصانع 

القريبة.

من  األمية،التسرب  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
و أيضاً  مشاكل  هي  تعتبر  األطفال  و عمالة  املدارس 
اجتماعي  هيكل  أي  أو  االجتماعي  التماسك  انعدام 
تقليدي. كما يبدو أن الناس لديهم القليل من االحترام 

أو اخلوف من القانون.

السكان  معرفة  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
بعضهم البعض.

االقتصاد

يعملون  املستوطنة  في  الرجال  معظم  العمالة: 
يعمل  حيث  فقط  جزئي  بدوام  و لكن  دائمة  بوظائف 
نفس  في  والعامة  اخلاصة  الصناعات  في  أغلبهم 

املنطقة أو في منطقة الشقيف اجملاورة.

 ( احمليطة  املصانع  إلى  باإلضافة  و التجارة:  الصناعة 
معظمها نسيج و تبغ(، هناك العديد من الورش ضمن 
املفروشات  و بخ  تلميع  تتضمن  معظمها  املنطقة 
يعيشون  ميلكها أشخاص  األرضية  الورش  أغلب هذه 

في املنطقة.

منازلهم  ميلكون  السكان  من   %80 املنزلية:  امليزات 
معظمهم  يقوم  حيث  مستأجرون،  هم  و %20 
باستئجار غرفة في منزل أسرة مقابل 3000 ل.س في 

الشهر تقريباً.

املنطقة،  في  خالية  بناء  محاضر  توجد  ال  العقارات: 
ثمن منزل بطابق واحد ومساحة 70م2 من 500,000 – 
700,000 ل.س تقريباً. املنازل التي هي بحالة جيدة و ذات 
أسعار  جتلب  العريضة(  الشوارع  على   ( جيدة  مواقع 
أعلى. تكلفة بناء غرفة مبساحة 20م2 حوالي 100,000 
املنازل قاموا بإضافة طابق  ل.س والعديد من أصحاب 

على  البلدية  سيطرة  أن  و يبدو  منازلهم  إلى  إضافي 
مرتكزة  البناء  أنشطة  محدودة.معظم  اخملالف  البناء 

اآلن على الشوارع اخللفية الضيقة و األزقة.

األطفال  عمالة  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
و الرواتب املنخفضة.

امليزات و الفرص االقتصادية في عني التل: القرب من 
الصناعات حيث فرص العمل للرجال و النساء.

البنية التحتية

املاء: جميع املنازل مزودة بإمدادات املياه من البلدية.

الصحي  الصرف  شبكة  توسيع  مت  الصحي:  الصرف 
جميع  لتشمل  السكان  قبل  من  للبلدية  التابعة 

املنازل.

 الكهرباء: لدى كل منزل وصلة وعداد بشكل رسمي.

معايير  إن   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
التعبيد سيئة جداً خاصة في الشوارع الضيقة.

البلدية  قبل  من  منارة  الشوارع  إن  الشوارع:  إنارة 
و لكن مستوى اإلنارة غير كافي.

األرصفة  غياب  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
و حالة الشوارع السيئة.
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اخلدمات

املدارس: حتتوي املنطقة على مدرسة ابتدائية محلية 
فيها  التعليم  و مستوى  إليها صعب  الوصول  و لكن 

متدني جداً.

العيادات و اخلدمات الصحية

و يضطر  املنطقة  في  رئيسية  عيادة  هناك  ليست 
السكان للذهاب إلى منطقة الهلك اجملاورة.

في  يلحظ  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
فراغات مفتوحة،البعض منها ملكية  املنطقة وجود 
خاصة و البعض ملك احلكومة و إال أن هذه تستخدم 
الصناعات  قبل  من  أو  الصلبة  للنفايات  كمجمع 
اآلخر  البعض  سيارات.و  مواقف  أو  كمستودعات 

مساحات خالية.

احمللية  العيادة  غياب  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
مسجد  و جود  و عدم  و أفضل  أكثر  ملدارس  و احلاجة 

محلي.

السالمة و الوضع البيئي 

جداً  الضيقة  الشوارع  من  البعض  هناك  الشوارع: 
و األزقة التي تعتبر غير آمنة و بعض الشوارع العريضة 
تعاني من سرعة املرور. و لكن ال توجد مشكلة مواقف 

السيارات.

املباني: تتراوح مساحة احملاضر بني ال 70م2 و ال 100م2 
و حوالي 90% من املباني مؤلفة من طابق أو اثنني و %10 
مؤلفة من ثالث طوابق. التربة التحتية غير مستقرة 
بشكل كافي لدعم املباني الطابقية املرتفعة. و لكن 
أن  إال  احلالية.  املباني  ارتفاع  لدعم  كافية  األساسات 

نوعية البناء بشكل عام غير جيدة.

تسبب  احمللية  و املصانع  الورش  البيئي:  الوضع 
ورش  فمثالً  الهواء  تلوث  من  عالية  مستويات 
بعض  هناك  الكيميائي.  التلوث  تسبب  املفروشات 
ملكية  ذات  ومحيطها  املنطقة  في  اخلالية  احملاضر 
اخلدمات  تقدمي  اجل  من  استخدامها  ميكن  عامة 

الضرورية للمنطقة.

أساسات  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
املباني الضعيفة و مستويات التلوث املرتفعة.

مركز  أسواق  إلى  القرب  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
املدينة و املناطق الصناعية و مصادر العمل احمللية.
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تاريخ بدء االستيطان: 1970
تعداد السكان: 32,000

ملخص

إن احليدرية مجتمع مستقر ذو دخل مخفض و متنوع 
شراء  عبر  احليدرية  منت  و الثقافية  اجلغرافية  األصول 
من  و نصف  األساسيني  املالكيني  من  األراضي  نصف 
السماسرة غير الرسميني الذين قسموا أراضي الدولة 
بتضامن  قوي  شعور  يوجد  قانونية.  غير  بطريقة 
اجملتمع و اعتياد القيام بأنشطة املبادرة الذاتية والعمل 
الشعبي مثل ادخار شبكة صرف صحي ) التي حتتاج 
فعلياً إلى حتديث( و تعبيد الشوارع و تقدمي التماسات 
عن  عبارة  املنطقة  الشوارع.  و تعبيد  احلكومة  إلى 
و توجد  منازل مؤلفة من طابقني مبنية بشكل جيد 
في املنطقة بعض الشوارع الضيقة و تعبيد الشوارع 
في حالة سيئة و لكن ليست خطيرة. كما حتتوي على 
مدرستني ابتدائيتني تقدمان مستوى تعليم جيد على 
الرغم من أن واحدة منها مكتظة و موجودة في مباني 
لضرورة  الشديدة  األولوية  السكان  يعطي  مؤقتة. 

وجود عيادة محلية.

التاريخ

في  و تقع  اخملالفات  مناطق  أكبر  أحد  هي  احليدرية 
شمال شرق املدينة. األرض كانت في األصل مروج ذات 
الدولة  استملكت  للرعي.  تستخدم  خاصة  ملكية 
مت  و لكن  السبعينات  في  للتنمية  األرض  من  جزء 
الذين  رسميني  الغير  املتعهدين  قبل  من  استيطانها 
من  الباقي  بيع  مت  احملاضر.  و بيع  بتقسيمه  قاموا 
املنطقة  رسميني.  الغير  للمتعهدين  أصحابه  قبل 
مخططة بطريقة منظمة إلى حد كبير و لكن توجد  

فيها بعض الشوارع الضيقة.

اجملتمع

من  األسر  معظم  جاءت  االجتماعي:  التماسك 
و من  مختلفة  بأوقات  ولكن  سوريا  وشرق  شمال 
الكردية. فيها  مبا  مختلفة  و ثقافية  عرقية  جماعات 
نزعت كل جماعة لالستقرار سوية في نفس الشوارع 
الذين هم  الناس  بني  يوجد صراع  ال  ذلك  مع  و األزقة. 
من أصول مختلفة فاحليدرية مجتمع متعدد الثقافات 

و متماسك.

املستوى االجتماعي و الدخل: جميع األسر باستثناء 
عدد قليل جداً فقراء و ال يوجد اختالف بارز في املنزلة 

االجتماعية.

األمن و اجلرمية: املنطقة إحدى أكثر املناطق في حلب 
أمناً و ال يوجد فيها جرمية منظمة.

في  بالتضامن  قوي  شعور  هناك  اجملتمع:  تنظيم 
اجملتمع الذي قد شاهد أنشطة املبادرة الذاتية والعمل 
و تركيب  الشوارع  و صيانة  تنظيف  في  الشعبي 
للبلدية  التماسات  و تقدمي  الصحي  الصرف  و صيانة 
و دوائر احلكومة اخملتلفة و يتم تنسيق هذه األنشطة 
مختلفة  و مناطق  لشوارع  املمثلني  الرجال  قبل  من 
هيكل  أو  رسمية  منظمة  بدون  رسمي  غير  بشكل 
الذي  اإلمام  عكس  على  معروف  بالكاد  اخملتار  قيادي. 

يلعب دوراً فعاالً في التربية الدينية في اجملتمع.
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بينها  فيما  النساء  تتواصل  النساء:  مشاركة 
املتزوجات  النساء  من   %50 حوالي  مكثف.  بشكل 
يقمن بأعمال اخلياطة و التطريز والبعض من صناعة 
ألعمال  باإلضافة  املنزل  من  كأعمال  بالقطع  األحذية 
الزراعة املوسمية خارج املدينة. بعض الشابات يعملن 

في الورش.

املشاكل االجتماعية السائدة: الفقر و األمية خاصة 
تفاقمت  التي  االجتماعية  املشاكل  من  النساء  بني 
ال  النساء  )بعض  نسبياً  املغلقة  اجملتمعات  بفعل 

يتحدثن العربية(.

امليزات االجتماعية في املنطقة: التضامن االجتماعي 
القوي و إدراك أهمية العمل اجلماعي يعتبر أهم ميزة 
اجتماعية باإلضافة للتأكيد القوي على ضرورة تعليم 

األطفال.

االقتصاد

القطاع  وظائف  في  الرجال  معظم  يعمل  العمالة: 
النسيج  األحذية،  صناعة  األجر،مثل  القليلة  اخلاص 
و قطاع البناء،و أكثر من نصفهم في اجلوار. و البعض 
يسافر إلى املناطق النائية للعمل كعمال في الزراعة. 

اجلملة  جتارة  مركز  احليدرية  و التجارة:  الصناعة 
واملعارض  الورش  من  العديد  حيث  األحذية  لصناعات 
ميلك  صغيٍر،  نطاٍق  على  األحذية  لصناعة  األرضية 
و تخدم  اجملتمع  خارج  من  أشخاص  أغلبها  و يدير 

األسواق احمللية و التصدير.

بالكامل  سابقاً  املنطقة  كانت  املنزلية:  امليزات 
تقريباً ملكاً لساكنيها و لكن احلاجة ملدخول إضافي 
إلى  أدى  السعر  املنخفض  املسكن  سوق  و طلب 
تقسيم العديد من األسر مساكنها )أفقياً و عامودياً( 
لتأجيرها لذلك نرى حوالي 40% من السكان حالياً هم 

مستأجرون.

كانت  130م2  مبساحة  محضر  مساحة  إن  العقارات: 
ولتلبية  ل.س،  مليون   1 بحوالي  قريب  وقت  إلى  تقدر 
بحوالي  65م2  مبساحة  املنازل  تباع  السوق  متطلبات 
راكدة  شبه  اآلن  السوق  ولكن  ل.س،  مليون   1.2
إشعارات  على  املنازل  أصحاب  بعض  حصول  بسبب 

مشروع  في  اإلسكان  بإعادة  وعوداً  باإلخالء،مقدمة 
من  أخرى  مناطق  في  اإلسكان  لوزارة  الشباب  سكن 

حلب – أخبار غير سارة ) تباع اإلنذارات بسعر جيد(.

املشاكل االقتصادية السائدة: معدل البطالة اآلخذ 
الزراعة  املوسمي في  العمل  و عدم استقرار  باالرتفاع 
و االكتظاظ الناجم عن عدم قدرة األسر ادخار املساكن 

ألوالدهم املتزوجني حديثاً.

امليزات و الفرص االقتصادية في احليدرية: فرص عمل 
احليدرية  موقع  و ارتباط  امليسورة  السكن  و أسعار 

اجليد مع جميع أجزاء املدينة.

البنية التحتية

وصالت  لديهم  املنازل  من  فقط   %80 حوالي  املاء: 
و 20% يعتمدون على  مياه معظمها في حالة سيئة 

صهاريج املاء.

بشبكة  موصولة  املساكن  جميع  الصحي:  الصرف 
الصرف الصحي املركبة من قبل اجملتمع و العديد منها 
مبنية بطريقة رديئة و/أو ال تتم صيانتها بشكل جيد. 

و عدادات  وصالت  لديها  املنازل  جميع  الكهرباء:   
رسمية.

إنارة الشوارع: متوفرة فقط في بعض الشوارع.

شبكة  حالة  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
جداً  السيئة  الشوارع  و سطوح  الصحي  الصرف 

و النفايات الصلبة و عدم وجود خطوط هاتفية.
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اخلدمات

منهم  واحدة  ابتدائيتني،  مدرستني  هناك  املدارس: 
بحالة عمرانية سيئة جداً و مكتظة في مباني مؤقتة 
الوصول ليس  موزعة على موقعني مقسومة بشارع. 
حركة  ذو  رئيسي  شارع  عبور  خطر  باستثناء  صعب 
جودة  املدارس.  إحدى  إلى  للوصول  كثيفة  مرورية 

التعليم ال بأس بها. 

في  تقع  عيادة  أقرب  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
اخلدمة  جودة  مسير  ساعة  نصف  بعد  على  هنانو 
منطقة  خلدمة  و تضطر  جداً  مكتظة  ولكنها  جيدة 

كبيرة.

توجد  ال  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
بعض  باستثناء  عامة  ساحات  أو  مفتوحة  فراغات 
احملاضر اخلالية ذات امللكية اخلاصة. فيما عدا الشريط 
على طول الشارع الرئيسي ذو احلركة املروية الكثيفة. 
مفتوحة  مساحات  إلى  باحلاجة  إملام  هناك  أن  كما 

صغيرة من أجل لقاء النساء و لعب األطفال.

إلحدى  السيئة  احلالة  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
املدارس و عدم وجود عيادة و مخبز، .

السالمة و الوضع البيئي

و البعض  الضيقة  الشوارع  بعض  هناك  الشوارع: 
ذو كثافة مرورية مرتفعة و لكن ليس بشكل خطير. 

مواقف السيارات ليست مشكلة.

130م2  مبساحة  كانت  األصل  في  احملاضر  إن  املباني: 
و لكن العديد منها مت تقسيمها بغاية التأجير مما أدى 
املنازل  80% من  إن  65م2.  إعطاء محاضر مبساحة  إلى 
ثالثة  من  مؤلفة   %10 و حوالي  طابقني  من  مؤلفة 

طوابق. كما أن معايير البناء بشكل عام جيدة.

الوضع البيئي: الظروف البيئية العامة جيدة باستثناء 
النفايات الصلبة. تلوث الهواء ال يشكل مشكلة.

حالة  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
الشوارع التي تتفاقم نتيجة تسريب الصرف الصحي 

تعتبر من املشاكل العمرانية األساسية.

البيئية  امليزات  أهم  من  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
املتني  و البناء  اجليدة  التربة  حالة  هي  والفيزيائية 

و موقع احليدرية االستراتيجي في املدينة.
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مت اتخاذها كسكن من قبل الالجئني عام 1962 
تعداد السكان 5710 حسب احصائيات كانون األول 
2008 وال يتضمن هذا العدد 550 الجىء فلسطيني 
سيتم نقلهم من مخيم النيرب عام 2009.

ملخص

يشغلها  مخالفة  منطقة  من  حندرات  تتألف 
السوريون و مخيم لالجئني الفلسطينيني. إن الدراسة 
يدار من قبل  و الذي  اخمليم  أي  األخير فقط،  تركز على 
العامة إلدارة شؤون الالجئني و يتم تخدميه  املفوضية 
من األونرواز مت تصنيف اخمليم من قبل البلدية على أنه 
مخدم  1.اخمليم  رقم  احلاشية  مخالفة)انظر  منطقة 
و مستوصف.  جيد  تعليم  توفر  مبدارس  جيد  بشكل 
تركيب شبكة  و يتم  التحتية موجودة  البنى  معظم 
سوف  التي  املنطقة  كامل  على  الصحي  الصرف 
تعبيد  إعادة  تتم  و سوف   2009 عام  أعمالها  تنتهي 
الشوارع. لدى اخمليم العديد من اجملتمعات و املنظمات 
التطوعية التي تشهد على وحدة و طموحات السكان 
و الرجال  النساء  GAPAR. تشارك  و ال  األونروا  و عمل 
شؤون  في  بنشاط  و األطفال  السن  و كبار  و الشباب 
كعمال  اخمليم  خارج  السكان  معظم  يعمل  اجملتمع. 
الدخل  مستويات  خبرة،  بدون  و عمال  خبرة  أصحاب 
في  و اخلدمات  السكن  مستويات  و لكن  منخفضة 

اخمليم جيدة.

التاريخ

فيما مضى  ماكان  يقع على  لالجئني  مخيم حندرات 
احلكومة  استملكت  زراعية.  و أراضي  خاصة  مراعي 
معظم األراضي في الستينات و مت تخصيص جزء منها 
الذين  الفلسطينيني  الالجئني  إلسكان  األونروا  إلى 
قدموا بأغلبهم عام 1948 من فلسطني و ذلك بإنشاء 
مركز عمراني لهم. حيث مت االستيالء على ما تبقى من 
األراضي، كأمالك الدولة، من قبل املستوطنني بينما مت 
تقسيم بقية األرض بشكل جزئي من قبل أصحابها 
و بيعت على شكل محاضر فردية إلى أشخاص قاموا 
فيها  مبا  املنطقة  إن  عليها.  اخلاصة  منازلهم  ببناء 
اخمليم مخططة بشكل سيء، في بعض األجزاء تعتبر 
إمكانية الوصول كافية و لكن في األجزاء األخرى األزقة 
ضيقة، كما تنحدر األرض بحدة في بعض األماكن مما 

جعل التخطيط اجليد أمراً صعباً.

اجملتمع

الذين  الناس  اخمليم  يشغل  االجتماعي:  التماسك 
األصل  1948. ساهم  عام  في  فلسطني  تركوا شمال 
املشترك للسكان في العالقات االجتماعية اجليدة في 
اخمليم و قلة الصراعات. ففي الواقع مييل السكان األوائل 
القادمون من نفس القرى أو البلدات الفلسطينية إلى 
بشكل  اجلدد  الشاغلون  يستقر  بينما  معاً  التجمع 

عشوائي.

السكان  معظم  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
عدد  وجود  مع  جداً  متدنية  دخل  مبستويات  يعيشون 
قليل من األسر أفضل حاالً. بعض اجملموعات أكثر نفوذاً 
بحكم مستويات دخلهم األعلى أو دورهم القيادي في 

اجملتمع.

خالية  كبير  حد  و إلى  آمنة  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
من اجلرمية.

تنظيم اجملتمع: هناك العديد من املنظمات و اللجان 
ضمن اخمليم على سبيل املثال جلنة مخيم و مجموعة 
الثقافية  و اجملموعة  النساء  و مجموعة  الشباب 
األونروا  تنظم  و غيرها.  الرياضية  االجتماعيةو   –
GAPAR صفوف  الالجئني  العامة لشؤون  و املفوضية 
تدريب  و أنشطة  لألطفال  صيفية  و نوادي  صيفية 
فقراً.  األكثر  اخمليم  سكان  و يساعدون  عمل  و ورش 
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العديد  ظهور  إلى  و اللجان  اجملموعات  هذه  و قد أدت 
من القادة الرسميني و غير الرسميني في اجملتمع و كما 
اجملتمع.   في  فعاالً  دوراً  يلعبان  احملليان  واإلمام  اخملتار  أن 
و ما زال دور األنروا كبيراً في اتخاذ القرار و أمور احلياة، 
على الرغم من وجود شبكة تنظيمية قوية و سكان 

مندفعني.

مشاركة النساء: تؤدي النساء دوراً ناشطاً في اجملتمع 
و برامجه  االجتماعية  اخمليم  أنشطة  في  و تشارك 
التعليمية باإلضافة إلى دورهن في زيادة الدخل. حوالي 
60% من النساء يعملن: النساء املتزوجات يعملن عادة 
يعملن  سناً  األصغر  و النساء  منازلهم  في  بالقطع 
لديهن  جيداً  املتعلمات  النساء  و بعض  الورش  في 
التعليم. حجم  العام خاصة في  القطاع  وظائف في 

مجموعات اإلدخار بني النساء محدودة النطاق.

املغلقة  الطبيعة  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
األسر  أفراد  بني  و الزواج  و الفقر  للمخيم  احملصورة  أو 

املمتدة.

ووحدة  استقرار  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
التي  و القيمة  املشتركة  وقيمه  و أهدافه  اجملتمع 
يعطيها الناس للتعليم ) و مستويات عمالة األطفال 

املنخفضة نسبياً (.

االقتصاد

في  يعملون  تقريباً  العاملني  من   %20 إن  العمالة: 
احلدادة  ورش  في  العديد  أيضاً  و يعمل  العام  القطاع 
يعملون   %70 من  أكثر  أن  ماهرين. كما  بناء  و كعمال 
خارج اخمليم و يستخدمون النقل الداخلي للوصول إلى 

عملهم.

الورش  من  القليل  فقط  هناك  و التجارة:  الصناعة 
و ال  املنطقة  ضمن  للمباني  األرضية  الطوابق  في 
توجد أنشطة صناعية. كذلك التجارة احمللية محدودة 

أيضاً.

بتوسيع  األشخاص  بعض  قام  املنزلية:  امليزات 
و يشكل  إضافية  أموال  لكسب  منازلهم  و تقسيم 
املستأجرين 10% من السكان. قامت األونروا في اجلانب 
إلعادة  إضافي  منزل   300 ببناء  اخمليم  من  الشرقي 
جنوب  في  املكتظ  النيرب  مخيم  من  الناس  إسكان 
شرق املدينة،يقدر ثمن الواحد من هذه املنازل مبساحة 
مبساحة  األرض  و ثمن  ل.س   800,000 بحوالي  100م2 
100م2 تقدر بحوالي 400,000ل.س،كلفة بناء املتر املربع 
تقريباً 4,000 ل.س باإلضافة لـ 50,000 ل.س للرخصة. 
إلى  ثانية  طوابق  بإضافة  األشخاص  من  العديد  قام 

منازلهم و تقدم األونروا قروضاً لهذا الغرض.

العقارات: ال توجد أي حركة في األسواق و لكن السعر 
التقديري لألراضي و املنازل مرتفع. يتم حالياً بناء بعض 

احملاضر اخلالي و تعود ملكيتها إلى مالكني خاصني.

أسعار  يعتبرارتفاع  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
األراضي و البيوت هي املشكلة االقتصادية األساسية.

امليزات و الفرص االقتصادية في مخيم حندرات: روح 
العمل عند السكان و القرب إلى فرص العمل.

البنية التحتية

املاء: هناك متديدات ماء إلى جميع املنازل.

الصرف الصحي: تقوم كل من األونروا و البلدية حالياً 
بتنفيذ شبكة الصرف الصحي في املنطقة ووصلها 

إلى الشبكة العامة.

 الكهرباء: لدى كل منزل وصلة وعداد.

يلحظ   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
تتم  أن  و يتوقع  الشوارع  تعبيد  حالة  سوء  اخمليم  في 
إعادة تعبيدها بعد اإلنتهاء من تنفيذ شبكة الصرف 

الصحي.

إنارة الشوارع: إن إنارة الشوارع تعتبركافية في جميع 
أنحاء اخمليم.

النفايات  تراكم  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
الصلبة و عدم و جود خطوط هاتفية.
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اخلدمات

املدارس: يلحظ ضمن املنطقة مدارس تديرها األونروا 
توفر مستوى  أنها  إليها، كما  الوصول  و التي يسهل 

تعليم جيد.

العيادات و اخلدمات الصحية: هناك عيادة في اخمليم 
تكون  قد  أنها  من  الرغم  جيدة،على  خدمة  تقدم 

مكتظة.

هناك  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
خاصة. ملكية  ذات  أراض  و هي  مفتوحة  مساحات 
بدعم  قامت  و التي  للمخيم  التوسع  منطقة  في 
عن  عبارة  و هي  مفتوحة  مناطق  إحداث  مت  االنروا  من 

مالعب و هي ملحقة مبدرسة األنروا.

املشاكل اخلدمية السائدة: عدم وجود مركز تسوق أو 
مخبز للخبز املدعوم.

السالمة و الوضع البيئي 

تشكل الشوارع في منطقة اإلنحدار احلاد  الشوارع: 
وجود  يلحظ  حدية.لم  األكثر  احلاالت  من  اخمليم  في 
مشكلة بالنسبة ملواقف السيارات و لكن الشاحنات 
تعبر  التي  االزدحام.و  تسبب  قد  املنطقة  في  الكبيرة 

اخمليم للوصول إلى املقلع اجملاور.

 %80 100-120م2.  بني  احملاضر  مساحة  تتراوح  املباني: 
مؤلفة  و %20  طابقني  أو  طابق  من  مؤلفة  املنازل  من 

من ثالث طوابق.

و معظم  مستقرة  التحتية  التربة  البيئي:  الوضع 
املنازل مبنية بشكل جيد إال أن بعضها مبنية مبعايير 
الرئيسي  املصدر  هي  الصلبة  النفايات  سيئة.  بناء 
الالشمانيا.  و يلحظ وجود مركز ملرض  البيئي  للتلوث 
ميكن  خاصة  و أخرى  عامة  ملكية  ذات  أراضي  هناك 

استخدامها لتأمني املرافق العامة واخلدمات.

املشاكل البيئية و الفيزيائية السائدة: إن سوء حالة 
الشوارع مؤقت نتيجة تركيب شبكة الصرف الصحي 
باإلضافة إلى مشكلة التلوث و املرور من و إلى املقلع 

اجملاور.

اجليدة  اإلنشائية  احلالة  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
و فرص  املدينة،األسواق  من  اخمليم  قرب  املنازل،  ملعظم 

العمل في املناطق الصناعية.
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تاريخ بدء االستيطان: 1970
تعداد السكان: غير معروف

ملخص

منت املنطقة ببطء و بطريقة غير منظمة على أراضي 
متنوعة  خلفيات  من  السكان  زراعية.  مبعظمها 
و لكنهم يعرفون بعضهم البعض و يوجد شعور جيد 
باجملتمع، تختلف مستويات الدخل بني اجليد إلى الفقر 
حيث  جيد  غير  املساكن  وضع  عام  بشكل  الشديد. 
استقرار  على  خطراً  تشكل  الضعيفة  األساسات 
يكون  حيث  الرجال  بني  البطالة  تسود  املباني.  بعض 
عملهم بدوام جزئي، كما تعمل العديد من النساء في 
العمل.  عن  بحثاُ  املنطقة  معظمهم  و يترك  اجملتمع 
مرافق  توجد  ال  حيث  سيئة  اخلدمات  معايير  تعتبر 
مبستوى  أيضاً  االبتدائية  و املدرسة  محلية  صحية 
مت  و لقد  ترفيهية.  مرافق  غياب  إلى  باإلضافة  متدني، 
تركيب شبكة الصرف الصحي من قبل السكان والتي 
انتشار  من  لتزيد  األمطار  هطول  عند  تطوف  بدورها 
الثمن نسبياً  األمراض. يالحظ وجود محاضر رخيصة 

ميكن تطويرها لتحسني املنطقة.

التاريخ

في  كانت  التي  الزراعية  األراض  على  املنطقة  منت 
األصل ملكاً لعدد محدود من العائالت. متتلك األوقاف 
أراضي  القطاع اخلاص  و ميلك  املنطقة  حالياً جزءاً من 
يُستخدم  املنطقة  من  جزء  يزال  احلي.ما  جنوب  في 
و بيع  بتقسيم  تدريجياُ  الناس  قام  و لكن  للزراعة. 
محاضر بشكل فردي عوضاً عن بيعها ملتعهدين غير 
تقسيم  منط  و بدون  ببطء  األرض  منت  لذلك  رسميني 
شبكة  تعتبر  ذلك  مع  للشوارع،  تسلسل  أو  معني 

الشوارع كافية.

اجملتمع

املنطقة  سكان  أصول  االجتماعي:  التماسك 
اجتذبتهم  و العديد  متنوعة  و العرقية  اجلغرافية 
انخفاض  بسبب  املدينة  من  أخرى  أجزاء  من  املنطقة 
أسعار األراضي.ال يوجد صراع بني السكان على الرغم 

من تنوع اخلليط االجتماعي.

دخل  مستويات  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
السكان متنوعة فالبعض فقير جداً و يعتمدون على 
اجلمعيات اخليرية للعيش و معايير معيشتهم سيئة 
خاصة  أفضل  اجتماعي  بوضع  اآلخر  و البعض  جداً، 
أراضي  لديهم  الذين  األصليني  األرض  أصحاب  أحفاد 
زراعية على أطراف املنطقة و الذين قاموا بإنشاء مباني 
سكنية فوق احملالت التجارية على الشوارع الرئيسية، 

ال يختلط هؤالء عادة مع األسر الفقيرة جداً.

و لكن  جداً  آمنة  ليست  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
السرقات  بنطاق  محصورة  تكون  ألن  متيل  اجلرمية 
تستطيع  بأنها  النساء  تشعر  حيث  إلخ…  الصغيرة 

التنقل بحرية.

مجتمع  قادة  أو  منظمات  توجد  ال  اجملتمع:  تنظيم 
نطاق  على  اجليران  بني  املشتركة  األنشطة  رسميني. 
الشارع  و تعبيد  تنظيف  مثال  الشارع،  أو  الزقاق 
اخملتلفة  احليازة  أنواع  الصحي،.تعيق  الصرف  و صيانة 
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نطاق  على  الذاتية  املبادرة  أنشطة  تنظيم  للسكان 
و مع  املنطقة  الشديد في  الفقر  إلى  باإلضافة  كبير، 
أحد  مساحة  الستئجار  بالتشارك  األهالي  قام  ذلك 
املنازل إلدخار مساحة إضافية ضمن املدرسة املكتظة 
التكاليف.  تدفع  التربية  أصبحت مديرية  بعد  و فيما 
كما أن سكان املنطقة ال يعرفون فيما إذا كان هناك 

مختار.

مشاركة النساء: تشترك النساء مع بعضها البعض 
محدودة  اإلدخار  أنشطة  أن  كما  رسمي  غير  بشكل 
النطاق جداً. 50% من النساء عامالت، معظمهم في 
املصانع و ورش اخلياطة، أو موظفات في القطاع العام 

و عامالت نظافة و خادمات في املنازل.

عالية  مستويات  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
من األمية، التسرب من املدارس و عمالة األطفال هي 
املتدنية  املستويات  إلى  باإلضافة  الرئيسية  املشاكل 
يشعر  كما  للفقر.  املرتفع  و املعدل  املدني  للوعي 

السكان بأنه قد مت جتاهل حيهم.

امليزات االجتماعية في املنطقة: الروابط االجتماعية 
القوية و العالقات االجتماعية املستقر.

االقتصاد

عن  عاطلون  الرجال  من   %50 حوالي  إن  العمالة: 
فقط.  جزئي  بدوام  يعملون  منهم  تبقى  وما  العمل، 
القطاع  و البعض في  البناء  البعض في قطاع  يعمل 

العام. معظم الناس يعملون خارج احلي.

اخلياطة  ورش  من  العديد  هناك  و التجارة:  الصناعة 
في املنطقة، معظمها في الطوابق األرضية من املنازل 
مناطق  من  أشخاص  منها  العديد  و يدير  ميلك  حيث 

أخرى.

أراضي  مالكو  السكان  من   %75 املنزلية:  امليزات 
يتراوح  60م2  مبساحة  منزل  ثمن  مستأجرون.  و %25 
األرض  وسعر  ل.س   500,000 إلى  ل.س   300,000 من 
الغير مبنية 5,000 إلى 10,000 ل.س/م2. كما أن كلفة 
قائم  ملنزل  إضافي  كطابق  60م2  مبساحة  غرفة  بناء 
السكني  التمويل  مصادر  تقريباً.إن  150,000ل.س 

الرسمية غير متوفرة.

العقارات: إن سوق العقارات راكد بشكل كبير، إال أنه 
يلحظ نشاط ضعيف في املنطقة األقرب إلى املدينة. 
البلدية  سيطرت  أن  بعد  البناء  أعمال  انحدرت  كما 

على هدم بعض امللحقات املنزلية اخملالفة.

األطفال  عمالة  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
البطالة  و معدالت  املنخفضة  الرواتب  و مستويات 

املرتفعة و األمية و الفقر.

الشحادين:  حارة  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
السكان  و استعداد  نسبياً  الرخيص  األرض  سعر 
في  جديدة  عمل  فرص  توفر  و إمكانية  بجد  للعمل 

املنطقة.

البنية التحتية

من  مركبة  مياه  وصالت  لديها  املساكن  جميع  املاء: 
قبل مديرية املياه و دفعت ثمنها األسر بشكل فردي.

الصرف الصحي: شبكة الصرف الصحي منفذة من 
ملياه  تصريف  يوجد  ال  كافية.  غير  وهي  السكان  قبل 
األمطار،مما يؤدي إلى فيضان الشارع و الصرف الصحي 

عند هطول األمطار.

رسمي  بشكل  مخدمة  املنطقة  إن  الكهرباء:   
بالكهرباء و األسر لديها عدادات و لكنه مت أيضاً تركيب 

العديد من الوصالت اخملالفة ذات اخلطورة الشديدة.

جميع   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
التعبيد  سيئة  و الفرعية  الرئيسية  و األزقة  الشوارع 

أو غير معبدة.

إنارة الشوارع: املنطقة مضاءة من قبل البلدية و لكن 
اخلدمة غير كافية.

وصول  سوء  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
املركبات و شبكات الصرف الصحي و التصريف الغير 
األمراض  و انتشار  الفيضانات  تسبب  التي  كافية 

و حالة الشوارع الرديئة و غياب األرصفة.
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اخلدمات

املدارس: هناك مدرسة ابتدائية و لكن الوصول إليها 
قام  سيء.  تعليم  و تقدم  مكتظة  و هي  سهالً  ليس 
قد  التي  املدرسة  أجل  من  منزل  باستئجار  السكان 
مدرسة  توجد  و ال  كملحق.  استخدامه  على  وافقت 

ثانوية محلية.

العيادات و اخلدمات الصحية: ال توجد عيادة محلية 
والذي  مستشفى  أقرب  إلى  الذهاب  السكان  و على 
أجل  من  املنطقة  من  نسبياً  بعيدة  مسافة  على  هو 

الرعاية الصحية.

توجد  ال  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
و لكن  الترفيهية  لالستخدامات  مفتوحة  فراغات 
الزراعة  أجل  من  تستخدم  املكشوفة  األراضي  بعض 
أو أراضي أمالك دولة. كما أن أصحاب األراضي اخلاصة 

يقومون باكتناز األراضي للمضاربة.

املشاكل اخلدمية السائدة: عدم وجود عيادة محلية 
السيئة،  االبتدائية  املدرسة  حالة  للمعاقني،  و مركز 
في  األطفال  لعب  لتجنب  و املالعب  احلدائق  غياب 

الشوارع.

السالمة و الوضع البيئي 

الشوارع: هناك بعض الشوارع الضيقة التي تسبب 
السيارات  مواقف  لكن  املرورية.  االختناقات  مشكلة 

ليست مشكلة.

املباني: تتراوح مساحات احملاضر بني 60م2 و 120م2. %60 
املنازل مؤلفة من طابقني و 20% مؤلفة من ثالثة  من 
و 20% مؤلفة من طابق واحد فقط. التربة التحتية غير 
مرتفعة  مباني  بناء  لدعم  الكفاية  فيه  مبا  مستقرة 
و معظم املنازل في وضع غير مستقر،خاصة املوجودة 

في جنوب املنطقة.

الصحي  الصرف  عن  ناجم  التلوث  البيئي:  الوضع 
احلجر  ورش قص  من  القادم  الهواء  تلوث  من  الفائض 
التي  اخلالية  احملاضر  بعض  هناك  القريبة.  و املصانع 
العديد  و لكن  ترفيهية  ألغراض  استخدامها  ميكن 

منها قريبة من سكة احلديد و ال تعتبر آمنة.

املباني  أساسات  السائدة:  البيئية  املشاكل 
مستقرة،  الغير  املباني  من  العديد  و حالة  الضعيفة 
ال بسبب التربة التحتية الغير مستقرة فقط، و لكن 
أيضاً بسبب البناء السريع ذو اجلودة السيئة )لتجنب 

الهدم من قبل البلدية(.

املدينة  مركز  من  القرب  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
و األسواق و املناطق الصناعية.
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تاريخ بدء االستيطان: 1980
تعداد السكان: 38,000

ملخص

تقع منطقة جبل بدرو في شمال شرق املدينة. إن املنطقة 
مستمرة في النمو و هي تقع بالقرب من منطقة صناعية 
املصانع  في  يعملون  املنطقة  في  الرجال  من  و العديد 
و الورش احمللية. تعمل بعض النساء فقط على اعتبار أن 
اجملتمع محافظ، كما أنهن غير فاعالت في شؤون اجملتمع. 
املبادرة  نشاطات  بتنظيم  املنطقة  ضمن  الرجال  يقوم 
الذاتية والعمل الشعبي بشكل غير رسمي. فقد قام 
السكان بتركيب شبكة الصرف الصحي اخلاصة بهم 
و تنظيف الشوارع. إال أنها رديئة و الشوارع في حالة سيئة، 
مكتملة.  غير  الطرقية  و اإلنارة  املياه  شبكات  أن  كما 
أن  كما  مكتظة  و املدارس  محلي  مستوصف  يوجد  ال 
و الشوارع  الصلبة،  و النفايات  باملصانع  املنطقة ملوثة 
خطرة نتيجة حلركة الشاحنات الثقيلة. معظم السكان 
املقيمني يشغلون منازل مؤلفة من طابقني و يعيشون 
على دخل منخفض جداً. على الرغم من تنوع اخللفية 
االجتماعية للسكان ووجود بعض النزاعات بينهم إال أنه 
يوجد شعورباالنتماء للمجتمع وضرورة التضامن فيما 

بينهم.

التاريخ

زراعية، ملكيتها  أراضي  على  بدرو  تقع منطقة جبل 
أصحابها  قبل  من  و بيعها  تقسيمها  مت  خاصة، 
اخلاصة  ببناء منازلها  التي قامت  األسر  إلى  األصليني 
امللكية  إطار  في  املنطقة  من   %15 حوالي  فقط   (
عريضة  شوارع  بوجود  األقدم  اجلزء  يتميز  العامة(. 
فيه شوارع  الشرقي  اجلزء  بينما  رئيسي  ووجود شارع 
ضيقة عديدة. قام املقيمون في املنطقة بتطوير جزء 

ضئيل من املنطقة.

اجملتمع

التماسك االجتماعي: جاء معظم السكان من القرى 
اجملاورة الواقعة شرق مدينة حلب و البعض منهم هم 
من سكان مدينة حلب. كما أن نسبة عالية من سكان 

املنطقة من البدو.

املستوى االجتماعي و الدخل: هناك بعض السكان 
ذوي أحوال جيدة نسبياً في املنطقة و لكن تقريباً %70 

ميكن تصنيفهم على أنهم فقراء جداً.

األمن و اجلرمية: ميكن حلظ بعض الصراعات )خاصة بني 
الشباب( و التهريب و السرقات ضمن املنطقة إال أنها 

ضئيلة جداً. وبإمكان النساء التنقل بحرية.

ضمن  باالنتماء  شعور  وجود  يلحظ  اجملتمع:  تنظيم 
املبادرة  نشاطات  بتنظيم  السكان  ويقوم  اجملتمع 
الشوارع  تنظيف  مثل  الشعبي  والعمل  الذاتية 
و صيانة الصرف الصحي. ال يقوم اخملتار و األمام احمللي 
في  رسمية  مجتمع  منظمات  توجد  و ال  قيادي  بدور 
مجموعات  ضمن  االجتماعي  العمل  يتركز  املنطقة. 
الشوارع  مستوى  على  األحيان  أغلب  و في  صغيرة 
اخملتلط  االجتماعي  املنطقة  و نسيج  الفقر  إن  فقط. 
اجملتمع على  تعوق قدرة  التقنية  املهارات  و عدم وجود 

تنظيم و حتسني البيئة.
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تقليدياً  منزلياً  دوراً  النساء  تلعب  النساء:  مشاركة 
عام  بشكل  اجملتمع.املنطقة  شؤون  في  يشتركن  وال 
االجتماعية  الفئات  بعض  و لكن  جداً  محافظة 
مجموعات  بعض  النساء  لدى  انفتاحاً.  أكثر  املوحدة 
أقل  و لكن هذه تعمل على نطاق صغير جداً.  اإلدخار 
املتزوجات  النساء  و تعمل  يعملن  النساء  من   %5 من 

و بعض الشابات في الورش اجملاورة.

املبكرة  الزواج  سن  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
املرتفع  اإلعاقة  و معدل  الزوجات  و تعدد  النساء  عند 
و الفقر و عمالة األطفال و تدني مستوى الوعي املدني 

هي أهم املشاكل االجتماعية.

امليزات االجتماعية في املنطقة: يعيش السكان معاً 
بسالم و يعرفون بعضهم البعض ) معظمهم أقارب( 

مما يؤدي إلى خلق شعور بالوحدة االجتماعية.

االقتصاد

العمالة: إن حوالي 50% من الرجال عاطلني عن العمل. 
املصانع  في  جزئي  بدوام  يعملون  موظفني  غالبيتهم 
اجملاورة و البعض لديهم ورشهم اخلاصة. يعمل معظم 

السكان في املنطقة و البعض اآلخر خارجها.

احلدادة  ورش  بعض  هناك  و التجارة:  الصناعة 
بينها  متنوعة  مصانع  توجد  اجلوار  في  و اخلياطة، 
فعاليات نسيجية. كما أن املنطقة تتضمن العديد من 
الشاحنات  من  والعديد  و املستودعات  اجلملة  أعمال 
الثقيلة تعبر املنطقة لتحمل و تنقل البضائع ألنحاء 

سوريا و اخلارج.

مستأجرين  السكان  من   %25 إن  املنزلية:  امليزات 
و الكثير من الورش احمللية واملعامل مستأجرة لفترات 
في  السكان  معظم  يقطن  كما  طويلة.  زمنية 
عقارات ميلكونها. إن ثمن منزل مبساحة 120م2 بحيازة 
بحوالي  يقدر  بناء  رخصة  بدون  و لكن  لألرض  قانونية 
املربع  املتر  أن ثمن  إذ  2 مليون ل.س. األرض غالية جداً 
ل.س  مليون   1 100م2  بناء  وكلفة  ل.س.   6,000 تقريباً 
) باإلضافة للرسوم ( القليل من األسر توسع منازلها 
و ال يقوم إاّل السكان املقيمني على الشوارع الفرعية 
بتغطية  العائلة  تقوم  حيث  البناء.  أعمال  ببعض 

نفقات البناء والسكن.

من  بالرغم  حالياً  راكد  العقارات  سوق  إن  العقارات: 
ارتفاع األسعار. كما أن توسيع و جتديد املنازل شائع في 

اجلزء الشرقي من املنطقة.

البطالة و مستويات  املشاكل االقتصادية السائدة: 
املشاكل  أهم  من  تعتبر  و الفقر  املنخفضة  الرواتب 

االقتصادية.

توفر  بدرو:  جبل  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
جنار  الشيخ  و منطقة  املدينة  من  و القرب  املنازل 

الصناعية واالتصال باحمليط اجملاور.

البنية التحتية

املاء: إن حوالي 50% من املنطقة مت تزويدها باملياه من 
املياه،  وصالت  رسوم  السكان  دفع  البلدية، حيث  قبل 
بعد أن كانوا قد دفعوا ثمن غرف املياه التي كانت تزود 
تعتمد  مازات  فما  املنطقة  باقي  أما  املنطقة سابقاً. 
نظام  يعاني  املياه.  و بائعي  و اآلبار  املياه  غرف  على 
املياه من معدل عاٍل من التسريب كما أن العديد من 

األنابيب مخططة بشكل سيء.

الصرف الصحي: في اجلزء الغربي القدمي من املنطقة 
شبكة  إلى  السكان  قبل  من  املنازل  جميع  وصل  مت 
اآلن  يقومون  الشرقي  اجلزء  سكان  و لكن  البلدية 
بتركيب شبكة الصرف الصحي بأنفسهم لتحسني 

وضعها الفيزيائي.

 الكهرباء: لدى كل منزل وصلة و عداد نظاميني.

احلالة  إن   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
الفيزيائية للشوارع سيئة وهي بحاجة للصيانة نظراً 
الستخدامها املستمر من قبل الشاحنات. القليل من 
الشوارع معبدة خاصة في اجلزء الشرقي من املنطقة.

على  فقط  تقتصر  الشوارع  إنارة  إن  الشوارع:  إنارة 
الشوارع الرئيسية.
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مشاكل البنية التحتية السائدة: اإلنارة الغير كافية 
األرصفة  للشوارع،غياب  السيئة  الفيزيائية  و احلالة 

و عدم كفاية شبكات املياه والصرف الصحي.

اخلدمات

إن املدارس ضمن املنطقة مكتظة و يضطر  املدارس: 
العديد من األوالد للمسير مسافات طويلة إلى مدارس 
أن  حيث  هنانو(.  أو  الصاخور   ( اجملاورة  املناطق  في 
مما  سيئة  التعليم  و نوعية  سهل  غير  إليها  الوصول 

يؤدي إلى زيادة معدالت املتسربني من املدارس.

العيادات و اخلدمات الصحية: ال يوجد عيادة محلية 
و يضطر السكان للذهاب إلى العيادات احلكومية في 
الصاخور أو هنانو. تقدم هذه العيادات خدمة ذات جودة 

مقبولة إال أنها مكتظة دائماً.

الساحات العامة و األراضي املكشوفة: هناك بعض 
األراضي املكشوفة، حيث األرض بجوار املقبرة في شرق 
بعض  اإلسالمية.  لألوقاف  ملك  هي  والتي  املنطقة 
تستخدم  اخلاصة  امللكية  ذات  املكشوفة  األراضي 
تستخدم  املنطقة  في  الفارغة  و احملاضر  للزراعة 

للتخلص من النفايات الصلبة.

حديقة  وجود  عدم  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
حكومية  الغير  املنظمات  دور  وغياب  و روضة  و عيادة 
التعليم  خدمات  تدني  إلى  باإلضافة  املنطقة،  في 
لذوي  اخملصصة  واملرافق  اخلدمات  وغياب  املدارس  في 

االحتياجات اخلاصة.

السالمة و الوضع البيئي 

الشوارع: هناك العديد من الشوارع الضيقة و الغير 
و مواقف  ازدحام  مشاكل  هناك  أن  كما  معبدة. 
السيارات سببها استخدام املنطقة اخملتلط )السكني 

و الصناعي( و حركة الشاحنات الثقيلة.

تتراوح مساحات احملاضر بني ال 60م2 و 120م2  املباني: 
حيث يكون املتوسط 75م2. 60% من املنازل مؤلفة من 
طابقني و هناك العديد مؤلفة من ثالثة طوابق و عدد 
صغير مؤلفة من أربعة طوابق. معايير البناء سيئة إال 

أن املباني غير معرضة لالنهيار.

هو  الرئيسي  الهواء  تلوث  سبب  البيئي:  الوضع 
من  العديد  هناك  وإن  املنطقة.  في  املوجودة  املصانع 
احملاضر اخلالية في شرق املنطقة التي ميكن أن تصبح 

مرافق عامة.

حالة  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
الشوارع السيئة، تسربات الصرف الصحي، حركة املرور 

الكثيفة و تلوث الهواء و تراكم النفايات الصلبة.

التحتية املستقرة  التربة  البيئية الفيزيائية:  امليزات 
و قرب املنطقة من املدينة و املصانع التي تؤمن فرص 

العمل.



84 كرم اجلزماتي

تاريخ بدء االستيطان: 1973
تعداد السكان: 37,000

ملخص

املدينة.  ملركز  الشرقية  اجلهة  في  اجلزماتي  كرم  تقع 
جداً  منخفض  دخل  على  السكان  معظم  يعيش 
و يعملون كعمال بدون خبرة. نسبة البطالة مرتفعة 
مجتمع  أنه  إلى  نظراً  يعملن  النساء  من  و القليل 
هي  التي  األسر  معظم  تشغل  ما.  حد  إلى  محافظ 
من أصول عرقية و جغرافية مختلفة منازل مؤلفة من 
األقارب  أو  العشائرية  اجلماعات  تعيش  اثنني.  أو  طابق 
في أحياء و شوارع شبه مغلقة و حتصل نزاعات بينهم 
أحيانا.  آمنة  املنطقة غير  مما يجعل  آخر  إلى  من حني 
و ال  صغير  نطاق  على  الذاتية  املبادرة  أنشطة  حتصل 
توجد  ككل،  املنطقة  توحد  أن  تستطيع  قيادة  توجد 
القطاع  لصالح  كبيرة  تنموية  مشاريع  املنطقة  في 
العسكري  اإلسكان  املثال مشاريع  العام على سبيل 
و مت وضع مخطط ملدرسة جديدة و حتتاج املنطقة إلى 
تشكل  صيانة.  إلى  الشوارع  حتتاج  كما  مستوصف 

حركة املرور الكثيفة خطر على املشاة.

التاريخ

زراعة أشجار  كانت عائلة اجلزماتي متلك و تزرع )غالباً 
املنطقة.  عليها  تقع  التي  األرض  معظم  زيتون( 
اخلدمات  لتقدمي  األراضي  بعض  احلكومة  استملكت 
تقسيم  مت  الوقت  مرور  مع  األوقاف.  متلكها  و البعض 
مع  و بيعت  أصحابها  قبل  من  األراضي  معظم 
إيصاالتها املصدقة ألناس بنوا منازلهم عليها ) لكن 
املنطقة مبعظمها منظمة بشكل  بناء(.  بدون رخص 
األراضي مت االستيالء عليها وكانت  و لكن بعض  جيد 

النتيجة سوء تخطيط هذا اجلزء من كرم اجلزماتي.

اجملتمع

عرقية  أصول  من  السكان  االجتماعي:  التماسك 
و جغرافية مختلطة. العديد منهم من القرى الواقعة 
في شرق و غرب حلب و البعض منهم من مدينة الباب 
بعض  إلى  السكاني  اخلليط  هذا  يؤدي  بدو.  و البعض 

الصراعات بني اجلماعات اخملتلفة.

املستوى االجتماعي و الدخل: إن دخل جميع السكان 
سيئة.  املعيشية  و ظروف  جداً  منخفضاً  يعد  تقريباً 
الثروة  هناك بعض اجلماعات ذات نفوذ، حتدد مكانتها 

و هوية اجلماعة.

يتجمع  آمنة،حيث  غير  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
شبه  وحدة  تشكل  جماعات  ضمن  السكان  بعض 
الثأر  مغلقة. وتظهراجلرمية نتيجة الصراعات و حاالت 
النساء  تستطيع  ال  كما  العشائرية.  اجلماعات  بني 

والشابات التنقل بحرية.

رسميني  قادة  أو  منظمات  توجد  ال  اجملتمع:  تنظيم 
البعض  بعضهم  يعرفون  الناس  و لكن  املنطقة.  في 
املبادرة  أنشطة  بعض  رسمي  غير  بشكل  و ينظمون 
ضمن  الشوارع(  و تعبيد  )تنظيف  احملدودة  الذاتية 
اجملتمع  على حتريك  قدرة  توجد  ال  اخلاصة.  جماعاتهم 
على مستوى املنطقة كلها. يعتبر بعض قادة اجملموعات 
و يتصرفون  غيرهم  من  نشاطاً  أكثر  العشائرية 
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كممثلني غير رسميني للمجتمع، باإلضافة إلى وجود 
أحد جتار األراضي اخملالفة الذي يقدم النصح للسكان 
و لكن  معروفاً  ليس  اخملتار  عنهم.  بالنيابة  و يتحدث 

اإلمام احمللي يقدم التعليم الديني ألوالد املنطقة.

نساء  من  جداً  القليل  تعمل  النساء:  مشاركة 
للنساء  دور  ال  للنساء.  منظمات  توجد  و ال  املنطقة 
في شؤون اجملتمع و أية أنشطة ادخار جتري على نطاق 
صغير جداً. إن اجملتمع محافظ جداً و تلعب النساء دوراً 

منزلياً تقليدياً.

املشاكل االجتماعية السائدة: معدل األمية املرتفع 
و تدني الوعي املدني تعتبر من أهم املشاكل. قد يصل 
ألنهم  ولد   12 إلى  الواحدة  األسرة  في  األوالد  عدد 
بسن  للعمل  إرسالهم  يتم  اقتصادية:  ثروة  يعتبرون 

مبكرة.

أية  حتديد  يتم  لم  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
ميزات اجتماعية ضمن هذه املنطقة.

االقتصاد

بدوام  يعملون  الرجال  من   %30 حوالي  إن  العمالة: 
كامل و تقريباً 20% بدوام جزئي و تقريباً 50% عاطلون 
عن العمل. يعمل العديد بأعمال يومية أو ضمن أسواق 
يعملون كسائقي  و العديد منهم  املدينة  اجلملة في 
يلتقطون  األشخاص  بعض  و شاحنات.  أجرة  سيارات 
النفايات لبيعها للعاملني على إعادة التصنيع. توجد 

يد عاملة ماهرة في املنطقة.

األرضية في  الورش  هناك بعض  و التجارة:  الصناعة 
األجزاء اخلارجية من املنطقة بينما اجلزء الداخلي كله 
سكني تقريباً. يحد املنطقة من اجلنوب شارع رئيسي 

حيث يوجد الكثير من أنشطة سوق اجلملة.

امليزات املنزلية: إن حوالي 70% من السكان يعيشون 
مستأجرون  هم   %30 و تقريباً  ميلكونها  منازل  في 
على الرغم من أن الورش احمللية و احملالت ) خاصة على 
طرفي الشارع الرئيسي( يتم تأجيرها أيضاً. ثمن منزل 
مبساحة 70م2 تقدر بني 1 إلى 1.5 مليون ل.س. معظم 
البناء  كلفة  وفناء.  اثنني  أو  طابق  من  مؤلفة  املنازل 
لدفعات  باإلضافة  املربع.  للمتر  ل.س   10,000 تقريباً 
العقارات  بعض  15,000ل.س.  تقدربـ  رسمية  غير 
املنطقة  في  الشوارع  بعض  عامودياً،  توسيعها  مت 
تسمح  ال  كامل  بشكل  واحدة  أسرة  عليها  تسيطر 

ألحد باالستقرار بجانبها، هذه األسر تعتبر مركز قوة 
ضمن املنطقة. ال توجد مصادر للتمويل السكني غير 

القروض العائلية الغير رسمية.

العقارات: سوق العقارات في املنطقة شبه راكد على 
الرغم من ذلك فإن هناك ارتفاع طفيف باألسعار في 
اآلونة األخيرة. التنمية اآلن منحصرة بالشوارع اخللفية 
و األزقة الضيقة. مستقبل املنطقة موضع شك نظراً 
قريب  سكني  مشروع  العسكري  اإلسكان  لدى  ألنه 
املنطقة  سكان  إخالء  سيتم  بأنه  إشاعات  و هناك 

لفتح اجملال ملشروع سكن الشباب. 

األطفال  عمالة  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
و البطالة و الفقر.

إن  اجلزماتي:  كرم  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
سعر األراضي الرخيص هي امليزة االقتصادية الوحيدة.

البنية التحتية

املاء: لدى جميع املنازل وصالت و عدادات رسمية. 

بشبكة  موصولة  املنازل  جميع  الصحي:  الصرف 
الصرف الصحي التي قد مت تنفيذها من قبل السكان.

و عدادات  وصالت  املنازل  جميع  لدى  الكهرباء:   
رسمية. 

معظم  إن   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
خاصة  للصيانة  بحاجة  و لكنها  معبدة  الشوارع 
سيئة  بحالة  تعتبر  التي  واألزقة  الضيقة  الشوارع 

جداً.

املنطقة،  ضمن  كافية  الشوارع  إنارة  الشوارع:  إنارة 
بشكل عام.

وجود  عدم  إن  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
األرصفة و احلالة السيئة للشوارع.
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اخلدمات

املدارس: هناك مدرسة ابتدائية في املنطقة و املدارس 
إليها  الوصول  قريبة.  مسافة  ضمن  تقع  الثانوية 
ليس آمن نظراً إلى حركة املرور الكثيفة في املنطقة 
احلكومي  السكني  املشروع  يسبب  باملدارس.  احمليطة 
اجلديد زيادة في حركة البناء أمام إحدى املدارس. كما 

أن مستوى التعليم جيد.

في  عيادة  توجد  ال  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
املنطقة.

هناك  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
تعود  بعضها  باملنطقة  محيطة  مفتوحة  فراغات 
خاصة.  أمالك  اآلخر  وبعضها  للدولة  ملكيتها 
للشاحنات.  كمواقف  األحيان  بعض  في  تستخدم 
تطويرها  يتم  املنطقة  الفراغات ضمن  بعض  أن  كما 
جديدة  مدرسة  تخطيط  يتم  سكنية.  كمشاريع 

للساحة العامة أمام املدرسة احلالية.

املشاكل اخلدمية السائدة: عدم وجود اخلدمات مثل 
احلاجة  إلى  باإلضافة  و العيادات.  و املالعب  احلدائق 

ملنظمة للنساء و برامج محو األمية.

السالمة و الوضع البيئي 

وجود  ويلحظ  ضيقة  الشوارع  بعض  إن  الشوارع: 
مرورية  مشكلة  هناك  مسدودة.  نهايات  ذات  أزقة 
تقف  التي  الشاحنات  عدد  ارتفاع  عن  ناجمة  خطيرة 
تنقصهم  شبان  سائقون  يقودها  حيث  املنطقة،  في 
اخلبرة، باإلضافة إلى املشكلة التي تفرضها الشاحنات 

مبا يتعلق مبواقف السيارات.

املثال  احملاضر فعلى سبيل  املباني: تختلف مساحات 
بـ  األحيان  بعض  في  التقليدي  املنزل  مساحة  تقدر 
70م2، و بعض احملاضر مبساحة تتراوح بني 100- 110م2، 
اثنني،  أو  طابق  من  مؤلفة  املنازل  من   %70 حوالي  إن 
معايير  طوابق.  أربعة  أو  ثالثة  من  مؤلفة   %30 بينما 

البناء ليست جيدة و لكنها ليست خطيرة.

النفايات  تراكم  عن  ناجم  التلوث  إن  البيئي:  الوضع 
بعض  لتطوير  خطط  وضع  يتم  الصلبة.  املنزلية 
املرافق  لتحسني  املنطقة  في  املكشوفة  األراضي 

العامة.

احلركة  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
املرورية الكثيفة.

املدينة  من  القرب  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
و أسواقها هي ميزة و التربة املستقرة املعدة للبناء.



87 الشيخ فارس 

تاريخ بدء االستيطان: 1980
تعداد السكان: 50,000

ملخص

إن الشيخ فارس هي منطقة غير مستقرة، متماسكة 
اقتصادياً، ومجتمعها فّعال مرتبط داخلياً بالصناعة، 
يعتبر  ال  والتفصيل.الفقر  باجلملة  األحذية  و إنتاج 
إن  غنياً.  يعتبر  ال  اجملتمع  أن  إال  اساسية،  مشكلة 
أو  واحد  بطابق  مباني  عن  عبارة  مبعظمها  املنطقة 
اثنني، مبنية بشكل جيد ومشغلة. إن املنطقة مبنية 
إن  بشدة.  منحدرة  شوارعها  من  والعديد  تلة  على 
البنية التحتية في املنطقة كافية وبحالة جيدة نوعاً 
في  عيادة  أقرب  و إلى  املدارس  إلى  الوصول  أن  إال  ما. 
اخلدمات  نوعية  أن  كما  صعباً،  يعتبر  الهلك  منطقة 

املقدمة غير جيدة.

التاريخ

إن الشيخ فارس هي منطقة صغيرة نسبياً تقع شمال 
عبارة  املنطقة  كانت  احليدرية.  وغرب  خضر  الشيخ 
زراعية إلنتاج الفستق وقد بيعت من قبل  أراضي  عن 
صاحبها األصلي )أي عائلة حلبية معروفة(، ملتعهدين 
وبيع  بتقسيم  قاموا  الذين  اخملالف  بالسكن  يعملون 
القطع. إن املنطقة بالكامل واقعة على تلة منحدرة 
ولذلك فإن الشوارع خططت شبكياً وبعروض كافية. 
االعتبار  بعني  املنطقة  طبوغرافيا  تؤخذ  لم  أنه  إال 
لذلك جند بأن الشوارع قد خططت عبر خطوط احمليط، 

لتجعل من العديد منها منحدرة بصورة شديدة.

اجملتمع

املنطقة  القاطنني في  جميع  التماسك االجتماعي: 
القرى الشمالية ولهم نفس األصول  هم باألصل من 
ضمن  االجتماعي  التماسك  وجود  يؤكد  ما  العرقية. 

املنطقة.

ضمن  اجملتمع  إن  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
أن  كما  الشديد،  الفقر  من  يعاني  ال  فارس  الشيخ 

القاطنني القدامى هم األفضل حاالً واألكثر نفوذاً.

ال  حيث  جداً،  آمنة  املنطقة  تعتبر  و اجلرمية:  األمن 
جرمية منظمة أو تعاطي للمخدرات، قد تاُلحظ بعض 

حاالت السرقة. 

تنظيم اجملتمع: لم يالحظ وجود تنظيم معني أو قيادة 
ضمن  الشعبيني  القادة  يتعاون  لذلك  اجملتمع،  ضمن 
احلارات. إن اخملتار مسؤول عن منطقة الهلك ومنطقة 
الشيخ فارس، كما أن دوره غير مفّعل ضمن املنطقة. 
يتعاون السكان للقيام بأعمال الصيانة احمللية )تعبيد 
اإلجناز  قيد  أعمال  إلى  باإلضافة  الشوارع(،  وتنظيف 
وجود  واضحاً  ويبدو  الصحي.  الصرف  لتنفيذ متديدات 

هويات مختلفة. 
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املنطقة  في  النساء  من   %40 إن  النساء:  مشاركة 
بصناعة  بالقطعة  العمل  أساسي  بشكل  يعملن، 
الورشات.  في  يعملن  البعض  فإن  وكذلك  األحذية، 
أنه ال  إال  النساء في املنطقة،  وهناك عالقة قوية بني 

توجد منظمات رسمية أو مجموعات إدخار.

يعتبر انتشار األمية  املشاكل االجتماعية السائدة: 
في املنطقة من أهم املشاكل االجتماعية السائدة.

امليزات االجتماعية في املنطقة: إن من أهمها ضمن 
مجتمع الشيخ فارس التماسك االجتماعي، االحترام 

املتبادل و القدرة على العمل اجلماعي.

االقتصاد

في  العمل  على  القادرين  الرجال  جميع  إن  العمالة: 
املنطقة تقريباً هم عمال، معظمهم يعملون محلياً 
في  موظفون  منهم   %10 حوالي  األحذية.  بصناعة 

القطاع العام خارج املنطقة.

معنية  املنطقة  كامل  بأن  يبدو  و التجارة:  الصناعة 
أغلب  و التفصيل.  باجلملة  والبيع  األحذية  بصناعة 
الطوابق  ضمن  ورشات  في  تتركز  النشاطات  هذه 
الرغم من ذلك قد جتد بعض  األرضية للمباني، وعلى 
املباني )3-4 طوابق( تعطى بكاملها كورشات، صاالت 

عرض ومستودعات. 

امليزات املنزلية: إن 90% من املساكن مشغولة من قبل 
مالكيها، و لذلك معظم الورش و احملالت مستأجرة.

العقارات: إن األرض عندما تكون متاحة، تكلف 10000 
120م2  مبساحة  مبنية  قطعة  وإن  املربع،  للمتر  ل.س 
تباع مببلغ 5 ماليني ل.س. عملية التشييد تكلف 4500 
ل.س /م2 متضمنة الرسوم. إن املنطقة مبنية بشكل 

كامل و إن الناس يتوسعون شاقولياً بإضافة طابق. 

الغير  الوضع  إن  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
لتطورها  احلكومي  الدعم  و غياب  للمنطقة  قانوني 

يعتبر أكبر تهديد للوضع االقتصادي.

إن  فارس:  الشيخ  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
اخملتلطة  و السكنية  التجارية  الصناعية،  الفعاليات 

تعد من أهم امليزات االقتصادية. 

البنية التحتية

بشكل  الشرب  مبياه  مزودة  املساكن  جميع  املاء: 
رسمي.

الصرف الصحي: جميع املساكن مزودة بربط رسمي 
لشبكة الصرف الصحي.

 الكهرباء: كل منزل لديه وصلة رسمية وعداد.

إلى  بحاجة  أنها  إال  كافية،  اإلنارة  إن  الشوارع:  إنارة 
صيانة.

مشاكل البنية التحتية السائدة: ال توجد مشاكل 
محددة مبا يتعلق مبوضوع البنية التحتية.



89

اخلدمات

املدارس: ال توجد مدارس محلية ضمن املنطقة، على 
املدرسة. مستوى  إلى  للوصول  السير طويالً  األطفال 
أوالدهم  جلعل  األهالي  ومييل  سيء،  يعتبر  التدريس 

يتركون املدرسة بسن مبكرة. 

في  عيادة  أقرب  إن  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
الهلك تعد مسير أكثر من نصف ساعة، وهي مكتظة 

جداً، كما أنها تخدم منطقة واسعة.

توجد  ال  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
فراغات أو ساحات عامة مفتوحة ضمن املنطقة.

املدارس  في  النقص  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
ضمن  اخلدمات  مشاكل  أهم  من  يُعتبر  و العيادات 

املنطقة.

السالمة و الوضع البيئي 

الشوارع  بعض  على  حتتوي  املنطقة  إن  الشوارع: 
عن  ناجتة  ضعيفة،  الشوارع  صيانة  أن  كما  الضيقة، 
و الشاحنات  امليول الشديد  إلى  باإلضافة  احلالة  سوء 
ومواقف  املرور  أن  كما  املنطقة.  فعاليات  تخدم  التي 

السيارات ال تشكل مشكلة.

أن  إلى  120م2  مبساحة  األصلية  القطع  متيل  املباني: 
بارتفاع طابق  املباني هي  من   %50 إن  تكون مقسمة. 
واحد، 40% منها بارتفاع طابقني، والـ 10% الباقية هي 

بارتفاع 3 طوابق. 

مخططة  عام  بشكل  املنطقة  إن  البيئي:  الوضع 
لبعض  الشديد  امليول  واقع  عن  بعيداً  جيد،  بشكل 
الشوارع. إن الصرف الصحي منفذ بشكل جيد ويبدو 

بأنه ال توجد مشاكل خطيرة.

الوضع  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
الفيزيائي للشوارع وصيانتها.

للتربة  اجليد  الوضع  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
ومقاومتها و املستويات العالية للبناء.



90 الشيخ خضر

تاريخ بدء االستيطان: 1960 - 1964
تعداد السكان: 40,000

ملخص

إن للشيخ خضر موقع مركزي، و هي مجتمع متالحم 
و ميلكون  و آمن، ويعتبرسكانها ميسوري احلال نسبياً 
منازلهم اخلاصة بهم. على الرغم من أن أصول السكان 
قادة و مؤسسات  أن  إال  و اجلغرافية مختلفة  العرقية 
أغلب  احلي.  لتحسني  و حتّثهم  توحدهم  اجملتمع 
ليست  املنازل  و الورش.  القريبة  املصانع  في  العمالة 
و يشتكي  اجليدة  و املستوصفات  املدارس  من  قريبة 
الشوارع  من  العديد  التلوث.  مستويات  من  السكان 
معبدة بشكل سيء باإلضافة إلى أن شبكة الصرف 
الصحي غير كافية. إن تخطيط منطقة الشيخ خضر 
جيد، فيما عدا منطقة فقيرة ضمنها قد مت تطويرها 
من قبل املقيمني على أراضي األوقاف فأحيائها ضيقة 

و مساحات األراضي فيها صغيرة.

التاريخ

مركز  شرق  شمال  إلى  خضر  الشيخ  منطقة  تقع 
مدينة حلب وهي محاطة مبناطق غير مخالفة. اجلزء 
األكبر من هذه املنطقة كان سابقاً أرض زراعية متلكها 
لألوقاف.  ملك  اآلخر  اجلزء  بينما  غنية،  زراعية  عائالت 
أقيمت  السبعينات  و أوائل  الستينات  أواخر  في 
بعض املصانع في املنطقة و مت تقسيم و بيع جزء من 
قاموا  الذين  األفراد  السماسرة(إلى  طريق  )عن  األرض 
مت  التي  األوقاف  أراضي  اخلاصة.  منازلهم  ببناء  الحقا 
غير  و بتخطيط  سيء  بشكل  مقسمة  استيطانها 

منتظم و شوارع ضيقة و محاضر صغيرة.

اجملتمع

جغرافية  أصول  من  السكان  االجتماعي:  التماسك 
يوفرون  القدماء  السكان  و لكن  مختلفة  و عرقية 
بني  اجليدة  العالقات  و يشجعون  اجتماعي  متاسك 
اجلماعات اخملتلفة. ال يوجد أدلة على توترات أو صراعات 

اجتماعية.

من   %30 حوالي  إن  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
السكان فقراء و الباقي أفضل حاالً ) فئة ثانية(. يبدو 
الشريحة  من  هم  األوقاف  أراضي  على  املقيمني  أن 
الدخل  ذوي  تتضمن  املؤثرة  اجلماعات  حاالً.  األسوأ 
منذ  املنطقة  في  واملقيمني  األفضل  و البيوت  املرتفع 

وقت طويل.

اجلرمية  حيث  جداً  آمنة  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
النزاعات  يحلون  اجملتمع  قادة  جداً.  قليالن  و الصراع 
بإمكان  األمن.  يعزز  القريب  الشرطة  و مخفر  محلياً 

النساء التنقل بحرية و بدون خوف.

قوي  شعور  املنطقة  ضمن  يالحظ  اجملتمع:  تنظيم 
املبادرة  بأنشطة  يساهم  والذي  للمجتمع  باالنتماء 
و التي  السكان  قبل  من  اجلماعي  والعمل  الذاتية 
شبكة  صيانة  و الشوارع،  األزقة  تنظيف  تتضمن 
حلديقة  و صيانة  و املياه،تأسيس  الصحي  الصرف 
وحيز مخصص للنشاط االجتماعي على أراض خالية 
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الرجال  يلتقي  حيث  املنطقة  غرب  جنوب  في  واقعة 
ثراًء جيرانهم من  عادة. يساعد بعض السكان األكثر 
و مختار  فعالة  جلنة حي  هناك  حاالً.  األسوأ  السكان 
احلي  سكان  من  وهو  بدورفعال  يقوم  و إمام  معروف 

وليس معيناً من قبل األوقاف.

مشاركة النساء: لدى النساء روابط اجتماعية قوية 
فيما بينهم و خاصة اللواتي في نفس احلي أو ينتمني 
لنفس العائلة. جتتمع النساء بشكل متكرر و يقومون 
و تنظيم  الشارع  تنظيف  مثل  جماعية  بأنشطة 
من   %60 من  أكثر  و االجتماعية.  العائلية  املناسبات 
عند  املوسمية  بالزراعة  األغلب  على  يعملن  النساء 
املنزلية  و باخلدمة  حلب  خارج  و خاصني  عامني  أرباب 

في مناطق الدخل املرتفع.

املشاكل االجتماعية السائدة: إن من أهم املشاكل 
و التسرب  األمية  معدل  ارتفاع  هو  االجتماعية 
األطفال  عمالة  معدل  ارتفاع  املدارس،وكذلك  من 
التشوه  و حاالت  للزواج  املبكرة  و السن  و االكتظاظ 

اخللقية نتيجة تزاوج األقارب.

التماسك  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
اجملتمع  و قادة  املنظمات  املنطقة،  في  االجتماعي 
اجليدين هي من امليزات التي جتعل السكان منفتحني 

على مبادرات التنمية جديدة و الشراكات الفعالة.

االقتصاد

يعمل معظم الرجال في املنطقة بوظائف  العمالة: 
مؤقتة في قطاع البناء و مصانع األحذية.

الصناعة و التجارة: هناك العديد من الورش )احلدادة، 
في  الصغيرة  و املصانع  و اخلياطة(  األحذية  صناعة 
في  يعملون  السكان  من   %50 حوالي  إن  املنطقة، 
الشيخ خضر أو املناطق اجملاورة. معظم الورش احمللية 
هذه  و معظم  للمباني  األرضية  الطوابق  في  تتركز 

األعمال ميلكها أشخاص غير مقيمني في املنطقة. 

من  السكان هم  من   %90 حوالي  إن  املنزلية:  امليزات 
املالكني، و بعضهم يؤجرون غرف ضمن بيوتهم للبقية 

الباقية من السكان.

و مبساحة  جيدة  بحالة  منزل  ثمن  يبلغ  العقارات: 
ملنزل  املتوسط  السعر  تقريباً.  150م2 حوالي 6 ماليني 
أرض غير  و ثمن  تقريباً  1.7 مليون  مبساحة 100م2 هو 
مبنية مبساحة 125م2 حوالي 4 ماليني تقريباً. تكلفة 
و معظم  ل.س   50,000 حوالي  هي  20م2  غرفة  بناء 
بتكلفة  إلى منازلهم  إضافية  األسر يضيفون طوابق 
متوفر  سكني  متويل  يوجد  ال  تقريباً.  ل.س   100,000
سوق  البعض.  بعضهم  يقرضون  السكان  و لكن 

أعمال  معظم  تقتصر  حيث  راكد  حالياً  العقارات 
الضيقة  الداخلية  األزقة  على  و البناء  التطوير 

للمنطقة.

األطفال  عمالة  إن  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
و انخفاض الرواتب.

خضر:  الشيخ  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
احمللية  الصناعة  في  العمل  فرص  امليزات  تتضمن 
القريبة لكل من النساء و الرجال باإلضافة إلى سمعة 

املنطقة بأنها مصدر لعمال جيدين.
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البنية التحتية

قام  والتي  البلدية  من  وصلة  لديه  منزل  كل  املاء: 
السكان بدفع كلفة تركيبها 11,000 ل.س لكل منزل

الصرف  شبكة  و صيانة  تركيب  مت  الصحي:  الصرف 
في  و لكنها  السكان  قبل  من  كبير  بشكل  الصحي 

حالة سيئة و حتتاج إلى حتديث.

 الكهرباء: كل منزل لديه وصلة رسمية وعداد.

معظم   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
الفيزيائية  احلالة  أن  كما  ضيقة،  و األزقة  الشوارع 

للشوارع سيئة جداً.

إنارة الشوارع: مت تركيب إنارة الشارع من قبل السكان 
إال أنها غير كافية.

أهم  من  إن  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
السيئة للشوارع  احلالة  التحتية هي  البنية  مشاكل 
الصرف  شبكة  كفاية  لعدم  باإلضافة  و األرصفة، 

الصحي.

اخلدمات

و لكنها  محلية  ابتدائية  مدرسة  هناك  املدارس: 
حاجة  و هناك  بعيدة  الثانوية  و املدارس  مكتظة 
للبنات. مستوى  ثانوية محلية  بشكل خاص ملدرسة 

التعليم في املرافق التعليمية احمللية يعتبر متوسط.

العيادات و اخلدمات الصحية: ال يوجد عيادة محلية 
و التي  اجملاورة  املناطق  إلى  للذهاب  السكان  و يضطر 
تعتبر مشكلة وخاصة عندما يحتاج األطفال للرعاية 

الصحية و التلقيح. 

هناك  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
بعض احملاضر اخلالية تعود ملكيتها لألوقاف و القطاع 
و تربية  اخلاص و لكن معظم هذه يستخدم للتخزين 
توجد  وال  للسيارات.  و مواقف  املنزلية  احليوانات 
و لكن  الترفيهية  لالستخدامات  مفتوحة  مساحات 
خضر  الشيخ  غرب  جنوب  في  كبيرة  منطقة  هنالك 
نفوذ  ذات  حلبية  لعائلة  ملكيتها  تعود  مطورة  غير 
أن  و ميكن  نطاٍق صغير  على  اخلضار  لزراعة  تستخدم 

يتم شراؤها من قبل البلدية ألغراض ترفيهية.

املشاكل اخلدمية السائدة: عدم وجود عيادة محلية 
األراضي  و غياب  النقل سيء،  و وضع  قريبة  أو مدارس 

املكشوفة و املراكز االجتماعية.

السالمة و الوضع البيئي 

و بنهايات  جداً  ضيقة  الشوارع  بعض  الشوارع: 
و كذلك  مشكلة  يشكل  ال  اآلمان  و لكن  مسدودة 

بالنسبة حلركة املرور أو مواقف السيارات.

و %80  تتراوح مساحة احملاضر من 60- 300م2  املباني: 
 %20 حني  في  اثنني،  أو  طابق  من  مؤلفة  املباني  من 
جيدة  غير  البناء  معايير  طوابق.  ثالثة  من  مؤلفة 
حيث بنيت املساكن و وسعت و سكنت بسرعة جتنباً 
لهدمها من قبل السلطات و لكنها بشكل عام آمنة 
ألن املباني ليست مرتفعة. إن التربة ليست مستقرة 

و األساسات متيل إلى أن تكون ضعيفة.

الوضع البيئي: إن مستويات تلوث الهواء و الضجيج 
النسيج  مصانع  احمللية.  الصناعة  نتيجة  مرتفعة 
و الصباغة مسجلة لترحيلها منذ 20 عام و لكن هذا 

لم يحدث بعد.

أهم  إن  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
و شبكة  املرتفعة  التلوث  مستويات  هي  املشاكل 
سيئ  بشكل  و مبنية  بالتهاوي  آخذة  صحي  صرف 

باإلضافة إلى أساسات املباني الضعيفة.

املدينة  مركز  من  القرب  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
العمل  فرص  أجل  من  الصناعية  و املناطق  و األسواق 

جتعل املنطقة مثيرة الهتمام املتعهدين.
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تاريخ بدء االستيطان: 1980
تعداد السكان: 130,000

ملخص

"سكنية  مختلطة  منطقة  هي  جنار  الشيخ  إن 
و صناعية" و بالتالي توفر فرص العمل ضمن املنطقة 
كثيفة  مرورية  بحركة  تتميز  أنها  كما  و محيطها، 
الغير  الورش  من  العديد  توجد  كما  الهواء.  و تلوث 
وعلى  يعملن،  والنساء  الرجال  و معظم  رسمية 
فقراء  السكان  نصف  حوالي  فإن  ذلك  من  الرغم 
ما  غالباً  و التنقل  جيداً  غير مخططة  املنطقة  جداً. 
يشكل مشكلة. معظم املباني لها أكثر من طابقني 
البناء  معايير  أن  إال  مستقرة  األرض  تربة  كون  و رغم 
رديئة. املرافق التعليمية بحالة سيئة و الوصول إليها 
صعب كما أنه ال توجد مرافق ترفيهية. شبكة الصرف 
الصحي و الشوارع حتتاج إلى الصيانة و خدمات جمع 
رغم  كافية.  غير  الطرقية  و اإلنارة  الصلبة  النفايات 
العالقات  لكن  متنوعة  خلفيات  من  السكان  كون 
منظمة  السكان  و مجموعات  متناغمة  االجتماعية 
بشكل جيد و يعملون معاً لتحسني بيئتهم من خالل 

نشاطات املبادرة الذاتية والعمل الشعبي.

التاريخ

مدينة  من  الشرقية  املنطقة  في  جنار  الشيخ  تقع 
حلب و هي محاطة مبنطقة صناعية. لقد منت بسرعة 
في  كانت  األرض  املاضية.  الثالثة  العقود  خالل  كبيرة 
ملكية  حتت  و معظمها  للزراعة،  تستخدم  األصل 
حوالي  املنطقة.  من  جزء  متلك  األوقاف  و لكن  خاصة 
من  األصليني  أصحابها  من  مت شراؤها  األراضي  نصف 
إلى  باإلضافة  اخلاصة  منازلهم  ببناء  قاموا  أفراد  قبل 
املتعهدين  قبل  من  شراءه  مت  الباقي  املصانع.  بعض 
من  القليل  احملاضر.  و بيع  بتقسيمه  قاموا  الذين 
األراضي مت االستيالء عليها. انتقلت العديد من األسر 
إلى الشيخ جنار لتوسيع منازلها،  القدمية  املدينة  من 
الورش  حيث  طابقني  من  مؤلفة  منازل  ببناء  و قاموا 
أعالها.املنطقة  و مساكنهم  األرضية  الطوابق  في 
غير مخططة جيداً ياٍُلحظ وجود شارع رئيسي وحيد 
يؤدي إلى املنطقة الصناعية تتفرع عنه شوارع ثانوية 
يعتبر  املنطقة  تخطيط  أن  كما  مسدودة.  و شوارع 

سيئاً خاصة في اجلهة الشرقية.

اجملتمع

عرقية  أصول  السكان  لدى  االجتماعي:  التماسك 
شرقي  من  سكان  متضمنة  مختلفة  و جغرافية 
سكان  أيضاً  الكردية.انتقل  و املناطق  و الرقة  سوريا 
من املدينة القدمية في حلب إلى الشيخ جنار من أجل 
مؤلفة  عقارات  ببناء  فقاموا  أعمالهم  مباني  توسيع 
هناك  األرضي.  الطابق  في  الورش  حيث  طابقني  من 
و لكن  اخملتلفة  االجتماعية  الفئات  بني  التوتر  بعض 

الصراع ليس ذو أهمية.

املستوى االجتماعي و الدخل: لدى السكان مستويات 
دخل متنوعة حيث األفضل حاالً هم السكان القدماء 
الصغيرة. حوالي 50% من  و املصانع  الورش  و أصحاب 

السكان فقراء جداً.

تهريب   ( اجلرمية  من  القليل  هناك  و اجلرمية:  األمن 
ليست  األمان  قضايا  و لكن  املنطقة  في  و مخدرات( 

مشكلة و بإمكان النساء التنقل بحرية.

تنظيم اجملتمع: هناك شعور قوي باالتفاق والتضامن 
ضمن اجملتمع بني الذين ينتمون إلى القبائل أو العشائر 
غير  بشكل  الذاتية  املبادرة  أنشطة  تنظم  نفسها. 
رسمي من قبل الرجال من أجل أنشطة مثل تنظيف 
اجلامع  ببناء  السكان  قام  كما  الشوارع،  و تعبيد 
الذاتية  املبادرة  أنشطة  من  النوع  هذا  إن  بأنفسهم، 
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فالسكان  منسقة  و غير  مجزأة  تكون  أن  إلى  متيل 
اخملتار  متماسك.  تنظيمي  هيكل  يوجد  و ال  متنوعون 
ليس معروف و لكن اإلمام يلعب دوراً فعاالً في اجملتمع 

خاصة في التربية الدينية.

مشاركة النساء: ال تشارك النساء مباشرة في شؤون 
و يجتمعن  تقليدياً  و ميلن ألن يكن محافظات  اجملتمع 
بشكل غير رسمي كجيران أو أقارب. مجموعات اإلدخار 
بني النساء صغيرة النطاق جداً. حوالي 50% من النساء 
و أعمال  يعمل معظمهن في صناعة املالبس اجلاهزة 
الشابات  بعض  و لكن  املنزل  من  بالقطع  التطريز 

يعملن في الورش.

املبكرة  الزواج  سن  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
و تعدد  األطفال  و عمالة  اإلعاقة  نسبة  و ارتفاع 

الزوجات.

من أهمها طبيعة  امليزات االجتماعية في املنطقة: 
احلي املساملة و الشعور بالتضامن االجتماعي.

االقتصاد

اجملاورة  املصانع  في  الرجال  معظم  يعمل  العمالة: 
بدوام  يعملون  األغلب  على  وهم  احمللية،  و الورش 
العمل  عن  عاطلون  الرجال  من   %25 جزئي،تقريباً 
الغالبية فهم  و حوالي 30% يعملون في املنطقة أما 
و العديد  احمليطة،  الصناعية  املناطق  في  يعملون 

منهم يعملون كسائقني.

احلدادة  ورش  من  العديد  هناك  و التجارة:  الصناعة 
األرضية  الطوابق  في  و اخلياطة  السيارات  و تصليح 
يستأجرون  منهم  و كثير  املنطقة  ضمن  املباني  من 
من قبل الغرباء. املصانع الكبيرة في املنطقة تتضمن 
التي تعمل على  النسيج  و صناعة  األقمشة  صباغة 

نطاق وطني وتزود كامل القطر.

امليزات املنزلية: منذ قيام السكان بتوسيع منازلهم 
من   %40 و حوالي  اإليجار  سوق  منت  و أفقياً(  )عموديا 
و الورش  املصانع  و معظم  اآلن  مستأجرين  السكان 
تؤجر. ثمن منزل مبساحة 120م2 تقدر بحوالي 3 ماليني 
خاصاً  ملكاً  األرض  تكون  عندما  وذلك  تقريباً  ل.س 
الغير مسجلة  البناء غير مسجل. ثمن األرض  و لكن 
لها  كانت  إذا  ل.س/م2   6,000 بـ  ل.س/م2،وتقدر   2,000
مبساحة  بناء  كلفة  أن  كما  قانونية،  تسجيل  أوراق 
100م2 تقدر بـ 1 مليون ل.س تقريباً و التمويل الرسمي 

هذا  أن  إال  البنوك،  طريق  عن  متوفر  و املصانع  للورش 
راكدة  البناء  أعمال  للسكن.  مخصص  غير  التمويل 

و محصورة بالشوارع الفرعية.

و أسعار  تقريباً  بالكامل  مبنية  املنطقة  العقارات: 
إضافة  على  تقتصر  البناء  و أعمال  ترتفع  العقارات 

طوابق إضافية و جتديد العقارات.

البطالة و مستويات  املشاكل االقتصادية السائدة: 
الرواتب املنخفضة و الفقر.

توفر  جنار:  الشيخ  في  االقتصادية  و الفرص  امليزات 
الربط  املنازل و القرب من مركز املدينة و فرص العمل 

مع املدينة.

البنية التحتية

بتنفيذ  مؤخراً  للمياه  العامة  الشركة  قامت  املاء: 
وصالت وعدادات منزلية حيث قام السكان بدفع كلفة 
التنفيذ و قد سبق أن قاموا بالدفع لتنفيذ نظام غرفة 

املياه.

الصرف الصحي: جميع املنازل موصولة إلى الشبكة 
الرسمية و لكنها بحالة سيئة جداً.

 الكهرباء: كل منزل مخدم بتمديد و عداد رسميان.

الشوارع   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
مرور  هو  سوءاً  يزيدها  و ما  سيئة  بحالة  الرئيسية 
الشاحنات الثقيلة وتكون الشوارع موحلة في الشتاء 
الصلبة  النفايات  جمع  أن  كما  الصيف.  في  و مغبرة 

غير كاِف.

الشوارع  في  فقط  تتركز  اإلنارة  إن  الشوارع:  إنارة 
الرئيسية.

إنارة  عدم كفاية  مشاكل البنية التحتية السائدة: 
األرصفة  السيئة، غياب  الفيزيائية  و حالتها  الشوارع 
و شبكة الصرف الصحي ذات املستوى املتدني و القرب 

من أسالك التوتر العالي.
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اخلدمات

املدارس: هناك مدارس في املنطقة و لكنها مكتظة 
للسير  الفتيات  تضطر  صعب.  إليها  و الوصول 
مسافات طويلة للمدرسة و بعض األهالي يشتركون 
و إلى  أوالدهم من  بنقل  على تكليف حافالت صغيرة 
املدرسة. يعتبر مستوى التعليم سيء و لكن معظم 
املدارس  رسوم  تكاليف  حتمل  يستطيعون  ال  األهالي 

اخلاصة ما يزيد معدل املتسربني من املدارس.

في  عيادات  هناك  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
الرغم  على  جيدة  خدمة  تقدم  اجملاورة  هنانو  منطقة 

من أنها مكتظة و الوصول إليها غير سهل.

بعض  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
أو  خاصة  مبلكية  مازالت  املكشوفة  األراضي 
مفتوحة  مساحات  توجد  ال  و لكن  لألوقاف  ملك 

لالستخدامات الترفيهية.

و املعايير  املنشآت  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
و حديقة  مخبز  وجود  و عدم  السيئة  التعليمية 
و غياب  املدني  الوعي  و مستويات متدنية من  محلية 

مرافق للمعاقني.

السالمة و الوضع البيئي 

املنطقة  أجزاء  بعض  في  ضيقة  الشوارع  الشوارع: 
و مواقف السيارات تعتبر مشكلة و املشكلة املرورية 
املنطقة  حيث  الكبيرة  العربات  سببها  األساسية 

صناعية و سكنية بآن واحد.

املباني: تتراوح مساحات احملاضر السكنية بني ال 60م2 
الـ  من  الصناعية  احملاضر  تتراوح  بينما  120م2  و الـ 
مؤلفة من طابقني  املباني  من   %50 1000م2.   - 500م2 
و أربعة  ثالثة  من  املؤلفة  املباني  من  عدد  هناك  بينما 
طوابق و البعض خمسة طوابق. املياني ليست بحالة 

جيدة ولكنها ليست معرضة لالنهيار.

مرتفعة  الهواء  تلوث  مستويات  البيئي:  الوضع 
و املناطق  املنطقة  في  املوجودة  املصانع  و سببها 
احمليطة. احملاضر اخلالية التي ميكن استخدامها كمرافق 

عامة تقع عند تقاطع الشيخ قروش.

مستويات  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
الصرف  و تسربات  اخلطرة  املرور  و حركة  الهواء  تلوث 

الصحي و جتمع النفايات الصلبة.

قوية  التربة  تعتبر  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
العمل  و فرص  و األسواق  املدينة  من  و القرب  للبناء 

الصناعية.
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مناطق الكثافة السكانية املنخفضة
املالكية

شيخ سعيد - غرب
شيخ سعيد - شرق

العويجة
الدويرينة

خان العسل
قرية النيرب

كفر داعل



98 املالكية

تاريخ بدء االستيطان: 1958
تعداد السكان: 3,000

ملخص

محاطة  حلب.  شرق  في  فقيرة  منطقة  املالكية  إن 
توفر  جبرين.  الكبرى  الصناعية  املنطقة  قبل  من 
احملليات  للنساء  خاصة  العمل.  فرص  بعض  جبرين 
الرجال  صفوف  بني  و اخلبرة  العلم  مستويات  و لكن 
في  العمل  على  قادرين  غير  يجعلهم  مما  منخفضة 
االجتماعي  التضامن  الرسمية.  الصناعية  الوظائف 
و روح اجملتمع قويان، على الرغم من أن أصول السكان 
قوية  اجملتمع  عالقات  متنوعة.  و اجلغرافية  العرقية 
و جلنة احلي عملية، قامت بتنظيف الشوارع و تركيب 
حالة  هي  األساسية  املشاكل  جزئية.  مياه  شبكة 
الشوارع السيئة و سوء نوعية التعليم احمللي و غياب 

املرافق الصحية و الترفيهية.

التاريخ

منطقة  من  قريبة  وهي  حلب  شرق  في  املالكية  تقع 
جبرين الصناعية و قريبة من املطار، ال يزال استخدام 
التنظيمي.  قبل مخطط حلب  غير محدد من  األرض 
في األصل كانت املنطقة بشكل كبير ملكية خاصة 
و تستخدم في الزراعة، و لكن هناك بعض الصناعات 
احلكومة  تستملك  املصانع.  و بعض  النطاق  الضيقة 
من  و غيرها  الصناعية  للتنمية  املنطقة  من  جزء 
األراضي.  بعض  األوقاف  متلك  كما  الدولة  مشاريع 
و السفيرة  النيرب  قرية  من  كانوا  األصليني  السكان 
هؤالء األشخاص قاموا بتقسيم و بيع بعض األراضي 
ذات امللكية اخلاصة على شكل محاضر بينما مت وضع 
الفردية. كان  األسر  االراضي من قبل  اليد على بعض 
ضيقة  بشوارع  التقسيم  أن  رغم  جيد  التخطيط 
و لكن كانت كافية في معظم أجزاء املنطقة و لكن 
احملاذي  اجلزء  في  تخطيطاً  أسوء  الشمال  في  احملاضر 

لطريق حلب – الرقة.

اجملتمع

أصول  أن  من  الرغم  على  االجتماعي:  التماسك 
شرق  عن  مختلفة  و اجلغرافية  العرقية  السكان 
قوي  حس  هناك  أن  إال  و الرقة  حلب  محافظة 
يعرفون  اجلميع  االجتماعي.  و التضامن  بالتماسك 
بعضهم البعض و ليس هناك صراع ظاهر بني الناس.

جداً  فقراء  السكان  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
النفوذ  و أصحاب  سيئة  معيشة  ظروف  و لديهم 
يدينون بذلك النتمائهم إلى حزب سياسي عوضاً عن 

ارتفاع مستويات الدخل.

و ليست  جداُ  آمنة  املنطقة  تعتبر  و اجلرمية:  األمن 
هناك جرمية منظمة. بإمكان النساء و الفتيات التنقل 

بحرية.

جميع  حيث  فعالة  حي  جلنة  هناك  اجملتمع:  تنظيم 
أعضائها من املنطقة مبا فيهم أعضاء احلزب لذلك ال 
يوجد قادة غير رسمية كما احلال في مناطق اخملالفات 
أو معروفان. احلس  األخرى. اخملتار و اإلمام ليسا فعاالن 
االجتماعي القوي ينعكس في أنشطة العمل الشعبي 

مثل تنظيف الشارع و صيانة البنية التحتية.
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مشاركة النساء: ليس لدى النساء منظمات رسمية 
خاصة بهم إال أنهن يجتمعن و يتنظمن بشكل غير 
و ورش  القريبة  املصانع  في  يعملن  العديد  رسمي. 
اخلياطة و في القطاع العام و لقد تولى البعض منهن 

دور كاسب األجر األساسي في أسرهم.

العالي  املعدل  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
و انتشار  املرتفع  األمية  ومعدل  املدارس  من  للتسرب 
باحلياة  الوعي  مستويات  وانخفاض  األطفال  عمالة 

املدنية.

امليزات االجتماعية األساسية: التضامن بني السكان 
و استقرار احلي االجتماعي.

االقتصاد

بدوام  يعملن  الرجال  من  أكثر  نساء  هناك  العمالة: 
العمل  عن  عاطلني  الرجال  من   %50 من  و أكثر  كامل 
يوميني.  عمال  أو  كحمالني  مؤقت  بعمل  و األغلب 
العديد  و لكن  املالكية  السكان يعملون ضمن  بعض 
يعملن في منطقة جبرين الصناعية و البعض يذهنب 

إلى مركز املدينة.

في  والعامة  اخلاصة  املصانع  و التجارة:  الصناعة 
الوطنية  للسوق  املنتجات  تنتج مجموعة من  جبرين 
و معاجلة  و نسيج  و سكر  صناعية  بطاريات   ( احمللية 
الصوف و القطن الخ…( على الرغم من موقعهم يجد 
بأجر  عمل  على  احلصول  في  صعوبة  املالكية  سكان 
تعليمهم  النخفاض مستويات  نظراً  جبرين  في  جيد 
و مهاراتهم السيئة هناك عدد قليل من الورش الغير 

رسمية في املالكية نفسها.

امليزات املنزلية: ميلك جميع السكان منازلهم اخلاصة 
حملضر  احلالي  السعر  مستأجرين.  أي  هناك  و ليس 
200م2 من األرض هو 1 مليون ل.س تقريباً. و كلفة بناء 
غرفة 20م2 هي 100,000 ل.س باإلضافة إلى 5,000ل.س 
فقط كرسم غير رسمي تدفع للسلطات.العديد من 
األشخاص قاموا بتوسيع منازلهم بإضافة طابق ثاني 
بكلفة 10,000ل.س)كرسوم مخفية(. تفرض سلطات 

البلدية ضوابط قليلة على أنشطة البناء. يتم متويل 
أو منزل جديد عن طريق القروض  بناء توسيع للمنزل 

الغير رسمية)الديون( من العائلة و األصدقاء. 

و لكن  راكد  كبير  حد  إلى  العقارات  سوق  العقارات: 
تبدي املنطقة األقرب إلى املدينة بعض النشاط حيث 
أسعار العقارات ترتفع. مازالت تتم عملية البناء على 

بعض احملاضر اخلالية.

عمالة  املالكية:  في  السائدة  االقتصادية  املشاكل 
ضمن  و البطالة  الرواتب  مستوى  و تدني  األطفال 

الرجال.

امليزات االقتصادية األساسية: فرص العمل املمكنة 
سوق  اجملاورةو  و املعامل  جبرين  في  والنساء  للرجال 

الغنم القريب.

البنية التحتية

املنشأة  املياه  أبراج  من  املاء  على  األسر  حتصل  املاء: 
الشعبي  العمل  من  و بتمويل  املياه  مديرية  قبل  من 
تلبي  ال  و الشبكة  السكان.  من  محلي  بتمويل 

متطلبات اجملتمع.

غير  صحي  صرف  شبكة  هناك  الصحي:  الصرف 
كافية مت إنشاؤها من قبل البلدية.

و عدادات  وصالت  املنازل  جميع  لدى  الكهرباء:   
رسمية.

هناك  ليس  التنقل)الوصول(:  و سهولة  الشوارع 
شارع رئيسي و جميع الشوارع الثانوية سيئة التعبيد 
غير  املدرسة  حول  املنطقة  حتى  أرصفة  و بدون 

معبدة.

إنارة الشوارع: هناك مبادرات إلضاءة الشوارع و لكنها 
غير كافية و اجلزء اخملدم ال تتم صيانته جيداً.

مشاكل البنية التحتية السائدة: عدم وجود أرصفة 
و حالة الشوارع السيئة و شبكة املاء الغير كافية.
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اخلدمات

املدارس: هناك مدرسة ابتدائية قريبة و لكن الوصول 
إليها ليس سهالً و مبنى املدرسة بحالة سيئة و يعتبر 
مستوى التعليم في املدرسة رديء. هناك روضة خاصة 

في املنطقة يديرها أستاذ محلي.

اخلدمات الصحية و العيادات: ال توجد عيادة صحية 
عامة في املنطقة و ال أطباء خاصني متوفرين محلياً.

املساحات املفتوحة: هناك بعض األراضي املكشوفة 
صناعية  تنمية  تنتظر  و خاصة  عامة  ملكية  حتت 
و لكن متيل ألن تستخدم كمواقف للشاحنات أو حشد 

األغنام. ال توجد مساحات مفتوحة ترفيهية.

املشاكل اخلدمية السائدة في املالكية: غياب املرافق 
الصحية احمللية و حالة اخلدمات التعليمية السيئة.

البيئة

و لكنها  كافي  الشوارع  و تخطيط  عرض  الشوارع: 
غير معبدة و ال تتم صيانتها و ليست هناك مشكلة 

في مواقف سيارات أو أية مشاكل مرورية أخرى.

-100م2.   70 ال  بني  احملاضر  مساحة  تتراوح  املباني: 
قوية  التربة  اثنني.  أو  طابق  ارتفاعها  املنازل  من   %90
و مستقرة و معايير البناء جيدة حيث ال توجد مباني 

مرتفعة.

محاطة  املنطقة  أن  من  الرغم  على  البيئي:  الوضع 
باملصانع إال أن مستويات تلوث الهواء ليست مرتفعة 
و ليست مصدر للشكوى بني السكان و هناك العديد 
على  خاصة  تنميتها  ميكن  التي  الفارغة  احملاضر  من 

محيط املنطقة.

يوجد  ال  املالكية:  في  السائدة  البيئية  املشاكل 
مشاكل.

في  امليزات  اهم  من  األساسية:  البيئية  امليزات 
املواصالت  و توفر  املدينة  مركز  من  القرب  املنطقة 
و الصناعات  القريبة  و األسواق  التنقل  وسهولة 

اجملاورة.



101 الشيخ سعيد )غربي(

تاريخ بدء االستيطان: 1960
تعداد السكان: غير معروف

ملخص

تنقسم الشيخ السعيد إلى منطقتني أساسيتني. املنطقة 
من  الغربية  املنطقة  هي  االستمارة  هذه  موضوع  األولى 
الشيخ سعيد و هي مسكونة منذ الستينات و تتميز بروابط 
اجتماعية قوية حيث يشترك السكان في األصول اجلغرافية 
و العشائرية نفسها. يقوم كبار العشيرة و احلي بتنظيم 
املبادرات الذاتية و العمل الشعبي، كما أن الروابط االجتماعية 
بني اجليران و األقارب قوية. إال أنه يوجد عداء شديد جتاه اجلزء 
األخر من الشيخ سعيد و صراعات بني العصابات املتنافسة. 
املنطقة تعاني من مستويات عالية من التلوث الصناعي، سوء 
اخلدمات الصحية و التعليمية و تفتقر إلى األراضي املكشوفة 
واخلدمات الترفيهية. معدل البطالة مرتفع جداً و العديد من 
السكان خسروا عملهم األساسي بالزراعة عندما استملكت 
احلكومة أراضيهم. الشارع العام عريض و معبد بشكل جيد 
و لكن معظم الشوارع الفرعية ضيقة و متعرجة ومساحات 
احملاضر كبيرة و معظم املنازل ذات ارتفاعات محدودة. هذه 
املنطقة نامية بشكل كامل و ال يوجد سكان جدد ينتقلون 

للعيش في هذا اجلزء من الشيخ سعيد.

التاريخ

صغيرة  زراعية  قرية  األصل  في  سعيد  الشيخ  كانت 
إلى جنوب حلب و كانت تعود ملكية األراضي لبعض 
ألغراض  املنطقة  معظم  استمالك  و مت  العائالت 
و خط  أسمنت  معمل  بينها  من  مختلفة  تنموية 
صرف صحي رئيسي و لكن نظراً لتأخرخطط التنمية 
عليها  اليد  ووضع  االراضي  باستحواذ  االسكان  قام 
الستيعاب  كبيرة  محاضر  إلى  املنطقة  و تقسيم 
ببعض  للقيام  و احياناً  البيوت  داخل  املاشية  تربية 
رئيسيني  هناك جزئني  الصغيرة.  الصناعية  االنشطة 
التي  باملنطقة  للمنطقة حيث تهتم هذه االستمارة 
متت تنميتها في الستينات إذ مت استيطان اجلزء اآلخر 
الحقاً. التزال أجزاء من الشيخ سعيد الغربية )القرية 
كانت  التي  األصلية  املزارع  بأسماء  معروفة  القدمية( 

في هذه املواقع. 

اجملتمع

باألصول  السكان  يشترك  االجتماعي:  التماسك 
اجتماعي  املنطقة حس  و لدى  والعشائرية  اجلغرافية 
قوي. ال يوجد صراع ظاهر ضمن املنطقة و لكن يوجد 

عداء و صراع بني جزئي الشيخ سعيد الرئيسيني.

املستوى االجتماعي و الدخل: مستوى دخل معظم 
و النفوذ  فقراء   %25 حوالي  و لكن  متوسط  السكان 
في املنطقة ليس فقط انعكاس للوضع املادي و و لكن 

للمراكز في العشيرة أيضاً.

بعض  هناك  آمنة،  عامة  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
و األنشطة  و سرقات(  )تهريب  الصغيرة  اجلرائم 
بإمكان  جداً.  محدودة  و اخملدرات  بالعصابات  املرتبطة 
التنقل بحرية و لكن املنطقة محافظة جداً.  النساء 
سعيد  الشيخ  جزئي  بني  الصراع  في  العنف  يتركز 
في  و تاريخ  أصول جغرافية  لديهم  الذين  األساسيني 
باتخاذ  مؤخراً  الشرطة  قامت  لقد  مختلف.  املنطقة 

إجراءات للحد من اجلرمية في املنطقة.

السكان  و لكن  حي  جلنة  هناك  اجملتمع:  تنظيم 
السكان  يعرف  أكثر.  رسميني  الغير  القادة  يحترمون 
بعضهم البعض و ينظمون أنشطة العمل الشعبي 
و املبادرة الذاتية مثل تنظيف الشارع و صيانة الصرف 
و الذين  فقراً  األكثر  السكان  مييل  و التعبيد.  الصحي 



102

إلى احلد من  الرئيسي  يعيشون على بعد من الشارع 
هناك  النفس.  على  االعتماد  أنشطة  في  املشاركة 
مختار محلي ينتمي إلى نفس القبيلة و لكن معظم 
الناس يذهبون إلى القادة الغير رسميني حلل املشاكل 
و خاصة  احمللي نشط  و اإلمام  إليه  الذهاب  عن  عوضاً 

في تربية األطفال الدينية.

رسمية  منظمات  أو  جلان  توجد  ال  النساء:  مشاركة 
للنساء و لكنهن يجتمعن بشكل غير رسمي كجيران 
نطاق  ذات  اإلدخار  جمعيات  بتنظيم  تقمن  و أقارب. 
أفراد  أو على  النساء على دخلها  و تعتمد  صغير جداً 
العائلة الذكور و حوالي 15% يعملن كمعلمات أو في 

الزراعة مع أزواجهن.

ارتفاع نسبة االمية  املشاكل االجتماعية السائدة: 
للحياة  الوعي  مستوى  و انخفاض  اجملتمع  افراد  بني 

املدنية.

أهم  من  سعيد:  الشيخ  في  االجتماعية  امليزات 
و الروابط  القوي  التضامن  املنطقة،  في  امليزات 
وجود  إلى  باإلضافة  اجليران  بني  القوية  االجتماعية 
في  عالياُ  تعليماً  املتعلمني  و النساء  الرجال  بعض 

املنطقة.

االقتصاد

العمل  عن  عاطلني  الرجال  من   %50 حوالي  العمالة: 
دائمة. يشترك  وظائف  ليسوا في  العاملني  و معظم 
الزراعي  العمل  في  السواء  حد  على  والنساء  الرجال 
املوسمي و كما يعمل العديد من الرجال في منازلهم 
بشكل مخالف في صناعة بطاريات السيارات. نصف 
العاملني يعملون داخل احلي و يذهب الباقي إلى مناطق 
األراضي،  استمالك  مت  عندما  الصاحلني.  مثل  أخرى 
خسرت العديد من األسر أراضيها الزراعية و لم يعثروا 

على عمل في مجال الصناعة أو في املدينة بعد.

الصناعة و التجارة: هناك بعض الورش في املنطقة 
بطاريات  لتصنيع  منازلهم  أفنية  الناس  و يستخدم 
األسر  بعض  لدى  و مازال  احليوانات  و رعاية  السيارات 
أراض زراعية في املناطق اجملاورة و هناك سوق للخضار 
املنطقة مركز  اإلنتاج.  البعض  يبيع فيه  املنطقة  في 

جتاري و صناعي صغير يقوم بتخدمي القرى اجملاورة.

و فقط  منازلهم  ميلكون  الغالبية  املنزلية:  األصول 
راكدة  احمللية  العقارات  و سوق  اإليجار  يدفعون   %10
كلفة  و تشترى.  تباع  منازل  أو  أراضي  يوجد  ال  و يكاد 
املربع  للمتر  ل.س   5,000 تقريباً  فهي  مرتفعة  البناء 
طابق  لكل  ل.س   150,000  -  50,000 إلى  )باإلضافة 
بناء  على  يقتصر  اجلديد  البناء  رسمية(  غير  كرسوم 
ثاني  طابق  كبناء  الزواج  على  املقبلني  لألوالد  منازل 

بعض   ( احملاضر  نفس  على  جديدة  مباني  أوإضافة 
احملاضر 1,000م2 (. ال توجد مصادر متويل رسمية لدعم 

البناء أو شراء املنازل.

او  وافدين  يوجد  و ال  راكدة  احلالية  السوق  العقارات: 
ليس  سعيد.  الشيخ  من  اجلزء  هذا  في  جدد  سكان 
هناك أي محاضر خالية و أنشطة البناء محدودة جداً 
الضيقة  املنطقة  أزقة  في  اإلضافات  على  و مقتصرة 
اإلمكانية  الكبيرة  التقليدية  احملاضر  بعض  و لدى 

للتوسع.

معدل  هي  املشاكل  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
األطفال  و عمالة  املنطقة  في  املرتفع  البطالة 

و فقربعض األسر.

امليزات اإلقتصادية في منطقة الشيخ سعيد: تعتبر 
و فيها أنشطة  إلى قرى جنوب حلب  املنطقة مدخل 
تصليح  و خاصة  النطاق  صغيرة  متخصصة  صناعة 
السيارات، السكان نشيطون و محبني للعمل بشكل 
مييزهم عن الكثير من املناطق، رغم قرب املنطقة من 
ال  السكان  ان  غير  االخرى  و املعامل  االسمنت  معمل 

يستفيدون من ذلك.

البنية التحتية

املاء: جميع املنازل لديها وصالت ماء مركبة رسمياً من 
قبل مديرية املياه و دفعت ثمنها األسر الفردية.

صحي  صرف  شبكة  تركيب  مت  الصحي:  الصرف 
قبل  من  و صيانتها  توسيعها  مت  و لكن  أساسية 
املنظمة  الشعبي  العمل  أنشطة  خالل  من  السكان 

بشكل غير رسمي.

و عدادات  وصالت  املساكن  جميع  لدى  الكهرباء:   
رسمية و لكن الشبكة محملة فوق طاقتها نظراُ إلى 

األنشطة الصناعية التي تتم في بعض األماكن.

معبدة  العريضة  املنطقة  شوارع  و احملاور:  الشوارع 
بشكل جيد و لكن معظم األزقة في حالة سيئة جداً 

في حني أن الشوارع القريبة من املقبرة غير معبدة.

و املنطقة  البلدية  قبل  من  مقدمة  الشوارع:  إنارة 
مضاءة بشكل جيد. 

مشاكل البنية التحتية السائدة: عدم وجود أرصفة 
و األزقة، بعض الشوارع  الثانوية  وسوء حالة الشوارع 

بحاجة لتجديد البنية التحتية.
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اخلدمات

املدارس: هناك مدرسة ابتدائية و لكن ال توجد مدرسة 
ثانوية مجاورة. الوصول إلى املدارس آمن و سهل و لكن 
أوالدهم  يرسلون  األفضل حاالً  و األسر  التعليم سيئ 

إلى مدارس خاصة أو يوظفون مدرسني خاصني.

صحي  مركز  هناك  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
في املنطقة و لكن مستوى خدماته متدني باستثناء 

تلقيح األطفال.

هناك  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات   
األوقاف  قبل  من  مملوكة  واحدة  مكشوفة  منطقة 
مشجرة و لها سور و لكنها مع ذلك تستخدم كمكان 
لتجميع النفايات الصلبة و يود السكان أن يكون هناك 

حديقة صغيرة محلية.

املشاكل اخلدمية السائدة: تلخصت مطالب السكان 
من الناحية اخلدمية بتحسني واقع املدارس و التعليم 
ال  كماأنه  الصحية،  اخلدمات  حتسني  إلى  بالإضافة 

يوجد مركز أو خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة.

البيئة

الشوارع: بعض الشوارع ضيقة و ملتوية و تعتبر أكثر 
خطورة من الشوارع الرئيسية العريضة و هناك أيضاً 
مشاكل مواقف السيارات و سرعة املرور على الشارع 

العام متيل ألن تكون خطيرة جداً.

إلى  200م2  من  احملاضر  مساحات  تتراوح  املباني: 
1,000م2 حيث تقريباً 80% من املباني مؤلفة من طابق 
أو اثنني و فقط 20% مؤلفة من ثالثة أو أربعة طوابق. 

التربة مستقرة و معايير البناء جيدة.

الوضع البيئي: تلوث الهواء مرتفع و سببه الرئيسي 
مصنع االسمنت و الورش املوجودة في احلي التي تصدر 
إعادة  من  الرصاص  أكسيد  و متضمنة  سامة  أبخرة 
مكتملة  شبه  التنمية  السيارات.  بطاريات  تصنيع 

باملنطقة و يصعب ايجاد مساحات خلدمات إضافية.

املشاكل البيئية السائدة: املشاكل الصحية نتيجة 
و الورش  االسمنت  معمل  عن  الناجت  الهواء  تلوث 

الصناعية. 

امليزات  أهم  من  و الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
املدينة  من  بالقرب  اجليد  موقعها  هو  للمنطقة 
الستقرار  باإلضافة  الصناعية  و املناطق  و أسواقها 

التربة و صالحيتها إلشادة االبنية عليها.



104 شيخ سعيد )شرقي(

تاريخ بدء االستيطان: 1965
تعداد السكان: غير معروف

ملخص

يسكن اجلزء الشرقي من الشيخ سعيد مجموعة من 
أغلب   ،- عشائرية  صالت  له  منهم   - املتباينة  األسر 
بار  املنطقة  تتميز  اجلنوبية.  احملافظات  من  السكان 
و حوادث عنف بني احلني  و البطالة  الفقر  تفاع معدل 
املنطقة  يشغل  املتفرقة.  احلوادث  بعض  مع  و احلني 
املالكون ) يوجد بعض املستأجرين (. تخطيط املنطقة 
جيد نسبياً رغم أنه يوجد بعض األجزاء ذات الشوارع 
التحتية  و البنية  البيئية  املشاكل  أكثر  الضيقة. 
بالعمل  متديده  مت  الذي  الصحي  الصرف  هو  أهمية 
سيئة  بحالة  و هو  املساكن  لكل  يصل  و ال  الشعبي 
حتتاج إلى صيانة و يشكل خطر صحي، مع هذا يوجد 
الذاتية  و املبادرة  اجملتمع  أنشطة  من  مقبول  مستوى 
مبا في ذلك بناء مسجد و إدراك احلاجة لتحسينات في 

احلي و استعداد ظاهر للمشاركة فيها.

التاريخ

حلب  شرق  جنوب  إلى  قرية  سعيد  الشيخ  كانت 
للتنمية  احلكومة  قبل  من  األرض  استمالك  مت  حيث 
التحتية.  بالبنية  تتعلق  خدمية  ومشاريع  الصناعية 
أبقى السكان على أنفسهم معاً كمجتمع و انتقلوا 
حيث  زراعية  أراٍض  اآلن،  فيه  هم  الذين  املوقع  إلى 
فردية  محاضر  شكل  على  األسر  نصف  اشترتها 
و النصف اآلخرمت وضع اليد عليه بالقوة. اجلزء الشرقي 
من  االغربي  اجلزء  عن  كثيراً  يختلف  هنا  املدروس 
الشيخ سعيد و الذي أفردت له استمارة بحث اخرى. 
ا لشيخ سعيد بوصول  الشرقي من  اجلزء  و قد تطور 
املهاجرين الريفيني معظمهم من احملافظات اجلنوبية. 
مخططة  احملاضر  أن  غير  املنطقة  تطور  العشوائية 

جيداً و عرض الشوارع كاِف.

اجملتمع

هناك متاسك اجتماعي خارج  التماسك االجتماعي: 
إطار العائلة املباشرة بالرغم من وجود بعض النزاعات 
عنفاً  أكثر  الصراع  يصبح  و لكن  احلي  و ضمن  احمللية 

بني سكان شرق و غرب الشيخ سعيد.

أفقر  السكان  نصف  و الدخل:  االجتماعية  املنزلة 
حاالً)  أحسن  األشخاص  بعض  هناك  و لكن  الفقراء 
ذات جاذبية  تزال  ما  املنطقة  أن  ( حيث  و ذوي سلطة 
لبعض االستثمارات و املطورين العقاريني و خاصة جتار 

اخملالفات.

األمن و اجلرمية: ال ميكن تصنيف املنطقة آمنة فالعديد 
أن  و يبدو  السرقات  و حتدث  مسلحني  األشخاص  من 

هناك بعض االنشطة الغير نظامية.

تنظيم اجملتمع: يبدو انه هناك استعداد جيد للتعاون 
ضمن اجلماعات األسرية و العشائرية. و يظهر هذا في 
و التعبيد  الشارع  تنظيف  مثل  اجلماعية  األنشطة 
و متديد الصرف الصحي و قد مت بناء مسجد في احلي 
تنسق  األنشطة  هذه  الشعبي،  العمل  طريق  عن 
بشكل غير رسمي من قبل الرجال في أوقات األزمات أو 
عندما تكون هناك حاجة قوية، ال توجد هناك منظمة 

متثل اجملتمع و دور اخملتار غير مفّعل.
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مشاركة النساء: تتواصل النساء اجتماعياً و بحرية 
و لكن ال يشتركن في شؤون اجملتمع على نطاق واسع. 
هناك مجموعات ادخار للنساء صغيرة و لكن لها تأثير 
اقتصادي و اجتماعي هامشي. حوالي 10% من النساء 
البعض  و لدى  جداً  مؤقتة  زراعية  بأعمال  يعملن 

وظائف في الورش احمللية.

املبكرة  الزواج  سن  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
املعوقني  و معدل والدات  و ارتفاع عدد  الزوجات  و تعدد 

إلى جانب ارتفاع نسبة عمالة األطفال.

الشرقية:  سعيد  الشيخ  في  االجتماعية  امليزات 
التحسني  مبادرات  في  ملشاركة  السكان  استعداد 

و تقبلهم ألي مبادرات تطوير املنطقة.

االقتصاد

العمل  عن  عاطلني  الذكور  السكان  نصف  العمالة: 
و يعمل  خضار،  و بائعي  متجولني  كباعة  و يعملون 
البعض في الورش احمللية أو الصناعات اجملاورة مع ذلك 

30% يذهبون إلى أجزاء أخرى من املدينة للعمل.

الصناعة و التجارة: هناك العديد من الورش الصغيرة 
و تصليح  احلدادة  في  تعمل  معظمها  املنطقة  في 
االسمنت  مصنع  مثل  الكبيرة  و املصانع  السيارات 
الثقيلة  البضائع  مستودعات  حال  هي  كما  القريب 
العمل  فرص  على  كبير  تأثير  لهذه  ان  يبدو  ال  و لكن 

في الشيخ سعيد.

مساكنها  تقريباً  األسر  جميع  متلك  املنزلية:  امليزات 
و يقدر بأن أقل من 10% مستأجرين.

العقارات: تباع أرض مسجلة قانونياً و بإيصاالت حيازة 
تباع  إيصاالت  و بدون  تقريبا  7,000ل.س/م2  ب  رسمية 
150م2  محضر  على  منزل  بناء  ثمن  2,000ل.س/م2.  ب 
بوثائق رسمية و لكن بدون رخصة بناء رسمية تقريباً 
1,5 مليون ل.س و كلفة بناء مبنى 100م2 في حدود ال 
ل.س   150,000  -100,000 ل  باإلضافة  ل.س  مليون   1
اجلديدة  املنازل  بعض  بناء  يتم  رسمية.  غير  كرسوم 
و يتم توسيع البعض اآلخر و لكن معدل االستثمار في 

املنطقة قد تباطأ بشكل كبير في الشهور األخيرة.

البطالة  معدل  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
ارتفاع  املشاكل  اهم  و من  و الفقرالشديد.  املرتفع 
اي  امتالك  و عدم  التعليم(  األمية)انعدام وجود  نسبة 

مهارات حرفية. 

في  امليزات  أهم  من  األساسية:  االقتصادية  امليزات 
املنطقة انخفاض أسعار املنازل و املوقع اجليد بالنسبة 

للمدينة وتوفر وسائل النقل وا ملواصالت.

البنية التحتية

املاء: جميع املنازل لديها وصالت مياه.

إلى  موصولني  السكان  كل  ليس  الصحي:  الصرف 
قبلهم،  من  متديده  مت  الذي  الصحي  الصرف  شبكة 
املشاكل  الكثير من  و يسبب  بحالة سيئة جداً  و هو 

البيئية فهو بحاجة للصيانة و التجديد.

 الكهرباء: لدى جميع املنازل وصالت وعدادات رسمية.

الرئيسية  الشوارع  في  إال  تتوفر  ال  الشوارع:  إنارة 
)مضيفة إلى انعدام اآلمان في ليالً(.

شبكة  قصور  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
احلالي  للمجرور  السيئة  و احلالة  الصحي  الصرف 

و الشوارع الغير معبدة.
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اخلدمات

ذات  املنطقة  في  املدارس  من  العديد  هناك  املدارس: 
وصول سهل. و لكنها متيل ألن تكون مكتظة و يذكر 
أن مستوى التعليم ليس جيد و لكن ال يبدو أن سكان 
يخرجون  فهم  بالتعليم  مهتمني  سعيد  الشيخ 
تسنح  ما  أول  العمل  سوق  إلى  املدارس  من  أوالدهم 

الفرصة، ما يعكس مستوى الفقر و اجلهل.

مبستوى  املنطقة  في  عامة  عيادات  هناك  العيادات: 
جيد من اخلدمة، و لكنها حتماً مكتظة.

اخلاصة  األراضي  بعض  هناك  املفتوحة:  املساحات 
الغيرمبنية في احلي و هي تستعمل كمكان لتجميع 
االراضي  بعض  وهناك  احليوانات،  و تربية  القمامة 
متلكها األوقاف. مع ذلك، هناك طلب حلدائق و مالعب 

صغيرة.

املشاكل اخلدمية السائدة

للشرطة  خملفر  احلاجة  تعتبر  اخلدمية  املشاكل 
و احلصول على خدمات يومية أفضل مثل اخملابز. 

البيئة

نسبياً  اجليد  التخطيط  من  الرغم  على  الشوارع: 
هناك بعض الشوارع الضيقة. ال توجد مشكلة مرورية 
الشوارع  حالة  بسبب  املواقف  في  أو مشكلة  خطرة 

الغير معبدة السيئة التي ال تشجع مرور املركبات. 

املباني: يوجد بعض احملاضر مبساحات صغيرة حتت ال 
من   %80 و 200م2.تقريباً   150 ال  بني  و الغالبية  50م2 
حتى  ترتفع  و البعض  واحد  طابق  من  مؤلفة  املنازل 
الثالثة. معايير البناء بشكل عام ليست جيدة و لكن 

ليست خطيرة بسبب االرتفاعات املنخفضة.

البيئة

االسمنت  مصنع  قبل  من  ملوثة  بكاملها  املنطقة 
العمل  عن  الناجم  احمللي  الهواء  تلوث  إلى  باإلضافة 

بالرصاص و إعادة تصنيع بطاريات السيارات. 

املشاكل البيئية السائدة: تلوث الهواء بسبب املعامل 
الصرف  و شبكة  االسمنت  معمل  و خاصة  القريبة 

الصحي الغير كافية و حالة الشوارع السيئة.

نسبياً  جيد  تخطيط  األساسية:  البيئية  امليزات 
و موقع جيد في املدينة.
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تاريخ بدء االستيطان: 1955
تعداد السكان: 7,000

ملخص

منطقتني:  من  تتألف  حلب  شمال  إلى  منطقة  هي 
نوعية  ذات  و منازل  تقليدي  تخطيط  ذات  قدمية  قرية 
جيدة و منطقة مازالت تنمو حيث قسم املستوطنني 
اخلاصة  منازلهم  ببناء  قاموا  أشخاص  إلى  و باعوها 
بسرعة.بعض احملاضر مساحاتها كبيرة جداً و معظم 
املنازل هي مساكن ذات طابق واحد أو اثنني و ال يوجد 
دخل  على  السكان  من  العديد  يعيش  مستأجرين. 
مع  تتنازعان  عشيرتني  إلى  و ينتمون  جداً  منخفض 
قادة  بعض  وجود  من  الرغم  و على  البعض  بعضهما 
أو  السكان  لتوحيد  ينقص  التنظيم  أن  إال  مجتمع. 
العمل  فرص  النفس.  على  االعتماد  أنشطة  تنظيم 
و كملتقطني  احمللية  و الورش  املصانع  في  موجودة 
يوجد  ال  أنه  كما  مرتفعة  الشباب  بطالة  للقمامة، 
املنطقة. شبكات  ثانوية في  و ال مدرسة  مستوصف 
الصرف الصحي و املياه و الكهرباء املنزلية غير كافية 
ملوثة  املنطقة  سيئة.  حالة  في  الفرعية  و الشوارع 
أيضاً من قبل انبعاثات املصانع احمللية و من قبل مقلب 
للقمامة في املنطقة )حالياُ مت نقل املقلب من املنطقة 
و مت اقتراح تخصيص جزء من املنطقة لسوق اجلمعة(.

التاريخ

كانت عويجة قرية صغيرة إلى الشمال من مدينة حلب 
و دخلت ضمن حدود املدينة في ال 1975 و تقع بني عني 
التل و حندرات، للمنطقة تاريخ استخدامات متنوعة 
وتربية  القمح   ( للزراعة  منها  جزء  يستخدم  حيث 
يستخدم  منها  و جزء  شخصان  و ميلكه  احليوانات( 
كمقلب نفايات صلبة ) أغلق مؤخراً( و جزء يستخدم 
النتاج  و مصنع  نسيج  مصانع  متضمنة  للصناعة 
اجلعة قامت احلكومة بتأميمه في اخلمسينات و جزء 
من األرض استملكته احلكومة. ميكن تقسيم عويجة 
حيث  األساسية  القرية  أساسيتني  منطقتني  إلى 
املنازل القدمية اخلاصة و منطقة مت تقسيمها و بيعها 
سندات  ميلكون  ال  املستوطنينمالكواحملاضر  قبل  من 
بشوارع  تقليدي  القدمية  القرية  تخطيط  قانونية. 
ضيقة و أزقة بينما املنطقة اجلديدة تقسيمها كافي.
مع مرور الوقت اتسعت املنطقة من خالل البناء على 
أراض جديدة و لكن حدود املنطقة غير واضحة و يوجد 

جزء ال باس به مت وضع اليد عليه من قبل املواطنني.

اجملتمع

عرقية  أصول  من  السكان  االجتماعي:  التماسك 
و جغرافية مختلفة و لكن الغالبيةترجع أصولهم إلى 
قبيلتني أحدهما من شمال حلب و االخرى من جنوب 

حلب.متنافرتني.

لدى  عام  بشكل  و الدخل:  االجتماعي  املستوى 
جداً  منخفضة  دخل  مستويات  السكان  معظم 
عليه  اليد  وضع  مت  الذي  اجلزء  في  الذين  والسكان 
جداً  سيئة  ظروف  في  يعيشون  املنطقة  من  مؤخراً 
الذين  إن  أراضيهم كبيرة.  أن محاضر  الرغم من  على 
و املستوطنني  األراضي  أكثر  على  قامواباإلستيالء 
و سكانها  املنطقة  بحماية  يقومون  الذين  األصليني 
أن حالهم  و يبدو  هم أصحاب نفوذ في مجتمعاتهم 

أفضل.

السرقات  من  املنطقة  تعاني  و اجلرمية:  األمن 
أخرى.  و مشاكل  و االجتماعية  القبلية  و الصراعات 
التنقل  الشابات  بإمكان  و ليس  آمنة  ليست  فهي 

بحرية.

هناك حس  القبلية  اجلماعات  ضمن  اجملتمع:  تنظيم 
ينظم  اجلماعات  هذه  و داخل  االجتماعي  بالتضامن 
و لكن  احلاجة  عند  الضرورية  التحسينات  الرجال 
بني  شائعة  ليست  النفس  على  االعتماد  أنشطة 
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أن  احلكومية  البلدية  من  السكان  يتوقع  بل  السكان 
بعض  هناك  بالتحسينات.  و تقوم  التصليحات  جتري 
احلزبيني  و األشخاص  القبائل  كبار  بني  احملليني  القادة 
أو املوظفني احلكوميني. بالنسبة للسكان، اخملتار فعال 

و معروف و محترم.

تنظيم  في  محدود  دور  للنساء  النساء:  مشاركة 
و يعملن  املنزلية  األنشطة  على  و تقتصر  اجملتمع، 
حوالي  املعامل.  بأجرفي  كعامالت  أو  احليوانات  بتربية 
و األفقر يعملن في  أزواجهن  بالزراعة مع  30% يعملن 
املصانع احمللية أوفي عملية فرز القمامة. يوجد بعض 
صغير  نطاق  على  و لكن  النساء  بني  اإلدخار  أنشطة 

و محدود.

املشاكل  أهم  من  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
اإلجتماعية املوجودة في املنطقة: السن املبكرة التي 
معدالت  وارتفاع  األقارب  زواج  النساء،  عندها  تتزوج 

األمية و ارتفاع نسبة املعاقني.

اإليجابي  الدور  املنطقة:  في  االجتماعية  امليزات 
لبعض الزعماء احملليني من كبار العشيرة.

االقتصاد

شبان(  أغلبهم   ( الرجال  من   %30 تقريباً  العمالة: 
وظائف  يعملون في   %20 و تقريباً  العمل  عاطلني عن 
بعض  مؤقت.  لديهم عمل   %50 و تقريباً  كامل  بدوام 
الزراعة،  وفي  احمللية  املصانع  في  يعملون  األشخاص 
اخلياطة  ورش  في  تعمل  السكان  من  نسبة  وهناك 
وآخرون يعملون بفرز و بيع مخلفات النفايات الصلبة 
املنطقة  خارج  يعملون  السكان  بعض  فرزها،  بعد 

و يذهبون إلى العمل بواسطة احلافالت الصغيرة.

هناك بعض الورش في املنطقة  الصناعة و التجارة: 
تربية  اجلينز.  األقمشة  كحت  في  منها  و العديد 
احليوانات و التقاط القمامة هي األنشطة االقتصادية 
الرئيسية األخرى. املصانع احمللية تنتج مسحوق اخلميرة 

والنسيج )في مصنع كبير جدا( و مصنع اجلعة.

يسكنها  تقريباً  املنازل  جميع  املنزلية:  امليزات 
أصحابها، ويقدر ثمن منزل مبساحة 200م2 تقريباً 2,5 
للمتر  ل.س   10,000 البناء  كلفة  بينما  ل.س  مليون 
لغض  دفعها  يتم  إضافية  لرسوم  باإلضافة   ( املربع 
النظر عن اخملالفة (. قام العديد من األشخاص بإضافة 
طوابق إضافية ملنازلهم باستخدام قروض غير رسمية 
أو االستدانة من ضمن العائلة واالستفادة من مفهوم 
مع  السكان  من  مجموعة  تقيمه  الذي  اجلمعيات 

بعضهم لتمويل أعمال البناء. 

العقارات: االستيالء على األراضي اخلالية مازال مستمر 
و كان واضحاً من خالل اجلوالت امليدانية أن الكثير من 
انها ليست مخدمة  بحيث  إقامتها مؤخراً  مت  البيوت 
السوق  نظامي.  باملياه بشكل  تزويدٍها  و اليتم  مبجرور 
و القيمة  مستقرة  غير  القائمة  للمنازل  العقارية 
التجارية للمنازل املنتهية ليست واضحة بعد، قيمة 

األرض ترتفع و أعمال البناء منتشرة و بدون مراقبة.

و بطالة  الفقر  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
ٍ الشباب.

إمكانية  العويجة:  االقتصادية في  و الفرص  امليزات 
املنازل  أسعار  يسر  املنطقة  في  مستقبلية  تنمية 
اجليدة.  اخلدمات  املؤمنة  املواصالت  املدينة،  من  القرب 
استخدامه  املقترح  املوقع  من  قريبة  و املنطقة 

مستقبالً كموقع لسوق اجلمعة.

البنية التحتية

فردية  رسمية  وصالت  املنازل  جميع  لدى  ليس  املاء: 
نسبياً  قدمية  او  مرتفعة  أرض  على  تقع  التي  فاملنازل 
من  مزودة  نظامية  مياه  عن طريق شبكة  باملياه  تزود 
تنميتها  متت  التي  املناطق  في  بينما  املياه،  خزانات 

مؤخراً تضطر األسر لشراء أو سرقة املاء.

املنطقة  من  جزء  أقدم  في  يوجد  الصحي:  الصرف 
املنطقة  باقي  بينما في  شبكة صرف صحي رسمية 
بالعمل  املنفذة  األنابيب  من  مقطعة  شبكة  هناك 
اجملاري  من  اخاديد  وهناك  السكان  قبل  من  الشعبي 
الذين  خاصة  السكان،  قبل  من  و املمددة  املفتوحة 

انتقلوا حديثاً للمنطقة.

وعداد  وصلة  املنازل  معظم  لدى  الكهرباء:   
متت  التي  املنازل  باستثناء  رسمي  كهرباءبشكل 
إشادتها مؤخراً على الطرف الغربي من املنطقة الذين 
او  العامة  الشبكة  من  بالسرقة  ما سيقومون  غالباً 
مشاركة اجليران عداداتهم ريثما تقوم الشركة بشكل 
رسمي بتوسيع الشبكة و تزوديهم بالكهرباء بشكل 

نظامي(.
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الشوارع   :) و الشوارع  الوصول  إمكانية   ( التنقل 
الرئيسية معبدة بينما الشوارع الثانوية ) خاصة شرق 
املنطقة ( في حالة سيئة و ليس لها اية أرصفة. اجملاري 

فيها مفتوحة.

إنارة الشوارع: جميع الشوارع لها إنارة كافية و مركبة 
من قبل البلدية و لكنه ال تتم صيانة الشبكة.

الشوارع  أغلبية  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
سيئة، حيث أن معظمها ضيقة و وضعها متردي من 
شرق  في  التحتية  البنية  وضع  وتدني  اخلدمات  غياب 

املنطقة.

اخلدمات

الوصول  سهلة  ابتدائية  مدارس  هناك  املدارس: 
و لكنها مكتظة و التعليم فيها ليس على املستوى 

املطلوب. كما انه ال توجد مدرسة ثانوية محلية.

عيادات  هناك  ليست  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
السكان  و يضطر  املنطقة  أو مستوصف في  محلية 
الستخدام املستشفى املوجود في حي مجاور) مشفى 

الكندي(.

املنطقة  املكشوفة:  و األراضي  العامة  الساحات 
تعود  و بعضها  زراعية  بعضها  خالية  بأراضي  محاطة 
إلى  القطارباإلضافة  سكة  و حرم  الترفيهية  للفعاليات 
مساحات مفتوحة في الغرب ) بني الشارع الرئيسي و املنازل( 
و مكب النفايات القدمي في الشرق. متلك األراضي اخلالية في 
الغرب عائالت غنية متلك مصانع و أراضي أخرى في املنطقة. 
األرض املكشوفة تستخدم حالياً للزراعة و هناك منطقة 
من  اجلديدة.  احلصري  حلب  نادي  ملباني  مخصصة  واحدة 
توقعات السكان أن أصحاب األراضي لن يوافقوا على بيع املزيد 

من أراضيهم.

املشاكل اخلدمية السائدة: عدم وجود خدمات للمعوقني 
والنقص في اخلدمات الصحية احمللية من مراكز رعاية صحية 
و عيادات، كما اشتكى السكان من عدم وجود مخبز وغياب 

املنظمات االجتماعية واملنظمات غيراحلكومية.

السالمة و الوضع البيئي 

و لكن ليس بشكل  الشوارع ضيقة  بعض  الشوارع: 
خطير. ليست هناك مشاكل مرور وال يوجد مشكلة 
في عدم وجود مواقف للسيارات و لكن توجدحاجة في 

املنطقة الماكن مخصصة لوقوف الشاحنات.

املباني: تتراوح مساحات احملاضر بني 100 -500م2 تبعاً 
القرية  في  املوجودة  املنازل  أصحابها.  و غنى  لنفوذ 
القدمية و الشارع العام لديها رخص بناء. حوالي %50 
من املنازل مؤلفة من طابق واحد و تقريباً 40% مؤلفة 
من أثنني و تقريباً 10% مؤلفة من ثالثة أو أكثر. املباني 
املوجودة  تلك  و لكن  جيدة  بحالة  القدمية  القرية  في 
في املنطقة املستوطنة بنيت بسرعة و بشكل سيء 

و العديد منها مازال في حالة غير مكتملة.

الوضع البيئي: املنطقة ملوثة نتاج املعامل املوجودة 
في املنطقة و خاصة معمل اخلميرة ومكب النفايات. 
هناك مساحات مفتوحة على جوانب املنطقة و التي 

ميكن تطويرها إليواء املرافق العامة.

من  التلوث  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
عادة   ( قانوني  الغير  النفايات  و فرز  اجملاورة  املصانع 
من قبل األطفال(، حيث انه رغم نقل مكب النفايات 

اصالً  كانوا  الذين  السكان  بعض  اليزال  املنطقة  من 
ميارسون  للدخل  كمصدر  النفايات  على  يعتمدون 

العمل نفسه و بشكل غير قانوني. 

مستقرة  املنطقة  تربة  الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
و خدماتها  املدينة  من  القرب  للبناء،  و مناسبة 
توفر  للتنمية املستقبلية من حيث  و متلك اإلمكانية 
الصناعية  و املدينة  املدينة  من  و القرب  العاملة  اليد 

باإلضافة إلى فرص العمل في املصانع القريبة.
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تاريخ بدء االستيطان: منتصف القرن التاسع عشر
تعداد السكان: 7,000

ملخص

منطقة زراعية قدمية تسكنها مجموعة عرقية واحدة 
و فيها هيكل عشائري قوي على الرغم من قوة الروابط 
االجتماعية لدى السكان إال أن أنشطة االعتماد على 

النفس و املبادرات احمللية الذاتية ضعيفة جداً.

و العرقية  الدينية  واالصول  العشائرية  التركيبة 
و تتيح  االجتماعية  الهيكلية  من  نوع  تفرز  الواحدة 
كبار  قبل  من  و ذاتية  محلية  زعامة  لوجود  اجملال 
و الزراعة  األغنام  تربية  أن  من  الرغم  على  العشيرة. 
هي من اهم االنشطة التي ميارسها الرجال في القرية 
يعملون  الناس  معظم  أن  إال  النساء،  وتساعدهم 
أجور  ذات  عمل  فرص  توفر  التي  احمليطة  املصانع  في 
في  التعليمي  املستوى  النعدام  نظراً  منخفضة 
القرية و عدم وجود امتهان ألي حرفة و معظم سكان 

الدويرينة فقراء و دخلهم منخفض. 

ضيقة  و الشوارع  منظم  غير  الشوارع  تخطيط  إن 
الصحي  الصرف  شبكة  معبد.  غير  و معظمها 
البناء سيئة  و اخلدمات الصحية غير كافية و معايير 
تلوث  من  عالية  مستويات  تخلق  املصانع  أن  كما 

الهواء.

التاريخ

إلى  املنطقةالصحراوية  أطراف  على  دويرينة  تقع 
شرق حلب. بعيدة عن املدينة و لكن متاخمة ملنطقة 
جبرين الصناعية. متت تسميتها منطقة مخالفة من 
 ( مختلطة  فهي  امللكيات  2000.اما  في  البلدية  قبل 
املنطقة  هذه  و األوقاف(،  اخلاص  و القطاع  احلكومة 
نشوء  و لكن  مواشي(  تربية  )و  زراعية  كانت  أصالً 
منطقة صناعية متاخمة بدأ يساعد في تغيير طابع 
غالب صناعية. و أصبحت بشكل  األراضي  استعمال 
قبل  من  استمالكها  مت  أراضي  من  مكونة  الدويرينة 
طبيعياً  تطورت  خاصة.  ملكية  ذات  و أراضي  الدولة 
السكان  يشترك  حيث  املاضي  القرن  خالل  كقرية 
منظم  غير  تخطيط  للمنطقة  العرقية.  باألصول 
للحيوانات.  أفنية  حتتضن  الكبيرة  احملاضر  و بعض 
العقلية  لألمراض  خلدون  ابن  املنطقة مشفى  يجاور 

و هو معروف باسم الدويرينة.

اجملتمع

التماسك االجتماعي: السكان األصليني ينتمون إلى 
عائلة واحدة مت نفيها إلى هذه املنطقة منذ حوالي 150 
و حتى  في حلب.  العثمانية  السلطات  قبل  من  عاماً 
املنطقة  يقطنون  الذين  األغلب  يزال  ال  احلالي  الوقت 
من نفس العشيرة، و للمنطقة بنية اجتماعية بدوية 

تقليدية متراصة.

املستوى االجتماعي و الدخل: لدى معظم السكان 
من   %25 حوالي  يعتبر  منخفض،  دخل  املنطقة  في 
يعمل  فقراًء.  ليسوا  أي  حاال  أفضل  تقريباً  السكان 
منهم  الكثير  القريبة  املصانع  في  السكان  معظم 
أيضاً،  يربون األغنام  و الرجال  النساء  عتالني، و غالبية 
البناء  في  يعملون  ممن  السكان  من  نسبة  يوجد 
كعمال و لكن ليسوا من ذوي املهارات او احلرًف. بعض 
في  ملراكزهم  نظراً  نفوذ  ذوي  اجملتمع  في  األشخاص 

القبيلة. 

حٍد  إلى  و خالية  جداً  آمنة  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
بإمكان  التهريب(.  بعض  فقط   ( اجلرمية  من  كبير 
النساء التنقل بحرية و النزاعات حتل بوساطة محلية 

من شيوخ القبائل.
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و الناس  باجملتمع  قوي  شعور  هناك  اجملتمع:  تنظيم 
يعرفون بعضهم البعض و تلعب اللجان القبلية دوراً 
فعاالً في إدارة املنطقة،مبا فيها املفاوضة القانونية مع 
اخملتار معروف جيداً  األراضي.  احلكومة حول استمالك 
و محترم و اإلمام و الذي هو أيضاً من من نفس اجلماعة 
العرقية يلعب دوراً قيادياً هاماُ. أنشطة االعتماد على 
النفس من عمل شعبي و مبادرات ذاتية تقتصر على 
الصرف  قنوات  تنظيف  مثل  الطارئة  الصيانة  أعمال 

الصحي.

اخلاصة  النساء مجموعاتهم  لدى  النساء:  مشاركة 
املاشية  يرعون  حني  يجتمعن  و عادة  رسمية  الغير 
يسمى  الوقود  من  نوع  احليوانات  روث  من  يصنعون  أو 
في  حلرقه  مرصوصة  أقراص  شكل  على  الطبوش 
املصانع  في  يعملن  النساء  نصف  من  أكثر  الشتاء. 

احمليطة و كذلك مع أزواجهن في تربية األغنام.

املشاكل االجتماعية السائدة: من اهم املشاكل في 
املدارس  و ترك  لألمية  االرتفاع  البالغ  املعدل  املنطقة 
في سن مبكرة جداً، كما أن عمالة األطفال ) مبا فيه 
األوالد الصغار جداً(. يعتبر زواج األقارب بني أبناء العم 
مهملة  املنطقة  بان  السكان  لدى  السائد  و الشعور 

و منسية من قبل السلطات.

امليزات اإلجتماعية في املنطقة: التعاضد االجتماعي 
و نفوذ  سلطة  وجود  القوية،  االجتماعية  و والتبعية 

لكبار العشيرة.

االقتصاد

الرجال  معظم  األغنام  لتربية  باإلضافة  العمالة: 
في  و سائقني(  حمالني   ( خبرة  بدون  كعمال  يعملون 
الصناعية  املواقع  إلى  باإلضافة  القريبة  املصانع 

البعيدة.

األغنام  نفسها  املنطقة  تنتج  و التجارة:  الصناعة 
و تعتبر  احمللي  لالستهالك  الطبيعي  و الوقود  للسوق 

مصدر للعمالة اليومية الرخيصة.

امليزات املنزلية: متلك تقريباً كل عائلة منزلها اخلاص 
و هناك القليل جداً من املستأجرين، املنزل غالباً عبارة 
منها  جزء  في  مبنية  مسورة  األرض  من  قطعة  عن 

و تضم ساحة لتربية احليوانات.

إذا  ل.س  مليون  حوالي  300م2  منزل  ثمن  العقارات: 
ثمن  و لكن  الرئيسي  الشارع  من  قريب  موقعه  كان 
500,000ل.س  الوصول  الصعبة  املناطق  في  املنازل 
تقريباً و كلفة بناء غرفة 20م2 100,000ل.س باإلضافة 
األسر  معظم  رسمية.  غير  رسوم  ل.س   50,000 ل 
أضافت طوابق ثانية و بغض النظر عن آخر التشريعات 
من  نسبة  فان  مرخص  الغير  البناء  لعملية  املعيقة 
و إضافة طوابق.  بيوتها  بتوسيع  السكان التزال تقوم 
املنطقة  بعد  نتيجة  ضعيفة  البلدية  مراقبة  تبدو 

املنطقة  اهل  االقتصادية.يستفيد  حيويتها  و ضعف 
الديون  أي  اجملتمع  ضمن  رسمية  الغير  القروض  من 

و اجلمعيات بني االهالي لبناء بيوتهم.

حتصل  تنمية  أية  ًو  حاليا  راكدة  العقارات  سوق   
شارع  الرئيسية)يوجد  الشوارع  جانبي  تتركزعلى 
القوية  القبائلية  الروابط  املنطقة(.  في  واحد  رئيسي 
ال  لذلك  الغرباء  الهتمام  مثيرة  غير  املنطقة  جتعل 

يوجد هناك أي بيع أو شراء للعقارات في املنطقة.

األطفال  عمالة  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
العمل  فرص  املنخفضة،  الدخل  و مستويات 
نظراً  بأجر جيد  العمل  إذا كان  و خاصة  محدودة جداً 
الثقافي  املستوى  و تدني  التعليم  مستويات  لتدني 

و االجتماعي ككل.

امليزات و الفرص االقتصادية في الدويرينة: توفر فرص 
و قدرتها  اجملاورة  املصانع  في  و النساء  للرجال  العمل 

الن تصبح مركز لتربية وجتارة األغنام.
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البنية التحتية

جميع  إلى  و تصل  نظامية  مياه  شبكة  توجد  املاء: 
املنازل.

للصرف  رئيسية  شبكة  متديد  مت  الصحي:  الصرف 
الصرف  شبكة  لكن  البلدية،و  قبل  من  الصحي 
أيضاً  للتوسيع  و بحاجة  للصيانة  بحاجة  الصحي 

حيث أنها قدمية و مهترئة و غير كافية.

عن  البيوت  جميع  غلى  الكهرباء  تصل  الكهرباء:   
طريق وصالت رسمية و عدادات.

فقط  هناك  و الشوارع(:  الوصول  )إمكانية  التنقل 
الفرعية  و الشوارع  املنطقة  في  واحد  رئيسي  شارع 
و التصريف  التزفيت  ناحية  من  جداً  سيئة  حالة  في 

و االتساع.

إنارة الشوارع: إضاءة الشوارع غير كافية.

شبكة  حالة  السائدة:  التحتية  البنية  مشاكل 
إحلاحاً  املشاكل  أكثر  هي  السيئة  الصحي  الصرف 
خطر  تزيد  األرصفة  و غياب  السيئة  الشوارع  و حالة 

احلوادث. 

اخلدمات

املدارس: تقع املدارس االبتدائية فقط باجلوار و الوصول 
إليها سهل و آمن. األهل، و الذين معظمهم أميني ال 

رأي لهم في جودة التعليم.

في  هي  عيادة  أقرب  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
احمللي  املشفى  سيئة.  هناك  و اخلدمة  اجملاورة  القرية 
ال  و لكن  حلب  كل  و يخدم  فقط  العقلية  لألمراض 

يستفيد منه االسكان.

الساحات العامة وا لفراغات املفتوحة: هناك بعض 
تستخدم  و لكنها  املنطقة  في  املكشوفة  األراضي 
كمراعي لألغنام و تستخدم من قبل املصانع للتخزين 
قبل  من  مملوكة  أرض  هناك  الشاحنات.  وقوف  أو 
احلكومة فارغة يقوم السكان مبمارسة بعض األنشطة 
عليها من رعي و حتضير احللة و يستعملونها لتبييت 

السيارات الكبيرة.

عيادة  وجود  عدم  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
و خدمات للنساء.

البيئة

الشوارع: معظم الشوارع الضيقة ال تسمح بوصول 
انها  كما  تعبيدها  لعدم  أو  لضيقها  سواء  املركبات 
تشكل  ال  السيارات  مواقف  البيوت.  كل  إلى  التصل 
سرعة  من  الرئيسي  الشارع  يعاني  ولكن  مشكلة 
حركة املرور و كثافته املرتفعة، مما يشكل خطراً على 

األرواح.

 300 ال  بني  تكون  ألن  احملاضر  مساحات  متيل  املباني: 
طابقان.  أو  واحد  طابق  من  مؤلفة  و املباني  500م2   –
قادرة على حتمل مباني  و غير  التربة ليست مستقرة 
أن  كما  أساسات  بدون  طابقني  من  أكثر  من  مؤلفة 

معايير البناء سيئة بشكل عام.

مرتفعة  الهواء  تلوث  مستويات  البيئي:  الوضع 
في  الطبية  النفايات  و حرق  اجملاورة  املصانع  و سببها 
احمليطة  األرض  من  كبيرة  مساحة  املستشفى.هناك 
باملنطقة فارغة و مستملكة من قبل احلكومة بهدف 
القرية  في  احملاضر  بعض  أن  كما  الصناعية  التنمية 

خالية ومستملكة من قبل احلكومة.

املشاكل البيئية السائدة: أساسات املباني الضعيفة 
و مستويات التلوث املرتفعة و البعد عن حلب و عزلة 

املنطقة.

القرب  امليزات  تتضمن  و الفيزيائية:  البيئية  امليزات 
الشارع  من  و قربها  و املصانع  األسواق  مناطق  من 

الرئيسي بعد افتتاح طريق حلب الدائري.
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تاريخ بدء االستيطان: 1900
تعداد السكان: 15,000

ملخص

مدينة  غرب  كم   10 حوالي  العسل  خان  قرية  تبعد 
حلب، مت إدراج خان العسل حديثاُ ضمن احلدود اإلدارية 
املنطقة  يقطن  اخملالفات.  مناطق  كإحدى  و صنفت 
الذين  الوافدين  بعض  األصليني  للسكان  باإلضافة 
قدموا من املدينة و بعض املناطق األخرى حيث اشتروا 
األراضي في املنطقة و قاموا ببناء منازلهم بأنفسهم 
و خاصة  العطل  لقضاء  فيالت  ببناء  قام  و البعض 
معظم  دخل  الغنية.مستوى  حلب  العائالت  قبل  من 
السكان متوسط و يعملون خارج املنطقة كما يعمل 
البعض في الورش احمللية و البعض في الزراعة. املنطقة 
معروفة بإنتاجها للعسل و مزروعاتها، خاصة البطيخ. 
العديد من الناس عاطلني عن العمل أو يعملون بدوام 
أو عمالة موسمية.السكان األصليون موحدون  جزئي 
و ممثلني  احلي  جلنة  عن طريق  و منظمون بشكل جيد 
للمجتمع احمللي يرأسهم اخملتار احمللي. كما يتم حاليا 
حتديث البنية التحتية للمنطقة بتركيب شبكة مياه 
و صرف صحي جديدة كما سيتم حتديث الشوارع لكن 
ثانوية. مدرسة  أو  مستوصف  املنطقة  في  يوجد  ال 
ارتفاع  في  و األسعار  غيرمطورة  أراضي  هناك  زالت  ال 
جيدة  البناء  مناًء.معايير  أكثر  املنطقة  أصبحت  كلما 

و البيئة نظيفة.

التاريخ

كانت خان العسل في األصل قرية حيث زرع سكانها 
القرويون  بعض  و كان  احليوانات  و ربوا  احملاصيل 
و البعض  مشاع  كانت  فالبعض  أراضيهم  ميلكون 
مخترقة  املنطقة  حلب.  من  أشخاص  أصحابها  كان 
الطرقات  و هذه  حلب  و إلى  من  رئيسية  بشوارع 
مستمرة إلى املناطق اجملاورة. استملكت احلكومة جزء 
كبير من األراضي فيها و األراضي القريبة من الشوارع. 
قام الوافدون إلى املنطقة سواًء من حلب أو من مناطق 
أخرى باستقطاع أو شراء محاضر كبيرة و بنوا عليها 
منازلهم و ربوا احليوانات. اشترت العائالت الغنية من 
مع مسابح.  كبيرة  فلل  عليها  و بنوا  هنا  أراٍض  حلب 
و على الرغم من أنه لم يتم تقسيم املنطقة احترافياً 
و الثانوية مخططة بشكل  الرئيسية  الشوارع  أن  إال 
منازل  إلى  قدمية  قروية  منازل  من  املنازل  تتنوع  كاِف. 

حديثة.

اجملتمع

القرويني  إلى  باإلضافة  االجتماعي:  التماسك 
كفر  من  بالهرب  الذوا  السكان  من  العديد  األصليني، 
داعل إلى خان العسل بعد خالفات مع العائالت اجملاورة. 
الثقافية  اخلصائص  في  السكان  معظم  يشترك 

و ليس هناك صراع بينهم.

املستوى االجتماعي و الدخل: لدى معظم السكان 
و ظروف  كبيرة  و منازل  متوسطة  دخل  مستويات 
ذات  السكان  من  شريحة  هناك  جيدة.  معيشة 
كبار  من  تكون  ما  غالبا  و هي  غيرها  من  نفوذأكثر 
البلدة و ذات مركز اجتماعي و مادي افضل من غيرها. 

األمن و اجلرمية: مستويات اجلرمية منخفضة و بإمكان 
و ذو  محافظ  يزال  ال  و اجملتمع  بحرية  التنقل  النساء 

طابع قروي.

املنطقة  في  باجملتمع  حس  هناك  اجملتمع:  تنظيم 
و يقوم السكان بأنشطة مثل تنظيف الشارع و كتابة 
مبتمديد  قاموا  السكان  أن  للحكومة كما  التماسات 
شبكة صرف صحي خاصة بهم و يتم تبديلها اآلن من 
قبل البلدية. يوجد جلنة حي فعالة و يلعب اخملتار دوراً 

قيادياً أيضاً و كما أن اإلمام فعال و معروف.
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املناسبات  في  النساء  تشارك  النساء:  مشاركة 
أيضاً.  أزواجهن  مع  الزراعة  في  و يعملن  االجتماعية 
لدى النساء مجموعات ادخار و لكن تعمل على نطاق 
صغير جداً. حوالي 20% من النساء يعملن، معظمهن 
معلمات  و البعض  مؤقتة  و أعمال  بالزراعة  يعملن 

و ممرضات و القليل منهن تعملن في ورش اخلياطة.

مشاكل  توجد  ال  السائدة:  االجتماعية  املشاكل 
األقارب  زواج  ظاهرة  تزال  ال  و لكن  هامة،  اجتماعية 
قائمة و انخفاض مستوى عمر الفتيات املقبالت على 

الزواج.

امليزات االجتماعية في املنطقة: النسيج االجتماعي 
القوي نتيجة األصول االجتماعية الواحدة، ال تزال في 
األوالد  تسكن  التي  الكبيرة  األسر  ظاهرة  املنطقة 
أنه  كما  األهل.  مع  املنزل  نفس  في  حديثاُ  املتزوجني 

للمنطقة عالقات جيدة مع املناطق اجملاورة.

االقتصاد

الزراعة  في  املنطقة  رجال  معظم  يعمل  العمالة: 
و لقد  جزئي  بدوام  األخرى  و األعمال  احليوانات  و تربية 
األراضي  سعر  ارتفاع  من  أيضاً  البعض  استفاد 
فإنه  اليومية  األعمال  عن  عقارات.اما  جتار  و أصبحوا 
و يستخدمون  املنطقة  خارج  الناس  معظم  يعمل 

النقل العام للوصول إلى عملهم.

واقعة  املنطقة  في  ورش  هناك  و التجارة:  الصناعة 
في املنازل الكبيرة أو أفنيتها مثل ورش النجارة. ليست 
الرئيسي  الشارع  يضم  و كما  ملوثة  أنشطة  هناك 
معروفة  املنطقة  املركبات.  و خدمات صيانة  املطاعم 
و البطيخ.  العسل  و خاصة  الزراعية  مبحاصيلها 

تشجع جتارة األراضي االقتصاد احمللي. 

امليزات املنزلية: بعض الناس قاموا بتقسيم منازلهم 
إما أفقياً أو عامودياً و قاموا بتأجير غرف لدخل إضافي 
ثمن  السكان.  من   %15 تقريباً  هو  املستأجرين  و عدد 
معظم  و لكن  تقريباً،  ل.س  مليون   15 500م2  منزل 
هو  منها  املربع  املتر  ثمن  التي  باألراضي  تتم  التجارة 
7,000- 15,000 ل.س تبعاً ملوقعها و حالتها القانونية. 
ل.س   100,000 حوالي  20م2  ملساحة  تكلفةالبناء 
)باإلضافة ل50,000 كرسوم خارجية(. لقد قام معظم 

خالل  منازلهم  و انهوا  ثانية  طوابق  بإضافة  السكان 
السنوات املاضية. يتم متويل البناء عن طريق القروض 

العائلية الغير رسمية.

سوق  و حتى  راكد  املنازل  و شراء  بيع  إن  العقارات: 
في  املباني  بعض  هدم  مؤخراً  مت  حالياً.  هادئ  األراضي 
املنطقة ألنه مت بناؤها بطريقة غير قانونية حيث تأثرت 
املنطقة بالقوانني الصارمة التي صدرت مؤخراً و التي 
تصدر  ريثما  مخالف  بناء  اي  بحق  العقوبات  شددت 

الدراسة التخطيطية للمنطقة.

البطالة  معدل  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
و انخفاض  املوسمية  الزراعي  العمل  طبيعة  املرتفع، 

األرباح الناجتة عن العمل بالزراعة.

توفر  العسل:  االقتصادية في خان  و الفرص  امليزات 
أسعار  ارتفاع  و إمكانية  معقولة  بأسعار  البيوت 

األراضي و القرب من املدينة واملواصالت اجليدة.

البنية التحتية

املاء: كانت املنطقة تعتمد على الينابيع أو اآلبار للماء 
و لكن اآلن معظم املنازل موصولة إلى شبكة البلدية 
املركبة حديثاً. بعض املنازل فقط و بعض املستأجرين 

ال يزالوا غير موصولني إلى الشبكة بشكل نظامي.

الصرف الصحي: سابقاً كان للشارع الرئيسي فقط 
بتمديدها  السكان  قام  كافية  صحي  صرف  شبكة 
نظامية  شبكة  الفرعية  الشوارع  لدى  يكن  و لم 
صرف  شبكة  بتركيب  حالياً  تقوم  البلدية  و لكن 

صحي جديدة.

 الكهرباء: كل منزل لديه وصلة و عداد رسميان.

الشوارع   :) و الشوارع  الوصول  التنقل)إمكانية 
عموماً في حالة سيئة، بعض منها مت تعبيده و لكن 
بشكل سيء و ليس هناك تصريف ملياه األمطار و من 

املقرر حتديث الشوارع من قبل البلدية.

املنطقة  في  شارع  إنارة  هناك  ليس  الشوارع:  إنارة 
و يُتوقٍع أن تقوم البلدية بتركيبها. 
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مشاكل البنية التحتية السائدة: إن البنية التحتية 
إلى  باإلضافة  للشوارع  السيء  و والوضع  السيئة 
الصرف الصحي املسدود كانت من أبرزاملشاكل و لكنه 

يتم اآلن حتديثجزء من الببنية التحتية في املنطقة.

اخلدمات

املدارس: هناك مدارس ابتدائية محلية و لكن ال يوجد 
الفتيات  و خاصة  األوالد  من  و العديد  ثانوية  مدرسة 
إلى  الوصول  أن  رغم  مبكرة  سن  في  املدرسة  يتركن 
التعليم  و مستوى  و سهل  آمن  االبتدائية  املدارس 

جيد.

عيادات  هناك  ليست  الصحية:  و اخلدمات  العيادات 
عامة في املنطقة فقط أطباء خاصني.

الساحات العامة و األراضي املكشوفة: هناك بعض 
األراضي املكشوفة قرب الشارع العام و هذه تقع حتت 
ملكية عامة و خاصة جزء منها يشكل حرم الطريق 
و اجلزء اآلخر هو عبارة عن اراضي زراعية أو اراضي امالك 

خاصة بانتظار فرصة للتطوير.

املشاكل اخلدمية السائدة: عدم وجود مركز للرعاية 
إلى عدم  باإلضافة  الطبية  و نقص اخلدمات  الصحية 

وجود مدرسة ثانوية.

البيئة

الشوارع: ليس هناك شوارع ضيقة خطيرة و بشكل 
عام حركة املرور و مواقف السيارات في املنطقة جيدة، 
هو  و القرى(  املدن  بني  يصل  طريق  الوحيد)  االستثناء 
و ارتفاع  االزدحام  من  يعاني  الذي  الرئيسي  الشارع 

معدل احلوادث املرورية. 

املباني: تتراوح مساحات احملاضر بني ال 500- 1500م2 
أصغر.  محاضر  إلى  منها  العديد  تقسيم  مت  و لكن 
مؤلفة  و %20  واحد  طابق  من  مؤلفة  املنازل  من   %80
التربة  من طابقني و عدد صغير جدأ مؤلف من ثالثة. 

التحتية مستقرة و معايير البناء جيدة.

الوضع البيئي: البيئة نظيفة و جذابة. وهناك بعض 
األراضي التي ميكن تنميتها للمرافق العامة.

اهم  من  السائدة:  و الفيزيائية  البيئية  املشاكل 
جاذبيتها  هي  املنطقة  منها  تعاني  التي  املشاكل 
سوف  للمنطقة  املستقبلية  الدراسة  إن  الكبيرة، 
ترسم معاملها حيث يخشى من ان تتحول إلى منطقة 
تعاني من كثافة التطوير نتيجة قربها من مدينة حلب 

و الرغبة الكبيرة في تطويرها و إمنائها عمرانياً.

امليزات البيئية و الفيزيائية: قرب املنطقة من املدينة 
السكن  و جودة  اجليدة  االنقل  ووسائل  و املواصالت 
دعم  هناك  كان  إذا  )خاصة  احمللية  الزراعة  و انتاجية 

حكومي( 
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ملخص

يوجد  ال  و لكن  متنوعني  سكان  النيرب  قرية  يسكن 
حسنوا  و قد  جيداً  منظمون  الناس  بينهم.  صراع 
و من  الشعبي  أنشطةالعمل  خالل  من  املنطقة 
ضمنها إنشاء روضة. إنهم يقومون بحملة لتحسني 
اخلدمات احلكومية مبا فيها مركز ثقافي لكن املنطقة 
أيضاً بحاجة ملرافق ترفيهية و مستوصف صحي أفضل 
و أماكن إضافية في املدارس و حتسني تعبيد الشوارع 
و هواء أنقى و حتسني شبكة الصرف الصحي. معايير 
متيل  العمل  فرص  أن  إال  نسبياً  جيدة  السكان  حياة 
معروفة  جزئي.املنطقة  بدوام  أو  موسمية  تكون  ألن 
ورش  أيضاً  و يوجد  العالية  اجلودة  ذو  الزراعي  مبنتجها 
عمل محلية احلي و لكن يضطر معظم السكان لترك 
املنطقة بحثاً عن فرص العمل.تخطيط املنطقة غير 

نظامي و لكن معايير البناء جيدة.

التاريخ

املنطقة  املطار وجتاور هذه  القرية بجوار منطقة  تقع 
أكبر مخيم لالجئني الفلسطينيني في حلب. املنطقة 
اخلصبة  بتربتها  معروفة  و قرية  زراعية  أراٍض  كانت 
و بزراعة اخلضار. األرض مملوكة بشكل خاص من قبل 
بزراعة  قاموا  الذين  و اآلخرين  القرية  في  املستقرين 
األرض  تقسيم  مت  حلب.  في  عاشوا  و لكن  األرض 
تدريجياً و بيعها بقطع كبيرة ألفراد قاموا ببناء منازل 
غير  التقسيم  جداً.  نادرة  اليد  وضع  حالة  خاصة. 
يزال تخطيط  و ال  كاِف  الشوارع  و لكن عرض  منظم 
مت  حاالً  األفضل  املنازل  بعض  موجوداً.  القدمية  القرية 
بناؤها باستخدام األموال احملولة من املغتربني باخلليج 

و ميلكها الفلسطينيني.

اجملتمع

مبا  متنوعة  أصول  للسكان  االجتماعي:  التماسك 
و األسر  األراضي  و أصحاب  األصليني  القرويني  فيها 
و الفلسطينيني من  القدمية  املدينة  انتقلت من  التي 
اخمليم اجملاور. هناك بعض الصراعات الصغيرة من حني 
و لكنها ليست ظاهرة  السكانية  اجلماعات  آلخر بني 

و العالقات االجتماعية جيدة عامًة.

بشكل  السكان  لدى  و الدخل:  االجتماعية  املنزلة 
املعيشة  و ظروف  منخفضة  دخل  مستويات  عام 
املنطقة  في  نفوذ  لديهم  و املتعلمون  سيئة  ليست 

و يأخذون أدوار قيادية في اجملتمع.

األمن و اجلرمية: ال توجد جرائم خطيرة أو مشاكل آمان 
و بإمكان النساء التنقل بحرية.

في  و تساعد  فعالة  هناك جلنة حي  اجملتمع:  تنظيم 
تنظيم أنشطة العمل الشعبي مثل تنظيف الشوارع 
و تقدمي االلتماسات إلى احلكومة و كما ينظم اجليران 
أو  أنشطة كهذه بني أنفسهم على مستوى الشارع 
البعض  اجملتمع  في  رسميني  غير  قادة  و هناك  الزقاق 
و كما  و الفعالية  التعليم  من  عالية  درجة  ذو  منهم 
يلعب اإلمام دوراً بارز في التربية الدينية و اخملتار جديد 
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و يقوم  روضة  بإقامة  السكان  قام  لقد  فّعال.  و غير 
املدرسة  في  أمية  بإجراء صفوف محو  مدرس طوعياً 

احمللية.

مشاركة النساء: النساء يشاركن بفعالية في شؤون 
بشكل  تساهم  اإلدخار  مجموعات  و لكن  اجملتمع 
يعملن  النساء  من   %50 حوالي  دخلهن.  في  صغير 
تربية  تتضمن  و التي  مؤقتة  وظائف  في  معظمهن 
احليوانات و الزراعة املوسمية و لكن أيضاً في التدريس 

و التمريض و ورش اخلياطة.

املشاكل االجتماعية السائدة: االكتظاظ و استمرار 
عادات املعيشة الريفية مثل تربية احليوانات في املنزل.

في  السكان  رغبة  األساسية:  االجتماعية  امليزات 
قدموا   ( االجتماعي  تنظيمهم  و مستوى  التعلم 
ثقافي(.  مركز  بناء  أجل  من  للحكومة  التماساً 
و مع  بعضهم  مع  اجليدة  عالقاتهم  إلى  و باإلضافة 

مخيم الالجئني اجملاور.

االقتصاد

أغلبهم  جزئي  بدوام  الرجال  معظم  يعمل  العمالة: 
في الزراعة و تربية احليوانات حيث 10% فقط موظفون 
املنطقة  ضمن  يعملون  و أقلية  العام  بالقطاع 
املدينة  في  للعمل  مسافات  يقطعون  البقية  و لكن 

باستخدام النقل العام.

ضمن  االقتصادية  األنشطة  و التجارة:  الصناعة 
في  احليوانات  و تربية  اخلياطة  ورش  تتضمن  املنطقة 
تزال  ما  فناء.  له  و معظمها  كبيرة  املنازل   ( املنزل 

املنطقة معروفة مبنتجاتها الزراعية.

املنازل  من   %85 تقريباً  باملنازل:  اخلاصة  امليزات 
قام  الوقت  مرور  مع  و لكن  أصحابها  فقط  يسكنها 
أجل  من  عامودياً  أو  أفقياً  منازلهم  بتوسيع  الناس 
تأجير جزء منها. ليس هناك حالياً أية منازل للبيع في 
و تكلفة  تقريباً  ماليني   4 400م2  ثمن  و لكن  املنطقة 
 50,000 إلى  باإلضافة  ل.س   100,000 20م2  غرفة  بناء 
أن بعض  الرغم من  و على  ل.س كرسوم غير رسمية 
منازلهم،  إلى  إضافي  طابق  بإضافة  قاموا  السكان 
إاّل أن العديد لم يقوموا بذلك بعد و لكن يودون ذلك. 
هناك جمعيات ادخار و قروض محلية منظمة من أجل 

السكن و لكنها ذات نطاق محدود جداً.

القليل  راكدة.  و العقارات  األراضي  أسواق  العقارات: 
معظم  أن  واضح  و لكنه  حتصل  البناء  أعمال  من 

السكان قد انتهوا من بناء منازلهم مؤخراً.

البطالة  معدل  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
الربح  و انخفاض مستويات  العمل  موسمية  املرتفع، 
املازوت  سعر  في  األخيرة  الزيادات  نتيجة  الزراعة  في 

الالزم ملضخات الري. 

املنازل  أسعار  يسر  األساسية:  االقتصادية  امليزات 
املدينة  إلى  اجليدة  النقل  ووسائل  و املواصالت 
ذوي  األشخاص  من  العديد  إلى  باإلضافة  تعتبرميزاتز 

اخلبرة في الزراعة و بعض الشباب ذوي املهارات.

البنية التحتية

و عدادات  وصالت  بتركيب  مؤخراً  البلدية  قامت  املاء: 
جلميع املنازل.

الشارع  في  األساسية  الشبكة  الصحي:  الصرف 
العام كافية و لكن الشوارع الثانوية تعاني من فيضان 
املنطقة  في  و خاصة  الصحي  الصرف  و انسداد 

القريبة من اجلامع.

الكهرباء: لكل منزل وصلة و عداد رسميان.

التعبيد  الشوارع سيئة  التنقل:  الشوارع و سهولة 
و غالباً ما تفيض بسبب نقص في التصريف.

إنارة الشوارع: املنطقة مضاءة بشكل جيد من قبل 
البلدية.

مشاكل البنية التحتية السائدة: عدم وجود صيانة 
تعبيد  و رداءة  السيئة  الصحي  الصرف  و شبكة 

الشوارع الرديئة.
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مكتظة  و لكنها  محلية  مدارس  هناك  املدارس: 
و آمن  سهل  الوصول  األساسية.  املرافق  إلى  و تفتقر 
و نوعية التعليم جيدة و املدرسة الثانوية تخدم أيضاً 

مخيم الالجئني الفلسطينيني.

و لكنها تقدم  هناك عيادة صحية محلية  العيادات: 
خدمة سيئة.

املساحات املفتوحة: ليس هناك مساحات مفتوحة 
للترفيه.

املكتظة  املدارس  السائدة:  اخلدمية  املشاكل 
ملعب  وجود  و عدم  الصحية  العيادة  و سوءخدمات 

لألوالد الصغار.

البيئة

و لكن  ضيقة  املنطقة  في  الشوارع  بعض  الشوارع: 
وصول املركبات ليس مشكلة و ال توجد مشكلة في 

مواقف السيارات.

املباني: تتراوح احملاضر من 400 – 500م2 و لكنه قد بدأ 
تقسيم هذه احملاضر. 80% من املنازل مؤلفة من طابق 
واحد و 20% مؤلفة من طابقان و عدد قليل مؤلف من 
ثالثة طوابق و التربة التحتية مستقرة و معايير البناء 

جيدة.

تسبب  اجملاورة  و الزيوت  االسمنت  صناعات  البيئة: 
التي  اخلالية  احملاضر  بعض  املنطقة. هناك  هواء  تلوث 

ميكن استخدامها كمرافق عامة.

الهواء  تلوث  مستوى  السائدة:  البيئية  املشاكل 
وضع  إلى  باإلضافة  األساسية  املشكلة  هو  املرتفع 

اجملرور السيء.

امليزات البيئية األساسية: معايير بناء السكن جيدة 
فرص  توفر  الصناعية  و املناطق  املدينة  من  و القرب 
ما  إذا  )خاصة  احمللي  الزراعي  احملصول  و جودة  العمل 

أعطي الدعم احلكومي(.
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تاريخ بدء االستيطان: بداية القرن العشرين
تعداد السكان: 9,000

 ملخص

على  هكتار   280 مساحة  داعل  كفر  منطقة  تغطي 
ضمها  التي  املدينة  من  الشرقي  الشمالي  الهامش 
قدمية  قرية  أساسها  التنظيمي.   2008 مخطط 
يوجد  الزراعة.  في  يعملون  يزال  ما  السكان  و معظم 
الصناعات  و بعض  املنطقة  في  الورش  من  العديد 
املنطقة  مرتفعة.  الشباب  بطالة  و لكن  احمليطة 
احلياة  في  جداً  دوراً محدوداً  النساء  و تلعب  محافظة 
و العديد  رسمية  غير  قيادة  الرجال  ميثل  العامة. 
أنشطة  خالل  من  حتسينها  مت  املنطقة  نواحي  من 
العمل الشعبي و لكن تراجعت هذه املبادرات الذاتية 
و األنشطة عندما أصبحت بلدية حلب أكثر مشاركة. 
مرافق  جيداً.  معبدة  ألرصفة  تفتقر  املنطقة  مازالت 
جيدة.  صحية  و رعاية  ثانوية  و مدرسة  ترفيهية 
للغرباء  و تزداد جاذبيتها  أراضي فارغة  املنطقة  حتتوي 
و املقاولون. جزء منها محافظ على طابع القرية القدمي 
شرعية  غير  بطريقة  اآلخر  اجلزء  تقسيم  مت  بينما 

بتخطيط نظامي أكبر.

التاريخ

تقع على الطريق إلى جبل سمعان، كانت كفر داعل 
في األصل قرية زراعية حيث كان يزرع القمح و الزيتون 
من  مملوكة  كانت  الصغيرة  املنطقة  املاشية.  و ترعى 
قبل القرويني و بعض األراضي مملوكة من قبل أشخاص 
استملكت  الحقاً  احلكومة  و لكن  بحلب  يعيشون 
حوالي نصف األراضي في املنطقة. تتألف املنطقة من 
القرية األساسية حيث املنازل ملكية خاصة و منطقة 
توسع متت تنميتها الحقاً من قبل السكان اجلدد الذين 
و بيع احملاضر حيث ليس  بتقسيم األرض  قاموا الحقاً 

لدى هذه األسر حيازة قانونية. 

اجملتمع

أسر  هم  السكان  معظم  االجتماعي:  التماسك 
اجلماعة  و من  اجملاورة  املناطق  من  األصليني  القرويني 
العرقية نفسها و لكن إدراج كفر داعل احلديث ضمن 
املنطقة  خارج  من  الناس  شجع  اإلدارية  حلب  حدود 
إلى  ينتمون  القرية  سكان  كان  إليها.  اإلنتقال  على 

قبيلتني دائماً في صراع عنيف و خّفت حّدته اآلن.

مجموعات  هناك  و الدخل:  االجتماعية  املنزلة 
ميلكون  الذين  القدم  السكان  مثل  مميزة  اجتماعية 
قطع كبيرة من األراضي و أفضل حاالً و لكن مع ذلك 

حتى األسر الفقيرة لديها معايير معيشة جيدة.

و لكنها  كبير  بشكل  آمنة  املنطقة  و اجلرمية:  األمن 
من  الشابات(  خاصة   ( النساء  مينع  مما  محافظة 
هناك  و لكن  جداً  محدودة  اجلرمية  لوحدهن.  التنقل 
و الصراعات  الثأر  على  القائمة  االعنف  أعمال  بعض 

العشائرية.

تنظيم اجملتمع: اجملتمع منظم بشكل جيد و يشارك 
في تنظيف الشارع و تقدمي التماسات للسلطات. قام 
فاجملتمع  و خمس جوامع  عيادة صحية  ببناء  السكان 
بدون  و العشيرة  اجليرة  روابط  طريق  عن  منظم 
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إدراج املنطقة في حدود حلب  منظمات رسمية. منذ 
لتحسني  البلدية  إلى  التماسات  بتقدمي  السكان  بدأ 

املنطقة و تراجعت أنشطة العمل الشعبي.

مشاركة النساء: النساء ال يشاركن في شؤون اجملتمع 
( و يشاركن فقط في  أو غير مباشر  ) بشكل مباشر 
املناسبات االجتماعية و حوالي 50% من النساء يعملن 
و فقط  معلمات  و البعض  أزواجهن  مع  احلقول  في 

النساء الفقيرات جداً يعملن في املصانع اجملاورة.

املشكلة األساسية  املشاكل االجتماعية السائدة: 
و هناك  النساء  عندها  تتزوج  التي  املبكرة  السن  هي 
أيضا حاالت مرتفعة من الزواج بني األقارب مما يؤدي إلى 
معدل مرتفع من األطفال املعوقني كما تعتبر األمية 

مشكلة اجتماعية.

االجتماعية  الروابط  األساسية:  االجتماعية  امليزات 
القوية و الهوية املشتركة و استقرار اجملتمع و القيادة 

املتفاهمة من قبل الرجال.

االقتصاد

 )%30 )تقريباً  الشبان  الرجال  من  العديد  العمالة: 
عاطلني عن العمل و هذا العدد يرتفع نتيجة االجتاهات 
في  يعملون  الرجال  من  و العديد  العاملية  االقتصادية 
الورش كنجارين أو قطاعي حجر و البعض يعملون في 
صناعات ) األلبان و جتهيز األغذية و قص الرخام و مواد 

البناء( منطقة املنصورة اجملاورة.

تعمل معظم  داعل  كفر  و التجارة: ضمن  الصناعة 
الورش بالنجارة و قص احلجر باإلضافة لتجهيز األغذية 
و تصنيع مواد البناء و بعض هذه الورش توظف النساء 

باإلضافة للرجال. 

السكان  من   )%90 )تقريباً  األغلبية  املنزلية:  امليزات 
هم مالكو املنازل و لكن املنطقة أصبحت أكثر جاذبية 
العقارات  باالرتفاع.  بدأ  قد  املستأجرين  و عدد  للغرباء 
قرب الشوارع الرئيسية أغلى و لكن هناك القليل من 
شراء  اجلدد  السكان  يفضل  حيث  السوق  في  املنازل 
أراضي لتنميتها بأنفسهم. ثمن محضر 100م2 بأوراق 
قانونية 1 مليون ل.س ) نصف هذا إذا كان بدون أوراق 
من 1,000  انخفض مؤخراً  السعر قد  و لكن  قانونية( 
ل.س إلى 700 ل.س للمتر املربع و كلفة بناء املتر املربع 
رسوم  ل.س   100,000 إلى  باإلضافة  ل.س   2,500 هي 
العقار  يكن  لم  إذا  سقف  لكل  رسمية  غير  إضافية 

مسجل قانونياً.

طوابق  السكان  من  العديد  أضاف  لقد  العقارات: 
إضافية إلى عقاراتهم و تغطي القروض الغير رسمية 
ضمن اجليران و األقارب كلفة البناء عوضاً عن مصادر 
التمويل الرسمية. املنطقة ماتزال مثيرة جداً الهتمام 
رخص  غياب  احملاضر.  تنمية  تتم  و مازالت  املتعهدين 

البناء القانونية لم يوقف أعمال البناء.

املتفاقمة  البطالة  السائدة:  االقتصادية  املشاكل 
و التي  حلب  في  البناء  أعمال  و تباطؤ  الركود  بسبب 

يعتمد عليها العديد من األشخاص في كفر داعل.

داعل:  كفر  في  األساسية  االقتصادية  امليزات 
نظراً  املستقبلية  للتنمية  جيدة  إمكانية  للمنطقة 
املواصالت  وتوفر  العقارات  أسعار  و يسر  ملوقعها 
ووسائل النقل اجليدة إلى املدينة ومتيزها مبستوى عاٍل 

من اخلدمات وكونها من أهم مناطق التوسع.

البنية التحتية

املاء: جميع املنازل موصولة بشبكة املياه.

الصرف الصحي: يتم حالياً متديد شبكة صرف صحي 
في املنطقة من قبل السلطات.

 الكهرباء: لدى كل منزل متديد و عداد.

الشوارع  التنقل)الوصول(:  و امكانية  الشوارع 
أدت  احلالية  الصحي  الصرف  تركيب  و أعمال  معبدة 
إلى تدهور األوضاع)بشكل مؤقت(. و الشوارع الثانوية 

أغلبها غير معبد.

مضاءة  الشوارع  أن  من  الرغم  على  الشوارع:  إنارة 
الشبكة  بصيانة  تقوم  ال  البلدية  أن  إال  جيد  بشكل 

دورياً.

داعل:  كفر  في  السائدة  التحتية  البنية  مشاكل 
مشكلة  الضيقة  و الشوارع  السيء  التخطيط 
التي تسبب األمراض  و الوادي اجملاور ملوث مبياه راكدة 

في كفر داعل.
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املدارس: هناك مدرسة ابتدائية في املنطقة و الوصول 
إليها آمن و لكن مستوى التعليم سيئ، لذلك يدفع 
أجل  من  اخلاصة  للدروس  اإلضافية  الرسوم  األهالي 

أوالدهم و ال توجد مدرسة ثانوية في املنطقة.

مستوصف  هناك  و العيادات:  الصحية  اخلدمات 
خدمة  و يقدم  يومياً  لساعتني  يفتح  و لكن  محلي 
خدمات  هناك  ليس  املثال  سبيل  على  جداً.  محدودة 

للكبار بالسن و املعوقني.

الساحات العامة و األراضي املكشوفة: هناك بعض 
و لكنها  األسر  قبل  من  اململوكة  املكشوفة  األراضي 

مربوطة باملصانع أو تتم زراعتها.

املشاكل اخلدمية السائدة: الشكاوي األساسية هي 
عدم وجود مدارس ثانوية و مساعدات لذوي االحتياجات 
االجتماعية  الدعم  مجموعات  و غياب  اخلاصة 

و املنظمات الغير حكومية في املنطقة.

البيئة

الشوارع: على الرغم من أن بعض الشوارع ضيقة إال 
أنها ال تعتبر خطيرة و ال يوجد مشاكل مرورية أو في 

مواقف السيارات.

و لكنها  140-150م2  احملاضر  مساحات  كانت  املباني: 
اآلن مقسمة إلى وسطياً 75م2. 50% من املنازل مؤلفة 
من طابق واحد و 40% مؤلفة من طابقني و 10% مؤلفة 

من ثالثة طوابق.

و بإمكانها  إنشائياً  مستقرة  التربة  البيئي:  الوضع 
حتمل مباني مرتفعة و معايير البناء جيدة و اجلزء القدمي 
تزال بعض  القرية محافظ عليه بشكل جيد. ما  من 
و املنطقة  جذابة  الطبيعية  و املناظر  خالية  احملاضر 

نظيفة و ال تعاني من تلوث الهواء الصناعي.

قبل  من  املسبب  التلوث  السائدة:  البيئية  املشاكل 
املياه الراكدة في الوادي اجملاور تعتبر مشكلة.

اجليدة  البناء  معايير  األساسية:  البيئية  امليزات 
و أسواقها  املدينة  من  و القرب  مستقرة  حتتية  و تربة 
و من منطقة املنصورة الصناعية ) حيث فرص العمل 

املستقبلية( و وسائل النقل اجليدة.
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124 تصنيفات سريعة ملناطق اخملالفات

إرشادات و مؤشرات

ح=حوارات     م=مشاهدات

ملوقع1 املوقع على اخلريطةا

قد يكون للمنطقة اخملالفة مناطق فرعية خملتلف املؤشرات مثل جودة التخطيط والبناء و التنظيم االجتماعي و األصول 
العرقية و استخدام األرض الخ…

ملنطقة2 خريطة التخطيط إذا توفرت ,مظهرة املناطق الفرعية إذا دعت احلاجةا

السكان3 إحصاء )أو من دراسة(تعداد 

اإلجمالية4  الكثافة 

يخ5 ر لتا    ا

االستيطان5.1    تاريخ 

التنمية5.2  حأ. من كانوا املالكني )خاصة , عامة(عملية 

 حب.استخدام األرض األساسي)زراعي , نفايات ,مرفق عام الخ…(

 حج.هل مت شراء أم استيطان األرض ) مستوطنني / متعهدين(

 ح , مد.هل مت تقسيم األرض احترافياً   

االجتماعي6    التصنيف 

األصل6.1  / العرق   حأ. هل هناك جماعات أو منظمات اجتماعية بارزةخليط 

حب.هل هناك صراعات جماعية هامة

الدخل6.2  / االجتماعية  حجم و حالة املباني , السيارات , املالبس ,الخ…مأ. ترتيب الغنى الظاهر )1-3( باملقارنة مع املناطق اخملالفة األخرىاملنزلة 

فقط هامة إذا ذات حجم أو نفوذ كبير                                                                                                      )صور(ح , مب.هل هناك مجموعات أغنى أو أكثر نفوذاً 

اجلرمية6.3  & الشخصي  السرقات من املنازل , اجلرائم الصغيرة , أمان الشابات في الشوارعحأ. هل املنطقة آمنة بشكل عاماآلمان 

جتارة اخملدراتحب.هل هناك جرمية منظمة في املنطقة

اجملتمع6.4 األعمال العامة التطوعية , تنظيف الشارع الخ…ح , مأ. هل هناك شعور باجملتمع / التضامن العامتنظيم 

ماذا يفعلون ,إلى أي مدى قوتهمحب. هل هناك مجموعات اجتماعية / جمعيات منظمة

 حج. أهمية و تأثير اخملتار , اإلمام و املسؤولني

من هم, إلى أي مدى هم محترمون , ماهي العالقة باخملتار الخ…حد. القادة الغير رسميني

التطوعي6.5 مثل الصرف الصحي , تعبيد الشارع, كيف مت تنظيمها , كيف مت دفع ثمنهاحأ. ما هي األعمال اجلماعية التي مت القيام بهاالعمل 

حب. هل هناك إحساس عام باالعتماد على النفس أو " وزارة اإلسكان يجب أن تقوم بها"

النساء6.6  حأ. هل تشارك النساء في شؤون اجملتمعمشاركة 
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 حب.هل لدى النساء منظمات / فئات إجتماعية

موظفات / عمل حر في املنزل / تذهنب إلى العمل خارجاًحج.هل تعمل العديد من النساء؟  

االجتماعية املشاكل   ح أكبر 

االجتماعية  األصول   / اإلمكانيات   حأكبر 

االقتصادي7    التصنيف 

لة7.1 لعما وظيفة دائمة , دوام جزئي , عمل حر , عاطلني عن العملحأ. هل يعمل معظم الرجال في وظائف ثابتة؟ا

يعملون في املناطق اخملالفة , في املناطق اجملاورة , يستقلون وسائط النقل للذهاب للعملحب.هل يعمل أغلب الناس محلياً أم يعملون في مناطق أخرى من املدينة؟  

و التجارة7.2 ورش و مصانع صغيرة , صناعات ملوثةمأ.مدى انتشار الصناعة في املناطق اخملالفةالصناعة 

تزويد األسواق خارج املناطق اخملالفة مب. االختصاص بتجارة التجزئة و اجلملة

املنزلية7.3  حأ. املالكون / املستأجروناألصول 

 حب. قيمة املنازل

 حج.كلفة البناء

هل يدفعون للرخص أم يخاطرون , كم يجب أن يدفع؟ح , مد.هل تقوم العديد من األسر بتوسيع منازلها؟

عدد أعضاء كبير أم صغير , حصة اإلدخار األسبوعيةحه.منظمات القروض و اإلدخار

العقارات7.4  حأ. هل يتم بيع و شراء العديد من املنازل؟مبيعات 

 حب. هل أسعار املنازل ترتفع / تنخفض؟

من قبل من, كلفة الرخصة للبناء و األستراتيجيات األخرى؟ح , مج. هل تتم تنمية محاضر جديدة؟  

االقتصادية املشاكل   ح , م أكبر 

االقتصادية  األصول   / اإلمكانيات   ح , مأكبر 

التحتية8    البنية 

وصالت رسمية أم منفذة من قبل األسرحنسبة املنازل املوصولةاملاء8.1

الصحي8.2 وصالت رسمية أم منفذة من قبل األسرحنسبة املنازل بصرف صحي مائيالصرف 

ء8.3 با لكهر  حنسبة املنازل املزودة بوصالت و عدادات رسميةا

منفذة من قبل وزارة اإلسكان أم من قبل اجملتمعح , ممدى التعبيدالشوارع8.4

الشارع8.5  ممداهاإنارة 

التحتية  البنية  مشاكل   ح , م أكبر 
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   اخلدمات9

حأ. هل هناك عدد أماكن كافية في مناطق اخملالفات و محيطها؟ املدارس9.1

 حب.هل الوصول إلى املدرسة آمن لألطفال الصغار و الفتيات؟

 حج.هل جودة التعليم كافية؟

دات9.2 لعيا حأ. هل هناك وصول سهل إلى العيادات؟ ا

حب. هل اخلدمة كافية؟

األخرى9.3 االجتماعية    ?اخلدمات 

املفتوحة9.4 )صور(مأ.مداها و حالتها و كيف تستخدماملساحات 

 حب.من ميتلكها , هل من املتوقع أن يتم بيعها من أجل التنمية؟

ملاذا سوف تستخدم , من قبل من ) األطفال , الشباب , الكبار(؟حج. هل هناك حاجة معتبرة ملساحات عامة مفتوحة )املزيد(؟

االجتماعية  اخلدمة  مشاكل   ح , م أكبر 

و التخطيط10 التنمية  ضبط 

خطر في الهروب من احلريق ,غير مطابقة للقوانني بشكل خطير                                                               )صور(مأ. هل هناك العديد من الشوارع الضيقة بشكل خطر؟الشوارع10.1

)صور(ح , مب. هل االزدحام املروري مشكلة خطيرة؟

مج. هل مواقف السيارات مشكلة؟

ني10.2 ملبا  ح , مأ. مساحات احملاضر الغالبةا

)صور(مب.توزع ارتفاع املباني ) متضمنة اجلدران بدون اسقفة(

النظرة العامة ,معدل انتشار املباني الغير آمنة بشكل واضحمج. معايير البناء

األرض10.3 درجة اخلطورة )نقل مستعجل من أجل الصحة و األمان(                                                                            )صور(ح , مأ. التلوث و الصناعات الغير مقبولة الخ…استخدام 

ح , مب.األرض الالنامية التي ميكن استخدامها للمرافق العامة
من ميتلكها, ملاذا لم تتم تنميتها بعد؟                                                                                                        

)صور(

الكبرى البيئية   / العمرانية   ح , ماملشاكل 

األساسية  العمرانية  و األصول   ح , م اإلمكانيات 
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