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 مراكز مدن في العشوائي السكن ومشكلة السكاني النمو

  2010 – 1981 أعوام بين السورية المحافظات
 

  

  *الربداوي قاسم  الدكتور

  

  ملخصال
نالرئيسي ينالسبب المأوى لتأمين المتزايدة والحاجة الكبير السكاني النمو يعد 

والسيما  السورية، المحافظات مراكز مدن منها تعاني التي العشوائي السكن لظاهرة

إلى  ونظراً المشكالت، من العديد نشوء ذلك عن ونجم ،2010 – 1981 عواماأل بين

 لهذه الحلول إيجاد وضرورة الحياة، جوانب مختلف في وتأثيره الموضوع هذا أهمية

 وأهدافه، وأهميته، البحث، مشكلة دراسته تضمنت سورية، في المهمة المشكالت

 فيه، المؤثرة والعوامل المحافظات مراكز ومدن سورية سكان عدد وتطور ومناهجه،

 فيها، العشوائي السكن مناطق وتوزع المدن، تلك إلى الوافدة الهجرة وأسباب

 والخدمية والعمرانية السكانية وخصائصها تشكلها، وأسباب سكانها، ونسبة ومساحتها

 المترتبة النتائج ثم ،تحليلية دراسة خالل من ومشكالتها واالقتصادية، واالجتماعية

 مجال في وخاصة باستمرار، تتفاقم التي لها والمقترحات والحلول الظاهرة تلك على

 هذه تخطيط ثم. البيئة وتلوث الصحي والمجال والخدمات واإلسكان، السكاني، النمو

  .السكن وهي ،أساسية لحاجة نظامية غير تلبية هي التي ومعالجتها الظاهرة

  
 

                                                            
   جامعة دمشق- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-قسم الجغرافية  *
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  :مقدمة
 كبيراً، سكانياً تزايداً خاصة المحافظات مراكز ومدن عامة السورية مدنال شهدت

 العشوائي السكن ظاهرة إلى أدى الذي 2010 – 1981 بين الممتدة السنوات خالل

 العديد نشأت لهذا الريف، أنحاء من الوافدة والهجرة للسكان، الطبيعي لنمو نتيجة فيها،

 العشوائي السكن مشكلة وخاصة السكنية،و واالجتماعية االقتصادية المشكالت من

 العديد بدورها فرزت التي المدن تلك منها تعاني التي السكنية المخالفات حجم وزيادة

 دراسة خالل من البحث هذا تضمنها يتال المختلفة والمشكالت الخانقة، األزمات من

 دراسة لىع البحث هذا شتملا إذ الظاهرة، تلك واقع على لالطالع للباحث، ميدانية

 والمدن سورية سكان عدد وتطور ومناهجه، وأهدافه، وأهميته، لمشكلته، وتشخيص

 السكاني التزايد وتأثير ذلك على المترتبة النتائج ثم فيه، المؤثرة والعوامل المركزية،

  .ومشكالتها العشوائي السكن مناطق خصائص ودراسة الظاهرة، تلك استمرارية في

 تنمية لتحقيق المشكالت لتلك والحلول لمقترحاتا بوضع البحث هذا ويتوج

  .ومستدامة متوازنة واقتصادية وعمرانية سكانية

  : البحث مشكلة
 نشوءإلى  أدى سورية في الكبير السكاني النمو أن في البحث مشكلة تكمن

 لبحثا استدعى وهذا المحافظات، مراكز والسيما المدن في السكان أعداد تزايد ظاهرة

 والعامة، الخاصة الظروف من مجموعة بسبب نظامي، غير بشكل ولو السكن، عن

 ألن وذلك التوسع، سريعة عشوائية، سكنية ومناطق أحياء نشوء نتيجتها من وكان

 البناء مواد بسبب السالمة، إلى وتفتقد اإلنشاء وسهلة التكاليف، قليلة مساكنها

 والسيما بالمدن المحيطة راضياأل حساب على ُيبنَى منها كثير وكان فيها، المستخدمة

 المدن، في العمراني والتخطيط االقتصادية الجوانب في سلباً يؤثر مما الزراعية،

 كثير حدوث في تسببت عشوائية، سكنية تجمعات نشأت حيث أطرافها، في وخاصة

  .واألزمات المشكالت من
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  :البحث أهمية
 مختلف منها تعاني ةمشكل يطرح ألنه وذلك كبيرة بأهمية البحث هذا يتمتع

 المحافظات، مراكز مدن والسيما والقرى، والبلدان المدن في السكانية، التجمعات

 يعالج كونه أهميته وتأتي ،)1(الترييف وظاهرة السكاني االكتظاظ بؤرة تمثل هاوصفب

 دراسة خالل من .لحلها المتخذة لإلجراءات جدوى دون استمرارها طال مشكلة

 الدراسة هذه بنتائج المعنية والوزارات المؤسسات تزويد يمكنو علمية، تحليلية

  .أمكن إن العتمادها

  :البحث أهداف
  :وهما هدفان للبحث

 السكن ألحياء والسكني السكاني الواقع دراسة في يتمثل: الخاص الهدف – 1

 المدن تلك تعانيه وما المحافظات، في المركزية المدن مختلف في العشوائي

 نتيجة كان سواء وأسبابها للمساكن، العشوائي التوسع مشكلة راءج من واألحياء

 أنها والسيما. لحلها المقترحات ووضع الداخلية، الهجرة أو للسكان الطبيعي للنمو

  .مضت سنة 50 نحو تمتد التي الماضية العقود خالل تراكمت

 قضايا جةلمعال واالجتماعية االقتصادية الخطط وضع في اإلسهام: العام الهدف – 2

  .مهمة تنموية

  :البحث مناهج
  :وهي ،البحث إعداد في المهمة المناهج من العديد على الباحث اعتمد

 والسكني السكاني للواقع تحليلية دراسة خالل من االستنتاجي التحليلي المنهج – 1

  .الظاهرة لتلك

                                                            
مفهوم يقصد به زيادة عدد السكان الريفيين في مناطق وأحياء السكن العشوائي في مدن : الترييف) 1(

 .مراكز المحافظات وحولها، بسبب هجرتهم إليها من أنحاء الريف السوري
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 ،اكنأم عدة في العشوائي السكن ظاهرة بدراسة يتسم الذي: اإلقليمي المنهج – 2

  .المحافظات مراكز مدن وهي

 الجهات عن الصادرة اإلحصائية البيانات على يعتمد الذي :اإلحصائي المنهج – 3

 واإلحصائيات البيانات تمثيل أجل من الكارتوغرافي األسلوب فضالً عن الرسمية

 الميدانية الدراسة نتائج وكذلك ،للبحث والضرورية الالزمة المصورات وإعداد

  .2010 عام العشوائي، السكن مناطق من للعديد

 :سورية في السكاني الوضع - أوالً
 أعداد في كبيراً تطوراً هناك أنإلى  البيانات تشير) 1(:وتطوره السكان حجم -1

 النمو معدالت ارتفاع بسب ،)2(2010 عام وحتى 1947 عام منذ حصل قد السكان

 وتشجيع الوفيات، وانخفاض الوالدات، نسبة زيادة عن الناجم للسكان، الطبيعي

 كلّها المدن سكان نسبة زيادة إلى بدوره أدى الذي الصحي الوضع وتحسين اإلنجاب،

  .سورية سكان من% 66,94 بلغت التي

 1960 وعام نسمة، مليون) 3( 3 نحو 1947 عام سورية سكان عدد بلغ فقد

 السابقة لألسباب ،%33,33 قدرها بزيادة نسمة، مليون 4,565 إلى العدد وصل

 وبلغ ،1960 – 1947 عامي بين باأللف، 32,8 السكاني النمو معدل كان ِإذْ الذكر،

 ،%27,59 نسبتها تبلغ سكانية بزيادة نسمة، مليون 6,305 / 1970 عام السكان عدد

 األولى أن السابقتين، الزيادتين نسب بين التباين وسبب ، نفسهاأعاله المذكورة لألسباب

                                                            
البيانات اإلحصائية الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء، من خالل : المصدر) 1(

 .يوضح ذلك) 1(عات اإلحصائية الموثقة في هذا البحث والجدول رقم المجمو

 وهذا ال يعني أن النمو السكاني سوف 2010–1981إن اإلطار الزمني لهذا البحث هو بين أعوام ) 2(

 يتوقف؟

 .16ص – 1948السنة األولى عام – المجموعة اإلحصائية السورية –المكتب المركزي لإلحصاء ) 3(
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فضالً  الثانية، الزيادة ةمد من أطول ةمد خالل تراكمت 1960 – 1947 أعوام بين

   .ذلك يوضح) 1 (رقم والجدول .للسكان الطبيعي النمو معدل في طفيف اختالف عن

باأللف، 33 للسكان الطبيعي النمو معدل بلغ فقد 1981 – 1970 عامي بين اأم 

 إلى السكان ددع ووصل ،%30,30 إلى السكانية الزيادة نسبة الرتفاع أدى مما

  . نفسهاالذكر السابقة ألسبابل ،1981 عام نسمة مليون 9,046

السكانية الزيادة نسبة بلغت فقد 1994 عام في اأم) population increase (

 النمو معدل أن مع سنة، 13 مدى على السكانية الزيادة تلك تراكم بسبب وذلك ،34%

 مليون 13,782 إلى السكان عدد ووصل باأللف، 27 إلى انخفض قد للسكان  الطبيعي

 ومع األسرة، حجم وتخطيط السكانية الخصوبة ضبط وسائل اتباع بسبب وكذلك نسمة،

 مليون 17,793/ 2004 عام العدد بلغ ِإذْ كبير بشكل السكاني التزايد استمر ذلك

 % 8,2 قدرها نسبة وبزيادة باأللف، 24 إلى انخفض السكاني النمو ومعدل نسمة،

 ،)1(األسرة حجم تخطيط إجراءات الستمرار وذلك ،2000 عام عليه كانت مالى ع

 التزايد بأن يعني ال للسكان الطبيعي النمو معدل انخفاض أن بالذكر الجدير ومن

 تطور نسبة انخفاض يفسر ما وهذا تنخفض، سوف وتيرته إن بل يحدث لن السكاني

 من النمو معدل انخفاض بببس% 22,54 إلى 2004 – 1994 أعوام بين السكان عدد

  .باأللف 24 إلى باأللف 27

وصل ِإذْ% 24,66 إلى القطر في النسبة تلك ازدادت فقد 2010 عام في اأم 

 هذه وسبب ،)2(باأللف 27 قدره نمو بمعدل نسمة، مليون 23,695 إلى السكان عدد

، 2004 عام نذم جهة من للسكان الطبيعي النمو معدل ارتفاع الكبيرة السكانية الزيادة

  لعام السكان عدد تحديد في المدنية األحوال سجالت اعتماد ثانية جهة منو

2010 / 2011.  

                                                            
 .يم األسرة السوريةجمعية تنظ) 1(

 .29ص / 2010األمم المتحدة، المجموعة اإلحصائية، نيويورك، عام ) 2(
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 نسمة، مليون 33,766 / 2025 عام سورية سكان عدد يبلغ أن الباحث ويتوقع

 Rate of( الطبيعي النمو معدل على اعتماداً .نسمة مليون 56,558 / 2050 وعام

natural increase() 1( باأللف 27 لسكانل.  

  )2 - 1 (رقم والشكل) 1 (رقم الجدول ذلك ويوضح

  )1 (رقم الجدول

  بالماليين 2050 – 1947 أعوام بين سورية سكان عدد تطور
 للسكان الطبيعي النمو معدل السكان عدد السنة

 باأللف
 السكاني التزايد نسبة

  %المئوية
1947 3,043,31 - - 
1960 4,565 32,8 33,33%  
1970 6,305 33,6 27,59% 
1981 9,046 33 30,30% 
1994 13,782 27 34% 
2000 16,320 27 15,55% 
2004 17,793 24 8,2% 
2010 23,695 27 24,66% 
2011 24,504 27 3,61% 
2025 33,766 27 27,42% 
2050 56,558 27 40,29% 

   :المصدر
  :سورية في لإلحصاء المركزي المكتب: أوالً

  .16 ص األولى، السنة – 1948 السورية اإلحصائية موعةالمج - 1

  .60 ص – 1985 – 1984 لعام السورية اإلحصائية المجموعة – 2

  .68 – 64 – 62 ص/ 2005 لعام السورية اإلحصائية المجموعة – 3

  .32 ص والستون الرابع اإلصدار ،2011 لعام السورية اإلحصائية المجموعة – 4

  .29 ص ،2010 نيويورك، اإلحصائية، المجموعة ،المتحدة األمم :ثانياً

 ،2050/ 2025 عام سورية سكان لعدد) population prospects) (السكانية التوقعات (الباحث تقدير :ثالثاً

  .باأللف 27 للسكان الطبيعي النمو معدل أساس على

                                                            
 107، ص2009 العدد الثاني عشر – ة لغرب آسي–األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية ) 1(
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  2050 – 1947 أعوام بين سورية سكان عدد تطور) 1 (رقم الشكل

  
  )1 (رقم لجدولإلى ا استناداً ثالباح عمل من

  2010- 1960 أعوام بين سورية في السكاني النمو معدالت تطور) 2 (رقم الشكل

  

 معدل النمو السكاني

   
  السنوات

  )1 (رقم لجدولإلى ا استناداً الباحث عمل من
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  :فيه المؤثرة والعوامل المحافظات مراكز مدن سكان عدد تطور – 2

 1981 أعوام بين سكانها عدد في تطوراً السورية المحافظات مراكز مدن شهدت

 من % 40,1 قدرها بنسبة أي نسمة، 3,3 سكانها عدد بلغ 1981 عام ففي ،2010 –

 للسكان، الطبيعي النمو بسبب نسمة، مليون 9,046 آنذاك البالغ سورية سكان مجموع

 ،)1(مدينة 67 ددهاع كان فقد عام بشكل المدن عدد اأم المدن، تلك إلى الوافدة والهجرة

 مدناً دتع التي المناطق مراكز فضالً عن نسمة، ألف 20 منها لكل الوسيط والحجم

  . )2( 2011 لعام 107 برقم والمعدل به المعمول المحلية اإلدارة قانون حسبب

 نسمة، مليون 5,5 إلى المحافظات مراكز مدن سكان عدد وصل 1990 عام وفي

 عام عليه كانت مالى ع% 40,28 قدرها وبنسبة نسمة مليون 2,2 قدرها بزيادة أي

 إلى سكانها عدد وصل فقد 2004 عام في اأم ، نفسهاالذكر السابقة ألسبابل 1981

 أن المتوقع ومن ،%60,77 نسبة إلى سكانها ازداد 2010 عام وفي نسمة، مليون 6,2

 38,1 اعدده ليصبح% 40 بمقدار/ 2050 – 2025 عامي بين سكانها عدد يزداد

 من األكبر العدد على استحوذت التي دمشق مدينة مقدمتها في ويأتي نسمة، مليون

 قرابةو القطر، سكان من% 12,29 1981 عام نسبتها تبلغ كانت التي السكان

 بالنسبة فقط النسبة هذه حسبت وقد السورية، المدن تلك سكان مجموع من% 33,51

  .المدنية لاألحو سجالت في نيالمسجل دمشق سكانإلى 

بزيادة أي% 20,38 قدرها نسبة السكانية الزيادة بلغت فقد 1990 عام في اأم 

 يفوقحين  في المدني، السجل دوائر في المسجلون وهم نسمة،/ 284886 /قدرها

 359704 منهم نسمة،/ 644590 /قرابةب عددهم ويقدر بكثير، ذلك الحقيقي العدد

 الجهاز على وتحتوي العاصمة هاألنَّ ،%61,38 نسبتهم وتبلغ وافدة، هجرة نسمة

                                                            
 .56، ص 1985 – 1984المجموعة اإلحصائية السورية لعام . المكتب المركزي لإلحصاء) 1(

 .1980، والمعمول به منذ عام 23/8/2011 تاريخ 107 قانون اإلدارة المحلية المعدل برقم )2(
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 المهمة المدينة وهي سورية، في األول والتعليمي واالقتصادي واإلداري الحكومي

  .)2 (رقم الجدول ذلك حويوض السورية، المدن بين سكانياً

وهم نسمة مليون 1,5 من أكثر إلى سكانها عدد وصل فقد 2004 عام في اأم 

 مليون 6 قرابةب 2010 عام الواقعي سكانها عدد قدري في حين فقط، المسجلون

 24,5 عددهم البالغ سورية سكان من% 25 قدرها نسبة على تحتوي وهي ،)1(نسمة

  .)2(نسمة مليون

 نسمة، 8,340000/ 2025 عام دمشق مدينة سكان عدد يبلغ أن المتوقع ومن

 استمرار ببسب% 40,29 قدرها بزيادة أي نسمة، مليون 13,965500/ 2050 وعام

 لمدينة األهمية واستمرار باأللف 27 يبلغ الذي الحالي بمعدله للسكان، الطبيعي النمو

  .دمشق

 وحرستا، دوما مثل ،)3(مدينة 25 على تحتوي فإنها :دمشق ريف محافظة اأمَّ

 مركز هي دوما مدينة عد يمكن ولكن وغيرها، وداريا وقطنا األسود، والحجر

 للمحافظة المركزية الحكومية والدوائر المؤسسات من لعديدا وجود بسبب المحافظة،

 نسمة، 66029/ 1990 وعام نسمة، 51337/ 1981 عام سكانها عدد بلغ وقد فيها،

 إلى/ 2010 عامارتفع و نسمة ،110893 / 2004 وعام ،%22,25 قدرها بزيادة

                                                            
وهو عدد يزيد على المسجلين في دوائر األحوال المدنية، إذ يقدر عدد / 2010تقدير الباحث عام ) 1(

اية  نسمة، وتم ذلك التقدير بطريقة رياضية واضحة في نه3,944,939 قرابةالمهاجرين إلى دمشق ب

 سنة، ومن ضمنهم النازحون السوريون من الجوالن عام 50 قرابةوعددهم تراكم منذ ) 4(الجدول رقم 

  . في أعقاب العدوان الصهيوني1967

 / 1981 وجود العديد من الجنسيات األخرى المقيمة، مثل الفلسطينيين الذين بلغ عددهم عام فضالً عن

 . نسمة331553/ 2010 نسمة، عام 221756

نقالً عن سجالت . 32 اإلصدار الرابع والستون، ص 2011 المجموعة اإلحصائية السورية لعام )2(

 .األحوال المدنية

 .2004المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية لمحافظة ريف دمشق عام ) 3(
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 إليها ةالوافد والهجرة الطبيعي النمو بسبب% 69,44 قدرها بزيادة نسمة 360000

 والمحيطة دمشق، ريف لمحافظة تابعة مدن لتْقِبواستُ ،الذكر السابقة أهميتهاإلى  نظراً

 من اآلالف مئات وحرستا وداريا، زينب، والسيدة األسود، الحجر مثل دمشق بمدينة

 حول عمرانياً حزاماً لتشكل العشوائي السكن مناطق في اإلقامة بهدف المهاجرين

 يسمى ما تكون التي بها المحيطة الزراعية األراضي حساب لىع وذلك ،دمشق مدينة

 ."الكبرى دمشق"

 نسمة، 985413/ 1981 عام سكانها عدد بلغ فقد :حلب مدينةإلى  بالنسبة اأمَّ

  . %38,67 قدرها بزيادة نسمة، مليون 1,607 إلى / 1990 عام عددهم ووصل

 مدن أكبر تمثل هافوصب نسمة، مليون 3 نحو إلى العدد وصل 2010 عامفي و 

 جعلها مما حضرياً، المهيمنة المدينة وهي سورية، في والشرقية الشمالية المحافظات

 والحسكة الزور ودير إدلب مثل وسكانها، المحافظات لتلك اًكبير استقطاب مركز

 تبلغ إدلب مدينة على حلب لمدينة الحضرية الهيمنة درجة أن تبين إذ ،)1(والرقة

                                                            
من حيث . ذكر مدينة حلب المدينة المهيمنة حضرياً بين تلك المدن السابقة الدتع: تقدير الباحث) 1(

 درجة وقد ِقيستْ ،التجارية والصناعية والسيماالحجم السكاني واألهمية الثقافية واإلدارية واالقتصادية 

  : اآلتيةوفق المعادلة : الهيمنة الحضرية

  .4,37 =   عدد سكان المدينة األولى في اإلقليم الجغرافيP1 –أ 

    P2في اإلقليم الجغرافي عدد سكان المدينة الثانية .  

  لمدن الثانية والثالثة والرابعةإلى المدينة األولى بالنسبة إلى ا درجة الهيئة الحضرية بالنسبة ُحِسبتْ –ب 

  = 1,26.  
P1 -مدينة حلب .  
P2 -إدلب .  
P3 -الحسكة .  
P4 -دير الزور .  
P5 -الرقة . 
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 1,26 الزور ودير الحسكة مدن على الحضرية لهيمنتها درجة، 2,31و درجة،/ 4,37

  .والرقة والحسكة الزور ودير إدلب مدن على هيمنتهاإلى  بالنسبة درجة

1990 وعام نسمة، 346871/ 1981 عام سكانها عدد بلغ فقد حمص مدينة اأم 

  ان،للسك الطبيعية الزيادة بسبب وذلك ،%41,50 قدرها بزيادة نسمة، 593000

 الوسط في استراتيجياً وموقعاً مهماً، وثقافياً وإدارياً صناعياً مركزاً تشكل وكونها

 عدد وقدر المهاجرين، من كبيرة نسبة تستقطب جعلها هكلّ ذلك السوري، الغربي

 نسمة، 1,1 إلى تقريباً العدد وصل 2010 وعام نسمة، 652609/ 2004 عام سكانها

      إلى 2025 عام سكانها عدد يصل أن المتوقع منو ،%64,64 قدرها نسبة بزيادة

 ألسبابل % 38,46 قدرها بنسبة/ 2050 وعام ، %28,82 قدرها بزيادة نسمة، 1,6

  . نفسهاالذكر السابقة

 وعام نسمة، 177208/ 1981 عام سكانها عدد بلغ التي :حماه مدينة تأتي ثم

 ،نسمة 312994 /2004 وعام ،%46,30 قدرها بزيادة نسمة، 330000 – 1990

 النمو بسبب% 29,97 قدرها بزيادة نسمة 885380 إلى العدد وصل 2010 عام وفي

 وبزيادة ،)1(السلمية مثل المحافظة في مناطق عدة من الوافدة والهجرة للسكان الطبيعي

 2050 عام وفي. 2010 عام عليه كانت مالى ع 2025 عام% 28,82 قدرها متوقعة

  .سابقاً المذكورة لألسباب % 40,29 رابةقب تقدر متوقعة بزيادة

 نسمة 196791/ 1981 عام سكانها عدد بلغ فقد :الالذقية مدينةإلى  وبالنسبة

 1990 عامفي و المنطقة، في هماًم تعليمياً وثقافياً وتجارياً إدارياً مركزاً هاوصفب

 بلغ / 2004 عام وفي % 37,52 قدرها، بزيادة نسمة، ألف 315 إلى العدد وصل

 بلغت نسبة بزيادة ،/2010 عام نسمة 548058 مقابل نسمة،/ 383786 /سكانها عدد

/ 2025 عام سكانها عدد يصل أن المتوقع ومن سابقاً، المذكورة لألسباب % 66,74

                                                            
 .80ص / 2004تصادية واالجتماعية، نشر الباحث عام  والتحوالت االقةقاسم الربداوي، سوري) 1(
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 ،%40,29 قدرها بزيادة نسمة، مليون 1,2 إلى/ 2050 وعام نسمة، 770021 إلى

 الرئيسة، الساحلية المدينة كونها الالذقية لمدينة السكانية الزيادات تلك تفسير ويمكن

 لمدنإلى ا بالنسبة% 68,18 تساوي نسبتها فإن الساحلية طرطوس مدينةب وبالمقارنة

 المؤسسات على تحتوي ِإذْ حجماً، أكثر هاوصفب استقطاباً أكثر فإنها ومن ثَم الساحلية،

  .للسكان الطبيعي لنمو عن افضالً المنطقة، في الرئيسة واالقتصادية والثقافية التعليمية

 إلى/ 1981 عام سكانها عدد وصل فقد :الزور دير مدينةإلى  بالنسبة اأمَّ

 ،%70,76 قدرها بزيادة نسمة، 315000 إلى قرابة/ 1990 عامفي و نسمة، 92091

 إلى العدد وصل 2004 عامفي و إليها، الوافدة والهجرة للسكان الطبيعي النمو بسبب

 قدرها بزيادة نسمة، 637141 سكانها عدد بلغ/ 2010 عامي فو نسمة، 211857

 واإلدارية التعليمية المؤسسات على تحتوي هاألنَّو الذكر، السابقة لألسباب ،44,13%

  .المحافظة في

 وأصبح نسمة، 87138 / 1981 عام سكانها عدد بلغ ِإذْ :الرقة مدينة وكذلك

 خاصة، إليها الهجرة بسبب ،%73,76 قدرها بزيادة نسمة، 331000 – 1990 عام

  .المنطقة في مهماً إدارياً مركزاً تمثل هاوألنَّ

 النقص وحصل المسجلون، وهم 220488 إلى العدد وصل 2004 عام وفي

 العدد أن بسبب 1990 عام العدد عليه كان عما % 33,28 نسبة 110512 بمقدار

 نحو هجرة بسبب وتم المسجل، العدد من أكبر هو المدينة في المقيم الحقيقي

 في 1970 عام بعد نشأت التي للعمل طلباً )الثورة (الطبقة مدينة إلى نسمة) 1(20204

 نسمة 394706 سكانها عدد بلغ فقد 2010 عام في اأم الفرات، سد استثمار أعقاب

 الزيادة تصل أن المتوقع فمن 2025/2050 أعوام بين اأم ،%72,50 قدرها بزيادة

  . %49,54 إلى السكانية

                                                            
 .2010تقدير مجلس مدينة الرقة عام ) 1(
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 وعام نسمة، 49534 / 1981 عام سكانها عدد بلغ فقد :درعا مدينة عن اوأمَّ

 السجل دوائر في المسجلون وهم ،%36,49 قدرها بزيادة نسمة، 78000 / 1990

 في مدينة أهم هاوصفب نسمة، ألف 100 من أكثر الحقيقي العدد في حين كان المدني،

 للفلسطينيين مخيم على تحتوي أنها  عنفضالً المحافظة، وأنحاء الجنوبية المنطقة

 شكل وكذلك لفلسطين، الصهاينة احتالل بسبب 1948 عام بعد إليها واؤلج الذين

 فيها أقاموا حيث التاريخ، ذلك منذ سكانها من قسماً 1967 عام الجوالن من النازحون

  .خاص مخيم في

 ما ألنهم 1990 – 1981 عامي بين المدينة سكان عدد زيادة في سبباً ذلك وكان

 الطبيعي، النمو بسبب )1(نسمة 41733/ 2011 عام عددهم بلغ وقد فيها يقيمون زالوا

في  فقط، المسجلون وهم نسمة، 97969 بلغ فقد 2004 عام المدينة سكان عدد اأم

 إلى /2010 عام العدد ووصل نسمة، 378376 إلى الحقيقي العدد وصل حين

 الوافدة والهجرة للسكان الطبيعي النمو بسبب% 22,77 قدرها بزيادة نسمة، 523856

 ومن المحافظة، في الرئيس والصناعي واالقتصادي اإلداري المركز هاوصفب إليها

 إلى 2050 وعام نسمة، 736017 إلى 2025 عام سكانها عدد يصل أن المتوقع

  . نفسهاالذكر السابقة ألسبابل% 40,29 قدرها بزيادة نسمة، 1,232,828

 نسمة، 1981/51682 عام سكانها عدد بلغ فقد :طرطوس مدينةإلى  النسبةب اأمَّ

 162980 – 2004 وعام ،%64,84 قدرها بزيادة نسمة، 147000 / 1990 وعام

 على وتحتوي هماً،م ميناًء كونها بسبب المهاجرين من أعداداً استقطبت ِإذْ نسمة،

 يشمل العدد وهذا الساحلية، لمنطقةا في الثانية والمدينة واإلدارية، التعليمية المؤسسات

 وعام نسمة، )2(185182 قرابةب الحقيقي العدد يقدر في حين فقط، المسجلين السكان

  .الذكر السابقة لألسباب% 21,25 – قدرها بزيادة نسمة، 235172/ 2010

                                                            
 .2011مكتب اإلحصاء في محافظة القنيطرة عام ) 1(

 .2010تقدير مجلس مدينة طرطوس عام ) 2(
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 وعام نسمة، 447333إلى/2025 عام المدينة سكان عدد يصل أن والمتوقع ومن

  . نفسهاأعاله المذكورة ألسبابل % 40,29 قدرها بزيادة نسمة 749282إلى  /2050

 سكانها عدد وصل التي السويداء مدينة لسورية الجنوبية المنطقة في المدن ومن

 إلى 2004 وعام نسمة، ألف 52/ 1990 وعام نسمة، 43414 إلى/ 1981 عام

 وعام نسمة،) 1(83430 الحقيقي العدد يبلغ في حين فقط، المسجلون وهم نسمة 73641

 وتجارياً إدارياً مركزاً هاوصفب ،%21,25 قدرها بزيادة نسمة، 105951 / 2010

 ومن الحكومية، والدوائر المؤسسات على وتحتوي المحافظة، في هماًم وتعليمياً وثقافياً

/ 2025 وعام نسمة، 148861 /إلى 2025 عام سكانها عدد يصل أن المتوقع

  . نفسهاالذكر سابقة ألسبابل% 40,29 قدرها بزيادة نسمة 249342

 وخاصة السورية، المدن مختلف بين توزعوا فقد :القنيطرة محافظة سكان اأمَّ

 للعدوان نتيجة الجوالن، من السكاني النزوح بسبب ودرعا وريفها دمشق في

 وعام نسمة، 329238 إلى 2004 عام عددهم وصل وقد ،1967 عام الصهيوني

 بنسبة أي المحافظة، أراضي في نسمة ألف 85 هممن نسمة، 488128 إلى 2010

    .الذكر السابقة والمحافظات المدن في يعيشون فإنهم تبقى وما ،17,41%

ومن فقط نسمة 2004/4318 عام عددهم بلغ فقد القنيطرة مدينة سكان عدد اأم 

 /2050 وعام نسمة، 685819إلى /2025 عام المحافظة سكان عدد يصل أن المتوقع

   .%40,29/ قدرها بزيادة نسمة مليون 1,148746إلى 

 من السورية، المحافظات مراكز مدن بين والمقارنة التحليلية الدراسة خالل تبينو

 استقطابها ازداد المدينة حجم كبر فكلما حجمها، في تفاوتاً هناك أن سكانياً، تزايدها حيث

 أي (الجغرافي إقليمهاإلى  بةبالنس فيها الزيادة هنا والمقصود إليها، الهجرة وازدادت

                                                            
 . تقدير الباحث من خالل مجلس مدينة السويداء) 1(
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 الحال هو كما المحافظات، مراكز مدن مختلفإلى  بالنسبة وليس) تمثلها التي المحافظة

  .والالذقية الزور، ودير والحسكة، وإدلب، وحماه، حمص، في

تْ بهما، خاص وضع فلهما وحلب دمشق مدينتيإلى  بالنسبة اأمأسباب وُوضِّح 

      .ذلك يوضح الذي) 2 (رقم الجدول محتويات مع يتوافق وهذا ،سابقاً ذلك

  أعوام بين سورية في المحافظات مراكز مدن سكان) 2 (رقم الجدول

1981 – 2010  
عدد السكان  المدن

 1981عام 
عدد السكان 

 1990عام 
نسبة 
 %الزيادة 

نسبة الزيادة  2010 2004
% 

 74,13 6,000000 1,552161 20,38 1,397000 1,112214 دمشق
 69,44 360000 110893 22,25 66029 51337 دوما/ ريف دمشق

 30,24 3,056676 2,132100 38,67 1607000 985413 حلب
 45,40 1,195389 652609 41,50 593000 346871 حمص
 64,64 885380 312994 46,30 330000 177208 حماه

 66,74 548058 383786 37,52 315000 196791 الالذقية
 44,13 637141 211857 70,76 315000 92091 وردير الز
 72,50 394706 220488 73,76 331000 87138 الرقة 
 85,84 684296 188160 9,90 163000 73426 الحسكة
 81,29 698142 98791 68,40 164000 51682 إدلب
 30,69 523856 97969 36,49 78000 49534 درعا

 30,49 235172 162980 64,84 147000 51682 طرطوس
 30,49 105951 73641 16,51 52000 43414 السويداء 

 99,11 488128 4318 - - - محافظة القنيطرة
 60,77 15,812,895 6,202747 40,28 5,558,029 3,318801 المجموع

  :المصدر
  .55 ص/ 1985 لعام السنوية اإلحصائية المجموعة لإلحصاء، المركزي المكتب – 1
 والستون الثالث اإلصدار السنوية، اإلحصائية المجموعة لإلحصاء، ركزيالم المكتب - 2

  .44 – 43 ص/ 2010 لعام
 عام للمحافظات والمساكن السكان لتعدد اإلجمالية النتائج لإلحصاء، المركزي المكتب -  3

  .2 – 1 ص اإلدارية، التقسيمات حسبب  2004
 اأم باأللف، 27 للسكان الطبيعي نموال معدل أساس على 2010 لعام السكان عدد تقدير – 4

  .المدن مجالس تقديرات وفق ُحِسب فقد فعلياً القاطنين عدد
 الحكومية الرسمية الدوائر وجود بسبب دمشق ريف محافظة مركز دوما مدينة ُعدتْ – 5

  .فيها للمحافظة
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  سورية في المحافظات مراكز مدن سكان عدد تطور) 1 (رقم المصور

 2004 – 1981 أعوام بين

 
  )2 (رقم لجدولإلى ا استناداً الباحث عمل من
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 لعامي المحافظات لمراكز المتوقع النسبي المدن سكان عدد تطور) 3 (رقم الجدول

2025 – 2050  
 التطور مقدار

 2050 2025 المدن
  %*النسبة العدد

 40,29 5,629500 13,969500 8,340000 دمشق
 40,29 932375 2,313672 1,381297 دوما / دمشق ريف

 40,29 2,898874 7,193503 4,294629 حلب
 38,46 1,049700 2,729221 1,679521 حمص
 40,29 839671 2,083629 1,243958 حماه
 40,29 519764 1,289785 770021 الالذقية

 40,29 604248 1,499431 895183 الزور دير
 40,29 273620 678983 405363 الرقة
 40,29 569801 1,413952 844151 ةالحسك
 38,46 613055 1,593944 980889 إدلب
 40,29 496811 1,232828 736017 درعا

 40,29 301949 749282 447333 طرطوس
 40,29 100481 249342 148861 السويداء
 40,29 462927 1,148746 685819 القنيطرة
 40,09 15,292776 38,145818 22,853042 المجموع

  :المصدر
  .للسكان الحقيقي والعدد باأللف 27 للسكان الطبيعي النمو معدل أساس على الباحث تقدير –1

 طبيعي نمو معدل على اعتمد المقبل السكان عدد توقع أن بسبب كان النسب تلك تقارب إن*

  .للسكان واحد

  :المحافظات مراكز مدن سكان عدد تطور في المؤثرة العوامل – ثانياً
 من بالعديد تأثر قد المحافظات مراكز مدن في السكاني النمو أن سبق مام تبين

  :وهي ،العوامل

  :population Natural increase للسكان الطبيعي النمو – 1

 في المركزية المدن سكان عدد زيادة في تأثير للسكان الطبيعي للنمو كان

 إلى بدوره أدى الذي 2010 – 1960 أعوام بين معدالته تباين خالل من سورية،

  .إليها الوافدة الهجرة من تأثيراً أقل يعد لكنه حجمها، وزيادة المدن تضخم
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  : In coming Immigration الوافدة الهجرة – 2

 المحافظات، مراكز مدن إلى السوري الريف أنحاء من الوافدة الهجرة دتع

 بشكل سكانها، عدد لزيادة اًمهم ورافداً تضخمها، في رئيساً سبباً منها الكبرى والسيما

 العشوائي، السكن وأحياء مناطق نشوء إلى بدوره وأدى للسكان، الطبيعي النمو يفوق

4 (رقم الجدول ذلك حويوض(.  

 مجموع من% 52,87/ 2010 عام حتى شكلت الوافدة الهجرة نسبة أن تبين إذ

 الطبيعي لنمول )1(%47,13 مقابل) 2 (رقم الجدول ذلك حويوض المدن، تلك سكان

  .للسكان

% 34,26 مقابل ،%65,74 الوافدين المهاجرين نسبة بلغت دمشق مدينة ففي

 المهاجرون وشكل ،2010 عام حتى تراكمت التي للسكان الطبيعية الزيادة نسبة

 للنمو% 35,80 مقابل ،دمشق ريف محافظة مركز دوما مدينة سكان من% 64,20

 مساحات ووجود دمشق، مدينة من ولقربها مدينةال هذه أهمية بسبب للسكان، الطبيعي

                                                            
راكز المحافظات السورية التي نجمت عن النمو النسبة من سكان مدن م% 47,13يمثل الرقم  )1(

هي نسبة المهاجرين الوافدين من % 52,87 في حين – 2010الطبيعي للسكان التي تراكمت حتى عام 

 يشكل ِإذْمدينة دمشق إلى سكان تلك المدن والتي تراكمت حتى ذلك العام، وكذلك األمر بالنسبة 

للزيادة الطبيعية، وفي مدينة دوما مركز % 34,26ل من سكانها مقاب% 65,20المهاجرون الوافدون 

هجرة وافدة، وفي مدينة السويداء % 64,20للزيادة الطبيعية مقابل % 35,80محافظة وريف دمشق 

 وهذه أمثلة فقط للتوضيح دون الحاجة لجدول ،هجرة وافدة% 25,5زيادة طبيعية مقابل % 74,5

  .بيانات

ادة الطبيعية وحجمها، أن المؤشر هو معدل النمو الطبيعي للسكان وللتوضيح  بأن الفرق بين مؤشر الزي

  :اآلتيةويتم الحصول عليه من خالل المعادلة 

 
 .هو عدد السكان الذي تزايد بسبب النمو الطبيعي للسكان:  حجم الزيادة الطبيعيةفي حين
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 أحياء في اإلقامة على المهاجرين من اًكثير شجع مما حولها، األراضي من واسعة

  .عشوائية سكنية

 أهمية بسبب سكانها، من% 18,94 الوافدون المهاجرون يشكلف حلب في اأمَّ

 السكن كان بل ني،سك اكتظاظ وجود وعدم بها، المحيطة المساحات واتساع المدينة،

 الشمالية المنطقة في والمحافظات لمدنإلى ا بالنسبة أهميتها مع متناثراً، فيها العشوائي

 مجموع من% 36,56 المهاجرين نسبة فتبلغ حمص في اأمَّ سابقاً، ذكر كما والشرقية،

 للسكان، الطبيعي التزايد نسبة هنا تتفوق لكن وتطورها، أهميتها بسبب المدينة، سكان

 والتسوق والزيارة والدراسة، للعمل يومياً القدوم الريف سكان من العديد تفضيل بسب

 حماه مدينةإلى  بالنسبة اأم .المواصالت ووسائل طرقال تطور بسبب مساًء، والعودة

  .للسكان وجذبها المدينة أهمية بسبب وافدة، هجرة% 58,92 النسبة فتبلغ

 سكانها، من المهاجرين نسبة تشكل ِإذْ ،ذقيةالال مدينةإلى  بالنسبة األمر وكذلك

 تشكل الزور دير فيو المجاور، الريف من المدينة قرب بسبب ،طرطوس سكان من

 اتساعإلى  نظراً والمدينة الريف بين المسافة بعد بسب الوافدين، المهاجرين نسبة

 افدين،الو المهاجرين من% 8 النسبة فتبلغ الرقة في أما مركزها، وتطور المحافظة،

 إلى يومية عمل برحلة ويقومون )1(الفرعية مدنهم في اإلقامة كثيرين تفضيل بسبب

  .الرقة مدينة

 ،%5 إدلب وفي وافدين، مهاجرين% 93,85 إلى ،الحسكة في النسبة وترتفع

 بسبب فيها اإلقامة المهاجرين وتفضيل المدن، هذه تطور بسبب ،%78,26 ودرعا

 المهاجرين نسبة تبلغف السويداء في اأم لمدينة،ا وتطور المناسب، السكن توفر

 مركز من الفرعية والمدن والقرى البلدات قرب بسبب السكان، من% 25,55

 هناك في حين نسمة 699 الطبيعية الزيادة تشكلف القنيطرة مدينة في اأم المحافظة،

                                                            
حجماً من مدينة الرقة  هي المدن الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة وهي أقل: المدن الفرعية) 1(

 .المركزية
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 المدن من وعدد المحررة، المحافظة أراضي في يتوزعون سكانها من% 99,85

  .العشوائي السكن مناطق في أكثرهم ويقيم ودرعا وريفها دمشق مثل األخرى

 مراكز مدن سكان عدد زيادة في الوافدة الهجرة دور يبرز ذلك خالل ومن

 مدن أطراف في الواقعة وأحيائها، العشوائي السكن مناطق والسيما المحافظات،

 والحجر التضامن، أحياء مثل المهاجرين استقرار أماكن تعد ِإذْ المحافظات، مراكز

 الطبيعية الزيادة يفوق وبشكل وغيرها، درعا ومخيم دمشق، في والسبينة األسود،

  .المدن تلك أغلب في للسكان

  :هي أسبابها الهجرة ولهذه

  :الدافعة األسباب –ً 1
 وال عامة أسباب وهي ،الريف من للهجرة الدافعة األسباب من العديد هناك

  :وهي معينة محافظة أو نمعي ريف بها يختص

 وجود وعدم والمقنعة، الظاهرة )unemployment() 1 البطالة(و الدخل انخفاض – 1

 المدارس، من التسرب نسبة وارتفاع الريف، في سابقاً والثقافية التعليمية المؤسسات

  .الماضي القرن من اتيالخمسين في آنذاك والتعليمي الثقافي المستوى وانخفاض

 االنتشار  إلىوأدى العاملة، األيدي إلى الحاجة قلل الزراعية اآلالت استخدام – 2

 المدن :مثل العمل عن للبحث للمدن يتوجهون جعلهم مما العمال، بين البطالة

  .وحلب دمشق خاصة الذكر السابقة

 وعدم ة،مدال تلك في اتصال ووسائل طرقات من العامة والمرافق الخدمات نقص – 3

  .عاماً 50 من أكثر قبل السوري الريف أغلب في ضرالتح وسائل وجود

  

                                                            
 العدد التاسع والعشرون - ة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسي– نيويورك –األمم المتحدة ) 1(

 .17 ص– 2010عام 
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  :الجاذبة األسباب –ً 2
 في الثقافة، ودور ومعاهد جامعات، من والثقافية التعليمية المؤسسات وجود – 1

 المؤسسات الحكومية، الدوائر تتركز حيث اإلداري والعمل المركزية، المدن

 دمشق مدينة إلى مهاجرينال عدد بلغ وقد وحلب، دمشق جامعة مثل والجامعات،

 بنسبة حلب مدينة إلى نسمة 579176و ،%65,74 بنسبة أي ،نسمة 3,944939

  %.18,94 قدرها

 والمصانع المعامل مثل المركزية، المدن في عديدة عمل مجاالت وجود – 2

 والسيما العمال من اآلالف عشرات إليها تجذب التي والخاصة العامة والشركات

  .دمشق العاصمة

 مثل وخدماتها الصحية والمراكز المشافي ووجود المدن، في الوظيفي العمل – 3

  .وحلب دمشق مشافي

 كما واإلقامة المساعدة لهم يقدمون المدن تلك في الجدد للمهاجرين أقارب وجود – 4

  .بدمشق الشعبية األحياء في الحال هو

 حول خاصة وائي،العش السكن مناطق في المخالف السكن بناء وسهولة إمكانية – 5

  .العشوائية الشعبية األحياء تلك نشأت حيث التكاليف، انخفاض وسهولة المدن

 عام سورية في المحافظات ومراكز مدن إلى الوافدة الهجرة حجم) 4 (رقم الجدول

  المئوية والنسب العدد حسبب / 2010
  
 المدن

 السكانية الزيادة
  أعوام بين

2004 / 2010)1( 

 النمو حجم
  للسكان الطبيعي
)2( 

 الوافدة الهجرة حجم
  العدد

)3( 

 للمهاجرين المئوية النسبة
 المدينة سكان من الوافدين
 )4( 2010 عام

 65,74 3,944939 251450 4196389 دمشق
 64,20 231143 17964 249107 دوما / دمشق ريف

 18,94 579176 345400 924576 حلب
 36,56 437058 105722 542780 حمص
 58,92 521681 50705 572386 حماه
 18,62 102099 62173 164272 الالذقية

 61,36 390964 34320 425284 الزور دير
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 35,08 138499 35719 174218 الرقة
 68,04 465655 30481 496136 الحسكة
 83,55 583347 16004 599351 إدلب
 78,26 410017 15870 425887 درعا

 19,47 45790 26402 72192 طرطوس
 25,55 27076 5234 32310 السويداء
 99,85 483111 699 483810 القنيطرة
 52,87 8360555 998143 9358698 المجموع

  :للسكان الطبيعية والزيادة المهاجرين لعدد الباحث تقدير :المصدر

إلى  نظراً المدن إلى المهاجرين عدد لمعرفة المرفقة الرياضية الطريقة اعتُِمدِت – 1

 الشكل على وهي ذلك، على الحصول وصعوبة عنهم إحصائيات جودو عدم

  .اآلتي

2– باأللف 27 السكاني النمو معدل خالل من للسكان الطبيعية الزيادة حجم ُحِسب 

  )2(رقم العمود سنوات، ست خالل

 ة،مدال تلك في للسكان العامة الزيادة حجم من للسكان الطبيعية الزيادة حجم طرح – 3

  ).1(رقم العمود

 من ،)3 (رقم العمود المدن، إلى المتراكم المهاجرين عدد على الحصول تم وعندها

 باقي ثم دمشق مدينة في الرياضية الطريقة لهذه تطبيق يأتي وفيما ،2010 عام

  .المدن

 بين السكانية الزيادة مجموع من الوافدين للمهاجرين المئوية النسبة حساب ثم – 4

  .2010 / 2004 أعوام

  :دمشق مدينة إلى الوافدة الهجرة حجم معرفة مثال

 = 1552161 – 6000000  2010 / 2004 تعداد بين السكانية الزيادة صافي – 1 

  .نسمة 4447839

  .نسمة 41908 =                       = للسكان السنوية الطبيعية الزيادة – 2

  .سنوات 6 خالل للسكان الطبيعية الزيادة – 3

27 × 1552161  
1000
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  نسمة 251450 = 6 × 41908

 3,944939 = 251450 – 4196389 = دمشق مدينة إلى المهاجرين عدد – 4

  نسمة

  .2010 عام دمشق إلى الوافدة الهجرة حجم

 المحافظات مراكز مدن بقية إلى المهاجرين عدد تقدير على الحصول تم وهكذا

 لكذ في األساسي السكان عددإلى  بالنسبة المئوية النسب مع – 2010 عام السورية

  )4(رقم الجدول ذلك حويوض  نفسهابالطريقة محافظة لكل العام

 مراكز مدن في وسكانها العشوائي السكن أحياء توزع – ثالثاً

  :نشوئها وأسباب المحافظات
  :)Unplanned Housing Regions() 1(العشوائي السكن مناطق – 1

 خارج تشكلت التي )2(المخالف السكن ذات األراضي من واسعة مساحات هي

 أجل من إليها السكن لحاجة نتيجة سورية، في المركزية للمدن العمراني التنظيم حدود

 باتجاه العمراني بالزحف ذلك تمثل وقد التكاليف، وقليل اإلنشاء سريع سكن تأمين

 ازدادت ولكنها عاماً 50 نحو منذ امتدت مراحل على ذلك وكان الزراعية، األراضي

  .1981 عام منذ

 البناء ضابطة لنظام المخالف السكن " )3( بأنه العشوائي السكن يفتعر ويمكن

 بناء مواد من ويتكون ،اًتناثري أو اًتراكمي العمراني، التنظيم حدود خارج ينشأ الذي

 التجمعات تلك على وأطلق، اإلنشائية السالمة لشروط يفتقد ما وغالباً خفيفة، بسيطة

                                                            
مناطق السكن العشوائي مفهوم استخدم علمياً في ندوة السكن العشوائي االستشارية التي أقامتها ) 1(

 ، 23 ، 22بالتعاون مع برنامج إدارة التنمية الحضرية في دمشق وزارة السكان والمرافق، 

24/12/1998. 

 . خصائص السكن العشوائيإحدىهو : السكن المخالف) 2(

 .تعريف وضعه الباحث بنفسه للسكن العشوائي وليس اقتباساً:  المصدر) 3(
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 بلغت دمشق، مدينة ففي أحياء عدة تضم التي" العشوائي السكن مناطق  "اسم السكنية

 ،2010 عام حتى هكتار 2000 نحو العشوائي بالسكن المشغولة األراضي مساحة

 عمرانياً حزاماً الشعبية األحياء تلك شكلت وقد ،منظم سكن ذات هكتار 3000 مقابل

 86 حي مثل عديدة مناطق في منها قسماً العشوائي السكن ويشكل دمشق، مدينة حول

 السيدة وناحية وحجيرة، والسبينة صحنايا، وأطراف داريا أراضي من وقسم المزة، في

 وقسم برزة، وأطراف الورور، وعش القابون وأطراف وجرمانا، عيشة، ونهر زينب،

% 22,23  قرابةب جميعاً نسبتها وتقدر قاسيون، جبل سفوح على الدين ركن حي من

 اًوتوسع التنظيمي للمخطط حماية ناطقم تشكل وهي ،دمشق في األراضي مساحة من

    .اًومنظم اُعشوائي اُسكني

 في اأم 2010 عام ،)1(نسمة مليون 2,1 فيها يعيشون الذين السكان عدد ويقدر

 قرابة فيها يعيش حيث المحافظة، مركز دوما مدينة وحول دمشق ريف محافظة مدن

 التي الزراعية راضياأل حساب وعلى العشوائي، السكن مناطق في نسمة، 245169

 تمثل وهي حدودها، خارج بل المدينة داخل ليست وهي هكتار، 4000 مساحتها تبلغ

 ،المقبل العمراني للتوسع مجاالً تكون أن أجل من ،)2(لتنظيميا للمخطط حماية منطقة

  .والغربية الشرقية دمشق غوطة في الحال هو كما

  :حلب مدينة في

 كامل مساحة% 28,04 قرابةب نسبتها تقدر حةمسا العشوائي السكن مناطق تشكل

 حاجةإلى  نظراً عمرانياً، مخططة أراٍض% 42,7 مقابل وحولها، حلب مدينة أراضي

 سكنية شقة لشراء تكفي أمواالً يملكون وال فيها، لإلقامة القادمين والسيما السكان

                                                            
 .وتقدير الباحث/ 2010مجالس المدن عام ) 1(

خطيط العمراني لدى مجالس المدن بوجود مناطق حماية للمخططات مفهوم متعارف عليه في الت) 2(

 . وهو يتكون من األراضي الواقعة حول المدن وخاصة الزراعية،التنظيمية
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 764169 ةقربا العشوائية المناطق تلك في ويعيش العمراني، التنظيم منطقة ضمن

  .نسمة

 بمساحة % 12,90 العشوائية السكنية المنطقة مساحة نسبة تبلغ :حمص وفي

 السابقة ألسبابل مخطط، سكن أراضي هكتار 4500 مقابل هكتار، 3000 قدرها

 سكان مجموع من% 6,38 تساوي وهي نسمة 299597 سكانها وعدد ، نفسهاالذكر

 .الوافدة والهجرة للسكان الطبيعي النمو بسبب سورية، في العشوائي السكن مناطق

 أي هكتار، 2000 قدرها مساحة العشوائي السكن مناطق تشكل حماه مدينة وفي

 أراٍض هكتار 3000 مقابل حماه، مدينة أراضي مساحة مجموع من% 15,38

 بنسبة أي نسمة، 221345 العشوائية المنطقة سكان عدد ويقدر عمرانياً، مخططة

 قلة بسبب قليلة نسبة وهي سورية، في العشوائية المناطق سكان مجموع من % 4,71

 عمرانياً المخططة األراضي مساحة بلغت فقد الالذقية في اأم ،الريف من إليها الهجرة

 من% 2,73 تساوي وهي عشوائي، سكن ذات اًهكتار 250 مقابل ،اًهكتار 375

 ولكنها داخلها، وليست بالمدينة تحيط زراعية أراٍض% 93 مقابل األراضي، مجموع

 يمتد سوف الذي العمراني للتوسع ومجاالً التنظيمي، للمخطط حماية منطقة تشكل

 السكاني التزايد مع ليتوافق التنظيمي المخطط توسيع خالل من حسابها، على مستقبالً

 أن ويمكن السورية، المحافظات مراكز مدن مختلف على الحالة هذه وتنطبق المقبل،

 العشوائي العمراني التوسع مشكلة تكمن وهنا عشوائياً، أو منظماً التوسع ذلك يكون

  .المدن بتلك المحيطة الزراعية األراضي حساب على

 العمران واتخذ ساحلية الجغرافي بموقعها الالذقية مدينة فإن سبق وفضالً عما

 رابةبق فيها العشوائية المنطقة سكان عدد ويقدر الساحل، خط قرب ممتداً شكالً المنظم

 القطر، في العشوائيات سكان مجموع من% 2,92 قدرها وبنسبة نسمة، 137014

 .المنظم السكني والتوسع إليها الداخلية الهجرة انخفاض بسبب
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 هكتار، 3000 العشوائي السكن مناطق مساحة تبلغ :الزور دير مدينة وفي

 أراٍض%  31,03 مقابل المدينة، في األراضي مجموع من% 28,68 نسبتها وتساوي

  .مخطط سكن ذات

 مثل السكان، من كبيرة أعداداً تستقطب قريبة وصغيرة متوسطة مدن ووجود

 سكان مجموع من% 3,39 العشوائية المناطق سكان نسبة وتبلغ والميادين، البوكمال

 % 31,03 نسبتها تبلغف المنظمة المناطق مساحة اأم سورية، في العشوائية المناطق

  .مدينةال مساحة مجموع من

 من فقط% 28,57 تساوي ِإذْ العشوائي السكن مناطق نسبة تنخفض :إدلب وفي

 للمدينة التنظيمية المخططات توسيع بسبب وذلك المدينة، أراضي مساحة مجموع

  . السكاني التزايد استوعب بشكل

 مساحة من% 3,27 العشوائي السكن أراضي مساحة نسبة فتبلغ :الحسكة في اأمَّ

 قدرها وبنسبة سابقاً، مذكورة ألسباب نسمة، 171074 قرابة فيها يشويع أراضيها،

 السكن مساحة نسبة تبلغ فيما سورية، في العشوائية المناطق سكان من % 3,64

 المساحة مجموع من% 92,6 نحو فتبلغ الزراعية األراضي نسبة اأم ،%4,91 المنظم

 مجاالً وتشكل) لتنظيميا للمخطط حماية منطقة (تسمى وهي بالمدينة تحيط التي

  المستقبل في العمراني للتوسع

 ،)1(% 1,43 العشوائي السكن أراضي مساحة نسبة وصلت :درعا مدينة وفي

 نسمة، 130,964 قرابة فيها يعيش التي  المدينة في المعمورة األراضي مساحة من

 تلك تشكل ِإذْ ،نالفلسطينيي للوافدين ومخيم ،1967 عام الجوالن من النازحين مخيم مع

 األراضي مساحة وتقدر درعا، المركزية المدينة بجوار وهي للمدينة، امتداداً المخيمات

  .2010 عام هكتار 1500 من بأكثر عمرانياً المخططة

                                                            
 .2011دراسة ميدانية للباحث، مدينة درعا، عام ) 1(
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 هكتار، 1900 العشوائي السكن أراضي مساحة تبلغ :الرقة مدينةإلى  وبالنسبة

  .أراضيها مساحة من % 29,34 قدرها ونسبة

) الثورة (الطبقة مدينة ووجود سابقاً، ذكرت ألسباب نسمة، 98676 فيها ويعيش

  .الفرات سد منشآت في للعمل السكان من اآلالف تستقطب التي منها القريبة

 ،اًهكتار 67 إلى العشوائي السكن مناطق مساحة تصل :طرطوس مدينة وفي

 سكنال مناطق سكان من% 1,25 قدرها بنسبة نسمة، 58793 قرابة فيها ويعيش

 ريف من الوافدة الهجرة بسبب المجاورة، المناطق بعض مع ،ةسوري في العشوائي

  .عمرانياً منظمة أراٍض هكتار 500 مقابل للسكان الطبيعي والنمو المحافظة،

 ألسباب ،اًهكتار 45 العشوائي السكن أراضي مساحة بلغت :السويداء وفي

 عمرانياً مخططة أراٍض اًهكتار 67 مقابل نسمة، 26486 فيها ويعيش ،سابقاً ذكرناها

  .لها المجاورة المناطق وبعض فيها،

 في القنيطرة محافظة في العشوائي السكن مناطق تتوزع :لقنيطرةإلى ا وبالنسبة

 إدارية بأعمال ويعملون نسمة، 104532 قرابة فيها ويعيش سابقاً، ذكرت مدن عدة

  .عديدة واقتصادية

3 -  2 (رقم والمصوران) 6-5 (رقم الجدول من كل ذلك حويوض(  

 المساحة ألن دمشق من أكبر وحلب حمص مساحة أنإلى  أخيراً اإلشارة جبتو

 المحيطة الواسعة األراضيب مقارنة محدودة، دمشق غوطة في بالعاصمة المحيطة

 اأم والمنظم، العشوائي السكني للتوسع مجاالً دانتع انتلال الذكر السابقتي بالمدينتين

 األراضي حساب على تتوسع فإنها مساحتها ضيق وبسبب دمشق مدينةإلى  بةبالنس

  .دمشق ريف لمحافظة والتابعة لها المحيطة الزراعية
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 السكن وأراضي العشوائي، السكن مناطق أراضي مساحة) 5 (رقم الجدول

 لعام السورية للمحافظات المركزية المدن في الزراعية واألراضي المنظم،

)بالهكتارات لمساحةا (2002/2010  
 العشوائي السكن أراضي مساحة

 المدينة
 %المئوية النسبة المساحة

 السكن أراضي
 2010 عام المنظم

 أراٍض
 زراعية

 مساحة المجموع
 2002 عام األراضي

 9000 4000 3000 22,23 2000 دمشق
 15500 8000 4500 19,35 3000 دوما / دمشق ريف
 30125 9000 12675 28,04 8450 حلب
 15500 8000 4500 12,90 3000 حمص
 130000 8000 3000 15,38 2000 حماه

 9125 8500 375 2,73 250 الالذقية
 14500 7000 4500 28,68 3000 الزور دير
 6475 6000 285 29,34 1900  الرقة

 7625 7000 375 3,27 250 الحسكة
 10500 3000 4500 28,57 3000 إدلب
 5500 3000 1500 18,18 1000 درعا

 5067 4500 500 1,43 67 طرطوس
 4112 4000 67 1,09 45  السويداء
 1580 1500 80 - - القنيطرة
 147609 81500 39857 %17,78 26,252 المجموع

  .1ص ،2002 للعام السنوية اإلحصائية المجموعة الزراعة، وزارة – 1 :المصدر
 في حين ثابتة، األراضي مساحة ألن ،2002 عام األرض مساحة على اعتُِمد :مالحظة

  .الزراعية لألراضي والمنظم العشوائي السكن بين استخدامها هو المتغير
 اعتماداً الزراعية واألراضي والمنظم، العشوائي السكن أراضي مساحة ُحِسبتْ – 2
  .2010 لعام المحافظات مراكز في المدن مجالس تقدير على

 وبسبب المركزية، المدن أهمية حسبب الشكل بهذا المحافظات مراكز مدن ُرتِّبتْ – 3
  .دمشق العاصمة من ابتداًء المدن من غيرهاب مقارنة فيها العشوائي السكن مشكلة تفاقم

 األراضي مجموعب مقارنة العشوائي السكن مناطق لمساحة المئوية النسبة ُحِسبِت – 4
  .المدينة في

 بها، المحيطة هي بل المدن، داخل التي ليست اهن الزراعية باألراضي المقصود – 5
  .سابقاً ذكر كما ،وتوسع حماية مناطق دوتع
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 / 2010 لعام السورية المركزية المدن في األراضي استخدامات) 2 (رقم المصور

  بالهكتارات

  
  )4 (رقم لجدولإلى ا استناداً الباحث عمل من

  :يأتي ما) 2 (رقم المصور من يستنتج

 تلك ألن العمران، مساحة من أكبر دمشق في الزراعية األراضي مساحة إن –

 للمخطط وتوسع حماية منطقة وتمثل بداخلها، وليست بدمشق محيطة هي األراضي

 بها تحيط مدينة كل أن العمراني التخطيط في عليه متعارف وهذا ،للمدينة التنظيمي

" حماية منطقة "اسم عليها يطلق الزراعية، وغير الزراعية الخالية األراضي من منطقة

  .المحلية اإلدارة وزارة عن الصادرة سورية في التنظيمية المخططات هو والمصدر
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 واسعة مساحات وجود بسبب دمشق، من أكبر وحمص حلب مدينة مساحة إن –

 منظم فيها والبناء ،منهما جزءاً وتشكالن بالمدينتين، تحيط الخالية األراضي من

 مقارنة ومحدودة مساحة أقل بدمشق المحيطة األراضي ينفي ح متناثر، وعشوائي

 من العشوائي والسكن أفقي، هو مما أكثر وطابقياً شاقولياً فيها التوسع كان لذلك ؛هماب

 ريف محافظة أراضي حساب على يتم األفقي السكني التوسع وأصبح التراكمي، النوع

 السيدة ناحية وأراضي يلدا،و والسبينة، األسود، الحجر مثل للمدينة المالصقة دمشق

 وعش برزة في والشمال الشرقي الشمال ونحو وحرستا، دوما نحو وشرقاً زينب،

 الزحف مقابل الزراعية، األراضي تراجعت ولذلك قاسيون، جبل وسفوح الورور،

 تلك حساب على المدينة حدود وتوسعت حسابها على والعشوائي المنظم العمراني

   .األراضي

 مدن في العشوائي السكن مناطق لسكان والنسبي العددي التوزيع) 6 (رقم الجدول

  2010 لعام المحافظات ومراكز
 العشوائي السكن مناطق سكان عدد المدن
 %المئوية النسبة العدد 
 44,76 2100000 دمشق
 16,28 764169 حلب
 6,38 299597 حمص

 5,22 245169 ريف دمشق
 4,71 221345 حماه
 3,64 171074 الحسكة
 3,39 159285 دير الزور
 3,14 174535 إدلب
 2,74 98676 الرقة
 2,92 137014 الالذقية
 2,79 130964 درعا
 2,22 104532 القنيطرة
 1,25 58793 طرطوس
 0,56 26486 السويداء
  %100 4691639 المجموع

  .2010 عام المحافظات مراكز مدن مجالس تقدير :المصدر  
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مدن مجالس تقديرات على اعتماداً العشوائي السكن مناطق انسك عدد قُدِّر 

  .منها المعلومات على بالحصول الباحث وقيام 2010 لعام السورية المحافظات مراكز

واالجتماعية والسكنية السكانية لألوضاع الميداني البحث استمارة عن اأم 

  .البحث نهاية في فقةمر فهي العشوائي السكن وأحياء مناطق في للسكان واالقتصادية

 في عمرانياً المنظم والسكن العشوائي السكن مناطق سكان نسبة) 3 (رقم المصور

  2010 لعام سورية في المحافظات مراكز مدن

  
  )4 - 3 (الجدولين على اعتماداً الباحث عمل من
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  :المحافظات مراكز مدن في العشوائي السكن ظاهرة أسباب – 2
  :وهي العشوائي السكن ظاهرة نموإلى  أدت التي األسباب من العديد هناك

 مسكن عن والبحث إليها، الوافدين لألشخاص المعيشة ومستوى الدخل انخفاض – 1

 الزراعية وخاصة بالمدن، المحيطة األراضي ثمن وانخفاض التكاليف قليل

 دمشق لمدينة الجنوبية األطراف في األراضي مثل المدن داخل األراضيب مقارنة

، في 1981 عام قبل )1(س.ل 25 – 20 بين الواحد المربع المتر يباع انك ِإذْ

  .سورية ليرة ألف 15 – 5 بين المدينة داخل في آنذاك يقدر سعره كان حين

 المدن، ومجالس للبلديات المحلية الرقابة وغياب المخالف المسكن إشادة سهولة – 2

 المخالف بالبناء القيام على ينكثير يشجع امم ؛للدولة ملكيتها تعود أراٍض ووجود

  .حلب دمشق محيط في العامة األمالك أراضي في الحال هو كما

 أحياناً، والخيم والخشب والطين اللبن مثل المستخدمة البناء مواد ثمن رخص – 3

 يشكل مما السالمة، شروط إلى يفتقر فيها البناء أن مع" التوتياء "القصدير وألواح

 األحياء في الحال هو كما طويالً، تُعمر ال وهي يها،ف القاطنين على خطراً

– األسود الحجر – مثل دمشق لمدينة الجنوبية األطراف في الواقعة الشعبية

  . والقدم  السبينةو –اليرموك مخيمو

 يجعل مما ، المدن حول وتوسيعها التنظيمية، المخططات إصدار في التأخر – 4

 حساب على مخالف وبشكل طرافهاأ في للمأوى مكان عن يبحثون السكان

 يعد البناء رخص على الحصول تكاليف ارتفاع وكذلك. بها المحيطة األراضي

  .العشوائي المخالف السكن زيادة في سبباً

 مثل الظاهرة، من للحد العامة الجهات قبل من المتخذة اإلجراءات جدوى عدم – 5

 ومنها المخالف، المسكن إشادة لمنع الصادرة القوانين من مجموعة تطبيق عدم

                                                            
 .الدراسة الميدانية للباحث من خالل مجالس المدن والمكاتب العقارية) 1(
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/ 3 رقم والقانون للتسوية، القابلة المخالفات بشأن 1960 لعام 44 رقم القانون

 ينص الذي 2003 لعام – 1 - رقم والقانون باألراضي، االتجار لمنع )1(1976

 كافة إزالة بشأن 2008 لعام 59 رقم والقرار البناء، مخالفات كافة إزالة على

  .للقضاء المخالفين الةوإح البناء، مخالفات

  :ومشكالتها العشوائي السكن لمناطق والعمرانية السكانية الخصائص –رابعاً
 كثيرة مشكالت من وتعاني الخصائص من بالعديد العشوائي السكن مناطق تتميز

  :يأتي كما وهي

  :(population Characteristics) السكانية الخصائص – 1

 المناطق بعض في وصلت التي )Population Density() 2 (السكانية الكثافة ارتفاع

 2كم/ نسمة)4( 81000 من أكثر وإلى 2كم/نسمة ألف 1944 لعام  80 إلى )3(العشوائية

 والنمو الوالدات وزيادة بدمشق، الشعبية األحياء بعض في الحال هو كما 2011 عام

 اإلناث على ورالذك نسبة زيادة وكذلك باأللف، 36,4 إلى يصل الذي للسكان الطبيعي

 العاملين، من وخاصة الوافدة الهجرة بسبب. أنثى 100 كل مقابل اًذكور 125 بمعدل

 نسبة وارتفاع الوالدات، نسبة ارتفاع على يدل الذي السكاني الهرم قاعدة واتساع

 الذي األسرة أفراد أعداد حجم وزيادة للفرد، نسمة) 7 – 5 (بين تراوح التي اإلعالة

 مشكالت وجود على تدل عالية معدالت هذه وتعد أشخاص،) 10 - 7 (بين يراوح

  .للسكان الطبيعي النمو معدالت زيادة عن ناجمة

                                                            
 1983 والمرافق مجموعة التشريعات والقوانين المتعلقة باإلسكان حتى تاريخ وزارة اإلسكان) 1(

 386ص

 .23ص/2009 المجموعة اإلحصائية السنوية لعام – األمم المتحدة  )2(

، 1992 – 1950قاسم الربداوي، دمشق التحوالت الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية، عام ) 3(

 .57، ص 1994دار المجد، دمشق 

 .تقدير الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية) 4(



 2010 – 1981 أعوام بين السورية المحافظات مراكز مدن في العشوائي السكن ومشكلة السكاني النمو

  408 

  :واإلنشائي العمراني المجال في – 2
 مادةفضالً عن  طويالً، تعمر ال التي المساكن لبناء وخفيفة بسيطة مواد تُستَخدُم

 بدرعا، العشوائي السكن أحياء في دانيةالمي الدراسة خالل من تبينو والحديد، اإلسمنت

 سقف مع االسمنت من% 25و إسمنتية، مساكن منها% 37 بأن وريفها دمشق ومدينة

 بسبب والحجر الطين من قصديرية، ألواح مع إسمنتياً اًحجر% 32و واسمنت، خشبي

 دقواع لىإ تستند ال كونها السالمة، شروط إلى تفتقد أنها كما ثمنها، تكاليف انخفاض

  )3 (رقم والشكل) 7 (رقم اآلتي الجدول ذلك حويوض ثابتة،
  2010 لعام بدمشق العشوائي السكن مناطق في المستخدمة البناء مواد) 7 (رقم الجدول

 % البناء مادة
 37 وحديد اسمنت
 25 خشب سقف مع سمنتيإ حجر
 32 توتياء ألواح مع بلوك

 6 وخشب خيم* 
 100 المجموع

 المدن، أطراف من العشوائي السكن مناطق في سكنية تجمعات شكل على تقام ماالخي من العديد كهنا* 

 درعا دمشق طريق اتستراد غربي دمشق لمدينة الجنوبي المدخل عند الواقع ماللخي السكني التجمع مثل

  .صحنايا مفرق جنوب –

  .2010 عام الميدانية الدراسة :المصدر

  العشوائي السكن بمناطق مةالمستخد البناء مواد) 3 (رقم الشكل

  
  )7 (رقم لجدولإلى ا استناداً الباحث عمل من :المصدر
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 Rate of housing (التزاحم معدل ارتفاع يشمل :السكني المجال في – 3

density (النسبة تبلغ في حين الواحدة، الغرفة في نسمة 2,5 إلى وسطياً يصل الذي 

  .الواحدة الغرفة في/ نسمة )2(1,20 –) 1( 1,76 بين القطر في العامة

 التي وهي ،%63,7 العشوائي السكن مناطق في المتضررة المساكن نسبة وتبلغ

  .جيدةً مساكن تعد % 36,3 مقابل طويالً تُعمر ال

4 (رقم والشكل) 8 (رقم الجدول ذلك حويوض(  

  2010 لعام بدمشق العشوائي السكن مناطق في المساكن حالة) 8 (رقم الجدول
 النسبة لةالحا

 63,7 متضرر

 36,3 جيد

 %100 المجموع

 2010 عام الميدانية الدراسة نتائج :المصدر

  2010 لعام  بدمشق العشوائي السكن مناطق في المساكن حالة) 4 (رقم الشكل

  
  )8 (رقم لجدولإلى ا استناداً الباحث، عمل من المصدر

                                                            
 .237، ص 1985 – 1984المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السورية لعام ) 1(

، اإلصدار الثالث والستون، 2010المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السورية لعام ) 2(

 .191ص 
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 مساحتها تبلغ جموعهام من% 62,5 فهناك المساكن، مساحة بضيق تتميز وكذلك

 مساحتها تبلغ%  10,5و ،2م100 – 50 بين تصل مساحتها% 16,5و ،2م50 من أقل

 المادية اإلمكانية وجود وعدم للمساكن، التراكمي البناء عن الناجم .2م 150–100 بين

  .ذلك يوضحان) 5 (رقم والشكل) 9 (رقم اآلتي والجدول األراضي، من المزيد لشراء

 المسكن في الغرف عدد مستوى وانخفاض المساكن، جهيزاتت قلةفضالً عن 

  .الجنوبية دمشق ضواحي في العشوائي السكن أحياء مثل

  2010 عام بدمشق العشوائي السكن مناطق في المساكن مساحة) 9 (رقم الجدول
 %النسبة  2المساحة م

 %62,5 2 م50
 %16,5 2 م100 – 50

 %10,5 2 م150 – 100
 %10,5 2 م150أكثر من 

  %100 المجموع

  2010 عام الميدانية الدراسة :المصدر

  2010 عام بدمشق العشوائي السكن مناطق من المساكن مساحة) 5 (رقم الشكل

  
  )7 (رقم لجدولإلى ا استناداً الباحث، عمل من المصدر
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 بشكل للخدمات العشوائي السكن مناطق أغلب تفتقد :الخدمي المجال في – 4

 األسود الحجر مثل بدمشق المحيطة األحياء في المساكن من% 96 كفهنا رسمي،

 نظامي، غير استجرار شكل على بالكهرباء مزودة الورور، وعش والقدم والسبينة

  .الجوالين الباعة من الشرب مياه تُشتَرى بل رسمية، مياه شبكة دونمن  % 95,5و

 دون القمامة لتراكم ةنتيج البيئي التلوث وانتشار الترابية، الطرق انتشار وكذلك

 تنبعث التي العشوائية السكنية البيوت بجانب المعامل وجود عن أيضاً والناجم نقلها،

 السكان، صحة على خطراً يشكل مما ؛)1 ()الكربون أكسيد (مثل والدخان األكاسيد منها

 انتشارإلى  يؤدي مما األحيان، أغلب في الصحي للصرف شبكات وجود وعدم

 الصحية المراكز وجود قلة وكذلك .للسكان العامة الصحة في ويؤثر األمراض

  .وحمص وحلب دمشق في العشوائي السكن أحياء مثل والمشافي

  :واالقتصادي االجتماعي المجال في – 5

 من % 89,5 ِإذْ إن الدخل، مستوى وانخفاض البطالة، مشكلة أبرزها ومن

 األسود الحجر أحياء في بدمشق ئيالعشوا السكن مناطق من سكنية، أزمة تواجه األسر

 االجتماعية، والتناقضات الُجنح زيادةفضالً عن  ، اليرموك مخيم وأطراف والسبينة

 األفران، أمام الخبز بيع مثل بسيطة بمهن العمل كذلك االقتصادية المشكالت ومن

 الخدمة مجال في يعملون % 20,5 وهناك ،وبيعه المستعمل البالستيك وتجميع

 الجزئي والعمل الدخل، انخفاض فضالً عن والبناء التشييد قطاع من% 10و ،ةالمنزلي

  .المتقطع

   :الصحي المجال في – 6

 في ذلك ويتمثل الصحية، المشكالت من العديد العشوائي السكن مناطق تواجه

 نشأت كونها وخدماتها، الصحية والمراكز المشافي عدد وقلة األطباء، عدد انخفاض

                                                            
، 1991، دار األنوار للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1، طجنوح الطقس والمناخ: علي موسى) 1(

 .6ص 
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 وقد ألكثرها، الصحية الخدمات تُهيأ لم ِإذْ العمراني، للتخطيط مخالفة ظروف في

 أنإلى  الدراسات تشيرو لهم، الوسيط العمر وانخفاض السكان صحة على ذلك انعكس

 في الوسطى النسبة بلغت في حين ،1990 عام سنة 50 يتجاوز ال للفرد الوسيط العمر

 البيئة، تلوث عن الناجمة األمراض من العديد انتشارفضالً عن  ،)1(عاماً 55 ةسوري

  .الشرب ومياه

  :والحلول والمقترحات النتائج -خامساً
  :النتائج -  أوالً

  :يأتي ما البحث من يستنتج

 عن نجم الذي السورية المحافظات مراكز مدن في السكاني التزايد أن تبين -1

عامي  بين سورية سكان تزايد مع ترافق. للسكان الطبيعي النمو معدالت ارتفاع

 عدد كان إذ فيها، العشوائي السكن مناطق نشوء في تسبب الذي 1980-2010

 24,504 / 2010 عام وأصبح نسمة، مليون 9,046/ 1981 عام سورية سكان

 زادت بينما ،%63 وقدرها نسمة مليون 15,458 قدرها بزيادة أي نسمة، مليون

 كان إذ ،%79 قدرها وبنسبة نسمة، 12,494094 بمقدار المحافظات مراكز مدن

 15,812,89 / 2010 عام فأصبح نسمة، 3,318801 / 1981 عام سكانها عدد

 .نسمة

 سورية في السكاني النمو أن في تكمن البحث مشكلة أن في طُِرح ما يثبت وهذا

 سواء المحافظات، ومراكز مدن في السكان أعداد تزايد ظاهرة نشوءإلى  أدى

 تلك إلى الوافدة الداخلية الهجرة بسبب أم كان،للس الطبيعي للنمو نتيجة كان

                                                            
، 1992 – 1950، )دمشق ، التحوالت الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية: (قاسم الربداوي)  1(

 .203مرجع سبق ذكره، ص 



  قاسم الربدواي                                 2015 - العدد الثالث-31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

  413 

 8,360555 نحو 2010 عام حتى فيها المتراكم المهاجرين عدد بلغ وقد. المدن

  .نسمة

 وحجم للسكان، الطبيعي النمو معدالت ارتفاع بين اًوثيق اًترابط هنالك أن تبين -2

 على يدل وهذا ،)1(%34,6 الترابط درجة تبلغ ِإذْ الوافدة، والهجرة النمو، ذلك

 مراكز مدن إلى الوافدة والهجرة للسكان الطبيعي النمو بين طردي ارتباط وجود

 الطبيعي النمو معدل ارتفع فكلما) 10 (رقم الجدول ذلك حويوض ،المحافظات

 فيها، السكاني للتزايد رئيساً سبباً ذلك وكان المدن، تلك إلى الهجرة حجم ازداد

 من العديد ذلك عن ينجم ِإذْ أحيائها، في لعشوائيا السكن مناطق سكان وازدياد

  .والعمرانية والخدمية واالقتصادية االجتماعية المشكالت

 لهم، مأوى لتأمين سكانها حاجة بسبب كان العشوائي السكن أحياء نشوء أن تبين -3

 عام اًهكتار 26,252 المدن تلك مختلف في البالغة مساحتها ذلك على والدليل

 في طرح كما. ومخالف نظامي غير السكن هذا بأن القول بتيث وهذا. 2010

 .البحث مشكلة تجسيد

4-  نتيجة نشأ العشوائي السكن أن وهي البحث في المشكلة جوانب أحد طُِرح 

 وثبت للمشكلة، جوهرية أسباب وهي والعامة، الخاصة، الظروف من لمجموعة

 المعيشة توىومس الدخل انخفاض في تمثلت األسباب تلك أن خالل من ذلك

 دمشق، في الحال هو كما المناطق تلك في األراضي ثمن رخص وكذلك لسكانها،

 يقدر كان في حين س،.ل 25-  20 بين -1981 عام المربع المتر سعر بلغ ِإذْ

 في التأخر األخرى األسباب ومن.سورية ليرة ألف 15 – 5 بين المدينة داخل

 .التنظيمية المخططات إصدار

                                                            
عي للسكان على ستين كمياً، وهما النمو الطبيي معادلة ارتباط الرتب بين ظاهرتين متغيرتين مقطُبِّقَتْ) 1(

 وحجم الهجرة الداخلية الوافدة إلى مدن مراكز المحافظات وفق ، باأللف27/ 2010أساس معدله عام 

 .والمعادلة المرفقة) 4(الجدول رقم 
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 لمنع الصادرة القوانين تطبيق عدم مثل المتخذة، اإلجراءات جدوى عدم وكذلك

 لعام/ 3 /رقم والقانون ،1960 لعام/ 44 /رقم القانون مثل. المخالف السكن

  .2003 لعام/ 1 /رقم والقانون ،1976

 بأنها تتميز العشوائي السكن مناطق مساكن بأن البحث مشكلة عرض أثناءفي  -5

 .فيها المستخدمة البناء مواد بسبب. السالمة وتفتقد اإلنشاء وسهلة التكاليف، قليلة

 تلك من% 37 أن الميدانية الدراسة أظهرت إذ ذلك صحة تبين للدراسة ونتيجة

 سقف مع اسمنت من ُبِني% 25 وأن والحديد، االسمنت من مبنية المساكن

 من كل في كما قصديرية، وألواح األسمنتي الحجر من مبنية منها% 23و خشب،

 عمراني مخطط دون تُبنَى من ألنها السالمة لشروط تفتقد وهي ودرعا، قدمش

  .المدن مجالس أو البلديات قبل من مرخصة غير كونها

 ُيبنى العشوائي السكن بأن البداية في عرضت التي البحث مشكلة مخاطر من ذكر -6

 بالدليل تبينو. المحافظات مراكز مدن حول الزراعية، األراضي حساب على

 حول خاصة الزراعية األراضي مساحة من نسبة تناقصت ِإذْ الطرح ذاه صحة

 39857 مقابل سابقاً، ذُِكرتْ بمساحة 2010 / 2002 أعوام بين المدن تلك

 .منظم سكن أراضي هكتار

 ثبت وقد المدن، في العمراني والتخطيط االقتصادية، الجوانب في سلباً يؤثر ذلك وبأن

 الزراعي اإلنتاج تناقص في يؤثر المزروعة حةالمسا تناقص أن خالل من ذلك

  .المدن تلك حول

 المدينة مجلس أو البلدية عن يحجب البناء، ترخيص  على الحصول عدم أن كما

  .فعالً ذلك لوتم فيما للبناء الترخيص ذلك تكاليف ثمن لقاء مالياً دخالً

 المشكالت من كثير حدوث في تسببت عشوائية سكنية تجمعات نشوء إن -7

 فعلي بشكل ذلك ثبت. البحث مشكلة جوانب تجسيد في ذلك ذكر كما األزمات،و

 تلك منها تعاني عديدة مشكالت هناك أن أظهرت التي الميدانية الدراسة خالل من
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 نسمة 2,5 تبلغ فهي السكني التزاحم درجة حيث من العشوائية، واألحياء المناطق

 ومشكلة. ةسوري مستوى على فةالغر في / نسمة 1 مقابل الواحدة، الغرفة في/ 

 الحصول ومشكلة ،2م50 من أقل مساحتها% 62,5 فهناك الغرف مساحة قلة

 نظامي، غير بشكل كهرباءال تستجر منها،% 96 أن تبين إذ الكهرباء على

فضالً  سكنية، أزمة تواجه% 8,95و نظامية، مياه شبكة دونمن % 95,5 وقرابة

 .فقط عاماً 50 البالغ للفرد وسيطال العمر وانخفاض صحية مشكالت عن

 الكثافة ارتفاع: وأهمها المناطق تلك منها تعاني التي المشكالت من العديد هناك -8

 السكن مناطق مثل ،2كم / نسمة 80000 إلى أحياناً تصل التي السكانية

 إلى صلي يذال للسكان الطبيعي النمو معدل وارتفاع دمشق، جنوب العشوائي

فضالً  القدم، بسبب متضررة مساكنها من% 63,7 قرابة دووجو باأللف، 36,40

 الصحي الصرف ومشكلة البيئة، وتلوث الخدمية المشكالت وجود عن

  .صحية ومشكالت والجنح السكنية واألزمة االجتماعية والمشكالت

 الحلول من مجموعة ُوِضعتْ المشكالت لتلك الواقع، ذلك استعراض وبعد

  .لحلها المهمة والمقترحات

9-  سكانها عدد ويقدر عاصمة، كونها ةسوري في سكاناً المدن أكثر دمشق مدينة تعد 

 وهي ،ةسوري سكان ¼ قرابة فيها ويعيش نسمة، مليون 6 قرابةب 2010 عام

 منذ المشكلة هذه من تعاني كانت هاوصفب العشوائي السكن لمشكلة تعرضاً أكثر

 التيو هكتار 2000 قرابة هافي العشوائي السكن مساحة وتبلغ. عاماً 40 قرابة

 .دمشق ريف محافظة بحدود التصقت
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 الوافدة والهجرة للسكان الطبيعي النمو بين الرتب ارتباط معامل) 10 (رقم الجدول

  2010 عام المحافظات مراكز مدن إلى
 النمو رتبة المدينة الرقم

 للسكان الطبيعي
 الهجرة حجم رتبة

 الوافدة
 فروق
 د الرتبة

 2د

 1 1 1 2 قدمش 1
 1 1 10 11 دمشق ريف 2
 4 2- 3 1 حلب 3
 16 4- 7 3 حمص 4
 1 1 4 5 حماه 5
 64 8- 12 4 الالذقية 6
 4 2- 9 7 الزور دير 7
 25 5- 11 6 الرقة 8
 4 2 6 8 الحسكة 9
 64 8 2 10 إدلب 10
 16 4 8 12 درعا 11
 16 4- 13 9 طرطوس 12
 1 1- 14 13 السويداء 13
 81 9 5 14 طرةالقني 14
 298 = 2د مج     

 باأللف 27 للسكان الطبيعي النمو ومعدل ،)4 (رقم الجدول على اعتماداً الباحث إعداد :المصدر

  .رتبتها وحساب المحافظات مراكز مدن إلى الوافدة الهجرة وحجم للسكان، الطبيعية والزيادة

     لسيبرمان اآلتية المعادلة تطبق 

  - 1 =  - 1= )1( رت

 .معامل ارتباط الرتب= ر ت 

 .الفرق بين كل رتبتين متقابلتين= د 

  .المفردات عدد = ن
6 × 298  1788  

  195 × 14  - 1=   )1 -2 14 (14  - 1 = رت

  

                                                            
 .201، ص 1989 – 1988علي موسى، الجغرافية الكمية، مطبعة جامعة دمشق، ) 1(
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   %34,6 = 0,346 = 0,654 – 1                     = - 1  = الترابط درجة

  

  :رحاتوالمقت الحلول - ثانياً

 تعاني التي لمشكالتل وحلول مقترحات مجموعة وضع سبق ما خالل من ويمكن

  :وهي ،المحافظات مراكز مدن في العشوائي السكن مناطق منها

  :السكاني النمو مجال في – 1

 معدالته، خفض على تقوم الطبيعي السكاني للنمو سياسة وضع على العمل – 1

 ذلك، تحقق وخطط برامج إعداد خالل من السكانية الخصوبة وضبط وتنظيمه،

 التنمية مع متوازنة سكانية تنمية تحقيق خالل من السكانية التوعية وزيادة

  .ودرعا وحمص وحلب دمشق، مدينة في خاصة االقتصادية

 التي المركزية المدن من وقراهم بلداتهم إلى المهاجرين عودة على العمل – 2

 السنوات خالل تحقق الذي والريف المدينة نبي الهوة زوال بعد خاصة إليها هاجروا

 الحديث الريف أو المدينة يسكن من بين كبير فرق كهنا يعد لم إذ ،الماضية

 من وغيرها والالذقية وحمص، وحلب، ودمشق، درعا، ريف مدن مثل المتطور

  .المحافظات

 النمو معدالت لتخفيض خطة وضع على للعمل متخصصة عامة هيئة إحداث – 3

 برامج وتنفيذ المحلي المجتمع وتشجيع. األسرة تنظيم جمعية عمل وتنشيط ي،السكان

  .الغرض لهذا محددة

  :اإلسكان مجال في – 2

 العمرانية التنظيمية المخططات وتوسيع المنظم، المخطط المناسب السكن تأمين – 1

  .العشوائي السكن ظاهرة من للحد والريف والصغيرة، المتوسطة المدن في

1788  
2730 
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 2008 لعام 59 القرار وتطبيق المخالف، والسكن العشوائي، النمو فإيقا – 2

 السكن استمرارية لمنع الوزراء ومجلس المحلية اإلدارة وزارة عن الصادر

  .بذلك المتعلقة والتشريعات القوانين وبقية العشوائي

 على واإلبقاء المدن، حول الحالية القائمة العشوائي السكن مناطق تخطيط – 3

 مراكز مدن وبقية وحلب دمشق في خاصة -وجدت إن- الجيدة المساكن

  .المحافظات

 إليها، العشوائي السكن مناطق سكان ونقل المدن، خارج بديلة مساكن تأمين – 4

  . كلّهاالمخالفات وإزالة عمرانياً مخططة مناطق إلى العشوائية المناطق تلك وتحويل

 السكن مشكلة نُحلُّ ريثما للسكان، زمةالال التحتية البنية خدمات تأمين على العمل -5

 التلوث ومكافحة الصحي، للصرف شبكة بإحداث واالهتمام كامالً حال العشوائي

 العشوائية، المناطق حدود خارج إلى القمامة وأكوام المنزلية المخلفات ونقل البيئي،

 حيةالص الخدمات وتأمين الصحي، الصرف عن الناجمة المائية المجارير وتغطية

 ودرعا وحمص وحلب دمشق مدن في العشوائية الشعبية األحياء مثل الالزمة

  .وغيرها والرقة وإدلب

 السكن ظاهرة تفاقم عن الناجمة المشكالت تلك حل ذلك خالل من ويمكن

 العشوائية، السكنية التجمعات من وغيرها المحافظات مراكز مدن في العشوائي

 نتيجة المدن إلى المهاجرين عودة وتحقيق الطبيعي، السكاني بالنمو أساساً والمتعلقة

 ريف مثل .األخرى والمدن الريف في والعمراني واالقتصادي االجتماعي للتطور

 والالذقية والرقة وإدلب والحسكة الزور دير – حماة – حلب – حمص – دمشق

  .والقنيطرة ودرعا
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