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إلى كل ما أضاء  عومه عقل غياه األها   ما ته ت اضع العوماء  با ابته  ما   
 ال كت ا/ اائ  أ م  صال   لعااايا. أ اتذتر الكااا  ال  ماا

 المت اضع. ثما  جه ي جم عا  ُأه ي هذا ال  ع اليها

 خالصا  ل جهه الكايا.أا يجعوه  -ع   جل -الم لى  ائو   
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الحمد هلل رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، 
 أنعمت على من نعٍم ظاهرٍة وباطنة، ويسرت لى إتماَم هذا البحث المتواضع. لما سبحانك ربي أحمدك

َي َمَ ن َإَ ف ََرَ كَ شَ ي ََنَ مَ ]وَ تعالى:  همن قول وانطالقاً  يماناً َ[هَ سَ فَ ن َلَ َرَ كَ شَ ا عتراف بفضل اال وا 
 التق يا  الشكا    أ مى آ ا   فإني أتقدم  ،صحاب المعروفبالجميل وتقديم الشكر واالمتنان أل

 و ا أق س  م  الذيا    جامعتر ال ّااء  أعضاء الهيئتيا الت اي     ا  ااي  ايها،  الم    إلى 
 . المعاا  العوا    ا لاا طايق  الذيا مهّ    ،ار ال  ا  ا ال   

 صالحةأحمد رائد  /للدكتور والعرفان وُجل االحترام والتقديرالشكر بخالص كما وأتقدم 
ووقت في سبيل  ،بذله من جهد لتفضله بقبول اإلشراف على هذا البحث، وعلى ماالله،  حفظه-

ت الشكر على فضله الذي فاق ياآسمى أ يخروج هذا العمل بمنهجية علمية صحيحة، فله من
 .كل تقدير، وخالص دعائي لسيادته بوافر الصحة ودوام العافية

رئيس - فوزي الجدبة: الدكتوركما أتوجه بأسمى آيات الشكر وعظيم التقدير إلى 
بالموافقة  مالتفضله، والدكتور محمد الخطيب قسم الجغرافيا في الجامعة اإلسالمية

 .الله عني خير الجزاء مارسالة فجزاهال تلَك مناقشِة على قبوِل

على  اش ي ال ااج ال كت ا   يىمتناني إلى كما ُأسدي عميق شكري وعظيم ا
 بحثي. مراحلَ  ازرة الدائمة خاللَ ؤَ المساعدة المتواصلة والمُ 

فدوى عابد لما قدمته لي من إلى األستاذة  كما أتقدم بخالص االمتنان ووافر التقدير
أبو سنيمة التي كانت رفيقة دربي في مراحل كتابتي  لرسالة، واألخت/ نوراا مساعدات في كتابة

 للرسالة، واألخت/ كفاح الصوفي.
 الشكا م ص ل لكل ما  اع    اا   ل  ب ع   ار لها ال ي  اج ى هللا الجم ع 

 خيا الج اء.
 الطال  

 اجاء الك و  
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 م تخوص ال اا  
الضفة الغربية، وهي المعروفة بعواصم  تناولت الدراسة شبكة المدن الرئيسة في

المحافظات والتي بلغ عددها اثنا عشر مدينة )رام هللا والبيرة والقدس ونابلس والخليل وبيت لحم 
ستثناء ا( حيث أن كل مدينة تقع في محافظة بوأريحاوجنين وقلقيلية وسلفيت وطولكرم وطوباس 

 رئيستين. محافظة رام هللا والبيرة والتي يوجد بها مدينتين
شثثثبكة المثثثدن  التعثثثرف علثثثى تصثثثني  المراكثثثز العمرانيثثثة فثثثي إلثثثىالدراسثثثة  هثثثدفتحيثثثث 

دراسثثثة العالقثثثة بثثثين فئثثثات التصثثثني ، والتعثثثرف علثثثى أنمثثثا  التوزيثثثع و  الغربيثثثة للضثثثفة الرئيسثثثية
العوامثثثل الجغرافيثثثة الطبيعيثثثة  تحثثثدياتالمكثثثاني لشثثثبكة المثثثدن فثثثي الضثثثفة الغربيثثثة، الوقثثثوف علثثثى 

داخثثل  اأَلراضثثيودراسثثة اسثثتخدامات  والثثوظيفي،مثثؤثرة فثثي التوزيثثع المكثثاني والحجمثثي والبشثثرية ال
 المدن الرئيسة، كما تناولت العالقات المكانية بين المدن الرئيسية.

التحليثثثل المكثثثاني و  ،دراسثثثة التقسثثثيمات اإلداريثثثة فثثثي محافظثثثات الضثثثفة الغربيثثثة وتناولثثثت
لشبكة المدن الرئيسية في الضثفة الغربيثة باسثتخدام نظثم المعلومثات الجغرافيثة، والتوزيثع الحجمثي 

الخصثثائص الطبيعيثثة والسثثكانية وأثرهثثا علثثى ، كمثثا تناولثثت للمراكثثز الحضثثرية فثثي الضثثفة الغربيثثة
لمثدن الرئيسثية فثي الضثفة شبكة المدن الرئيسثية فثي الضثفة الغربيثة، وناقشثت مورفولوجيثة شثبكة ا

العالقثثات المكانيثثة تناولثثت  وأخيثثراً  المخططثثات الهيكليثثة لشثثبكة المثثدن فثثي الضثثفة الغربيثثةالغربيثثة و 
 .بين المدن الرئيسة

اعتمدت الدراسة على بعض المناهج، ومنها المنهج التثاريخي والمثنهج الوصثفي والمثنهج 
 .التحليلي والمنهج االستقرائي والمنهج االقليمي

المسثاكن فثي المثدن الرئيسثة تعتمثد  َأن  الدراسثة  إليهثاالنتثائج التثي توصثلت  أَهثم  ان مثن وك
بشثثكل كبيثثر علثثى شثثبكات الكهربثثاء العامثثة وشثثبكات الميثثاا العامثثة وشثثبكات الصثثرف العامثثة وهثثذا 

 نمثثانمثثا المسثاكن السثثائد فثي المثثدن هثو  َأن  بسثبب تثوفر الخثثدمات بشثكل كبيثثر فثي المثثدن، كمثا 
 ا دلت الدراسة على وجود عالقات مكانية بين المدن الرئيسة في الضفة الغربية.الشقة، كم

فثثثثي مثثثثدن الضثثثثفة الغربيثثثثة للحثثثثد مثثثثن توسثثثثع  األفقثثثثيالدراسثثثثة بضثثثثرورة التوسثثثثع  وَأوصثثثثت
بضثثرورة الثثدعم المثثادي والمعنثثوي للمثثدن الرئيسثثة فثثي الضثثفة  أوصثثتالمسثثتعمرات االسثثرائيلية كمثثا 

 الغربية.



 ج

Abstract 

The study dealt with the network of the main cities in the West 

Bank، and which is  known as the capitals of the provinces  which an  

twelve city  (Ramallah Jerusalem، Nablus، Hebron، Bethlehem، Jenin، 

Qalqilya  Salfit، Tulkarem Tubas and Jericho) As each city is located in 

a province، except of Ramallah and Al  Bireh where there are two major 

cities in it.  

This study aimed to identify the classification of urban centers in 

the West Bank and the study of the relations  between  categories، and to 

identify the Patterns of spatial distribution of the network of cities in the 

West Bank، Also to identify the challenges and  geographical natural and  

human factors affecting on spatial size  and functional distribution  and 

the spatial relation of  cities in the West Bank.  

In  addition  to the study of land use  inside  the main cities،  the 

study also dealt  with the spatial relations  between the main cities 

through the study of  the administrative divisions in the Provinces of the 

West Bank، and spatial analysis of network of the major cities in the 

West Bank،  by using geographic information systems، and the size 

distribution of urban centers in the West Bank. 

Besides I studied the natural and demographic characteristics and  

its impact on the  network of the main cities in the West Bank، and 

Structural schemes  of the network of the cities network in the West 

Bank and plans for structural network of cities in the West Bank.  Then 

at the end of this study I talked about the spatial relations between the 

main cities. 

This study relied on some of the approaches as historical 

descriptive  analytical  inductive and regional  approach.  

One of the most important findings of the study is that the housing 

in main cities   depends massively  on public electricity networks and 

public water network and public sewage  network  and that due to  the 

availability of services greatly in  cities. Also  the prevailing Pattern  of 

housing  in the cities is a flat (apartment)   And the study showed the 

need for horizontal  expansion in the cities  of  the West Bank To limit 

the expansion of the Israeli colonies and recommended necessity  of 

moral and material support of   the main cities an the west Bank. 
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 المق م :
رية فثثي محاولثثثة للوصثثول إلثثثى نظريثثثة تهثثتم الجغرافيثثثا الحديثثثة بمعالجثثثة المنظومثثة الحضثثث

االهتمثثثثام  للمواقثثثع الحضثثثرية وأحجامهثثثا ووظائفهثثثا ومراحثثثثل تطورهثثثا التثثثاريخي، حيثثثث قثثثل   شثثثاملة
قليمي الذي يعني التخطيا للتنمية وفثق ومواضع المدن وانبثق التخطيا اإل   تدريجيًا بدراسة مواقع

ة والمجتمثثع الحضثثري ثثثم اإلقلثثيم بمعنثثاا قلثثيم المدينثثإُأطثثر مكانيثثة متفاوتثثة بثثدءًا مثثن المدينثثة إلثثى 
الواسع. لقد ترتب على ذلك ظهور مفاهيم جغرافية جديدة كالتنافس المكثاني حيثث أن  لكثل مركثز 

لما يتمتع به من خصثائص موضثعية أو موقعيثة  Relative Advantageعمراني أفضلية نسبية 
ن علثثثى المثثثدى البعيثثثد إلثثثى حثثثدوث مثثثاكأو تاريخيثثثة أو دينيثثثة. وغالبثثثًا مثثثا يثثثؤدي التنثثثافس بثثثين األَ 

 االقتصثاديةنشثطة اختالفات مكانية، فقد يتفوق مكان في األفضلية النسبية فيجذب المزيد مثن األَ 
. ولكثثن (Regional Impala)والوظثثائ  والسثثكان ممثثا يثثؤدي إلثثى اخثثتالل التثثوازن بثثين األقثثاليم 

ترتب سثيإلثى تثوازن ممثا  -يدةفي حالة وجثود سياسثة اقتصثادية رشث-التنافس قد يؤدي في النهاية 
 (.2:ص2005 ،)الجابري  عليه حدوث تكامل مكاني

ويمكثثن ، وأعقثثد نمثثا عمرانثثي شثثيدا العقثثل البشثثري ، تعتبثثر المدينثثة أعظثثم حثثدث حضثثاري 
وشثثثكلها الهندسثثثثي الثثثذي يؤكثثثد ثراءهثثثا التثثثثاريخي ، التعثثثرف علثثثى المدينثثثة مثثثثن مظهرهثثثا الخثثثارجي

 وتراثها القومي.، وتطورها الحضاري 

حيث أن لكل مدينثة ، ن نشأة المدن تمثل ثمرة لتطور تاريخي بعيد المدىأَ هنا نجد ومن 
فالقاهرة مدينثة تاريخيثة يمكثن التعثرف علثى َاثارهثا العتيقثة بدراسثة مسثاجدها ، تاريخها الخاص بها
كمدينثثة صثثناعية بمثثداخنها ومؤسسثثاتها الصثثناعية  )1(بينمثثا تتميثثز جالسثثجو، وقالعهثثا وحصثثونها

حيثثثث تتركثثثز فيهثثثا كثثثثل ، وكثافتهثثثا السثثثثكانية العاليثثثة، التجاريثثثة ومسثثثتودعاتها الهائلثثثة وارتباطاتهثثثا
المثدن الفلسثطينية  يضثاً أَ  ،(283: ص1999 ،)إسثماعيل مظاهر الحياة الحضرية والتكديس العمراني

حظيت بمكانة عظيمة في التاريخ اإلنساني وتميزت بخصوصثية الزمثان والمكثان فجثذورها ممتثدة 
العربيثثة الكنعانيثثة وعلثثى وجثثه الخصثثوص مدينثثة القثثدس عاصثثمة فلسثثطين السياسثثية منثثذ الحضثثارة 

ففيهثا المسثجد ، نظار العالم لما فيها مثن مقدسثات إسثالمية ومسثيحيةوالثقافية واالقتصادية وقبلة أَ 
)مركثثثز  وكنيسثثثة القيامثثثة، وقبثثثة الصثثثخرة، ولثثثى القبلتثثثين وثالثثثث الحثثثرمين الشثثثريفينقصثثثى وهثثثو أُ األَ 

 .(2016وطني الفلسطيني، المعلومات ال
                                                           

جالسثثجو/ هثثي احثثدى مثثدن اسثثكتلندا التثثي نمثثت فثثي أعقثثاب الثثثورة الصثثناعية لتصثثبح واحثثدة مثثن أهثثم مثثدن  (1)
http://www.hotcourses.ae/study-وبثاريس وبثرلين  اسكتلندا ورابع أكبر مدينة في أوروبا بعد لنثدن 

glasgow-about-guides/information-uk/destination-the-in  

http://www.hotcourses.ae/study-in-the-uk/destination-guides/information-about-glasgow
http://www.hotcourses.ae/study-in-the-uk/destination-guides/information-about-glasgow
http://www.hotcourses.ae/study-in-the-uk/destination-guides/information-about-glasgow
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مثثر الثثذي جعلنثثا نتطثثرق لدراسثثة مثثدن الضثثفة الغربيثثة والكشثث  عثثن أَهثثم المشثثاكل التثثي األَ 
عثثثاني منهثثثا شثثثبكة المثثثدن فثثثي الضثثثفة الغربيثثثة ومثثثدى إمكانيثثثة التواصثثثل فيمثثثا بيثثثنهم سثثثواء كثثثان تُ 

دورًا هامثثًا  لعثثبو عثثن طريثق الشثثبكات الرقميثثة التثثي تَ التواصثل بواسثثطة شثثبكات الطثثرق التقليديثثة أَ 
التنمويثة ورفثع المسثتوى العلمثي والمعرفثي واالقتصثادي لمثدن الضثفة الغربيثة ومحاولثة  في العملية  

عثثد بإمكثثثان أي دولثثثة أن تحقثثثق اإلنجثثثازات م يَ نثثثه َلثثثأَ حيثثثث  إيجثثاد الحلثثثول المناسثثثبة لتلثثثك المشثثاكل
الرقميثثثة ضثثثمن والشثثثبكات ن تكثثثون تكنولوجيثثثا المعلومثثثات صثثثعدة دون أَ والتطثثثوير علثثثى جميثثثع األَ 

ساسية لعمليثة التنميثة والتطثوير باعتبارهثا مثن الُبنثى التحتيثة الالزمثة لتطثوير الخثدمات الركائز األَ 
 .(2013،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات) ةفي الضفة الغربي

مكانثثات وتعتبثثر دراسثثة شثثبكة المثثدن مثثن الموضثثوعات المهمثثة التثثي تتطلثثب دقثثة عاليثثة وا   
خثثرائا مثثدن الضثثفة وتطورهثثا وتحليلهثثا ودراسثثة التغيثثرات الطارئثثة عليهثثا والكشثث   نتثثاجإ  جيثثدة فثثي 

، ا المناسبة لعملية التطثوير المسثتقبليطَ الخُ  عن العوامل المؤثرة في هذا التغيرات وصواًل لوضع  
 .ةسلوب علمي ممنهج قادر على القيام بتحليل نتائج الدراسأُ تباع ال بإ  وال يتأتى ذلك إ  

 
 :  أ ئوتها كو  ال اا  مش - أ ال  

واالمتثداد السكاني يادة في الحجم المتزايد للمدن في العصر الحديث الى ز دى النمو ألقد 
عثثام ومثثدن الضثثفة الغربيثثة لثثى مضثثاعفة المشثثكالت التثثي تعثثاني منهثثا المثثدن بشثثكل ا  المسثثاحي، و 

المثدن فثي عند دراسة شثبكة  عتباراال فين تؤخذ أبشكل خاص، وهناك عدة عوامل رئيسة يجب 
مكانيثة التواصثل فيمثا ا  ل مدينة وشبكة الطرق بين المثدن و الضفة الغربية منها حجم السكان في ك

الذي جثم على سرائيلي اإل االحتاللوجود  ،الوضع في الضفة الغربية و مما زاد من تفاقمم، بينه
والسياسثثثثية اأَلراضثثثثي الفلسثثثثطينية لعقثثثثود خلثثثثت َأكبثثثثر اأَلثثثثثر علثثثثى تثثثثدهور اأَلوضثثثثاع االقتصثثثثادية 

والتخطيطيثثة فثثي مثثدننا الفلسثثطينية عامثثة ومثثدن الضثثفة الغربيثثة خاصثثة، لقثثد انعكثثس ذلثثك بشثثكٍل 
مثثارس العديثثد مثثن أنثثه  واضثثح علثثى العشثثوائية فثثي التوسثثع العمرانثثي وسثثوء اسثثتخدام األرض حيثثث

راضثي المسثموح بهثا ألَ جثيم مسثاحة اجراءات ضد سكان هذا المنطقة مثن خثالل تحالسياسات واإل
راضثثي المتزامنثثة مثثع بنثثاء الجثثدار الفاصثثل درة األالي الضثثفة الغربيثثة بالبنثثاء عليهثثا بفعثثل مصثثاهثثألَ 

العمرانثثي النثاجم عثثن  زدحثاماال إ لثىضثثافة إ  ، االلتفافيثةال وهثي الطثثرق خثرى أَ أُ ة مشثثكل فضثاًل عثن 
 توصثيلالمشثاكل المتمثلثة فثي  إلىهذا باإلضافة راضي المسموح بالبناء عليها، ضيق مساحة األ

 .وعشوائية البناء النابعة عن ضع  التخطيا المحليالمياا وشبكات الصرف الصحي، 
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ومثثن هنثثا تبثثرز أَهميثثة هثثذا الدراسثثة كونهثثا تبحثثث فثثي شثثبكة مثثدن الضثثفة الغربيثثة وتقيثثيم 
الواقثثثع الحثثثالي والتطثثثرق إلثثثى المشثثثاكل والصثثثعوبات التثثثي تواجههثثثا، كمثثثا سثثثتقدم الدراسثثثة بعثثثض 

  المشاكل والصعوبات التي تواجه المدن الرئيسية للضفة الغربية.المقترحات للتغلب على تلك 
 الضةف  اةر الائ  ة   المة ا لش ك  المكاار الت ويل ار ال اا   مشكو  تبا  هاا  ما

  : أتر ا ما المشكو  ص اغ    مكا GIS  ا تخ اا ال اي  
 ة؟ما نما التوزيع المكاني والحجمي لشبكة المدن الرئيسية في الضفة الغربي -1
مثثثا العوامثثثل الجغرافيثثثة الطبيعيثثثة والبشثثثرية المثثثؤثرة فثثثي التوزيثثثع المكثثثاني والحجمثثثي والثثثوظيفي  -2

 والتفاعل المكاني للمدن الرئيسية في الضفة الغربية؟
ما أثر االستيطان والجدار الفاصل والطرق االلتفافية على المخططات الهيكلية لشبكة المدن  -3

 الرئيسية في الضفة الغربية؟
 لسمات المميزة لشبكة المدن الرئيسية في منطقة الضفة الغربية؟ ما أَهم ا -4
 ما أَهم المشاكل التي تواجه شبكة المدن الرئيسية في الضفة الغربية؟ -5
 ما هي َأقاليم نفوذ المدن الرئيسية في الضفة الغربية؟ -6

 
 :      ال اا   - ثاا ا  

 : ال   المكاار -أ
ضفة الغربية في فلسطين حيث تقع الضفة الغربيثة ستتناول الدراسة المدن الرئيسية في ال

شثثثرقًا، وتبلثثثغ  35ْ 40َو  34ْ 45َشثثثمااًل و بثثثين درجتثثثي طثثثول  32ْ 40َو  31ْ 40َبثثثين درجتثثثي 
% مثن مسثاحة فلسثطين، ولقثد تثم تقسثيم الضثفة الغربيثة إلثى 21، أي حوالي 2كم5655مساحتها 

يثثة، سثثلفيت، رام هللا والبيثثرة، أريحثثا : جنثثين، طوبثثاس، طثثولكرم، نثثابلس، قلقيل ( محافظثثة وهثثي11)
، وسوف تتناول (30: 2007، 1530)ج.م.ح.ف، الرقم المرجعي  واألغوار، القدس، بيت لحم، الخليل

الدراسة المدن الرئيسية في الضثفة الغربيثة وهثي عواصثم المحافظثات حسثب تصثني  وزارة الحكثم 
 (1)شكل  المحلي.
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 (1) شكل

 اب  الم ا الائ     ار الضف  ال 
 

 : ال   ال ماار - 
(، ولكن ركزت الدراسثة بشثكل كبيثر علثى 2014-1997تناولت الدراسة الفترة الزمنية من )

، إلجثراء المقارنثات بثين المثدن الرئيسثية فثي 2007بيانات التقارير النهائية للسكان والمسثاكن لتعثداد 
لكثن هثي غيثر  2014حديثثه الضفة الغربية، وعلى الرغم من أن االحصثاء الفلسثطيني نشثر بيانثات 

 . 2014كافية إلجراء الدراسة، وتم االعتماد على بعض االحصاءات 
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 ااض ا  ال اا  : - ثالثا  
إن الثثنقص فثثي تثثوفير المرافثثق والخثثدمات فثثي المثثدن الصثثغيرة سثثيزيد مثثن الهجثثرة إ لثثى المثثدن  -1

 الرئيسية في الضفة الغربية.
فثثثي توجيثثثه النمثثثو العمرانثثثي للمثثثدن الرئيسثثثية  تعتبثثثر المسثثثتوطنات االسثثثرائيلية لهثثثا بثثثالغ األثثثثر -2

 للضفة الغربية.
يرتبا التطور العمراني في شثبكة المثدن الرئيسثية للضثفة الغربيثة بثالتغير السثكاني مثن حيثث  -3

 النمو.
 ال يوجد تناسب بين الكثافة السكانية والكتل العمرانية في مدن الضفة الغربية. -4

 
 : ه اف ال اا  أ   -اا عا  

 : لرإ اا   ته ف هذه ال
التعثثثثرف علثثثثى تصثثثثني  المراكثثثثز العمرانيثثثثة فثثثثي الضثثثثفة الغربيثثثثة دراسثثثثة العالقثثثثة بثثثثين فئثثثثات  -1

 التصني .
 التعرف على أنما  التوزيع المكاني لشبكة المدن في الضفة الغربية.  -2
 التعرف على أنما  التوزيع الحجمي لشبكة المدن في الضفة الغربية. -3
وعالقتهثثثثا بخريطثثثثة  الغربيثثثثة الضثثثثفة فثثثثي رئيسثثثثيةال المثثثثدن بثثثثين نشثثثثأة الكشثثثث  عثثثثن العالقثثثثة -4

 المدن. استخدامات األرض ونمو في ضوء نظريات استخدامات األرض
 المكثثثاني فثثثي التوزيثثثع المثثثؤثرة والبشثثثرية الطبيعيثثثة الجغرافيثثثة الوقثثثوف علثثثى التحثثثديات العوامثثثل -5

 الغربية. الضفة في الرئيسية والعالقات المكانية للمدن والوظيفي والحجمي
 فثثثي الرئيسثثثية المثثثدن شثثثبكة علثثثى االلتفافيثثثة والطثثثرق  الفاصثثثل والجثثثدار االسثثثتيطان أثثثثرإبثثثراز  -6

 الغربية. الضفة
 .المكاني بينهماتحديد أقاليم نفوذ شبكة المدن الرئيسية والتفاعل  -7
 الكش  عن أهم المشاكل التي تواجه شبكة المدن في الضفة الغربية. -8

 
 هم   ال اا  :أ - خام ا  

  اا   ار الج اا  التال  :هذه التتوخص أهم   
 اتصال مشكلة الدراسة بقضية تهم المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية. -1
 اإلسرائيلي. االحتالل الديموغرافي والمكاني مع بالصراع المراكز العمرانية ارتبا  -2



6 

تمثثل شثبكة المثثدن الرئيسثية عواصثم المحافظثثات فضثاًل عثن كونهثثا تمثثل الركيثزة االقتصثثادية  -3
 الغربية.للضفة 

كتقنية حديثة تساعد فثي الوصثول  (GIS)تتميز الدراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  -4
 الى نتائج أكثر دقة.

 
 مصا ا ال اا   )طاق جمع المعو ما (: -  ا  ا  

 بحاث المنشورة وغير : الكتب، التقارير، األ وتشتمل هذا المصادر : المصادر المكتبية
 : فراد والجامعات والوزارات والمؤسسات والمراكز البحثية مثلاأل المنشورة التي صدرت عن

 )أريج(.بحاث التطبيقية معهد األ -
 .مركز التخطيا الفلسطيني -
 .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات -
 (.وفا)نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ -
 ينيالفلسط لإلحصاءمن الجهاز المركزي  الرسمية:والنشرات  اإلحصاءات. 
  (اإلنترنت) اإللكترونيالبحث. 
 الدراسات السابقة والرسائل العلمية. 
 الخرائا. 

 
 ماهج ال اا  : -  ا عا  

 : التاليةعلى بعض المناهج في الدراسة  الطالبةمدت اعت
في دراسة التطور والتغير في الكتلة العمرانية  مبدئياً  والذي يضع تصوراً  : الماهج التاايخر -1

 .الضفة الغربيةلشبكة المدن في 
ويهدف الى دراسة التوزيع المكاني لشبكة المدن في الضفة الغربية  : الماهج ال صفر -2

 .ليها منذ تطورها وتوسعها المساحيثرت عأوتحديد المتغيرات التي 
 التشابه) التباين تحليل وهي المختلفة بأقسامه التحليلي المنهج استخدم:  الماهج الت ويور -3

 المراكز مالمح إلبراز التباين تحليل فاستخدم، الشمولي والتحليل السببي ، والتحليل(المكاني
يجاد العمرانية  من (التأثيري ) السببي المنهج واستخدم، بينها واالختالف التشابه مدى وا 
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 مستوى  على كل تأثير ودرجة السكني االستخدام في المؤثرة العوامل على التعرف خالل
 العاملي التحليل إجراء عند العاملية بالدرجات يعرف ما تخداماس خالل من العمرانية المراكز
 المكانية. الوحدات بين التفاعل الستطالع الشمولي المنهج استخدم كما

، المدن مراتب تقيس التي النظريات استخدام عند المنهج هذا طبق : اال تقاائر الماهج -4
 األقرب والجار التباعد راسةد بجانب التوازني االحتالل وقاعدة، والحج المرتبة كقاعدة
 .والمسكن ونظريات العالقات المكانية بالسكان الخاصة المقاييس من وغيرها

سيتم استخدام هذا المنهج الشتمال الدراسة على مدن الضفة الغربية  : الماهج االقو مر -5
في داري لفلسطين والذي يركز على المعطيات الطبيعية والبشرية المؤثرة إقليم إباعتبارها 

 قليم.اإل
جراء المقارنات بين مدن الضفة إسوف يتم استخدام هذا المنهج في  : الماهج المقااا  -6

 .الغربية لتوضيح المشاكل التي تعاني منها شبكة المدن في الضفة الغربية
 
 : الم ض ع  ا  اخت اا أ - ثاماا  

يمانًا من جاءت دراسة التحليل المكاني لشبكة المدن الرئيسية في الضفة الغربية إ
الباحثة بالدور الذي تضطلع به الجغرافية في عمليتي التخطيا والتنمية ويمكن تلخيص أسباب 

 : التاليةهذا االختيار في النقا  
تميز منطقة الضفة الغربية بوضوح ظاهرة التباين اإلقليمي الطبيعي الذي انعكس تأثيرا  -1

 على شبكة المدن في المنطقة.
حيث أن التحليل المكاني من الموضوعات الجغرافية التطبيقية أهمية الموضوع العلمية  -2

 الحديثة التي شغلت مساحة كبيرة من اهتمام الجغرافيين.
إن لهذا الدراسة أهمية تطبيقية مرتبطة بقضايا التخطيا اإلقليمي والتنمية، حيث يعد هذا  -3

س التخطيا للتنمية النوع من الدراسات من الركائز األساسية التي ينطلق منها إلى وضع ُأس
العمرانية. ومن المؤمل أن تكون لنتائج هذا الدراسة فوائد تساعد المهتمين بالتخطيا 

 اإلقليمي والتنمية اإلقليمية والمحلية.
أي  تتناولإذا كان هناك بعض الدراسات الجغرافية على مستوي المدن بالضفة الغربية فلم  -4

وهذا ما يميز الدراسة عن الدراسات  عام بشكل الغربية الضفة في المدن شبكة من الدراسات
 .األخرى 
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 :  المصطو ا – تا عا  
 ش كا  الم ا(City networks)  ويمكن لهذا المدن هي االتصاالت أو العالقات بين ،

تلعب هذا الشبكات دوًرا هاًما في فهم طبيعة  ،أن تكون ذات طبيعة وأهمية مختلفة الشبكات
، سكك الحديدالمدن. ويمكن لشبكات المدينة أن تكون اتصاالت مادية ألماكن أخرى، مثل 

أو رحالت مجدولة. وتوجد شبكة المدينة أيًضا في شكٍل غير مادي، مثل التجارة أو  القنوات
 المشتركة. وهناك أيضاً  التواريخأو  الثقافيةأو الهجرة أو الروابا   األسواقالعالمي أو  الثتمويل

 .الثحجل ، وال سيما خالدينيةشبكات ذات صبغة 
 الت ويل المكاار (Spatial Statistics Analysis). 
  منهجية تحليله لتصميم قدرة موقع ما لدعم نشا  محدد، كما إنه يعمل على دراسة العالقات

الكامنة  للتعرف على المميزات بين الخصائص الجغرافية للدراسات الطبيعية لموقع معين
 .(21: 2010)عبد الحميد: 

 عام  تأسسمكتب اإلحصاء مستقل قانونيًا وقد  الجها  الماك ي لإل صاء الفو طيار
، بحسب الموقع ياسر عرفات آنذاك السلطة الوطنية الفلسطينيةبعد صدور رئيس  2000

، كما 1997عام  وقطاع غزة الضفة الغربيةالرسمي للجهاز قام بأول إحصاء عام لسكان 
 .ف(.إ)ج.م.ث ، وسوف يرمز له في الدراسة ب2007قام بتعداد اخر عام 

    هي عواصم المحافظات حيث ان كل محافظة تحمل اسم المدينة الرئيسة  الم ا الائ
حكم المحلي، ويوجد في الضفة الغربية اثنى عشر مدينة فيها وذلك حسب تصني  وزارة ال

رئيسة وهي رام هللا والبيرة والخليل والقدس وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وجنين وسلفيت 
 ريحا.أوطوباس وطولكرم و 

 ( :التخط طPlanning)  ًبالماضي والحاضر،  هو النشا  الموجه بقوة نحو المستقبل متأثرا
بالمعرفة التقنية ويحدث عن طريق الحوار العام بين جميع الفئات المعرفة العلمية  صالً أو 

واألفراد المهتمين والمتأثرين بالتنمية واإلدارة واتجاهاته، لذلك البد من وضع معايير وأهداف 
 متعددة لبناء خطة سليمة. 

 (   الا المعو ما  الج اااGeographic Information Systems)  هي خرائا
خراج واعد بيانات تهدف إلى جمع وتخزين واسترجاع ومعالجة وتمحوسبة مرتبطة بق حليل وا 

 .(69: 1998)كبارة، إلى صناعة القرار السليم  وعرض البيانات وصوالً 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 : ال اا ا  ال ا ق  - عاشاا  
 اا   ماذا معتصا اق ه "مقااا  لج ااا   ا  كاا ال ضاي  الايفر ار م اال   11.1

 - ط  " )ا ال  ماج تيا، جامع  الاجاح ال طا  اابوس: م يا  اابوس  بو     
 (.2112اابوس، 

وتهدف إلى مقارنة طبيعة اإلسكان بين مدينة نابلس وبلدة سبسطية من خالل أخذ عينة  -
عشوائية من منطقتي الدراسة وتحليلها والخروج بنتائج تبين طبيعة اإلسكان والمشاكل 

 المساكن.المتعلقة به، ومعرفة دور التخطيا في حل أزمة 
وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة مشتركة في مشكالت اإلسكان في كٍل من المدينة  -

والقرية، تتمثل بوجود ضائقة سكنية في منطقة الدراسة، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب 
على المساكن نتيجة الزيادة المطردة في أعداد السكان، إضافة إلى ارتفاع أسعار 

ة التخطيا في المنطقة وعشوائية البناء، مما انعكس سلبًا المساكن، وكذلك ضع  عملي
على اتساع الطرق، وتوفير الخدمات العامة، وكذلك تداخل استعماالت األراضي في 
 داخل األحياء السكنية وبخاصة البلدة القديمة في كل من مدينة نابلس وبلدة سبسطية.

اإلسكان في الجهة الغربية  وتوصي الدراسة بضرورة إتباع أنظمة خاصة إلعادة هيكلية -
من مدينة نابلس وبخاصة في منطقتي رفيديا والجنيد ورسم سياسات وخطا تنموية تقوم 
على إعادة تنظيم المناطق السكنية المراد إقامتها في تلك المناطق، وأيضًا مناطق 

 التوسع العمراني في المدينة.
سبسطية بحيث يشمل جميع  كما توصي بضرورة مراجعة وتعديل المخطا الهيكلي لبلدة -

أحياء البلدة والعمل على تطويرها وتنميتها، وتعزيز دورها كمركز سياحي وأثري من 
خالل إعادة ترميم البلدة القديمة والحفاظ على المواقع األثرية والتاريخية فيها بما يساهم 

 في تطوير اقتصادها المحلي.
عوى  ال ضاي  العق  إلى  ص لال إمكاا    اا   أ م  عب  القا ا غاي ، "تقي ا 11.2

الضف  -الخويل" )جامع  الخويل م اال  ار ماك يتها   اج  الباي  الطاق  ش ك 
 (.2111ال اب  ، 

 منطقة تقاطعات في الحضرية الطرق  شبكة مركزية تحديد إلى الدراسة هذا وتهدف -
الوصول بين عقد الشبكة والترتيب الهرمي  وسهولة إمكانية قياس وكذلك الخليل

 ألهميتها.
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وتوصلت الدراسة بعد التحليل الكمي أن هناك عقدة مركزية هامة هي مدينة الخليل،  -
وعقدتين هامتين هما: حلحول وترقوميا، حيث تقاسمتا المركز الثاني، واتضح أن إمكانية 
وسهولة الوصول لبعض العقد أكثر من غيرها وفقًا للمتغيرات المستخدمة في الدراسة وهي: 

يل التي تحتل المرتبة األولى في امكانية الوصول الكلية حسب كل المعايير، مدينة الخل
ومدينة حلحول احتلت المرتبة الثانية في إمكانية الوصول حسب المسافة، والعقد البينية، 
وشاركتها مدينة يطا بالمرتبة الثانية في المسافة المرجحة، أما المرتبة الثالثة، فقد احتلتها 

ر حسب المسافة، ومدينة ترقوميا حسب العقد البينية، ومدينة حلحول كل من مدينة سعي
 حسب المسافة المرجحة، وهذا ما يؤكد أهمية تلك المدن في اإلقليم.

قليمي دورا في تحقيق التنمية اإلقليمية وأوصت الدراسة بأنه يجب أن يأخذ التخطيا اإل -
 الكثافة المرورية واظهار المتوازنة، وتوضيح عدم تأثير الخصائص العامة للطرق على

 األراضي.و  الرغبة في تفضيل استخدام الطريق
 اا   إبااه ا م ع   الهم  ، "اتجاها  التخط ط التام ي لم يا  اابوس ار ض ء  11.3

اال تااتيج   المقتا   لتام    تط يا الم يا " )ا ال  ماج تيا، جامع  الاجاح 
 (.2118اابوس،  -ال طا  

داد مقترح "خطة استراتيجية تنموية لمدينة نابلس" كأساس لعملية تهدف هذا الدراسة إلع -
التخطيا التنموي للمدينة، وذلك من خالل دراسة وتحليل الوضع الحالي للمدينة في إطار 
مفهوم التحليل االستراتيجي، ومن ثم صياغة الرؤية التوافقية للمدينة واالستراتيجيات 

 حقيق االستراتيجيات التنموية المقترحة.التنموية التي تعمل حال تطبيقها على ت
توصلت الدراسة أن المدينة تتمتع بعدد من الفرص واالمكانيات المتمثلة في أهميتها  -

االقتصادية على المستويين الوطني واإلقليمي، وأيضًا أهميتها االقتصادية على 
شارت إلى المستويين الوطني واإلقليمي، وأيضًا أهميتها السياحية والحضارية. كما أ

التحديات والصعوبات التي تواجهها المدينة وأهمها تلك التحديات الناتجة عن 
الممارسات واالجراءات التي يقوم بها االحتالل االسرائيلي كالحصار االقتصادي 
المفروض على المدينة واالجتياحات المتكررة، وما نتج عن ذلك من انخفاض في 

 طالة والفقر.مستوى الدخل وارتفاع في معدالت الب
أبرزت الدراسة أهمية مشروع تخطيا نابلس الكبرى كأحد األدوات األساسية في تحقيق  -

مجموعة كبيرة من االستراتيجيات التنموية المقترحة، وكذلك مساهمة هذا المشروع في 
التغلب على المشاكل التي تواجه المدينة واالرتقاء بعملية التخطيا من المستوى المحلي 

 وى االقليمي.إلى المست
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وأخيرًا أوصت الدراسة بضرورة وضع مدينة نابلس ضمن االهتمام اإلقليمي والدولي  -
وذلك بالتنسيق مع المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ذات العالقة وخاصة في مجال 

 تبادل الخبرات وتوفير التمويل الالزم لتنفيذ الخطا والمشاريع التنموية.
ه، "مقاي س  ه ل  ال ص ل إلى الخ ما  العام  ار الم ا  اا   غا   غال  ع ا  11.4

 (.2117اابوس، -الفو طيا  " )ا ال  ماج تيا، جامع  الاجاح ال طا  
وتهدف هذا الدراسة لتحليل واقع الخدمات العامة في مدينة نابلس كحالة دراسية من  -

 خالل تطبيق مقاييس سهولة الوصول إلى هذا الخدمات 
ى وجود سهولة في الوصول إلى الخدمات التعليمية بدرجة متوسطة وتوصلت الدراسة إل -

في معظم أحياء مدينة نابلس، باستثناء بعض ضواحي المدينة التي تواجه صعوبة في 
 الوصول إلى هذا الخدمات.

نتائج الدراسة إلى أن صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة في مدينة نابلس  وتوصلت -
، وجود إعاقات مرورية، بعد الخدمات عن مكان السكنترجع إلى عدة عوامل أهمها 
 وعدم توفر المواصالت العامة.

اقترحت الدراسة بشكل محدد انشاء بعض الخدمات العامة في مواقع محددة في نابلس  -
ليها من األحياء إوذلك لتغطية النقص في توزيع هذا الخدمات ولتوفير سهولة الوصول 

 المجاورة.
اعتماد مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة كعامل أوصت الدراسة بضرورة  -

وكذلك أوصت بضرورة وضع ، رئيسي عند تخطيا وتوزيع هذا الخدمات في المدينة
 خطة مرورية لتنظيم الحركة والمواصالت العامة في مدينة نابلس.

 اا    ااا  ام   م   ال ذيااار "ت ايا الام  العمااار ار المخططا  ال كا  ،  11.5
 -ا   تطب ق   عوى جا   م يا  مك  المكام " )ا ال  ماج تيا، جامع  أا القاى  ا 

 (.2111مك  
لمخططات  تناولت هذا الدراسة تباين النمو العمراني في مكة المكرمة دراسة تحليلية -

جنوب مكة المكرمة، إذ اهتمت برصد المساحة العمرانية للمخططات من خالل فترة 
امل الطبيعية والبشرية التي أثرت فيها والكش  عن أهم الدراسة، ومعرفة أهم العو 

  المعوقات التي تواجه النمو العمراني في هذا المخططات.
هذا الدراسة إلى دراسة النمو العمراني في جنوب مدينة مكة المكرمة ما بين تهدف  -

باالعتماد على خرائا النمو العمراني للمدينة، والصور الجوية،  2007-1971عامي 
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ئيات األقمار الصناعية والكش  عن أسباب تباين النمو العمراني بمخططات جنوب ومر 
مدينة مكة المكرمة، ومعرفة إمكانية التوسع العمراني المستقبلي في منطقة الدراسة، 
والتعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه التطور العمراني في أحياء جنوب 

 مكة المكرمة.
أن الطبيعة الطبوغرافية لمكة المكرمة المحدد األول والرئيسي  وتوصلت الدراسة إلى -

المؤثر على طبيعة واتجاا النمو العمراني للمدينة، وأن المناخ من العناصر األساسية 
المؤثرة في العمران في مكة المكرمة، وأن مكة المكرمة شهدت زيادة سكانية حيث بلغ 

نسمة/ هكتار، وتضاع  100كرمة حوالي المتوسا العام للكثافة السكانية في مكة الم
مساحة النمو العمراني في مكة المكرمة وهذا النتائج إن دلت على شيء فهي تدل على 
أن اتجاهات النمو العمراني في جنوب مكة المكرمة آخذة في التوسع بشكل كبير على 

الليث، وذلك بسبب طبيعة المنطقة الطبوغرافية، التي تتميز  -محور طريق مكة
 انخفاضها واتساعها، باإلضافة إلى رخص أسعار األراضي بها.ب
وأوصت الدراسة على ضرورة الحفاظ على األرض من أجل ضمان االستعمال األمثل  -

لألرض ولخلق استقرار اقتصادي واجتماعي للمجتمع، وضرورة التنسيق بين األمانة وبين 
المشاكل التي تعاني منها  مصلحة الصرف الصحي وغيرها من اإلدارات الحكومية لمعالجة

المخططات وضمان الكفاءة في توفير الخدمات، نقل محطة معالجة الصرف الصحي إلى 
مناطق بعيدة عن العمران، نقل الورش التي تقع في مناطق سكنية، توفير االحتياجات 
الالزمة من الخدمات والمرافق والكتل العمرانية الحالية، وضرورة النظر في المضاربة 

قارية والحد منها والحد من السطو على القطع السكنية واألراضي الخاصة بالخدمات، الع
وزيادة المرافق والخدمات في أحياء منطقة الدراسة، ضرورة مد شبكة مياا وصرف صحي 
وسيول لكي تشمل المخططات الموجودة في جنوب مكة المكرمة، تنظيم ملكيات األراضي 

 ظمة وقوانين لتحديد أسعاروالمتاجرة فيها عن طريق وضع أن
10.6 Tranos،Emmanouil; Kourtit، karima; Nijkamp، Peter (2012): 

Digital Urban Network Connectivity: Global and Chinese 

Internet Patterns، Econstop. 

لتركيز على استخدام نظام البنية التحتية الرقمية في المناطق الحضرية هدفت الى ا -
الل تحليل العالقة الرقمية بالمدن العالمية ثم تحليل العالقة الرقمية بين الصينية، من خ
 المدن الصينية.

وتبين من خالل الدراسة أن المسافة وسهولة الوصول ووجود األثار الهامة وحجم المدينة  -
 هي العوامل الرئيسية وراء االتصال الرقمي.
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بال حدود صارمة ومفتوحة  وصت أن الربا بين المدن العالمية ويفترض وجود عالمأ -
الوصول وهي شر  للترابا العالمي، كما اوصت بضرورة بذل جهد في سبيل خلق أطر 

 قانونية لضمان ظروف الوصول المفتوح في العالم الرقمي. 
10.7 Peter J Taylor (2002) Amsterdam in A world City Networkm، 

Loughborough. 

نها أوروبية ومدن عالمية وتعرف شبكة مدن العالم على الربا بين مدينة امستردام والمدن األ -
 االجتماعية.في بحوث العلوم  نسبياً  شبكة متشابكة هو نوع نادراً 

خرى من خالل شركات لى دراسة العالقة بين مدينة امستردام والمدن األإوهدفت الدراسة  -
 بداعية والمهنية.الخدامات العالمية التي توفر خدمات المعرفة اإل

من  خالل فريقشركات الخدمات العالمية على تطوير معارف الباحثين من  وصتأ -
 .منازلهمالمدربين على مستوى العالم حتى لو ذهبوا لتدريبهم في 

 
 : موخص ال اا ا  ال ا ق 

 : تاا ل  ال اا ا  ال ا ق 
 واإلحصاءات المعلومات على باالعتماد، والريفي الحضري  اإلسكان لجغرافية مقارنة -1

 .متعددة مصادر من المتوفرة اناتوالبي
 إذ مركزيتها ودرجة البرية الطرق  شبكة على الحضرية العقد إلى الوصول إمكانية تقييم -2

 التي والبشرية الطبيعية العوامل أهم ومعرفة للمخططات، العمرانية المساحة برصد اهتمت
 . المخططات هذا في العمراني النمو تواجه التي المعوقات أهم عن والكش  فيها أثرت

دراسة توزيع وتنظيم الخدمات العامة ومدى تلبية هذا الخدمات الحتياجات السكان المعيشية  -3
 وتسهيل وصولهم لهذا الخدمات.

  ه ا  ال اا ا  ال ا ق  إلى:
 اإلسكان طبيعة تبين بنتائج والخروج وتحليلها الدراسة منطقتي من عشوائية عينة أخذ -1

 .المساكن أزمة حل في التخطيا دور ةومعرف، به المتعلقة والمشاكل
 عقد بين الوصول وسهولة إمكانية قياس وكذلك الحضرية الطرق  شبكة مركزية تحديد -2

 .ألهميتها الهرمي والترتيب الشبكة
، الجوية والصور، للمدينة العمراني النمو خرائا على باالعتماد في العمراني النمو دراسة -3

 التوسع إمكانية ومعرفة النمو، تباين أسباب نع والكش  الصناعية األقمار ومرئيات
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 العمراني التطور تواجه التي والمعوقات المشاكل أهم على والتعرف،  المستقبلي العمراني
 .المكرمة مكة جنوب أحياء في

 الخدمات هذا إلى الوصول سهولة مقاييس تطبيق خالل من العامة الخدمات واقع تحليل -4
 .التحليلي والمنهج لوصفيا المنهج على الدراسة وارتكزت

   ت صو  ال اا ا  إلى:
 .والقرية المدينة من كلٍ  في اإلسكان مشكالت في مشتركة عالقة وجود -1
، الخليل مدينة هي هامة مركزية عقدة هناك أن الكمي التحليل بعد الدراسة وتوصلت -2

 .وترقوميا حلحول: هما هامتين وعقدتين
 النمو واتجاا طبيعة على المؤثر والرئيسي األول المحدد المكرمة لمكة الطبوغرافية الطبيعة أن -3

 وأن، المكرمة مكة في العمران في المؤثرة األساسية العناصر من المناخ وأن، للمدينة العمراني
 المكرمة. مكة في العمراني النمو مساحة وتضاع ، سكانية زيادة شهدت المكرمة مكة

 على االقتصادية أهميتها في المتمثلة انياتواالمك الفرص من بعدد تتمتع مدينة نابلس أن -4
، واإلقليمي الوطني المستويين على االقتصادية أهميتها وأيضاً ، واإلقليمي الوطني المستويين
 . والحضارية السياحية أهميتها وأيضاً 

 الناتجة التحديات تلك وأهمها المدينة تواجهها التي والصعوبات التحديات إلى أشارت كما -5
 االقتصادي كالحصار االسرائيلي االحتالل بها يقوم التي واالجراءات تالممارسا عن

 مستوى  في انخفاض من ذلك عن نتج وما، المتكررة واالجتياحات المدينة على المفروض
 .والفقر البطالة معدالت في وارتفاع الدخل

 مدينة أحياء معظم في متوسطة بدرجة التعليمية الخدمات إلى الوصول في سهولة وجود -6
 .الخدمات هذا إلى الوصول في صعوبة تواجه التي المدينة ضواحي بعض باستثناء، نابلس

 المدينة ضواحي في كبيرة بدرجة المدينة أحياء معظم في متوسطة بدرجة صعوبة وجود -7
 .والبريد، البنوك، العامة المكتبات، الحكومية المستشفيات إلى للوصول

 

 : التعقي  عوى ال اا ا  ال ا ق 
 ، وغير مباشر.مع موضوع الدراسة بشكل جزئي ات باشتراكهتميز  -
 تناولت مدينة أو محافظة في حين تناول الموضع المدن الرئيسية وهي عواصم المحافظات -
 تناولت بعض مدن الدراسة خالل فترات زمنية متعددة، اما الدراسة فتناولت فترة زمنية محددة. -
 ت الالزمةساعدت في مساندة الطالبة في تحديد البيانا -
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 :م ت ى ال اا    -ال ا ي عشا
من الجداول تحتوي الدراسة على خمسة فصول وقائمة بالمصطلحات ومجموعة 

والخرائا واألشكال البيانية والصور الفوتوغرافية والمراجع والمالحق، كما تحتوي على ملخص 
 : للدراسة وكانت الفصول على النحو التالي

النشأة والتطور العمراني و  ،ت اإلدارية في محافظات الضفة الغربيةالتقسيما تاا ل الفصل األ ل:
ستخدام نظم التحليل المكاني لشبكة المدن الرئيسية في الضفة الغربية باو  وأنواع الموقع

 المعلومات   الجغرافية، والتوزيع الحجمي للمراكز الحضرية في الضفة الغربية.
: الخصائص الطبيعية والتي تتمثل في الموقع الفلكي والموقع النسبي  تاا ل الفصل الثاار

والموقع الطبيعي والموقع العمراني ومظاهر السطح والتركيب الجيولوجية والتربة ومناخ الضفة 
بية وموارد المياا كما تناول الخصائص السكانية مثل النمو السكاني والتوزيع السكاني الغر 

والكثافة السكانية وحجم األسرة وخصائص السكان، للضفة الغربية وأثرها على شبكة المدن 
 .الرئيسية في الضفة الغربية

من خالل تطور  مورفولوجية شبكة المدن الرئيسية في الضفة الغربية  تاا ل الفصل الثالع:
عدد المباني والوحدات السكنية والمسكن ومواصفاته والخدمات األساسية المتوفرة في المسكن، 

العوامل المؤثرة في شبكة المدن الرئيسية في الضفة الغربية، ومشكلة اإلسكان في المدن و 
 الرئيسية في الضفة الغربية.

دن في الضفة الغربية، ويشتمل على مفهوم : المخططات الهيكلية لشبكة الم تاا ل الفصل الاا ع
التخطيا وأهداف التخطيا وأنواع التخطيا ومفاهيم حول المخططات الهيكلية وواقع التخطيا 
العمراني في محافظات الضفة الغربية، ومخططات المحلية للضفة الغربية واستراتيجية التنمية 

 بكة المدن في الضفة الغربية.الحضرية ومعوقات وصعوبات تواجه المخططات الهيكلية للش
بعض النظريات : العالقات بين مدن الضفة الغربية من خالل تطبيق  تاا ل الفصل الخامس

ونماذج التفاعيل المكاني ومقاييس االتصال والترابا لقياس درجة التفاعل والعالقات االقتصادية، 
 .الغربيةبين شبكة مدن الضفة 

ن تفيد هذا الدراسة المخططين والمعنيين ومتخذي أ يات أمالً وفي النهاية جاءت النتائج والتوص
 القرار في عملية التخطيا والتنظيم. 
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نون المدينة األولى قا
 )مارك جيفرسون(

 -ثاا  ا
الاشأ   التط ا العمااار ار 

 الضف  ال اب  

 -ثالث ا
الت ويل المكاار لش ك  

الم ا الائ    ار الضف  
 ال اب    ا تخ اا الا
 المعو ما  الج ااا  

 -اا ع ا
الت  يع ال جمر لومااك  
 ال ضاي  ار الضف  ال اب  

قانون المرتبة والحجم 
 )زييف(

عوامل نشأة المدن في 
 الضفة الغربية

وظائف المدن في الضفة 
 الغربية

 مؤشر التوازن الحضري

المتوسط المكاني والمتوسط 
 المكاني الموزون

المدينة المركزية والمدينة 
 ةالمركزية الموزون

المسافة المعيارية 
والمسافة المعيارية 

 الموزونة

الشكل البيضاوي 
 المعياري للتشتت 

 

 قرينة الجار األقرب

 

الحكم المحلي في العهد 
 العثماني

الحكم المحلي في عهد 
 االنتداب البريطاني

الحكم المحلي في عهد 
 اإلدارة المصرية واألردنية

الحكم المحلي في عهد 
 االحتالل اإلسرائيلي

الحكم المحلي في عهد 
 الوطنية السلطة

 الفلسطينية

 أل لالفصل ا
 المااك  العمااا   ار م االا  الضف  ال اب  

 -أ ال  
التق  ما  ا  ااي  ار 
 م االا  الضف  ال اب  
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 : التمهي 
داري  التنظثيم فثي موحثد بأسثلوب المختلفة الدول تأخذ ال  السياسثية:  الظثروف تحكملث ؛اإل 
ذلثك  يعكثسحيثث  ،اإلداري  التنظثيم ُأسثلوب تحديثد فثي الدولثة فثي السثائدة غرافيةوالج واالجتماعية

 يثثؤثر ذلثثك فثثإ ن ؛ديمقراطيثثاً  الحكثثم نظثثام كثثان فثثإ ذا ،الدولثثة فثثي الحكثثم نظثثام طبيعثثة بثثدورا التنظثثيم
داري  التنظثثثيم شثثكل علثثثى بالضثثرورة  الالمركزيثثثة ُأسثثثلوب يعثثزز بحيثثثث ،عثثام بشثثثكل الدولثثثة فثثي اإل 
داريثثة  ناحيثثة مثثن المركزيثثة الرقابثثة مثثن لقثثدر وخضثثوعها ،ناحيثثة مثثن اإلداريثثة الهيئثثة الليةاسثثتق اإل 
 .(5ص : 2003 ،بشناق) أخرى 

 العصثثثر متطلبثثثات وتعثثثدد ،جانثثثب مثثثن الداخليثثثة مشثثثكالتها وتنثثثوع الدولثثثة وظثثثائ  تعثثثدد إن  
 بءالع لتخفي  ؛أخرى  آليات عن البحث بضرورة القناعة ازدياد إلى دىيؤ  ؛آخر جانب من الحديث

 تتثولى المركزيثة الحكومثة كانثت : السابق ففي ،الوطنية باألعباء للقيام وتفريغها المركزية اإلدارة عن
 كالثدفاع تقليديثة مهثام يتضثمن محثدوداً  دورهثا كثان عنثدما ،المهمثة الثوطن ومرافثق الدولثة شثئون  كافة

قامة واألمن دارة ،العثدل وا   ،مهامهثا وازدادت الدولثة أعمثال نطثاق اتسثع وعنثدما ،الخارجيثة السياسثة وا 
 عثن تتخلثى أن إال أمامهثا يكثن ولثم ،واالقتصادية االجتماعية الخدمات معظم عن مسئولة وأصبحت

 توزيثثع علثثى تقثثدما األكثثثر الثثدول عملثثت؛ محليثثاً  بهثثا القيثثام يمكثثن التثثي المركزيثثة سثثلطاتها مثثن كثيثثر
 مثا إطثار فثي ،المحليثة األجهثزة بينو  العاصمة في المركزية الحكومة بين الدولة في اإلدارية الوظيفة
  .(2005 ،العاطي عبد) المحلية اإلدارة أو ،(المحلي بالحكم) اليوم يعرف

 التنظثثثثثثيم فثثثثثثي أسثثثثثثلوبين المحليثثثثثثة( المجثثثثثثالس) المحليثثثثثثة واإلدارة المحلثثثثثثي الحكثثثثثثم يعتبثثثثثثر
 حين في ،يةاإلدار  الالمركزية في أسلوباً  تعتبر المحلية اإلدارة أن:  بينهما الفرق  لكن ،الالمركزي 

 الفصثثل ويعتبثثر ،(24ص : 2009 ،حامثثد) السياسثثية الالمركزيثثة فثثي أسثثلوباً  (المحلثثي الحكثثم) يعتبثثر
 والحكثثثم المحليثثثة اإلدارة بثثثين للتفرقثثثة ،األمثثثثل المعيثثثار الفقهثثثاء معظثثثم لثثثدي واإلدارة السياسثثثة بثثثين

 اإلدارة أن : الفقهثثثاء مثثثن فريثثثقحيثثثث رأى  ،بينهمثثثا عالقثثة وجثثثود عثثثدم:  يعنثثثي الوذلثثثك  ،المحلثثي
 له شأن ال المحلية اإلدارة نظام أن:  المسلمات ومن ،المحلي الحكم نحو األولي الخطوة المحلية
 الطابع يذ المرفق في يتعلق فيما ،التنفيذية الوظيفة عليعمله  يقتصربل  ،القضاء وال بالتشريع
 مترادفان المحلي والحكم المحلية اإلدارة اصطالح بان:  الفقهاء من أخر فريقرأى  فيما ،المحلي
 دولة أنها رغم بريطانيا في النظام تسمية من مستمدةأولئك  وحجة واحد أسلوب إلى يشيرانحيث 
:  المحليثة اإلدارة الثبعض عثرفقثد و  ،(محلي حكم) يسمي فيها المحلية اإلدارة نظام كون  بسيطة
 إدارة علثى شثرفت محلثي ممفهثو  ذات وحثدات إلثى الدولثة إقلثيم يقسثم بمقتضاا إداري  أسلوب بأنها
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 ذاتيثة ماليثة بمثوارد الهيئثاتتلثك  تسثتقل أن علثى ألهلهثا العامثة اإلدارة تمثثل هيئثة منهثا وحثدة كل
 .(2005 ،العاطي عبد) القانون  يحددها بعالقات المركزية بالحكومة وترتبا

 ريثثثةإدا أجهثثثزة تملثثثك ،مسثثثتقلة ماليثثثة ذمثثثة ذات قانونيثثثة اعتباريثثثة "شخصثثثية المحليثثثة واإلدارة
 تعثديل أو ،مثنح حقهثا مثن التثي المركزية الحكومة تحددا االستقالل من مدى لها وصالحيات ومالية

 ،فقثا الجغرافيثة نفوذهثا منطقثة فثي المحليثة اإلدارة صثالحيات وتنحصر ،الصالحياتتلك  سحب أو
 ."المحلي حكمال وزارة خالل من المحلية اإلدارة على والمراقبة باإلشراف المركزية الحكومة تقوم حيث

 المحليثة واإلدارة المركزيثة الحكومثة بثين الموجثودة العالقثة إلثى النظثر يجثب ك :هنا ومن
 .(12ص : 2009 ،حامد) منهما لكل والمسؤوليات المهام تحديد مع تكاملية عالقة أنها على

 وهي ،الحكم صور من صورة وليست اإلدارة طرق  من طريقة تعتبر المحلية فاإلدارة لذا
 المحلية المرافق إدارة تتناول بل ،اإلدارية الدولة وظيفة كل تشمل ال ،التنفيذية السلطة نم جزء
 االمم عليها استقرت التي التعريفات وفق المحلية واإلدارة ،المركزية للسلطة القومية المرافق تاركة

 المحلية. للسلطات الدولي واالتحاد المتحدة
:  نجد ،والقروية البلدية المجالس ذلك في بما ،طينيالفلس المحلي الحكم قطاع إلى وبالنظر

 خالل ُأنشئت التي الكبرى  المدن بلديات:  مثل ،إنشائها منذ للسكان الخدمات تقديم على يعمل أنه
 فترة خالل تشكيلها تتابع التي المجالس من غيرها أو ،عشر التاسع القرن  في العثمانية الحقبة

 الوطنية السلطة عهد إلى وصوالً  األردن عهد خالل أو ،فلسطين على البريطاني االنتداب
 المحلية الهيئات قانون  فهو:  الفلسطيني المحلي الحكم لقطاع الناظم القانون  أما ،الفلسطينية
 الوطنية السلطة قبل من العام نفس في عليه المصادق 1997 لسنة (1) رقم الفلسطينية
 المدن تضم التي أ() فئة البلديات:  هي فئات أربع إلى الفلسطينية البلديات تقسم ، حيثالفلسطينية
 عن سكانها عدد يزيد التي المدن:  فتشمل ب() الفئة أما ،الفلسطينية المحافظات في الرئيسة

 آالف خمسة) بين سكانها عدد يتراوح التي المدن:  ج() الفئة تشمل حين في ،نسمة أل  (150)
 نسمة (آالف 5) عن سكانها عدد يقل التي البلديات:  تضم لتيا د() الفئة:  وأخيراً  (ألفاً  150 إلى
 .(5ص :2009 ،صبري )

 يمثل جغرافي قليمإ   سوى  تعدو ال أنها نجد ،الغربية الضفة محافظات على الوقوف وعند
 تمثل 1948 عام بعد فيما تأصبحثم  ،الفلسطينية راضياألَ  ضمن الوسطى فلسطين مرتفعات
 ومن ،األردنية دولةال من شقاً  الغربية الضفة راضيأَ  صبحتأَ  ذلك بعدثم  ،مستقالً  سياسياً  اقليماً 
 الضفة قسمت ثم ،قاليمأَ  لىإ   دارياُ إ   قسيمها تم ؛البالد أطراف جميع ىعل السيطرة حكامإ   أجل

 .(69ص : 2012 ،الغنيمات) والقرى  المدن من اً عدد تضم محافظة وكل محافظات الى الغربية
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 : ال اب   الضف  م االا  ار ا  ااي  التق  ما  - أ ال  
 فلسطين كانت حيث ،متالحقة تاريخية مراحل عبر الفلسطيني المحلي الحكم تطور

 ممثالُ  ليكون  النظام تمكين على تعمل لم القوي تلك  أن إال ،أجنبية لقوى  خاضعة التاريخية بحدودها
 سوى  لها بالنسبة المحلي حكمال يكن لمحيث  ؛الفلسطيني للشعب الصادقة والتطلعات للمصالح
 .(2ص : 2009 ،حامد) للسيطرة وسيلة الحاكمة القوى  استخدمتهبل  ،المركزية للسلطة اً امتداد

 فثي الفلسثطينية السثلطة قيثام إلثى 1993 سثبتمبر 13 فثي ُوق  ثع الثذي (وسثلو)أُ  اتفاق أدى
 المدنيثثثثة ؤولياتالمسثثث مثثثن العديثثثد الفلسثثثطينية السثثثلطة اسثثثتلمت الحثثثين ذلثثثك ومنثثثذ ،1994 مثثثايو

 الفلسثثطينية فللسثثلطة : أوسثثلو التفاقيثثات ووفقثثاُ  ،المثثثال سثثبيل فعلثثى ،األمنيثثة المسثثؤوليات وبعثثض
 ،ة(الرئيسثثث والقثثثرى  المثثثدن:  أي) (أ) المصثثثنفة المنثثثاطق فثثثي والمدنيثثثة األمنيثثثة الصثثثالحيات كامثثثل
 المصثثنفة لمنثثاطقا فثثي والمدنيثثة األمنيثثة بالصثثالحيات االسثثرائيلي االحثثتالل سثثلطات تحثثتف  بينمثثا
 الفلسثطينية فللسثلطة ،الفلسثطينية القثرى  معظثم تشثمل وهي ،(ب) المصنفة المناطق في أما ،(ج)

 يتعلثثق فيمثثا المطلقثثة الصثثالحيات اإلسثثرائيلية وللسثثلطات ،المدنيثثة بثثاألمور المتعلقثثة الصثثالحيات
 التخطيا مسؤولية هال الفلسطينية السلطة أن من بالرغم أنه:  ذكرا الجدير ومن ،األمنية باألمور
 علثثى تقثثع (ج) المصثثنفة المنثثاطق فثثي المسثثؤولية هثثذا أن إال (أ) المصثثنفة المنثثاطق فثثي المطلقثثة
 .(4ص : 2009 ،حامد) اإلسرائيلي الجانب

 المركزية الحكومة في يتمثلأولهما :  ،مستويين على مبني الفلسطيني المحلي الحكم ونظام
 فثثي فرعيثثة مكاتثثب خثثالل مثثن المحليثثة الهيئثثات مثثع مباشثثرة عثثلتتفا التثثي المحلثثي الحكثثم بثثوزارة ممثلثثة

 المحلية(. والمجالس البلديات) نفسها المحلية السلطات في يتمثل:  وثانيهما ،المختلفة المحافظات
 مثثثن نانوعثثث هنثثثاك فثثثإن ،1997 لعثثثام المحليثثثة الهيئثثثات وقثثثانون  المحلثثثي الحكثثثم لثثثوزارة ووفقثثثاً 

 في الفلسطينية والقرى  البلديات غالبية تقع حيث ،المحلية جالسوالم البلديات هما، المحلية السلطات
 ،(ج) مصثثثنفة منثثثاطق فثثثي تقثثثع السثثثلطات هثثثذا حثثثدود بعثثثض ولكثثثن ،(ب)و (أ) المصثثثنفة المنثثثاطق
 فثثي يختلثث  األمثثر أن إال ،عليثه ومصثثادق معثثروف معظمهثثا فثإن للبلثثديات الرسثثمية للحثثدود وبالنسثبة
 هثذين إلثى باإلضثافة ،رسثميا بها معترف وغير معروفة يرغ الرسمية الحدود حيث المحلية المجالس
 السثلطات فثي أخثرى  ألنثواع القانونيثة تعطثي داخليثة أنظمثة هنثاك فثإن المحليثة السثلطات من النوعين
 واالتحثثاد ،اإلقليميثثة التخطثثيا ولجثثان المشثثتركة الخثثدمات مجثثالس األسثثاس فثثي هثثي والتثثي ،المحليثثة

 .(23ص : 2009 ،حامد) المحلية للهيئات الفلسطيني
 ؛المحليثثثة الهيئثثثات جميثثثع تصثثثني  بإعثثثادة المحلثثثي الحكثثثم وزارة قامثثثت 1994 عثثثام منثثثذ

 ،الثوزارة( مثن إلشثراف احتياجها مدى تحديد تم ؛عليه وبناءً ) واإلدارية المالية قدرتها درجة لتحديد
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 بثثث ةالمحليثث اإلدارة فثثي خبثثرات تمتلثك والتثثي 1967 منثثذ موجثثودة كانثت التثثي البلثثديات صثثنفتقثد و 
 بثث الفلسثطينية السثلطة مجثيء بعثد رسثمياً  شثكلت التثي المحليثة الهيئات صنفت بينما ،(ب) أو (أ)
 التاريخية للمراحل التفصيل من بشيء ونستعرض ،أدائها في المفارقة من بالرغم (هث)و (د) ،(ج)

 .(24ص : 2009 ،حامد) فلسطين في المحلي الحكم بها مر التي
 

 : العثماار العه  ار الم ور ال كا -1
 هثثثزم أن بعثثثد م1517 عثثثام العثمثثثاني الحكثثثم تحثثثت فلسثثثطين فيهثثثا بمثثثا الشثثثام بثثثالد وقعثثثت

 تابعثثة الفتثثرة تلثثك فثثي فلسثثطين أرض كانثثتحيثثث  ،(دابثثق مثثرج) معركثثة فثثي المماليثثك العثمثثانيون 
 مثن ألكثثر وتتبثع مقسمة أراضيها كانت بل ،ذاتها بحد مستقلة إدارية وحدا تكن ولم ،الشام لوالية
 .(3ص : 1996 ،البابا) يةوال

 ،نثثثابلس ،صثثثفد:  هثثثي (1 شثثثكل انظثثثر) (سثثثناجق) ألويثثثة أربعثثثة إلثثثى إداريثثثاً  قسثثثمت وقثثثد
:  نثثواحي صثثفد لثثواء فضثثم (النثثواحي) األقضثثية مثثن عثثدد علثثى لثثواء كثثل شثثتملاو  ،وغثثزة ،القثثدس

 ،عيبثثال جبثثل):  نثثواحي نثثابلس لثثواء ضثثم بينمثثا ،وطبريثثا( ،عكثثا ،صثثور ،تبنثثين ،الشثثقي  ،صثثفد)
 ،القثثثثدس) نثثثثواحي القثثثدس لثثثثواء ضثثثثمفثثثثي حثثثين  ،واللجثثثون( ،صثثثثعب بنثثثثي ،القثثثاقون  ،جثثثثرزيم جبثثثل

 .(240 ،شوماني) والرملة( ،اللد ،غزة):  نواحي ضم فقد غزة أما ،والخليل(
 مجثالس إلنشاء البدء إشارة ،1856 عام الصادر هايمون( خا) السلطاني المنشور يعتبرو 

 الفلسثثثطيني المحلثثثي الحكثثثم تجربثثثة تعثثثود وبثثثذلك ،لبلديثثثةا المجثثثالس لتشثثثكيل المجثثثال فثثثتح الثثثذي بلديثثثة
 اإلعالن بموجبه تم الذي البلديات لقانون  إصداراً  1877 عام شهدثم  ،العثماني العهد إلى المعاصر

 .(2005 : المحلي الحكم وزارة) الفلسطينية المدن كبرى  في بلدياً  مجلساً  (22) تأسيس عن
 

 : طاارالباي االات ا  عه  ار الم ور ال كا -2
 فثثي ؛فلسثثطين فثثي المحلثثي الحكثثم قطثثاع تطثثوير فثثي كبيثثراً  اهتمامثثاً  البريطثثاني االنتثثداب لثثىأو  
 الحكثثم هيئثثات فثثي الالمركزيثثة تعزيثثز تثثم لثثذا ؛البريطانيثثة بالصثثبغة اإلداري  النظثثام لصثثبغ منثثه محاولثة
 أول أجريثثثت "وقثثثد ،المحلثثثي الحكثثثم أطثثثر فثثثي اإلداريثثثة الهيئثثثات صثثثالحيات توسثثثيع تثثثمثثثثم  ،المحلثثثي
 1934 عام فيثم  ،1926 عام للبلديات االنتخابات مرسوم صدور بعد 1927 عام بلدية انتخابات

 مثؤثراً  ايجابيثاً  دوراً  البلثديات تلعثب لثم المرحلثة تلثك وفثي ،وقريثة مدينة (20) في االنتخابات إجراء تم
نمثثثا ،كمؤسسثثثات بثثثارز دور لهثثثا يكثثثن لثثثم حيثثثث ،السياسثثثية الحيثثثاة فثثثي  فثثثي لسياسثثثيا أثرهثثثا تمحثثثور وا 

 تشثكيل كيفيثة حثول العائليثة التنافسثاتو  الصثراعات بثروز ظثل فثي البلدية المجالس تعيين أو انتخاب
 أصثثبحت ولثثذلك ؛المتنفثثذة العثثائالت بثثين اً مصثثلحي اً تنافسثث هنثثاك وكثثان ،رئاسثثتها وضثثمان ،المجثثالس
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 مركثزاً  تسثتغلها انثتفك ،عليهثا تسثيطر التثي العثائالت( تحثال  أو) العائلة يد في سلطة آلية البلديات
 .(26ص : 2009 ،حامد) مصالحها ضمانو  نفوذها تغلغل لتأمين

 
 (2) شكل

 ال اب   الضف  لم االا  ا  ااي  التط ا
 .(20 : 2003 ،صالحة) : المصدر

 

 فثثي تتوسثثع أخثثذتحيثثث  ،البلثثديات عمثثل معثثالم بعثثض تتضثثح بثثدأت المرحلثثةتلثثك  خثثالل
 ولعثل ،المحلثي المجتمثع حاجثات تلبيثة فثي تسثاهم اً سثامأج باتثت حتثى ،للمواطنين الخدمات تقديم
 ،تفصيلي بشكل البلديات عليها تشرف التي والخدمات الجوانب شمل 1936 لعام البلديات قانون 



23 

 الفلسثثثطينية الوطنيثثثة السثثثلطة قثثثدوم حتثثثى البلثثثديات عمثثثل ويحكثثثم بثثثه معمثثثوالً  القثثثانون ذلثثثك  وظثثثل
صدار   .(26ص : 2009 ،مدحا) الفلسطينية المحلية الهيئات قانون  وا 

 

  :  األا ا   المصاي  ا  اا  عه  ار الم ور ال كا -3
 المصثرية اإلدارة تحثت غزة قطاع بات حيث ،(1967-1948) من المرحلةامتدت تلك 

 سثثثنة قثثثوانين عثثثدة للضثثثفة األردنيثثثة اإلدارة أصثثثدرتوقثثثد  ،األردنيثثثة اإلدارة تحثثثت الغربيثثثة والضثثثفة
تلثثك  خثثالل البلثثديات عمثثل ن: إ نقثثول أن سثثتطيعن عثثام بشثثكل لكثثن ،(1954-1955-1960)

 أن إال ،وطرق  كهرباء وشبكات مياا شبكات:  من األساسية الخدمات تقديم على انصب المرحلة
 بأن يؤهلها ال بما المحلي المجتمع قضايا ومعالجة متابعة صعيد على بالتراجع بدأ البلديات دور
 انتخابثثات حثدوث مثن الثرغم وعلثى ،المحلثي تمثعللمج التنمويثة السياسثة فثي الريثادة صثاحبة تكثون 

 لقطاع نوعي تطوير في نفسه يعكس لم ذلك أن إال ،الغربية للضفة األردني الحكم أثناء للبلديات
 حثدث وقثد ،المركزيثة الحكومثة مثع المحليثة الهيئثات وربثا المركزيثة تعزيثز تثم فقثد ،المحلثي الحكم
 غيثثثر ُأنثثثاس تعيثثثين عبثثثر االنتخابثثثات نتثثثائج رتغييثثث فثثثي المركزيثثثة الحكومثثثة تثثثدخلت أن مثثثرات عثثثدة

 فثي حثدث كمثا !،المحليثة الهيئثة رئثيس منصثب فثي أقل أصوات على حصلوا منم أو ،!منتخبين
 لثإلدارة يخضثع كثان والثذي غزة قطاع في أما ،(28ص : 2009 ،حامثد) (1964)عام الخليل بلدية

 لجثان بتعيثين عنهثا سثتعاضي كثان حيثث ،المحلثي الحكم قطاع في انتخابات تحدث فلم المصرية
 فثي ومشاركته المحلي الحكم لدور تقهقراً  غزة قطاع شهدكما  ،والقرى  المدن إدارة بها ُينا  مؤقتة
 خثالل والسياسثي االجتمثاعي التنمثوي  محتثواا مثن الكثيثر المحلثي الحكثممما أفقثد  ؛المجتمع خدمة
 .(81ص : 2012 ،الغنيمات) المذكورة الفترة

 

 : ا  اائيور اال ت ل عه  ار الم ور ال كا -4
 ؛اإلجثراءات مثن العديثد بتنفيثذ شثرعت م1967 عام الغربية الضفة باحتالل (إسرائيل) قيام منذ

 الوثثثثائق فثثثي (وشثثثومرون  يهثثثودا) اسثثثم اإلسثثثرائيلية الحكومثثثة عليهثثثا أطلقثثثت وقثثثد ،طموحاتهثثثا لتحقيثثثق
 مثثواطنين الغربيثثة الضثثفة سثثكان رواعتبثثا الشثثرقية الضثثفة مثثع قائمثثة الوحثثدة وظلثثت ،الرسثثمية اإلسثثرائيلية
 ؛واإلداري  القثانوني االرتبثا  فثك الهاشثمية األردنية المملكة قررت عندما ،م1988 عام حتى أردنيين
 .(1ص :2001 ،الجدبة) (2 شكل انظر) الفلسطينية التحرير منظمة طلب على بناءً 

 أشخاص عيينت عبر المحلي الحكم قطاع توظي  تم ،للضفة اسرائيل احتالل فترة خالل
 إجراء من الرغم وعلى ،التحرير منظمة منها تتكون  التي السياسية بالقوى  مرتبطة غير لجان أو

 غير التيار لتشجيع االحتالل قبل من محاولة في ،مرات ثالث االحتالل فترة أثناء االنتخابات



24 

 عام النتخاباتا نتائج أن إال ،بديلة كقيادة البروز على الفلسطينية التحرير لمنظمة الموالي
 منظمة على والمحسوبة الوطنية الشخصيات فازت عندما االحتالل سلطات فاجأت قد 1976
 سلطات قامت حيث ،وحلحول( نابلس ،الخليل):  بلديات في حدث كما ،االنتخابات في التحرير
 يرالتحر  لمنظمة الموالي الوطني بالتيار ارتباطهم على عقاباً  ؛الوطن خارج بنفيهم االحتالل

 (2 شكل انظر) .(2005 ،المحلي الحكم وزارة) الفلسطينية"
 برئاسة رؤسائها وعزل حلها تم التي البلديات بعض أصبحت 1982 عام من وابتداء

نها رفضت التعايش مع أل ؛القروية المجالس بدل القرى  روابا إسرائيل وتبنت إسرائيليين ضابا
 .(2005 ،المحلي الحكم وزارة)االحتالل 

 في (26) منها ،القدس فيها بما بلدية (30) فلسطين في كان 1991 عام ايةنه ومع
 تهميش على االحتالل سياسة استندت ،المرحلةتلك  وخالل ،غزة قطاع في (4)و الغربية الضفة
 السياسة رسم في يذكر دور أي للبلديات يعد لمحيث  ،المحلى المجتمع قيادة في البلديات دور

 مؤسسات من البلديات تحويل على جاهدة وعملت بل ،المحلية معاتللمجت العامة التنموية
 نظير ؛السكان من موالاأل وجباية الخدمات تقديم على فقا تشرف ،جباية مؤسسات إلى تنموية
 .(40ص : 1995 ،كون ) الخدماتتلك 

 والقضية المحلية المجتمعات حيال منها المطلوب الدور تلعب البلديات تعد لمبالتالي و 
 تتولى أن في رغبته عن عب ر الفلسطيني المجتمع أن من الرغم على ،بشموليتها نيةالوط

 تصبغ حيث ،1976 عام الغربية الضفة في البلدية االنتخابات خالل من الدورذلك  البلديات
 الهيئات تاريخ في األسوأ اإلسرائيلي االحتالل فترة وتعد ،والنضالي السياسي بالطابع االنتخابات
 .(40ص : 1995 ،كون ) الفلسطينية المحلية

 

 : الفو طيا   ال طا   ال وط  عه  ار الم ور ال كا -5
مت أن منذ  ثقيلة تركة أمام نفسها وجدت ،(1994) عام الفلسطينية الوطنية السلطة َقد 

 ما ذلك لعل ؛المحلية بالسلطات يتعلق ما فيها بما العسكرية واألوامر والقوانين األنظمة:  من
 لسنة (1) رقم حمل الذي (عرفات ياسر) الراحل الفلسطينية السلطة لرئيس األول رالقرا يفسر

 قبل المفعول سارية كانت التي واألوامر واألنظمة بالقوانين العمل يستمر: " وهو (1994)
 تشكيل بعد خصوصاً  القوانين من الكثير صدور ذلك وتبع ،"توحيدها يتم حتى م5/6/1967

 .(87ص : 2012 ،ماتالغني) التشريعي المجلس
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 رقم المحلية الهيئات قانون  السلطة رئيس عليها صادق التي القوانينتلك  ضمن من وكان
 الفلسطينية الوطنية السلطة عهد في م1996 سنة المحلية االنتخابات وقانون  ،1997 لسنة (1)

 عددها ليصبح مرات (4) البلديات عدد تضاع  حيث ،كبيراً  كمياً  توسعاً  المحلي الحكم قطاع شهد
 بعد قطاع َأكبر ثاني المحلي الحكم قطاع ويعتبر ،اً قروي اً مجلس (334) اتبلدي (108) اليوم

 تشغل) غزة. قطاع في (2260) منهم موظ  (6400) حوالي فيه يعمل حيث ،الحكومي القطاع
 فةالض محافظات في المحلي الحكم قطاع موظفي إجمالي من %(45) نسبته ما وحدها نابلس بلدية

 محافظات في المحلي الحكم قطاع موظفي إجمالي من %(51) نسبته ما غزة بلدية وتشغل ،الغربية
 دوالر مليون  84 ،(1968) عام دوالرماليين  (5) من المحلي الحكم قطاع إيراد تطور كما غزة(
 .(100ص : 2012 ،الغنيمات) (1998) عام دوالر مليون  188 وصل أن إلى ،(1990) عام

 صدر حيث األردن في به معمول هو لما الغربية الضفة في الواقعة لدياتالب خضعت
 استمر فقد المصرية اإلدارة تحت وضع والذي غزة قطاع أما ،1955 للعام 29 رقم البلديات قانون 
 حصلتقد و  ،(1934 لعام 1 رقم) البريطاني االستعمار لقانون  وفقا (شكلياً  ولو) فيه العمل

 وما ،1959 عام في ثانية انتخابات أعقبتهاثم  ،الغربية الضفة في األردني ن للقانو  وفقاً  انتخابات
 أي حل الوزراء مجلس منح بموجبها والتي العرفية لألحكام الغربية الضفة خضعت الفترتين تلك بين
 المجالس من العديد حل األردنية المركزية الحكومة مارست حيث ،منتخب بلدي مجلس أو هيئة
 تقسيمات نظام صدر م1964 عام فيثم  ،الماضي القرن  ستينيات من األول ص الن في البلدية
 محافظة):  من تتأل  الغربية للضفة اإلدارية التقسيمات أصبحت بموجبهحيث  ،جديد إدارية
 استحداث تم ؛ذلك ضوء وعلى (2 شكل انظر) جنين( ولواء ،نابلس لواء ،الخليل لواء ،القدس
 .(288ص : 2014 ،زبدة)م 1965 عام رويةوالق البلدية الشؤون  وزارة

 : بو  ا  - أ
 يقرر ئهاعضا عدد نإ حيث ،بلدي مجلسلها  يكون  أن يجب بلدية لكل فإن القانون  وفق

 لذا المجلس. اعضاء عدد زيادة الداخلية وزير يخول القانون  ان كما ،المدينة في السكان عدد وفق
 انتخاب ويتم ،المدينة سكان قبل من بون ينتخ عضواً  (15) هو البلدي المجلس اعضاء عدد فان

 لجان المجلس عن نبثقتو  ،سنوات خمس كل دوري  بشكل العادية الحالة في البلدي المجلس أعضاء
 بالتالي .(2014و ،وفا) القانون  يمليه ما وفق اللجانتلك  تركيب ويكون  البلدية أمور إلدارة ،عديدة
 بعدد تتعلق العتباراتبلديات  (109) عددها والبالغ الغربية الضفة في البلديات تصني  تم

  .أصناف أربعة إلى تقدمها التي والخدمات النشاطات ومجاالت والقدرات السكان
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 (43-42ص : 2008 ،العتال) -: ال اب   الضف  ار البو  ا  تصايف
لك ت تعتبرحيث  المحافظة( مركز) المركزية الفلسطينية المدن وهي:  أ() المركزية البلديات - أ

 الكم حيث من المحلية والنشاطات الخدمات أكثر تقدم ،الحجم كبيرة محلية هيئات البلديات
 ولكن ،فقا التنظيمية حدودها داخل ليس التنموية بالجوانب تهتم أنها إلى باإلضافة ،والنوع
 فلسطين. في التنمية مجال في فعال دور منها يتوقع

وتلك  ،نسمة أل  (25) عن سكانها عدد يزيد التي المدن وهي:  ب() الرئيسية البلديات - ب
 عماد البلدياتتلك  تشكل ذلك من الرغم وعلى ،الوظيفي حجمها في متوسطة البلديات
مكانيات موارد تجنيد على القدرة ولها ،الفلسطينية البلدية البنية  يمكن التي تلك من أكبر وا 

 توفيرها. األساسية للبلديات
 الحجم صغيرة الفلسطينية البلدات في تشكلت التي البلديات وهي:  ج() األساسية البلديات - ت

 ن  إ وحيث ،االقتصادية والنشاطات والقدرات نسمة أل  (25-10) السكان عدد حيث من
 النشا  ونوعية ،السكان بحجم ومرتبطة ،محدودة تبقى البلديات هذا لمثل الذاتية الموارد

 ،األساسية الخدمات تقديم في محصورة ستكون  ونشاطاتها قدراتها فإن  لذلك  ،االقتصادي
 الصغيرة. التنموية المشاريع ببعض والقيام

 عن سكانها عدد يقل التي الصغيرة البلدات في تشكلت بلديات وهي:  د() الناشئة البلديات - ث
 إلى ترفيعها تمثم  ،قروية مجالس قريب وقت إلى كانت اأنه حيث نسمة آالف (10)

 .(109ص : 2012 ،الغنيمات) للسكان األساسية الخدمات مبتقدي تقوم وهي ،بلدية مستوى 
 

 : الم ور المجوس -  
 لم التي المحلية السلطات دارةإ عن مسؤولة هي ،البلدية من أصغر محلية سلطة هي

 يعمل وبجانبه المحلي المجلس رئيس المحلي المجلس يترأس ،كبلديات بها االعتراف يتم
 .(111-110ص : 2005 ،سماعيلإ) المجلس

 

 : القا ي  المجوس -  
 يزيد لتيا السكانية التجمعات كافة في قروية مجالس بتشكيل المحلي الحكم وزارة قامت

 أو مختار:  من القرية مجلس ويتأل  ،(22ص : تاريخ بدون  ،سمحة) نسمة ل أ عن سكانها عدد
 نع يزيد وال ثالثة عن يقل ال األشخاص من وعدد ،مناصبهم أو منصبه بحكم القرية مخاتير
 عن يقل وال ،الجنسية فلسطيني يكون  أن:  القروي  المجلس عضو في ويشتر  ،عشر االثني

 أي عضوية ينهي أن اللواء لحاكم ويجوز ،القرية منطقة في عادةً  ويقيم ،سنة وعشرين حدىإ
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 الغربية الضفة في القروية المجالس عدد ويبلغ السابقة. الشرو  فيه تتوفر َتُعد لم إذا شخص
 .(181ص : 1993 ،والقرشلي مشتهى) اً لسمج (211)

 

 : مشاايع لجا  - ع
 وذلك  ،نسمة أل  عن سكانها عدد يقل السكانية التجمعات من كبير عدد هناك أن يالح 

 المحلي الحكم وزارة اعتمدت وقد ،القروية المجالس من أقل بمستوى  محلية هيئات تشكيل يفترض
 األخير المحلي الحكم وزير قرار أن رغم ،استخداماً  اأكثره المشاريع لجان كانت لها مختلفة تسميات
 .(23ص : تاريخ بدون  ،سمحة) البلديات من (د) الفئة اعتبر قد آنفا اليه والمشار

 

 : مخ ا - ج
 الهيئات انتخابات لقانون  تخضع ال مخيم لجنة أن إال سكانها عدد عن النظر بغض

 حدود ضمن المخيمات وتقع ،محلية ئةهي ضمن التوطين وعدم العودة حق على للتأكيد ؛المحلية
 .(23ص : تاريخ بدون  ،سمحة) البلديات ونفوذ
 

 (1)ج  ل 
  ت  يعها ال اب   الضف  م االا  عوى الفو طيا   الم و   الهيئا  تصايف

 المجم ع مخ ا المشاايع لجاا القا    المجالس م ور مجوس البو  ا  الم اال  ا.
 56 2 17 20 0 17 الخليل  -1
 35 3 3 19 0 10 لحم بيت  -2
 59 1 22 23 0 13 جنين  -3
 72 4 2 48 0 18 والبيرة هللا رام  -4
 18 0 0 9 0 9 سلفيت  -5
 14 1 5 5 0 3 طوباس  -6
 25 2 1 10 0 12 طولكرم  -7
 36 0 19 12 0 5 قلقيلية  -8
 55 3 0 43 0 9 نابلس  -9
 30 1 1 17 10 1 القدس  -10
 10 2 0 5 2 1 أريحا   -11
 411 19 77 211 12 98 المجم ع 

 .2011 نيسان ،المحلية" للهيئات االنتخابات حدود "دليل ،لالنتخابات المركزية اللجنة : المصدر
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 (3) شكل

 ال اب   الضف  م االا ار  الفو طيا   الم و   الهيئا 
 .2011 نيسان ،المحلية" للهيئات االنتخابات حدود "دليل على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
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 : ال اب   الضف  ار العمااار  التط ا الاشأ  : ثاا ا  
 ربثوع فثي انتشثرت فقثد ،القثديم اإلنسان سكنها التي األراضي أقدم من فلسطين أرض تعد

 ،الفلسثطينيين أجثداد والكنعثانيون  الفلسثطينيون  بناهثا المثدن هثذا وأغلب ،كثيرة وقرى  مدن فلسطين
 الحمايثثة فثثي رغبثثة ؛الجبثثال وسثثفوح المرتفعثثات علثثى القديمثثة الفلسثثطينية والقثثرى  المثثدن نشثثأت وقثثد

 ترجثعو  ،العصثور مثر علثى البالد سكان أمن يهدد ظل الذي الخارجي الغزو أخطار أمام والدفاع
 ،القثدماء والفلسثطينيون  الكنعثانيون  أنشثأها فقثد ،عريقثة تاريخية أصول إلى الفلسطينية المدن نشأة

 الرملثثة كمدينثثة:  اإلسثثالمي العهثثد فثثي قثثيمأُ  راآلخثث والثثبعض ،والرومثثان اإلغريثثق أنشثثأا وبعضثثها
 ،حيفثا ،يافثا ،القدس:  فلسطين في القديمة المدن ومن ،العالم مدن أقدم (أريحا) وتعد ،وخانيونس

 خطو  ةثالث في الغربية الضفة في المدن تنتشرو  ،وغزة ،عسقالن ،بيسان ،نابلس ،خليلال ،عكا
 (110 : 1996 ،القادر عبد) -: متوازية

 التي ،وقلقيلية طولكرم تيمدين:  مثل الساحل بموازاة المدن تنتشر حيث : ال ا ور الخط - أ
  الساحلي. السهل إقليم في تقع

: مدن حيث ،الجبلية المرتفعات قمم مع البالد وسا في الخاذلك  يسير : الم اه تق  ا خط - ب
  جنين. ،طوباس ،نابلس ،سلفيت ،هللا رام ،البيرة ،القدس ،لحم بيت ،الخليل

 وطوباس.أريحا :  مثل ،لفلسطين الشرقية الحدود على تقع : االاه اا  فا  م ا - ت
 
  (123 : 2015 ،ضاهر بوأ) -: ال اب   الضف  ار الم ا اشأ  ع امل -1
 ؛علثثثى الجبثثال لحمايتهثثثا مثثن االحثثثتالل ؛الفلسثثطينية المثثثدن أقيمثثت حيثثثث : الج اااةةةر العامةةل - أ

 الجبثثال قمثثم علثثى المثثدن أنشثثأت حيثثث ،بليثثةالق والغثثزوات الخارجيثثة األخطثثار مثثن لحمايتهثثاو 
  .والخليل ،لحم بيت ،هللا رام:  كمدن والتالل

 مثثن تمثثر كانثثت التثثي التجاريثثة الطثثرق  لخدمثثة ؛المثثدن مثثن مجموعثثة أنشثثأت : التجةةااي  العامةةل - ب
  والعراق. والشام مصر بين التجارة طرق  على الساحل مدن فكانت ،فلسطين

 السثثثماوية األديثثثان تلتقثثثي حيثثثث فلسثثثطين أرض فثثثي قدسثثثةالم المثثثدن تنتشثثثر : الةةة يار العامةةةل - ت
 عليثثثه إبثثثراهيم الخليثثثل قبثثثر بهثثثا الخليثثثل فمدينثثثة ،المثثثدنتلثثثك  فثثثي مقدسثثثاتها وجثثثود فثثثي الثثثثالث
 هيكثل أن اليهثود ويعتقثد ،القيامثة وكنيسثة الصثخرة وقبثة األقصى المسجد بها والقدس ،السالم
 السثكان تجمثع لثذلك ؛المهثد كنيسثة بهثا لحثم بيثت ومدينثة ،القثدس فثي موجثود سليمان هللا نبي
  المدن.تلك  في
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 والميثثاا الخصثثبة الزراعيثثة التربثثة فلسثثطين مثثدن فثثي تثثوفرت :  الماةةا   الم ةةاه التابةة  عامةةل - ث
 مثثثن عاليثثثة كثافثثثات شثثثهدت والتثثثي السثثثاحلية السثثثهول مثثثدن وجثثثدت فلثثثذلك ،المعتثثثدل والمنثثثاخ
  .(12ص : 2002 ،غضيه) السكان

 
  : ل اب  ا الضف  ار الم ا  لائف -2

ن ،متعددة وظائ  المدن تؤدي   واحثدة بوظيفثة نشثأتها فثي القديمثة المثدن ارتبطثت كان وا 
 تثثثؤدي فالمدينثثثة ،المثثثدن وظثثثائ  تعثثثددت فقثثثد اآلن أمثثثا ،الحربيثثثة الوظيفثثثة أو التجاريثثثة كالوظيفثثثة
 -: المدن وظائ  ومن (4 شكل انظر) ،عدة وظائ 

 مركثز كانثت إذا خاصثة ريثةالتجا الوظيفثة المثدن مثن كثيثر تثؤديحيثث  : التجااية  ال ل ف  - أ
 بتجثارة تشثتهر التثي ،الغربيثة الضثفة مثدن أغلب الدور هذاأدت  التي المدن ومن ،المحافظة
   الغرض. لهذا أنشأتقد  المدن وهذا ،الجملة

ارتبطثت  عسثكرية أسثباب إلثى الفلسثطينية المثدن إنشاء يعود :  الع كاي  ال ااع   ال ل ف  - ب
 مثثدن ألغلثثب الثثدور هثثذا تراجثثع علثثى عمثثل العسثثكري  والتطثثور التقثثدم أن الإ ،المدينثثة بموقثثع
  .الغربية الضفة في الجبلية المدن على ينطبق وهذا العالم

 التثي المثدن وبالتالي ،واأللبان والفاكهة للخضار:  المدينة سكان يحتاج : ال ااع   ال ل ف  - ت
 للمثثثدن البثثثاقي وتصثثثدير ،لسثثثكانها ذلثثثك تثثثوفير تسثثثتطيع خصثثثبة زراعيثثثة أراضثثثي بهثثثا تتثثثوفر

  جنين.و  ،طولكرم ،أريحا مدن : الوظيفة هذاأدت  التي المدن ومن ،المجاورة
 كصثثناعة:  فلسثثطين مثثدن أغلثثب فثثي كثيثثرة محليثثة صثثناعاتانتشثثرت  : الصةةااع   ال ل فةة  - ث

 األخشثثثثاب وصثثثثناعة الزيثثثثت وعصثثثثر والصثثثثابون  البنثثثثاء ومثثثثواد والمقثثثثالع واألحذيثثثثة المالبثثثثس
  وغيرها.

 لوجثود ؛فيهثا السثياحة عناصثر بتوفر الفلسطينية المدن بعضاشتهرت  : ال  ا    ال ل ف  - ج
 أريحثا،:  مثثل كمشثاتي اآلخثر والثبعض ،الخليثل ،لحم بيت ،كالقدس:  بها المقدسة األماكن

  المرتفعات. ومدن الساحل كمدن مصاي  أو
 فيهثثثثا تتثثثثوفر حيثثثثث ،للمحافظثثثثات إداريثثثثة مراكثثثثز المثثثثدن عثثثثضبشثثثثكلت  : ا  اايةةةة  ال ل فةةةة  - ح

 ،نثثابلس ن :مثثد مثثثل المختلفثثة الحكوميثثة المؤسسثثاتو  الثثوزارات كمقثثرات : اإلداريثثة الخثثدمات
  .أريحاو  الخليل ،لحم بيت ،القدس ،هللا رام ،طولكرم ،جنين

 فبالتالي ،المتوسطة والكليات الجامعات الفلسطينية المدن في تتواجد : التعو م   ال ل ف  - خ
 فجامعة ،المجاورة والمناطق المحافظة طلبة به قطبتست تعليمية خدمات المدينة تؤدي
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 بيرزيت وجامعة ،وسلفيت ،طولكرم ،جنين ،نابلس محافظات تخدم حيث بنابلس النجاح
 ،لحم بيت محافظة تخدم لحم بيت وجامعة أريحا،و  ،هللا ورام ،القدس طلبة تخدمحيث 
 .(97ص : 2015 ،ضاهر أبو) الخليل محافظة تخدم الخليل وجامعة

 
 الا  ا تخ اا ال اب   الضف  ار  الائ   الم ا لش ك  المكاار الت ويل -الثا  ث

 : الج ااا   المعو ما 
 حجامأ بين العالقة طبيعة في تتمثل التدال من له لما ؛المدن توزيع دراسة أهمية تأتي

 متوساو  ،والتشتت التقارب ودرجة التباعد درجة قياس خالل من بينها الفاصلة والمسافات المدن
 بين وثيقة العالقة بأن علما ،كثافتها درجة تحديد الى باإلضافة ،بينها تفصل التي المسافات

 ويزداد أعدادها تقل المدن أحجام فئات زيادة مع نهأ فنجد ،والتباعد العمرانية مراكزال حجم
 .(162 : 2012 ،داوود) نفوذها مناطق وتتسع بينها التباعد

 التحليل وسائل استخدام يمكن وتوزيعها الغربية الضفة في ةئيسالر  المدن انتشار ولتحليل
 على للتعرف ؛والتقارب التباعد مقاييس خالل من التوزيع ألنما  الوصفي والتحليل الكمي

 برنامج استخدام تم الدراسة هذا وفي ،عليه طرأت التي والتغيرات التوزيعذلك  خصائص
(ARCGIS 10.1) لتاليةا المكانية التحليالت لعمل :- 
 : الم   ا  المكاار  المت  ط المكاار المت  ط -1

 مفردات لموقع جغرافيا متوسطا يعد الذي الموقع يقع اين لتحديد ؛المتوساذلك  يستخدم
 المدن لشبكة المكاني المتوسا أن نجد (4) الشكل خالل ومن ،(162 : 2012 ،داوود) الظاهرة
 محافظة شمال في والبيرة هللا رام مدينة شمال يتسلف مدينة جنوب يظهر الغربية للضفة ةالرئيس
 ،المتوسا الجغرافي الموقع تحديد يعرف والذي ،الموزون  المتوسا بخصوص أما ،هللا رام

 ،داوود) المدن لوزن  الدراسة هذا في السكان لحق اعتماد تمفقد  ،اجتماعية بيانات على اعتماداً 
 في يقع الغربية الضفة مدن لشبكة الموزون  االمتوس أن النتيجة منحيث تبين  ،(162 : 2012
  هللا. ورام البيرة مدينة شمال ،الجنوبي الجزء في هللا رام محافظة

 
 : الم   ا  الماك ي   الم يا  الماك ي  الم يا  -2

 مدينة كانت الغربية الضفة مدن شبكة وفي ،األخرى  للمدن بالنسبة المركزية المدينةب يقصد
 هي المركزية لمدينةا تصبح المدن لهذا وزن  بوضع نقوم عندما ولكن ،كزيةالمر  المدينة هي سلفيت
 كان نهأَ  نجد السابق المكاني المتوسا الى بالنظر غريباً  ليسوذلك  ،(4 شكل انظر) البيرة مدينة
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 المتوسا أما ،األخرى  للمدن بالنسبة جغرافياً  المركزية المدينة هي لذلك ،سلفيت مدينة من قريباً 
:  ذلك يفسر وما ،الموزونة المركزية المدينة هي لذلك ،البيرة مدينة من قريباً  فكان ،الموزون  المكاني

 الضفة مدن أكبر هي الخليل مدينة ن  أَ  المعروف ومن ،السكان معيار الوزن  في استخدمنا نناأَ 
  منها. قريبة المركزية المدينة كانت لذلك ؛سكاناً  الغربية

 
 : الم   ا  المع ااي    الم اا المع ااي  الم اا  -3

 منطقة تحدد التي ،المعيارية الدائرة قطر نص  لتحديد ؛االحصائية الطريقةتلك  تستخدم
 حجم كبر وكلما ،(165 ص : 2012 ،داوود) مدنال من %67 حوالي ،الظاهرة مفردات أغلب تركز
قد و  ،صحيح والعكس الظاهرة لتوزيع المكاني والتشتت ،االنتشار زيادة على ذلك دل كلما الدائرة
 وهناك ،القدس(و  ،قلقيلية أريحا، ،سلفيت ،نابلس ،البيرة ،هللا رام):  التالية المدن الدائرةتلك  ضمت
 (4 شكل انظر) وطولكرم. ،طوباس ،لحم بيت:  وهي الدائرة من قريبة مدن

ذا  لتضم الجنوب نحو تتزحزح سوف الدائرة أن يالح  المعيارية للمسافة وزن  وضع تم وا 
 قلقيلية أن حين في القدس(و  ،لحم بيت أريحا، ،سلفيت ،نابلس ،البيرة ،هللا رام):  التالية المدن

 ؛سكاناً  الغربية الضفة مدن أكبر هي الخليل مدينة الن ذلك ويعود ؛الدائرة تماس على صبحتأَ 
 (4 شكل انظر) .الجنوب نحو الدائرة تزحزحت لذا

 
 : (لوت  يع العاا تجاهاال ) لوتشت  المع ااي  الب ضا ي  الشكل -4

 يعبرحيث  ،للتشتت المعياري  البيضاوي  الشكل يسمى ما أو للتوزيع العام االتجاا تحديد يتم
 المتوسا البيضاوي  الشكل مركز ويكون  ،محدد اتجاا له للظاهرة المكاني التوزيع كان إذا عما

 : 2012 ،داوود) الظاهرة مفردات معظم تأخذا الذي االتجاا قيمة األكبر المحور ويقيس المكاني
 يأخذ هن  أ:  الغربية ةالضف مدن شبكة في التوزيع اتجاا تحليل نتائج من تبينحيث  ،(46ص
 حوالي ضميحيث  ،للجنوب الشمال من طولي بشكل ضاوي البي الشكل ويمتد ،متوسطاً  اً مركز 
 وبالرجوع نابلس(.و  ،سلفيت ،البيرة ،هللا رام ،القدس ،لحم بيت ،الخليل):  هي المدن من اً سبع
 جبل قمم على الجنوب إلى الشمال من طولياً  ممتدة هان  أَ  نجد الغربية الضفة مدن بوغرافيةلط

  الغربية. الضفة وسا في تمتد نهاإ حيث لفلسطين الفقري  العمود تعتبر التي الغربية الضفة
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 (4) شكل

 ال اب   الضف  م ا لش ك  المكاار الت ويل
 .2007 تعداد بيانات على اعتماداً  (ARCGIS 10.1) باستخدام البةالط عدادإ  : المصدر
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 : األقا  الجاا قايا  -5
 منطقة في نقطة كل بين الفاصلة المسافات قياس على أساسا االقرب الجار تحليل يعتمد

 العام النما وتحديد بعضها حول النقا  تشتت لقياس تستخدم وبالتالي ،لها االقرب النقا و  ،ما
 او منتظمة او عشوائية تكون  قد التوزيعات تلكحيث إن  ،المكانية التوزيعات في لنقا ا النتشار
 تركز يعنيفذلك  ،صفراً  القيمة كانت فاذا ،(2.149-0) بين الجوار صلة قيمة وتتراوح مركزة
ذلك  حدة وتقل ،كبير حد الى متجمعاً  التوزيع يكون  وبذلك ،واحدة نقطة عند العمرانية المراكز
 نقا فان ،صحيحاً  واحداً  القيمة كانت اذا اما ،االعلى القيم نحو الصفر عن ابتعدنا كلما التجمع
 الى متناسقاً  منتظماً  التوزيع يكون  بينما ،بينها فيما المسافات تتباعد بحيث ،عشوائية تكون  التوزيع

 لحصولا يتم كان وقديماً  (14ص : 2003 ،صالحة) 2.149 تساوي  القيمة تكون  عندما درجة قصىأ
 Average) أداة خالل من حسابها في (arcgis10.1) على الدراسةوقد اعتمدت  ،يدوياً  عليها

Nearest Neighbor)، أن : الغربية الضفة مدن شبكة على األداةتلك  تطبيق نتائج من كانف 
 .(5 شكل) يبين كما العشوائي لنماا إلى أقرب فهو وبالتالي ؛1.2 يساوي  الجوار صلة معامل

 
 (5كل )ش

 (ARCGIS10.1) األقا  الجاا ت ويل اتيج 
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 : ال اب   الضف  ار ال ضاي  لومااك  ال جمر الت  يع -اا عا  
 بطرق  أحجامها تقاس حيث ،المدن أحجام في هامة تغيرات الحضري  النمو عملية على يترتب

ذانثك  ويحثدد ،وإلقليمهثا السكانه المدينة تقدمها التي الخدمية الوظائ  وعدد ،السكان عدد:  منها مختلفة
 توزيثع خريطثة علثي يالحث  ،الحضثري  للنظثام الهرميثة والبنيثة ،الحجميثة-الرتبيثة العالقثات المقياسان

 مثن قلثيالً  عثدداً  عادةً  نجد نناأ بمعني ،العمران لدرجات الترتيب من نوع وجود ما قليمإ أي في المدن
 .(417ص : 2014 ،عياصرة) الحجم قل كلما العدد زيادة تتوالى ثم ،الحجم كبيرة المدن

 فعليثثة دراسثثة بعثثد ،تجريبثثي واقثثع مثثن سثثئلةاأل هثثذاعثثن  اإلجابثثة الجغثثرافيين بعثثض حثثاول لقثثد
 قاليم.األ تلك في وأحجامها المدن مراتب بين التوازن  دراسةو  قاليماأل بعض في المدن توزيع لشبكة

 -: هر الص   هذا ار لها  التر اا ا ال  أها  كاا 
 : ج فا  ا( مااك) األ لى  يا الم قاا ا  -1

 : دولة (15) في مدن ثالث أول أحجام دراسة من 1939 عام جيفرسون  مارك توصل
 رئيسية مهيمنة مدينة وجود مع ،األولى المدينة تمثل سكان عدد بأكبر تحظى التي المدينة أن

 والوظيفية اإلدارية:  الخدمات على وتستحوذ ،السلطة فيها تتركز اإلقليم أو الدولة داخل
 سكان إلى نسب إذا الثانية المدينة لسكان العام المتوسا وأن ،والصناعية التجارية واألنشطة
 المدينة سكان نسبة أما ،%30 يكون  %(100 يمثلون  سكانها أن   فرض على) األولى المدينة
 .(413ص : 2014 ،عياصرة) %20 فيعادل األولى إلى الثالثة

 

 (2) ج  ل
 ج فا  ا  قاا ا   ا تخ اا ال اب   الضف  ار  الائ   الم ا ار ال ضاي  الت ا ا 

 القاا ا      ال جا مات   ال جا مات   ال كاا ع   الم يا  التاق ا
 %100 100.0 159038 الخليل 1
 %30 78.4 124635 القدس 2
 %20 78.1 124215 نابلس 3

 .2007 تعداد بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
 

 فهي الثانية المدينة أما ،القانون  حسب %100 يمثلون  (الخليل) األولي المدينة سكان نإ
 أن حين في ،األولي المدينة من %78.4 سكانها يمثل حيث ،(165 ص : 2012 ،داوود) (القدس)

 التوازن  في اختالل هناك نأ على يدلل مما ؛%30هو  القانون  حسب المفترض السكان عدد
 وبالتالي ؛السكان عدد في المفترض الحجم علي زيادة %48.4 وقدرا ون القان حسب الحضري 
 والتاريخية. الدينية ألهميتها أيضاً  ومهيمنة مهمه مدينة القدس تعتبر
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 %78.1 األولى المدينة سكان من سكانها يشكلحيث  (نابلس) فكانت الثالثة المدينة أما
 هناك أن على أيضاً  ذلك يدل كما ،%20 شكلي القانون  حسب المفترض السكان عدد أن حين في

 وترجع ،المفترض الحجم علي زيادة %58.1 وقدرا القانون  حسب الحضري  التوازن  في اختالل
 األولى ن :المد من كل نسب أن الالفت ومن ،للضفة االقتصادية العاصمة العتبارها المدينة أهمية
 والسياسية. واالدارية االقتصادية المدن كتل مكانة عن كبير حد إلى معبرة والثالثة والثانية

 

 :  يبف()  ال جا المات   قاا ا  -2
 بين عالقة وجود إلى االمريكية المدن من مجموعة دراسة بعد (زيب ) الجغرافي توصل

 القاعدةتلك  اشتهرت وقد ،تنازليًا( ترتيبها بعد) السكاني وحجمها الحضري  النظام في المدن ترتيب
 ،القائم الحضري  النظام صورة عن للكش  وتستخدم ،والحجم الرتبة اعدةق أيضاً  عليها وأطلق باسمه
  : التالية البسيطة بالصيغة عنها التعبير ويمكن
 رتبة هي n إن حيث = ما دولة في n ،االولى المدينة حجم من  للمدينة السكاني الحجم
 (413ص : 2014 ،عياصرة) المدينة.

 

 (3) ج  ل
 ت  يع ق اايا  ا تخ اا ال اب   الضف  م ا بيا الت ا ار االخت ل  م ى ايكرالهياا تي ا الت

  ال جا المات       الم ا

     الم يا  التاق ا
 التاتي 

 ال كاا ع  
 ال ق قر

 ال كاا ع  
 المفتاض

  المائ  لوم ا ال ق قر ال جا
 األ لى لوم يا  ا   

 لوم ا المفتاض ال جا
 لراأل   لوم يا  ا     المائ 

 100.0 100.0 159038 159038 الخليل  -1
 50.0 78.4 79519 124635 القدس  -2
 33.3 78.1 39760 124215 نابلس  -3
 25.0 38.8 53013 61722 والبيرة رام هللا  -4
 20.0 32 31808 50912 طولكرم  -5
 16.7 25.5 26506 40530 قلقيلية  -6
  14.3 24.1 22720 38272 جنين  -7
 12.5 15.3 19880 24367 بيت لحم  -8
 11.1 11 17671 17515 أريحا   -9
 10.0 9.7 15904 15480 طوباس  -10
 9.1 5.5 14458 8682 سلفيت  -11

 .2007 تعداد بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
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 النحثثثو علثثثى (6 والشثثثكل 3 الجثثثدول) والحجثثثم المرتبثثثة قثثثانون  حسثثثب المثثثدن تقسثثثيم يمكثثثن
 -: التالي

والخليثثل وبيثثت لحثثم  البيثثرةورام هللا و  ونثثابلس القثثدس:  وهثثي المفتثثرض الحجثثم عثثن تزيثثد مثثدن -1
 .وطولكرم واريحا وقلقيلية وجنين

 .وطوباس سلفيت وهي المفترض الحجم من أقل مدن -2
 الممثنهج للتهجيثر المدينثة سثكان تعثرض مثن بثالرغم القدس في السكان عدد زيادة رجعتو 

  وتاريخية. ينيةد مكانه من لمالها ؛االسرائيلي االحتالل سلطات قبل من
 تعتبثثر كمثثا ،الغزيثثرة بأمطثثارا يتميثثز الثثذي الجغرافثثي لموقعهثثا نتيجثثة ذلكفثث نثثابلس مدينثثة أمثثا

 اليدويثثة والمصثنوعات الصثابون  بصثثناعة: المدينثة وتشثتهر ،الزراعيثة المنتجثثات وتبثادل إلنتثاج مركثزاً 
اريها ومهارة حجارتها بجودة وتشتهر الملون  والبال  واألثاث  .الجلود ودباغة لنسيجا ومصانع حج 

 مستعمرة أكبر بها المنطقةتلك  نأ وخاصة المفترض الحجم من أقل فهي سلفيت مدينة ماأ
 عدد مصادرة عنها تنتج التي االلتفافية الطرق  الى باإلضافة ،(ريئيل)أ وهي اسرائيلية استيطانية

 هذا كل ،المحافظة أراضي من كبيرة مساحة يلتهم الذي والعزل الضم وجدار ،االراضي من كبير
 سلفيت. مدينة في السكان توزيع في االثر لها كان العوامل

 
 (6) شكل

 2117 ال اب   لوضف   ال جا الات   ما اى
 .2007 تعداد بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
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 : ال ضاي  الت ا ا  منشا -3
  (4) ج  ل

 ال اب    الضف م االا  لم ا الت ا ار االخت ل  جا ق اس
 مقو   المات  

 ال ق قر ال جا الم يا  الات  
 لو كاا

 المت قع ال جا
 لو كاا

 ال ق قر ال جا بيا الفاق 
 المت قع  ال جا

 -61297.1 220335.1 159038 الخليل 1  -1
 14467.4 110167.6 124635 القدس 0.5  -2
 50770 73445 124215 نابلس 0.3333  -3

4-  0.25 
رام هللا 
 والبيرة

61722 55083.8 6638.2 

 6845 44067 50912 طولكرم 0.20  -5
 3807.5 36722.5 40530 قلقيلية 0.1666  -6
 6795.6 31476.4 38272 جنين 0.1428  -7
 -3174.9 27541.9 24367 بيت لحم 0.125  -8
 -6966.7 24481.7 17515 أريحا  0.1111  -9
 -6553.5 23033.5 15480 طوباس 0.1  -10
 -11348.5 20030.5 8682 سلفيت 0.091  -11

   665368 - 3.1198 المجم ع
 .2007 تعداد بيانات على باالعتماد الطالبة عدادإ  : المصدر

 

 
 (7) شكل

 ال اب   الضف  م ا ار ال ضاي  الت ا ا 
 .2007 تعداد بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
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 -:   ا ي  ال ضاي  الت ا ا  منشا أا   ما
 جملثثثة علثثثى مقسثثثوماً  السثثثالبة الفروقثثثات + والمتوقثثثع الحقيقثثثي حجثثثمال بثثثين الموجبثثثة الفروقثثثات) -

  الحضر( سكان
 ."0.27" صبحي بالتقريب أي 0.2685 = 553568 ÷ 175664.3 يساوي  المؤشرذلك  فإن -
 مؤشثثروذلثثك  ،%27 أي الحضثثر سثثكان ربثثع يشثثكلون  والعجثثز الفثثوائض سثثكان نسثثبة أن أي -

 المثالية الشبكة يمثل الذي الصفر عن تبتعد األنه ؛مثالية وغير متوازنة غير شبكة عن يعبر
 .الشبكة في التوازني االختالل حجم زيادة إلي يؤشر وذلك

 
 : موخصال

 منذ الغربية الضفة محافظات في اإلدارية للتقسيمات التاريخي التطور الفصل هذا تناول
 الغربيثة الضثفة فثي العمرانثي والتطثور النشثأة عثن تحثدث كمثا ،الحاليثة الفتثرة حتى العثماني العهد

 وتوزيعهثثا الغربيثثة الضثثفة فثثي ةالرئيسثث المثثدن انتشثثار تحليثثلو  ،الغربيثثة الضثثفة فثثي المثثدن وظثثائ و 
 التوزيثثثع خصثثثائص علثثثى والتعثثثرف والتقثثثارب التباعثثثد ومقثثثاييس الكمثثثي التحليثثثل اسثثثتخدام تثثثمكمثثثا 

 أمثثثا فيتسثثثل جنثثثوب يقثثثع المكثثثاني المتوسثثثا ان تبثثثين التحليثثثل فمثثثن ،عليثثثه طثثثرأت التثثثي والتغيثثثرات
 البيثثرة مدينثثة فكانثثت المركزيثثة المدينثثة أمثثا ،هللا ورام البيثثرة شثثمال يقثثعف المثثوزون  المكثثاني المتوسثثا
 البيرة. شمال كانت الموزونة المركزية والمدينة

 الخليثثل مدينثثة أن تبثثين ،الغربيثثة الضثثفة فثثي الرئيسثثة للمثثدن الحجمثثي التوزيثثع دراسثثة ومثثن
 الثالثة. المدينة هي ونابلس ،القدس مدينة هي ةالثاني والمدينة األولى المدينة هي
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 -أ ال  
 الخصائص الطب ع  

 -ثالث ا
 الخصائص ال كاا  

 الام  ال كاار

 الت  يع ال كاار

 الكثاا  ال كاا  

 جا األ ا  

 خصائص ال كاا

 

 

 الم قع

 

 م ضع الضف  ال اب  

 الثاارالفصل 
الخصائص الج ااا   لوضف  ال اب    أثاها عوى 

 ش ك  الم ا الائ    ار الضف  ال اب  
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 : التمهي 
 واضثثمحاللها نموهثثا وفثثي بثثل وحياتهثثا المدينثثة مورفولوجيثثة فثثي كبيثثر بشثثكل الموقثثع يثثؤثر

 صثةوبخا والحضثارية، البشثرية المظثاهر فثي مباشثرة بصثورة يثؤثر حيثث (145ص : 1993 )أبوعيانثة،
 االقتصادي. ونشاطهم ومستواهم، تحركاتهم تركيبهم، وكثافتهم، للسكان الجغرافي بالتوزيع يتعلق فيما

 ؛ألخرى  زمنية فترة من أهميته تتباين إذ متغير، هو بل ثابتاً  طبيعياً  عنصر يمثل ال والموقع
 أكثثر من يعتبر ذيال السياسي أو اإلداري  العامل إلى إضافة والمواصالت النقل وسائل لتطور نتيجة

 .(2ص : 1994 )صالحة، المكانية وعالقته الموقع أهمية على التأثير في فجائية العوامل
 

 -: الطب ع   الخصائص -أ ال  
 : الم قع -1

باعتبارا  المجاورة، واألجزاء المحيطة، بالمناطق ارتباطه ومدى المكاني الموقع به ويقصد
 .(8ص :1994 )صالحة، والحضرية البشرية ظاهرالم على تأثيرا مدى عن مؤشرات يعطي الذي

 الشمال في أرضها وتضيق فلسطين، من األوسا الغربي الجزء في الغربية الضفة تقع
 بالبحر تتأثر فهي وبذلك ،المتوسا البحر ساحل من تقترب بحيث الوسا في تتسع بينما والجنوب،

 .(158ص : 1991 د،)فاي والتطرف القارية عن تبتعد التي الحرارة درجات حيث من
 الشرق  في الميت والبحر األردن نهر بين محصور طولي شكل لها الغربية الضفة

 الشمال في عامر بن مرج وسهل جالود نهر ووادي ،الغرب في الفلسطيني الساحلي والسهل
 فأقصى ،(115ص ،1991 السالم، )عبد الجنوب في واألوسا األعلى السبع بئر وادي وحوض
 وفي كم58 الشمال ففي متفاوت فهو العرض أما ،(كم130) الجنوب الي مالالش من لها طول
 ،(7) خريطة تبينه كما (كم43) الجنوب وفي ،(كم31) القدس منطقة في ماأ ،(كم54) الوسا
 العوامل لتأثير انعكاساً  المناطق من منطقة أي في السكاني التوزيع على الجغرافي الموقع ويؤثر

 في ألخرى  منطقة من السكاني التركز درجة تختل  وبالتالي ،قتصاديةواال والبشرية الطبيعية
 العوامل.تلك  تأثير مدى باختالف الغربية الضفة مدن
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 (8) شكل

 ال اب   الضف  أ عا 
 .(Arcmap10.1) باستخدام الطالبة إعداد : المصدر

 

  : الفوكر الم قع - أ
 الوصثل حلقثة المثدن هثذا تعتبثر حيث فلكياً  المميز بالموقع الغربية الضفة مدن شبكة تتميز

 لكثل الفلكثي الموقثع تحديثد يثتم وسثوف ولبنثان، ،سثوريا ،األردن:  مثثل المجثاورة والثدول فلسثطين بين
  : التالي النحو على مدينة
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  (9) شكل

 الخويل م يا  م قع
 .shapefile مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر

 

  وخثثثا ،م(104.42) شثثثمالي محلثثثي احثثثداثي اخثثث علثثثى الخليثثثل مدينثثثة تقثثثع : الخويةةةل م ياةةة 
 يطثثا ،نعثثيم بنثثي ،سثثعير ،حلحثثول:  أراضثثي بهثثا وتحثثيا م(159.61) شثثرقي محلثثي حثثداثيإ

 (104 : 2000 ،627المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. (.9 شكل) ودورا
 الفلسثطيني التحريثر منظمة مع االسرائيلي االحتالل حكومة وقعت م1997 الثاني كانون  في

 تقثع حيثث (H2و H1) وهثي منطقتثين إلثى الخليثل مدينثة قسم والذي الخليل مدينة بروتوكول
(H1) أمثثثثا الغربيثثثثة، الضثثثثفة فثثثثي )أ( المنطقثثثثة ضثثثثمن (H2) مثثثثن %20 يقثثثثارب مثثثثا فتغطثثثثي 

 للمسثثتعمرات المجثثاورة والمنثثاطق القثثديم السثثوق  وتضثثم ،الخليثثل لمدينثثة البلديثثة الحثثدود مسثثاحة
 مثن أكثثر يواجهون  فلسطيني (35000) فيها يقطنو  اإلسرائيلية للسيطرة وتخضع اإلسرائيلية
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 مسثثثثتعمر (500)و (H1) الثثثثى المؤديثثثثة الطثثثثرق  تقطثثثثع التثثثثي عسثثثثكرية تفتثثثثيش نقطثثثثة (100)
 (B'Tselem،2003) مشددة. حراسة وتحت تماما مغلقة وهي الجنود يحرسهم اسرائيلي

 
 (11) شكل

 الق س م يا  م قع
 .shapefile مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر

 

  وخثا م(125.00) شثمالي محلثي احثداثي خثا بثين علثى القثدس مدينثة تقثع : القة س م يا 
 بهثثثثثا وتحثثثثثيا ،(195.00) وخثثثثثا م(158.50) شثثثثثرقي محلثثثثثي احثثثثثداثي وخثثثثثا ،(143.00)

 ،عناتثثا ،وحزمثثا ،البريثثد ضثثاحية ،الثثرام ،قلنثثديا ،نبثثاال بيثثر ،حنينيثثا بيثثت ،إكسثثا بيثثت:  أراضثثي
 لحثم بيت ،ساحور بيت ،صالح دار ،العبيدية ،الشرقية حرةالسوا ،ديس بوأ ،العيزرية ،الزعيم

 (40 : 2000 ،624 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. (.10 شكل)
 تقسثثثيم تثثثم ؛بحتثثثة إحصثثثائية وألغثثثراض القثثثدس محافظثثثة فثثثي والسياسثثثي الجغرافثثثي للواقثثثع نظثثراً 

 -: ينأجز  إلى القدس محافظة
 بعيثثد عنثثوة إسثثرائيل ضثثمته الثثذي المحافظثثة مثثن الجثثزء ذلثثك تشثثمل : (J1 )ماطقةة  القةة س -1

 مخثيم حنينثا، )بيثت تجمعثات (J1) منطقثة وتضثم ،1967 عثام فثي الغربيثة للضفة احتاللها
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 الجثثوز، وادي جثراح، )الشثثيخ:  وتشثمل (المقثثدس بيثت) القثثدسو  العيسثوية، شثثعفا ، شثعفا ،
 المكبثثثر، جبثثثل الثثثثوري، سثثثلوان، العثثثامود(، راسو  الشثثثياح، الطثثثور، الصثثثوانة، السثثثاهرة، بثثثاب

 الثرقم .ف،إ)ج.م. كفرعقثب(.و  طوبثا، أم بثاهر، صثور شرفات، صفافا، بيت الغربية، السواحرة
 (31 : 2007 ،1489 المرجعي

 والذي المحافظة من الجزء ذلك باستثناء القدس محافظة تشمل : (J2 )ماطق  الق س -2
: اتتجمع (J2) منطقة وتضم ،1967 عام الغربية للضفة احتاللها بعيد عنوة إسرائيل ضمته
 الرام الجديرة، جبع، دقو، بيت قلنديا، جبع، البدوي  التجمع قلنديا، مخيم مخماس، )رافات،
 بدو، اللحم، أم خربة القبيبة، إجزا، بيت نباال، بير الجيب، عنان، بيت البريد، وضاحية
 التجمع عناتا، اكسا، بيت سوريك، بيت قطنة، التحتا، حنينا بيت حزما، صموئيل، النبي
 ديس، وأبو العيزرية البدوية التجمعات ديس، أبو العيزرية، الزعيم، األحمر، الخان البدوي 

 (31 : 2007 ،1489 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. سعد(. الشيخو  الشرقية، السواحرة

  (11) شكل 
  البيا  هللا ااا م يا  م قع

 .(shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر



47 

  حداثيإ وخا م(،145.80) شمالي محلي حداثيإ خا على هللا رام دينةم تقع : هللا ااا م يا 

 عين ،بيتونيا ،رافات ،البيرة ،صردا ،قش بوأ:  أراضي بها وتحيا م(168.68) شرقي محلي
 (159 : 2000 ،623 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. (.11 )شكل القبلية والمزرعة ،قينيا

  حداثيإ وخا م(،146.13) شمالي محلي حداثيا خا على البيرة مدينة تقع : البيا  م يا 
 ،عقب كفر ،برقة ،بيتين ،القرع دورا ،صردا:  أراضي بها وتحيا م(170.40) شرقي محلي
 .(151 : 2000 ،623 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. (11 )شكل يبرود وعين ،هللا رام مدينة

 
 (12) شكل

 ل ا بي  م يا  م قع
 .(shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر
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  وخا ،م(146.13) شمالي محلي حداثيإ خا على لحم بيت مدينة تقع : ل ا بي  م يا 
 ،ساحور بيت ،باهر صور:  أراضي بها وتحيا م(170.40) شرقي محلي حداثيإ

 .(47 : 2000 ،626 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. (12 شكل) والشواورة

 
 (13) شكل

 أاي ا  م يا  م قع
 .(shapefile) مل  المحلي الحكم ةوزار  : المصدر

 
  حداثيإ وخا م(،140.75) شمالي محلي حداثيإ خا على لحم بيت مدينة تقع : أاي ا م يا 

 .(39 : 2000 ،625 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. (13 )شكل م(193.82) شرقي محلي
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 (14) شكل

 ط  اس م يا  م قع
 .(shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر

 
  وعلى ،شماالً  م(191.90) محلي حداثيإ خا على طوباس مدينة تقع : ط  اس م يا 

 الغربي الشمالي الجزء في تقع وهي ،(14 شكل) شرقاً  م(185.25) محلي حداثيإ خا
 نابلس مدينة هي لها مدينة وأقرب (40 : 2000 ،618 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. الغربية للضفة
 )صالح، جنين مدينة من الشرقي الجنوب إلى وتقع ،منها الشرقي الشمال إلى تقع حيث
2009 : 58). 
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  (15) شكل

  وفي  م يا  م قع
 .(shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر

 
  محلي حداثيإ خا وعلى ،شماالً  م(165.80) محلي حداثيإ خا على :  وفي  م يا 

 ،اسكاكا ،الشرقية زيد بني ،الشرقي اللبن ،فرحة:  حدهاتو  ،(15 )شكل ،شرقاً  م(167.40)
 .(49 : 2000 ،621 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. وبرقين ،حارس كفل ،قيرة ،مردا
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 (16) شكل

 قوقيو   م يا  م قع
 (.shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة المصدر/

 
  خا وعلى ،شماالً  م(177.24) محلي حداثيإ خا على قلقيلية مدينة تقع : قوقيو   م يا 

 ،الشمالي الرماضين عرب:  أراضي بها تحيا (16 )شكل ،شرقاً  م(147.30) محلي حداثيإ
 :2000 ،620 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. وحبلة وعزون  ،فودة أبو عرب ،الجنوبي الرماضين عرب
42). 
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 (17) شكل

 جايا م يا  م قع
 .(shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر

 
  خا وعلى ،شماالً  م(207.48) محلي حداثيإ خا على جنين مدينة تقع : جايا م يا 

 أبو دير ،قاد بيت ،عرانة:  أراضي بها تحيا (17 شكل) ،شرقاً  م(178.50) محلي حداثيإ
 .(83 : 2000 ،608 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. وبرقين ،قباطية ،ضعي 
 



53 

 
 (18) شكل

 اابوس م يا  م قع
 .(shapefile)  مل المحلي الحكم وزارة : المصدر

 
  خا وعلى ،شماالً  م(181.00) محلي حداثيإ خا على نابلس مدينة تقع : اابوس م يا 

 ،قليل كفر ،فوريك بيت ،روجيت:  حدهاتو  (18 شكل) ،شرقاً  م(178.88) محلي حداثيإ
 وسبسطية ،الشمالية عصيرة ،الحطب دير ،سالم ،عزمو  ،زواتا ،ايبا بيت، صرة، تل

 .(69 : 2000 ،622 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م.
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 (19) شكل

 ط لكاا م يا  م قع
 .(shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر

 
  خا وعلى ،شماالً  م(190.98) محلي حداثيإ خا على طولكرم مدينة تقع : ط لكاا م يا 

 ،اكتابا ،البلد كفر ،شوفة ،فرعون :  حدهاتو  (19 شكل) ،شرقاً  م(152.80) محلي حداثيإ
 .(62 : 2000 ،619 المرجعي الرقم .ف،إ)ج.م. والجاروشة
 في النهار طول يصل حيث المكتسبة الشمسي اإلشعاع كمية على الفلكي الموقع ويؤثر

 درجات ارتفاع إلى يؤدي مما ؛ساعات( 10) الشتاء يصل حين في ،ساعة( 14) الصي 
 .(12ص : 1997 الدولي، والتعاون  التخطيا )وزارة شتاءً  انخفاضها وعدم صيفاً  الحرارة
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 : الا بر الم قع -  
 الموقعوذلك  المجاورة، واألجزاء المحيطة، بالمناطق ارتباطه مدى النسبي بالموقع ويقصد

 التعري  لهذا ووفقاً  والحضرية، البشرية المظاهر على تأثيرا مدى عن مؤشرات يعطي الذي الفعال
 يتسع وقد المدينة حول صغيراً  اً إقليم لليشم يضيق قد بل ذاته، حد في ليست الموقع قيمة فإن

 الطبيعي، الموقع:  األول ،مستويين وفق دراسته يتم وسوف حدودها يفوق  أكبر اً إقليم ليشمل
 العمراني. الموقع: والثاني

 

  : الطب عر الم قع -  
 في أهمية الموقع لهذا نإ حيث الجبلي، اهموقع الغربية الضفة مدن يميز ما أهم نإ

 على الغربية الضفة مدن من مدينة لكل خاصة أهمية وتبرز حماية، عنصر هو اعفاالرتف القدم
 -: التالي النحو

  يضم كان الذي الموضع ساسأ على للمدينة ولىاأل النواة اختيار تم حيث : الخويل م يا 
 من مجموعة لىإ والحت التعرية لعوامل بعد فيما تعرضت والتي العمر، ثالثية التوائية هضبة
 حيث واتجاهاتها، عماقهاأ  في والمتنوعة المختلفة األودية تخترقها والتي الجبلية والقمم التالل
 وادي حتى شرقاً  القناة وادي من يبدأ والذي الرئيس الوادي مجرى  طول على المدينة نشأت
 إلى أدى مما ؛لها التابعة المركزية األسواق حيث المدينة وسا يخترق  والذي ،جنوباً  الخليل
 في العمراني واالنتشار البشري  االستقرار على ساعدت والتي والعيون  الينابيع من لعديدا وجود
 الدفاع في وقلعة حصناً  شكلت حيث للمدينة الدفاعية الوظيفة الى باإلضافة ،القدم منذ المدينة
 الحجارة من البناء ومواد المائية المواد توفر على اعتمدت المدينة نأ كما فلسطين، جنوب عن
 .(43 : 2003 )السعايدة، للزراعة الصالحة التربةو 
  البحر سطح فوق  م840 ارتفاعها متوسا يبلغ لفلسطين، الغربية السلسلة تتوسا الق س م يا 

 جميع من العميقة باألودية محاطة القديمة فالمدينة ،حصيناً  طبيعياً  استراتيجياً  موقعاً مما أكسبها 
 .(29 : 2003 هالل، بوأ) العصور مر على نيةودي تاريخية مكانة للمدينةو  الجهات،

  يمثل الذي االلتوائي المحدب ظهر على والبيرة هللا رام امدينت تقع :  البيا  هللا ااا م يا  
 المدينة نإ حيث ،الخارجي بالعالم يربطها الذي قلنديا مطار من لقربهما ؛خاصة هميةأ 
 وشدة الغرب ناحية انحدارها بقلة ميزةالمت األودية تتخللها التالل من مجموعة فوق  قيمتأ

 .(49 : 2003 )كساب، الشرق  ناحية انحدارها
  قسطنطين أم هيالنة بنبت حيث السالم علية المسيح هدم لحم بيت مدينة : ل ا بي  م يا 

 العالم، كنائس أقدم من وهي فيها، ولد عيسى سيدنا إن قيل التي المغارة فوق  كنيسة الكبير
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 قرية كانت نأ بعد وتقدمت المدينة وتطورت العالم، أقطاب من للمسيحيين محجاً  صبحتأحيث 
 .العربية الجزيرة وشبة ومصر الشام بالد بين ما المرتحلة القوافل الستراحة ومحطة صغيرة

  العصر إلى تاريخها يرجعحيث  فلسطين مدن أقدم من أريحا  مدينة تعد : أاي ا م يا 
 أقدم أنها األثريون  الخبراء بعض يذهب بل الميالد قبل سنة7000 نحو أي القديم، الحجري 
 ذات الطبيعية بيئتها في أريحا  منطقة أن شك من هناك ليس ،اليوم حتى قائمة العالم في مدينة

 حيث من مأ البحر، سطح مستوى  تحت موقعها حيث منأكانت  سواء متكاملة، خصائص
 شبكة أو الرديئة، باألراضي يسمي ما شكلت التي وتربتها انهدامية، أنها يعتقد التي بنيتها
 نظر لفت مكاناً  المدينة جعلت عديدة وعيون  حافتها، من يمر عظيم نهر هي التي مياهها
 جداً  قليل مطر مع صيفاً  الالفح والحر شتاءاً  بالدفء يمتاز الذي ومناخها العصور، أقدم منذ اإلنسان

 .(17ص ،1989 : )مرعي
  البحر عن لها ارتفاع وأقصى ،م360 البحر سطح عن طوباس ترتفع : ط  اس م يا 

 خصبة سهول معها تمتد األودية من مجموعة المنطقةوتتخلل  ،طمون  جبل قمة على م600
 الذي الرئيس الطريق حول المدينة وتتوسع ،الشرق  ناحية المدينة وتنحدر البقيعة:  سهل مثل

 .(59 : 2009 )صالح، وجنين بنابلس يصلها
  متوسطة جبال قمم على الغربية الضفة وسا في سلفيت مدينة تقع :  وفي  م يا 

 في االرتوازية باراآل ودجو  من سلفيت هميةأ  تأتيو  ،الساحلي السهل على ومطلة ،االرتفاع
 كثافة يفسروذلك  سرائيلياإل االحتالل قبل من والسيطرة لاللتهام مهدد جعلها مما ؛ضيهاار أ

 .(20 : 2001 )جودة، خصبة زراعية راضيأ على تحتوي  نهاأ كما ،بها االستيطان
  السهل في القديمة البلدة كانت ،م90 البحر عن قلقيلية مدينة ترتفع : قوقيو   م يا 

 ثم الغرب في الرملية والتالل الشرق  في الجبال بين رضاأل من منخفض في الساحلي
 على تقوم بذلك يوه الجبال إلى شرقاً  م1967 عام بعد األبنية وامتدت المدينة اتسعت
 وجبلية. سهلية التضاريس من نوعين

  حيث ،إلقليم الغور واقليم السهول الساحلية وسطي موقع جنين مدينة موقع : جايا م يا 
 عامر بنا مرج سهل نأ كما نابلس بجبال عامر بنا مرج سهل يصل طبيعي ممر نهاإ

 تجارياً  مركزاً  جعلها لموقعاذلك  ،الفلسطينية الساحلية والسهول السورية بالسهول يصلها
 .(40 : 2003 حجير، بوأ) المجاورة للمناطق وزراعياً 

  جبل بين وادي في تقع ألنها ؛فلسطين مدن أجمل من نابلس مدينة موقع : اابوس م يا 
 الشرق  من وتمتد ،وضيقة طويلة المدينة كانت الغريب الموقعذلك  وبسبب ،وجرزيم عيبال
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 الكروم وتنتشر ،الخصبة األراضي وجود بسبب ؛زراعية هميةأ  ةللمدين نأ كما ،الغرب الى
 .(104 : 1991 )الدباغ، الجبلية السفوح على والبساتين

  المرتفعات من قادمة بأودية محاطة صغيرة هضبة على طولكرم مدينة تقع : ط لكاا م يا، 
 للسهول السهلية الطبيعة بين فاصل بموقع تتميز ،لزراعة صالحة سهول على مشرفة وهي

 الساحل بين وصل حلقة فهي لذا ؛الشرق  ناحية تمتد التي الجبلية واالراضي غرباً  الساحلية
 فيها. السكاني التركز على ساعد مما ؛المياا ووفرة الخصبة باألراضي وتتميز ،نابلس وجبال

 
 : العمااار الم قع - ع

  .(2005 )صالحة، المبنية والكتلة السكانية والتجمعات االستقرار لمراكز بالنسبة الموقع هو
 االتصال سهلة الطرق  من جيدة بشبكة البعض بعضها مع المحافظاتتلك  وترتبا

 الخليل مدينة عن نابلس مدينة وتبعد ،كم 108 القدس مدينة عن جنين مدينة تبعد حيث
 سالقد مدينة أريحا عن مدينة تبعد بينما ،كم 13 القدس مدينة من هللا رام مدينة وتبعد ،كم109
 .(115 : 1991 )محمود، كم 38

 ،االستراتيجية فلسطين موقع أهمية عن ناتجة ؛خاصة بأهمية الغربية الضفة وتتميز
 والمغرب المشرق  في العربية الدول وبين ،والغرب الشرق  بين ةرئيس وصل حلقة يشكل الذي
 حيوية منطقة يوف ،القديم العالم قارات بين القلب مركز في تقع أنها عن فضالً  ،سواء حد على

 باستمرار (إسرائيل) تشبث وراء األسباب بعض ذلك في ولعل ،المختلفة الدول وأهداف لمصالح
 وجود خالل من عليها سيطرتها استمرار لها تضمن لمشاريع وطرحها ،الغربية للضفة احتاللها
 جميع من االنسحاب ورفضها ،األراضيتلك  في لها قوي استيطاني واستعماري  عسكري 

 .(5 : 2003 )حماد، ضيهاأرا
 تشغل أنها من الرغم على ،الموقعذلك  من الغربية للضفة الجغرافية األهمية أتت وقد

 أهم ومن ،المحتلة فلسطين أجزاء وبقية األردن أرض بين وتنحصر نسبياً  طويلة أرضية شقة
 ،بحري  منفذ أي على تشرف ال حبيسة منطقة اعتبارها الغربية الضفة موقع في الضع  نقا 

 أن إال ،فقا (كم43) عن عرضها يزيد ال الغربية الضفة في المناطق بعض أن إلى باإلضافة
 يعتبر ،القدس ومدينة األردن نهر بين خاصة بصفة ينحصر الذي الغربية للضفة الضيقذلك 
 قابلتو  الغربية الضفة منتص  في جغرافياً  نتوءاً  يشكل حيث ،(إلسرائيل) بالنسبة كبرى  أهمية ذا

 في تتمثل الغربية الضفة موقع في قوة نقطة تعتبر لكنها ،أخرى  نقطةتلك  الضع  نقطة
 ،الغربية للضفة المذكور العرض متوسا من أقل إلى العرضذلك  يضيق حيث محافظة قلقيلية
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 ،فقا كم14.5 حوالي إلى تصل الساحل على نتانيا ومدينة طولكرم مدينة بين المسافة إن بل
 شطرين إلى اإلسرائيلي( االحتالل دولة) جسم تشطر تكاد غرباً  تتسع التي قةالمنطتلك  نإ حيث

 حيث من قلقيلية مدينة موقع خطورة تكمن بينما ،جنوبي : واآلخر شمالي:  أحدهما : رئيسين
 .(25 : 1987 )مقبول، الفلسطيني الساحلي السهل على مباشرة يشرف جبلياً  إقليماً  اعتبارها

 (األخضر الخا) وحدود الساحلية المنطقة في الحيوية مناطقها في (إسرائيل) عرض إن
 ،2كم 55 األردن نهر إلى قلقيلية من جوي  بخا يبلغ الذي الغربية الضفة عرض من بكثير أقل
 (إسرائيلية) مدن وهناك ،كم 14 هو المتوسا البحر وحتى قلقيلية من (إسرائيل) عرض بينما
 ،كم( 14) نتانيا بينها من (األخضر الخا) حدود من ،كم (15) من أكثر تبعد ال عديدة

 القدس ،كم( 15) غان رمات ،كم( 8) تكفا بيتح ،كم( 5 ،7) سابا كفار ،كم( 11) الخضيرة
 تشير المعطياتوتلك  ،كم( 10) اللد ومطار ،كم( 15) غات كريات ،واحد( متر كيلو من أقل)

 منطقة قبل من العدائية األعمال عوقو  حالة في لإلصابة اإلسرائيلية المدن تعرض مدي إلى
 .(14 : 1985 )شلي ، الغربية الضفة

 
 : ال اب   الضف  م ضع -2

 ،مباشرة المدينة عليها تقوم التي األرض رقعة إلى تنصرف محليه فكرة هو الموضع
 في هام عنصراً  الموضع ويعد ،(281ص ،1977 )حمدان، نسبيةغير  مطلقة منطقة ال نقطة فهي
 عبر واتساعها امتدادهاو  ،العمرانية المحالت نشأة في فعال بدور يقوم حيث ،نةالمدي قيام بدء

 فهو ،العمراني والتوسع النمو اتجاهات وتحديد توجيه على يعمل كما ،المتاحة الجغرافية الرقعة
 ،2005 )عاشور، جهة من أكثر في األفقي التوسع على القدرة ومدى المعماري  النما يحدد
 المرتفعات فوق  موضعها فإن الغربية الضفة في ةالرئيس المدن لشبكة ةبالنسب أما ،(29ص

 األودية ووجود ،الترب كتنوع الطبيعية المقومات إلى إضافة ،استراتيجية أهمية أكسبها ؛جبلية
 دراسة يلي وفيما ،العمراني االستقرار على ساعدت العوامل من وغيرها ،والينابيع واألنهار
  .ربيةالغ الضفة موضع لعناصر
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 (21شكل )

 ال اب   لوضف  األاض  طح تضاايس
 التثي البيانثات مثن (DEM) علثى اعتمثاداً  وذلثك (Arc GIS10.1) برنثامج باسثتخدام الباحثثة  عمثل : مصثدرال

 م.2004 سنة إنتاجها تمثم  م2000 سنة (SRTM3) ناعيطصاال القمر رصدها
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 : ال طح ملاها - أ
 تصايف ا   ك (21) شكل      ال اب    الضف م ا ش ك  ار ال طح ملاها تتا ع

 -: يور ماك ال اب   الضف  م ا ار ال طح ملاها
 ال  ا إقو ا : 

 الثذي العظثيم االنخفثاض مثن قسثم وهثو ،الفلسثطينية األراضثي شثرقي الواقعة المنطقة هو
 بحيثرة فثي لينتهثي ،الميت والبحر ،بسوريا ماراً  ويستمر الصغرى  آسيا في طوروس جبال من يبدأ
وهثثو اقلثثيم طبيعثثي يمتثثد مثثن جبثثل الشثثيخ شثثماال  ،(35ص : 2012 )الغنيمثثات، أفريقيثثا وسثثا توريثثافك

 تشثكل المنطقثةوتلك  ،البحر سطح مستوى  تحت يقع مستوى  في وذلك ،حتى البحر الميت جنوبا
 فثثثي بيسثثثان غثثثور مثثثن يمتثثثد ،صثثثدعي بنثثثائي أصثثثل ذات مميثثثزة جيومورفولوجيثثثة تضاريسثثثية وحثثثدة
 غثثور ثثثم ،داميثثة فغثثور ،بيسثثان غثثور إلثثى ويقسثثم ،الجنثثوب فثثي الميثثت حثثرالب سثثاحل حتثثى الشثثمال
 التثثي أريحثثا  مدينثثة تقثثع النطثثاقذلثثك  وفثثي .(26ص : 2003 )حمثثاد، الميثثت البحثثر فسثثواحل أريحثثا،
 م.250 حوالي البحر سطح عن تنخفض

 
 : ال اخو   الهض   إقو ا -  

 الضثثفة لتضثاريس ةلرئيسثا السثثمة نثهإ حيثث ،الغربيثثة الضثفة فثي الثثرئيس اإلقلثيمذلثك  ُيعثد
 إقلثيم وهثو ،الغثرب فثي الغربيثة والسثهول ،الشثرق  إلثى الغور إقليمي بين اإلقليمذلك  ويقع الغربية.
 القمثموتلثك  ،والخليثل والقثدس نثابلس جبثال:  وأهمهثا القمثم مثن العديثد فيثهتوجد  ،االرتفاع متوسا
  .(26ص : 2003 )حماد، مختلفة اتجاهات ولها باألودية مقطعة

 الغربيثثة الشثثمالية النهايثثة وفثثي فصثثلها، يصثثعب واحثثدة سلسثثلة الغربيثثة الضثثفة جبثثال تشثثكلو 
 فاصثلة المتوسثا البحثر إلثى تصثل الجبثاللتلثك  واحثدة اسثتطالة علثى الكرمثل جبثل يقع السلسلةلتلك 
 ابثن مثرج جزريل وادي الجليل جبال عن السلسلةتلك  ويفصل واضحين،جزأين  إلى الساحلي السهل
 .(278ص : 1999 والوشثاحي، )عابثد المثنخفضذلثك  مثن الجنثوب إلثى السلسلةتلك  تقع حيث ،عامر

 طوبثثاس مدينثثة:  وهثثي الدراسثثة عليهثثا اشثثتملت التثثي ةالرئيسثث المثثدن مثثن عثثدد الجبثثالتلثثك  علثثى قثثعتو 
 م520 ترتفثع التثي وسثلفيت البحثر سثطح مسثتوى  فثوق  م520 ترتفثع التثي ونثابلس م360 ترتفثع التي
 ترتفثثع التثثي والبيثثرة البحثثر سثثطح مسثثتوى  فثثوق  م850 ترتفثثع التثثي هللا ورام بحثثرال سثثطح مسثثتوى  فثثوق 
 والقثثدس البحثثر سثثطح مسثثتوى  فثثوق  م750 ترتفثثع التثثي لحثثم وبيثثت البحثثر سثثطح مسثثتوى  فثثوق  م870
-800 مثثن ترتفثثع التثثي والخليثثل ،البحثثر سثثطح مسثثتوى  فثثوق  م800-600 مثثن ارتفاعهثثا يتثثراوح التثثي

 البحر. سطح مستوى  فوق  م1020
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 ال اب   لوضف  ال اب    ه لال : 
 السثثثاحلي السثثثهل مثثثن الشثثثرقي الجثثثزء وتشثثثكل ،الداخليثثثة الهضثثثاب مثثثن الغثثثرب إلثثثى وتقثثثع

 تدريجيثة بصورة تنحدر وهي ،طولكرم محافظتي غربي ةرئيس بصورة وتتركز ،التاريخية لفلسطين
 عرضثها مثاأ ،كثم60 المنطقةتلك  طول ويتراوح ،(29ص : 2003 )حماد، الفلسطيني الساحل تجاا
 بالخصثب الفلسثطيني السثاحلي السثهل منثاطق من كغيرها المنطقةتلك  وتمتاز كم.12-3 فيصل
 )المصثثري، المنطقثثةتلثثك  فثثي إنتاجهثثا يمكثثن التثثي الزراعيثثة الحاصثثالت وتعثثدد وكثثثرة التربثثة وجثثودة
 .(15ص : 2000

 طثثولكرم ومدينثثة ،م90 البحثثر سثثطح عثثن ترتفثثع التثثي قلقيليثثة مدينثثة االقلثثيمذلثثك  فثثي وتقثثع
 م.150 حوالي البحر عن ترتفع التي جنين ومدينة البحر سطح مستوى  عن م100 ترتفع التي

 الثرغم علثى فيهثا الطبيعي الالندسكيب بتنوع تمتاز الغربية الضفة بأن   نالح  كهنا ومن
 سثثيترتب ومثا المنطقثةتلثك  فثي الطبيعيثة المثوارد بتنثوع سثمح بثدوراوذلثك  ،مسثاحتها محدوديثة مثن
 التوزيثثثع أن   نجثثثد فإننثثثا وعليثثثه ،أشثثثكالها بكافثثثة فيهثثثا االقتصثثثادية المجثثثاالت تطثثثور مثثثن كذلثثث علثثثى

 االعتبار. بعين التضاريسي الجانب أخذ قد الغربية الضفة في الرئيسية للمدن السكاني
 
 : الجي ل جر التاكي  -  

 داماتاستخ أنما  في رئيسياً  دوراً  من له لما ؛كبيرة أهمية الجيولوجي التركيب لدراسة إن
ظهثثار ،األرض  الطبقثثثات ونثثثوع ومسثثتواها الجوفيثثثة الميثثاا تثثثوفر مثثثدى حيثثث مثثثن الموضثثع قيمثثثة وا 
 .(24 : 1994 )صالحة، المستقبلي والتوسع والتشييد للبناء صالحيتها ومدى
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 (21) شكل

 ال اب   الضف  ار لوم اه ال امو  الط قا 
 .(shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة : المصدر
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 جنين ومدينة طوباس مدينة في تنتشر يوسيناأل تكوينات نأ (21) شكل نم يتبن
 جبال تكونت الزمنذلك  وفي الغربية الضفة وسا في توجد المدنتلك  نأل ؛نابلس ومدينة
تلك  نإ حيث أريحا  مدينة في توجد باليستوسين وتكوينات ،(20 : 2015 : ضاهر بوأ) فلسطين
 ما بسبب تكوينها في ساهم الذي األردن نهر وجود بسبب ثالحدي الزمن في تكونت التكوينات
 ومدينة هللا رام ومدينة الخليل مدينة في األسفل سينومانيان تكوينات وتنتشر ،رواسب من يحمله
 ومدينة قلقيلية ومدينة لحم بيت ومدينة القدس مدينة في األعلى سينومانيان وتكوينات ،البيرة
 الضفة في للمياا الحاملة التكوينات هي التكويناتتلك  رتعتبحيث  ،طولكرم ومدينة سلفيت
 الغربية.

 
  : التاب  - ع

 بثينمثا  يتثراوح بسثمك األرض قشثرة تغطثي التثي السثطحية الطبقة أنها على التربة تعرف
 وفيهثا ،والهثواء والمثاء والعضوية المعدنية المواد من مزيج وهي ،أمتار عدة إلى سنتيمترات بضع
 مثثثوطن فإنهثثثا ذلثثثك عثثثن وفضثثثالً  (147 : 1995 عيانثثثة، بثثثوأ) غثثثذاؤا يسثثثتمدو  جثثثذورا النبثثثات ينبثثثت

 التي هي التربة فبنية العمراني للتوسع المحددة العوامل من التربة وتعد ،وترحاله حله في اإلنسان
 المتعثثثددة المبثثاني لبنثثاء تسثثتغل التثثي فثثالمواقع ،عليهثثا المقامثثة للمبثثاني التربثثة تحمثثل درجثثة تحثثدد

 فثثي التكنولثثوجي التقثثدم أن رغثثم ،التحمثثل علثثى وقثثادرة قويثثة ببنيثثة تربتهثثا تمتثثاز نأ بثثد ال الطوابثثق
 مثثازال العامثثلذلثثك  أن إال ،التربثثة بنيثثة فثثي الضثثع  عامثثل علثثى التغلثثب اسثثتطاع العمثثارة مجثثال
 إلثثثى إضثثثافةً  الحضثثثرية األرض اسثثثتخدام تحديثثثد عنثثثد االعتبثثثار بعثثثين يؤخثثثذ الحاضثثثر وقتنثثثا حتثثثى
 .(40 : 2005 )التميمي، الزراعي والنشا  ،االستعمال مياا تصري  على تأثيرها
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 (22) شكل

 ال اب   الضف  ار التاب  ت  يع
 .(shapefile) مل  المحلي الحكم وزارة:  المصدر
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 (5) ج  ل
  الم ا    الممي ا  الم قع     التاب 

 % الم ا   (111 : 2015 ضاهر، بوأ) مي اتها الم قع التاب  ا ع

 الغربية الضفة لجبال الغربية سفوحال التيراروسا

 الصخور غسيل عملية من التربة تلك تنتج
 تذيب حيث األمطار، مياا بواسطة الجيرية
 عنها بدالً  ويتركز الكالسيوم كربونات المياا

 والسيلكيا واأللمونيوم الحديد أكاسيد

2607 46.89 

 الثقيلة التربة
 جنين ات :محافظ من متفرقة مناطق

 وطولكرم هللا ورام لسوناب وطوباس
 5.25 292 والمائية الهوائية الترسبات من تتكون 

 الوردية التربة
 والبنية الحمراء

 متصل يكون  يكاد الشرق  ناحية ممتد نطاق
 ورام أريحا من جزاءأو  ،طوباس محافظة في

 ومناطق والخليل لحم وبيت والقدس هللا
 ونابلس وطولكرم جنين محافظة من متفرقة

 سلفيت.و  قلقيليةو 

 25.14 1398 اإلنتاج جيدة خفيفة تربة

 الصخرية التربة
 الطفلية والتربة البنية

 على الغربية الضفة وسا في ضيق شريا
 في االنحدار شديدة الشرقية السفوح

 والخليل والقدس هللا ورام أريحا  ات :محافظ
 الخليل وجنوب

 والدولوميت الجيري  الحجر وتكون 
 والصوان.
 

507.3 9.12 

 والقدس الخليل شرق  الميت البحر حول الطباشيرية لتربةا
 على وتحتوي  الطباشير، من عالية نسبة

 وحجارة. ورمل طمي ترسبات
251.6 4.53 

 البركانية التربة
 محاذي شريا شكل على األغوار منطقة
 وطوباس أريحا  تيمحافظ في األردن لنهر

 المواد لكثرة بخصوبتها، التربةتلك  تمتاز
 لون  ذاتوهي  فيها، الموجودة ةالمعدني

 قاتم
328.1 5.90 

 أريحا  محافظة في تقع الطفلية التربة
 والحجارة، الطفيلية، الترسبات من تتكون 

 الغرينية الكلسية والتربة الحصى،
176 3.17 

 .(ARCGIS 10.1) بواسطة ةالطالب حساب : )المصدر
 

 الثقيلة التربة مناطق في تقع جنين مدينة نأ نجد سوف الدراسة منطقة لىإ نظرنا ما ذاإ
 هللا امر و  قلقيليةمدن :  تقعفي حين  ونابلس وطولكرم طوباس ن :لمد بالنسبة وكذلك ،والتيراروسا

 والخليل لحم وبيت القدسمدن :  تقع والبنية الحمراء الوردية التربة وفي التيراروسا تربة في والبيرة
 الطفلية. التربة بها أريحا  مدينة حين في ،والتيراروسا والبنية الحمراء الوردية التربة على تقع

 

 : الماا  - ج
 من المناخ اختالف إلى تؤدي التي العوامل من مجموعة محصلة منطقة أي مناخ يعتبر

 البحر مناخ بين ما االنتقالية المناطق من مناخياً  الفلسطينية األراضي وتعتبر ألخرى، منطقة
 جاف حار أنه على عام بشكل الغربية الضفة مناخ يوص  لذلك ؛الصحراوي  شبه والمناخ المتوسا
 لها تتعرض التي الجوية التقلبات معظم وتعزى  .(24ص ،2012 )شتيه، شتاءً  ماطر معتدل صيفاً 



66 

 الغربية الضفة في وتسود الجوية، المنخفضات من متالحقة سلسلة إلى وشتاءً  صيفاً  الدراسة منطقة
 تكون  التي والخري ، الربيع ي :فصل في الخماسين لرياح تتعرض كما الغربية، الشمالية الرياح
  .(105ص ،2003 حجر، )أبو الزراعية المحاصيل من بالعديد الضرر وتلحق واألتربة بالغبار محملة

 
 (23) شكل

 ال اب   الضف  ار الشم ر لإلشعاع ال ا ي  المع ل
 .2014 الجوية درصااأل محطة بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
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 في الشمسي االشعاع (23) شكل يبين حيث المناخ عناصر أحد الشمسي االشعاع ويعتبر
 فثي واقعثة نهثاأ وخاصثةأريحثا  مدينثة في يسجل شمسي اشعاع معدل أعلى أن ويتبين الغربية الضفة
 مدينثة فثي تسثجلع شثعاإ كميثة قثلأ نأ حثين في القدس، ومدينة البيرة ومدينة هللا رام ومدينة األغوار
 ؛م1020 حثوالي لثىإ ترتفع التي الخليل ومدينة وجرزيم عيبال جبلي بين سهل في تقع نهاأل ؛نابلس
  الشمسية. شعةاأل تحجب التي الغيوم نسبة من يزيد مما

 
 (24) شكل

 ال اب   الضف  ار ال ا ي  التبخا مع ل
 .2014 يةالجو  رصاداأل محطة بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
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 تتميثثثز  التثثي المثثثدن أن الغربيثثة للضثثثفة ةالرئيسثث المثثدن فثثثي البخثثر معثثثدل يبثثين (24) شثثكل
 االغثوار فثي ةالواقعث أريحثا مدينثة وخاصثة البخثر بارتفثاع تميزت الشمسي االشعاع معدل في بارتفاع
 كثان قلثيالً  فيهثا االشثعاع معثدل كثان التثي المثدن ان كمثا هللا، رام ومدينة البيرة ومدينة القدس ومدينة
 .ونابلس الخليل امدين وهي قليالً  البخر معدل

 
 (25) شكل

 ال اب   لوضف  ال ا ي  ال ااا   اجا  مع ل
 .2014 الجوية رصاداأل محطة بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
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 نإ حيث الغربية الضفة في ةالرئيس المدن شبكة في الحرارة درجات معدل يبين (25) شكل
 في المدينة موقع بسبب ؛مئوية درجة 23 من أكثرأريحا  مدينة في تسجل حرارة درجة لىعأ 

 ومدينة الخليل مدينة في تسجلها تم حرارة درجة وأدنى مشاتي، تكون  نأل تصلحبالتالي و  األغوار
 تكون  نأل تصلح حيث الجبال على وقوعها بسبب ؛مئوية درجة 17 من قلأ البيرة ومدينة هللا رام

  .مصاي

 
 (26) شكل

 ال اب   الضف  عوى ال اقط  األمطاا كم   لت  يع ال ا ي  المع ل
 .2014 الجوية رصاداأل محطة بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ  : المصدر
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 المناطق وخاصة مطارأ معدالت أعلى الضفة في الغربية السفوح تتلقى (26) شكل يوضح
 تتلقى حيث البيرة ومدينة هللا رام ومدينة سلفيت ومدينة بلسنا مدينة : مثل منها الشمالية المرتفعة
 الضفة مدن أعلى وهي السفوحتلك  ضمن تقع الخليل مدينة نأ كما ،ملم600 من أعلى معدالت
 .طوباس ومدينة أريحا  مدينة وخاصة الشرقية األغوار مدن في يسجل لألمطار معدل وأقل الغربية،

 
 (27) شكل

 ال اب   الضف  را المااخ   األقال ا
 .أريج( - التطبيقية األبحاث معهد : )المصدر
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 المتوسثثا البحثثر منثثاخ ضثثمن قثثعي الضثثفة أراضثثي مثثن األكبثثر الجثثزء أن (27) شثثكل يبثثين
 المتوسثثا ويتثثراوح والخليثثل ،هللا رام ،القثثدس ،سثثلفيت ،نثثابلس ،جنثثين ،قلقيليثثة طثثولكرم، مثثدن وتشثثمل
 مثن الجنثوبي الجثزء علثى يظهثرف سثتبساإل منثاخ أمثا ملثم.700-400 بثين مثا فيها لألمطار السنوي 
 الجفثثاف ظثثروف وتمتثثد الغثثور مثثن الغربثثي الجانثثب فثثي الشثثرقية المرتفعثثات أقثثدام وعنثثد األردن وادي
 شثبه المنثاخ ضمن لحم وبيت طوباس محافظتي أراضي وتقع الغور من الشمالي الجزء لتشمل شرقاً 

 ويسثيطر .(69ص : 2008 )خطيثب، ملم400-200 بين لألمطار السنوي  المتوسا ويتراوح الجاف،
 وارتفثثاع ،األمطثثار قلثثة إلثثى جفافثثه سثثبب ويعثثزى  واألدنثثى األردن وادي مثثن الجنثثوبي الجثثزء علثثى
 ضثمن أريحا  أراضي وتقع ،الجزءذلك  في المطر فاعلية من التقليل إلى أدى مما ؛الحرارة درجة
 .(58ص ،1996 القادر، )عبد ملم200 من أقل لألمطار السنوي  المتوسا ويبلغ ،الجاف المناخ

 
 : الم اه م اا  - ح

 ،واالسثثتقرار التثثوطن عنصثر تمثثثل فهثثي ،البشثرية األنشثثطة جميثثع فثي كبثثرى  أهميثثة للميثاا
 ال أنواعهثا بشثتى اإلنتثاج وعمليثات ،البشري  فاالستثمار ،والنبات والحيوان لإلنسان الحياة وأساس
 العوامثل أهثم مثن الميثاا عامثل ويعثد ،(49ص ،2005 )عاشثور، الميثاا تواجثد مثع إال حلقاتهثا تكتمل
ذلثثثثك  وعلثثثثى ،(10ص ،2001 )الجدبثثثثة، والزراعيثثثثة والرعويثثثثة العمرانيثثثثة المراكثثثثز مواقثثثثع تحثثثثدد التثثثثي

 فثثي الغربيثثة الضثثفة عليهثثا تعتمثثد التثثي الميثثاا لمصثثادر أنمثثا  ثالثثثة بثثين التمييثثز يمكثثن األسثثاس
 تتنثثوع حيثثث ،الجوفيثثة والميثثاا السثثطحية يثثااوالم األنهثثار وهثثي ،الميثثاا مثثن حاجتهثثا علثثى الحصثثول
 سثثثاهمت ولقثثثد ،آخثثثر إلثثثى مكثثثان مثثثن كمياتهثثثا فثثثي وتتفثثثاوت الدراسثثثة منطقثثثة فثثثي الميثثثاا مصثثثادر
 الهيدرولوجيثة الناحية من تكون  أن ،لفلسطين بالنسبة المتوسا بموقعها الغربية الضفة طبوغرافية
 نهثر باتجثاا شثرقاً  معظمهثا يتحثد التثي ئيثةالما والطبقثات واألوديثة األنهثار لتغذيثة الرئيس المصدر
 .(356-355ص ،1999 والوشاحي، )عابد، المتوسا البحر باتجاا وغرباً  الميت والبحر األردن
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  (28)شكل 

 ال اب   الضف  ار  ا  اا  اليااب ع المائ   األ  اض
 أريج( - التطبيقية األبحاث معهد : )المصدر

 

 اعتماد بسبب ؛الغربية الضفة في ةالرئيس المدن لحو  باراآل انتشار (28) شكل يبين
 في وخاصة المائية بالعيون  بغناها الغربية الضفة تتميز كما ،والشرب الزراعة في عليها السكان
 المدن. وحول المرتفعات مناطق
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 -: ال كاا   الخصائص -ثاا ا  
  ال كاار الام  -1
 ال كاار. الت  يع -2
 ال كاا   الكثاا  -3
 -:التاكي  ال كاار -4

 .العمري  التركيب - أ
 .النوعي التركيب - ب
 .التعليمية الحالة - ت
 .الزواجية() االجتماعية الحالة - ث
 .العملية الحالة - ج
 

 وهجرتها عددها وزيادة نموها حيث من البشرية بالتجمعات السكانية الدراسات تهتم
 ،قديم نالسكا بدراسة االهتمام إن ،المختلفة الجغرافية بالضوابا التوزيعذلك  وارتبا  وتوزيعها
 نيوالمشتغل اوالجغرافي واالقتصاد واالجتماع األحياء علماء إلى المجال هذا في الفضل ويعود
 نظراً  ؛الحضرية المراكز داخل البشرى  العنصر بدراسة الجغرافي دور ويبرز .السياسية بالعلوم
 وهو الحضري  لالقتصاد والموجه األساسي العنصر فهو اإلنسان به يقوم الذي الدور ألهمية
 واحد. آن في والمستهلك المنتج

 مجتمع في الزيادة ألن ؛بها االهتمام يجب أوضاعاً  عنه ينتج السكان حجم في فالتغير
 نما اختالف دراسة أن كما ،العامة والخدمات المرافق من مزيداً  إلى الحاجة تعنى حضري 
 التخطيا عمليات في الزاوية حجر ويشكل المجاالت مختل  في وأهميته أثرا له السكان توزيع

 للسكان. الهامة المستقبلية المشروعات وتحقيق
 
  : ال كاار الام  -1

 وذلك ؛المتباينة الزمنية الفترات عبر السكان حجم اختالف بأنه:  السكاني النمو يعرف
 نموها على دليالً  منطقة أية يسكان نمو ويعد ،الهجرة وعامل الطبيعة العوامل بسبب

 السكاني النمو إن بل ،السياسي وفكرها الحضارية وسماتها ،االجتماعية ونهضتها ،االقتصادي
 النمو دراسة وتساعد كما ،(121ص : 2006 )العيسوي، كلها السكان خصائص على يؤثر

 التلوث مثل واجتماعية واقتصادية بيئية:  مشكالت حدوث احتمالية عن الكش  في السكاني
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 والزح  والبطالة والمساكن األراضي أنما  ارتفاع ثلم مشكالت من عليه يترتب وما ،واالزدحام
 ؛والمخططين القرار لمستخدمي مبكراً  إنذاراً  يعطي وبالتالي ،الزراعية المناطق على العمراني
 المفتوحة، القدس )جامعة المشكالت تلك حدوث لتفادي وقائية إجراءات واتخاذ سياسات إلعداد
 .(208ص : 1997

 البيانات لتوفر نظراً  (2007-1997) الزمنية الفترة على سكانيال النمو دراسة وستقتصر
 الفلسطينية الوطنية السلطة قيام بعد الفترةتلك  خالل السياسية األحوال انعكستقد و  المرحلة لتلك
 عدد بلغ م1997 عام السكاني التعداد نتائج على وبناءً  السكان، أعداد زيادة على إيجابي بشكل
 نسمة 904763 العمرانية المراكزتلك  سكان عدد ارتفع بينما نسمة 623797 الرئيسة المدن سكان
 1997 من للفترة الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز وتقديرات تعدادات وحسب ،2007 عام في

 خالل الزيادة نسبة بلغتكما  نسمة، 280966 المطلقة الكلية الزيادة بلغتفقد  م،2007 وحتى
 معدل وارتفاع استمرار نحو واضح االتجاا أن ويبدو %،4.5 سنوي  بمعدل أي %45 سنوات عشر
 ديموغرافية سياسة الفلسطينيين السكان بتبني ذلك تعليل ويمكن المراكز،تلك  في السكانية الزيادة
 وسياسية. اجتماعية ألسباب تكاثرية

 
 (6)ج  ل 

 ال اب   الضف  م ا ار ال ا ي  ال يا   مع ل
 المجم ع ل ا بي  الخويل ط  اس  وفي  قوقيو   ط لكاا اابوس الق س البيا  هللا ااا  ا أاي جايا الم ا الائ   

 2.7 1.24 3.4 3.2 2.2 2.8 5.11 2.4 1.97 2.9 4.4 1.9 4.3 ال ا ي% ام 
 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد المصدر:

 
 ذلثثثك وسثثثبب ؛%5 طثثثولكرم مدينثثثة فثثثي زيثثثادة معثثثدل علثثثىأ  أن (6) جثثثدولال مثثثن ويتبثثثين

 وأدنثى %4.4 رام هللا مدينثة تليهثاثثم  ،القثدس مدينثة فثي واليهثود العثرب بثين الثديموغرافي الصثراع
 معدل في مدينة القدس بسبب ممارسات االحتالل ضد المواطنين

 
  ال كاا: ت  يع -2

 التثثي لمثثرآةا المنثثاطق مثثن منطقثثة أي فثثي مأ العثثالم فثثيأكثثان  سثثواء السثثكان توزيثثع ويعتبثثر
 : 1998 )غثثثثالب، ومتفاعلثثثثة مجتمعثثثثة والبشثثثثرية الطبيعيثثثثة الجغرافيثثثثا عناصثثثثر جميثثثثع فيهثثثثا تعكثثثثس

 كي البشرية والعناصر الطبيعية البيئة عناصر بين للتفاعل النهائية الصورة بمثابة هي أو .(195ص
 فثثي تهثثدف والتثثي المختلفثثة التنميثثة وبثثرامج خطثثا إنجثثاح فثثي السثثكان توزيثثع دور نغفثثل أن يمكثثن ال
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 خدمثثة إلثثى تهثثدف وبثثرامج خطثثا وضثثع يمكثثن ال أخثثرى  بعبثثارة أو السثثكانأولئثثك  خدمثثة إلثثى النهايثثة
 واتجاهثات ؟تركثزهم ومنثاطق ؟تثوزيعهم أنمثا  هي وما السكان؟أولئك  يوجد أين يعرف لم ما السكان
 المنثثاطق داخثثل خاصثثة التوزيثثعذلثثك  صثثورة وتتثثأثر ،(24ص :2012 )شلضثثم، ؟تثثوزيعهم فثثي التغيثثر

 .(Northman، 1979 : p337) الخدمات توافر ومدى وأسعارها األراضي باستخدامات الحضرية
 

 (7) ج  ل
 2117  الائ   الم ا ار ال كاا ع  

  كاا الم ا /م يا الم اال 
 /ا م الائ   

الا    المئ    ما  كاا   كاا الم االا 
الم اال الم ا %  

الا    المئ    ما  كاا 
 الضف  ال اب  

 29.55 23.90 538260 159038 لخليلا
 35.60 18.73 350051 124635 القدس
 39.31 18.67 315956 124215 نابلس
 32.47 7.65 156792 50912 طولكرم
 45.76 6.09 88574 40530 قلقيلية
 15.20 5.75 251807 38272 جنين
 13.66 5.40 262941 35910 البيرة
 9.82 3.88 262941 25812 رام هللا 
 14.34 3.66 169966 24367 بيت لحم
 43.35 2.63 40403 17515 أريحا
 32.14 2.33 48164 15480 طوباس
 14.77 1.30 58800 8682 سلفيت
 26.15 100.00 2544655 665368 المجموع

 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر
 

 لىإ الشمال من تمتد طولية شرطةأ ثالثة في زعون يتو  الغربية الضفة في السكان
  :(3)غضية، بدون عنوان:  هي األشرطةوتلك  ،الجنوب

 سلفيت. مدينة ،قلقيلية ،طولكرم ن :مد يضم الذي الغربي الشريا -1
 لحم، بيت القدس، البيرة،-هللا رام نابلس، جنين، : التالية المدن ويضم األوسا الشريا -2

 والخليل.
 .أريحا  ومحافظة طوباس مدينة ويضم الشرقي الشريا -3

 ،الغربي الشريا مدن في يتركزون  السكان من %10 حوالي أن (7)الجدول  يظهر
 من %10.9 تبلغ التي المدنتلك  بمساحة قورنت ما اذا نسبياً  عالية النسبة هذا وتعتبر
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 البحر مناخ) للمنطقة المعتدل المناخ الى التركزذلك  في السبب ويعود ،للمدن الكلية المساحة
 السهل إلقليم امتداداً  تعتبر التي التضاريس وسهولة ،الجوفية والمياا األمطار ووفرة ،المتوسا(
 الشرياذلك  من جعلت العوامل هذا إن ،التراروزا( -الحمراء التربة) التربة وخصوبة ،الساحلي
 المكشوف بشكليها المروية الكثيفة الزراعة فيه تسود حيث ،األولى الدرجة من زراعية منطقة

 الشرياذلك  في تنتشر كما والحمضيات(. الخضروات زراعة) البالستيكية البيوت في والمحمي
  واللوزيات. الزيتون  زراعة وخاصة المطرية الزراعة

 في يتركزون  الغربية الضفة مدن سكان من %79.99 أن (7)الجدول  يظهر كما
 والبيرة هللا ورام بنابلس مروراً  ،جنوباً  الخليل الى شماالً  جنين من يمتد الذي األوسا الشريا
)غضية، بدون أهمها األسباب من جملة لىإ التركزذلك  في السبب ويعود لحم. وبيت والقدس
 -: (4عنوان: 

 للسكان. واألمن الحماية تشكل التي للمنطقة الجبلية الطبيعة -1
 األمطار ووفرة الحرارة اتدرج اعتدال:  في المتمثل المتوسا( البحر )مناخ المناخ مالءمة -2

 الجوية. للرطوبة النسبي واالنخفاض
 الزراعة في واستخدامها المنطقة، في البينية والسهول الطبوغرافية المنخفضات وجود -3

 سواء. حد على والمروية المطرية
 الغربية السفوح على )الرندزينا( البنية والتربة )التراروزا( الحمراء التربة من جيد غطاء وجود -4

 الزيتون  زراعة وخاصة للزراعة صالحة التربوتلك  المرتفعات،لتلك  والوسطى لدنياا
 والحبوب. واللوزيات

 الشريا.ذلك  في الفلسطينيين الالجئين مخيمات تركز -5
 والخليل. لحم وبيت القدس لمدن الدينية األهمية -6

ق الفلسطينية المرتفعات من الشرقية السفوح يضم الذي الثالث الشريا أما  األغوار ليموا 
 الشرياذلك  في السكان نسبة تبلغ حيث ،جداً  منخفضة سكاني تركز بنسبة يتميز فإنه (،أريحاو  )طوباس
 -: (4)غضية، بدون عنوان:  لىإ ذلك ويعود الغربية. الضفة مدن في السكان مجموع من 4.96%

 مطاراأل معدالت تتراوح حيث ،المنطقة على يسيطر الذي الجاف وشبه الجاف المناخ -1
  والتبخر. الحرارة معدالت ارتفاع من ذلك يرافق وما ،ملم400و ملم100 بين السنوية

 والصدوع. الشديدة االنحدارات تسود حيث الشرقية، السفوح لمنطقة الوعرة الطبوغرافية الطبيعة -2
  وار.األغ مناطق معظم في الشديد وتملحها الشرقية، السفوح في المستمر وانجرافها وفقرها التربة رق  -3
 جزائه.أ مختل  تربا التي المواصالت شبكة كثافة انخفاض -4
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 في تمثلت الزراعي، لالستغالل صالحة محدودة مناطق على السكانية التجمعات اقتصار -5
 وطوباس. أريحامدينتي : 

 نهإ حيث ،مهما يعتبر الجغرافية األقاليم في السكاني التركز نما على التعرف نإ
 أو ،اإلقليم حدود داخل واحدة منطقة في التركيز الى كانالس ميل مدى عن صورة يعطي
 للسكان المطلق العددي بالتوزيع تهتم ال السكاني التوزيع دراسة نإ ،الحدود تلك داخل التشتت

نما ،اإلقليم أجزاء في  التوزيع بين العالقة تبين التي األجزاءتلك  في الكثافة توزيع بدراسة وا 
 .(58 : 2009 )سمحة، هولةالمأ المنطقة ومساحة العددي

 بين العالقة مدى لقياس التركز، نسبة باستخدام الغربية الضفة مدن سكان تركز حساب
 يعنيوذلك  مشتتًا، أم مركزاً  أم متساوياً  التوزيع كان إذا ما لمعرفة النفوذ، مساحة على السكان توزيع
 للمساحة المئوية النسبة بين وجبالم الفرق  مجموع نص  حصائياً إ تساوي  السكاني التركيز نسبة أن

 وعدم التركيز شدة على ذلك دل كلما النسبة هذا كبرت وكلما ،مدينة كل في السكان لعدد والنسبة
 تساوي  التركيز نسبة كانت اذا مثالياً  السكان توزيع ويكون  ،المنطقة أرجاء على المتساوي  التوزيع
 .(43-42ص : 1993 عيانة، )أبو السكان لنسبة مساوية المساحة نسبة أن أي ،صفراً 

 

 (8) ج  ل
 ال اب   الضف  ار الائ     الم ا ار التاك  ا   

 المجم ع بي  ل ا الخويل ط  اس  وفي  قوقيو   ط لكاا اابوس الق س البيا  ااا هللا ااي ا جايا الم ا الائ   
 54.49 0.61 5.86 23.02 1.24 2.27 1.16 8.45 6.56 0.89 0.74 2.37 1.34  اج  التاك 

 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد على اعتماداً  الطالبة حساب : المصدر
 

شثثيء  ذلثثكن التوزيثثع السثثكاني فثثي مثثدن الضثثفة الغربيثثة غيثثر متسثثاوي و إ (8)الجثثدول  يبثثين
وأكثثر هثذا %. وتختل  نسبة التركز من مدينة الثى اخثرى، 54.49طبيعي وأن نسبة التركز تساوي 

نسثثثبة  "نسثثثبة المسثثثاحة تفثثثوق كثيثثثرا إن الفثثثرق بثثثينحيثثثث  ؛المثثثدن تركثثثزا للسثثثكان هثثثي مدينثثثة طوبثثثاس
% ثثم مدينثة القثدس 8.45% لصالح عثدد المسثاحة ثثم مدينثة نثابلس 23.02السكان، والفرق بينهما 

قتثرب قلقيليثة وطثولكرم وسثلفيت واريحثا. وهنثاك منثاطق ت :%. وهنثاك مثدن قليلثة التركثز أهمهثا6.56
، حيث ان الفرق بين نسبة المساحة ورام هللا والبيرة من المثالية في التوزيع السكاني، ابرزها بيت لحم

% علثثثى التثثثوالي، أي ان الفثثثرق فثثثي 0.89% 0.74% و0.61ونسثثثبة عثثثدد السثثثكان فيهمثثثا تسثثثاوي 
 النسب يقترب من الصفر.

 الكلية للمساحة نسبيال التوزيع بين العالقة على الضوء إلقاء المفيد من يكون  وقد
 خالل من وذلك ،بينهما التوازن  مدى عن للكش  وذلك ،المدن وسكان السكانية للتجمعات
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 المدن مساحة على السكاني التوزيع أن:  تبين لورنس منحنى تطبيق وعند ،لورنس منحنى
 الذي الخا عن المنحنى البتعاد نتيجة وذلك متساوٍ  غير الغربية الضفة محافظات في الرئيسية
  األمثل. التوزيع يمثل

 

 
 (29) شكل

 ال اب   الضف  ار  الائ   الم ا ار  الم ا   ال كاا بيا الع ق 
 .الغربية الضفة للمحافظات النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر

 

 بلغت بينما 0.7 نسبته بلغت سكانياً  تركزاً  الدراسة منطقةفي  ةالرئيس المدن في أن نجد
 توزيع أن إلى يرجع ،المساحة على السكان انتظام عدم في السبب أن ويبدو 0.3 ظاماالنت درجة
 الطبيعي. للتوزيع يخضعان ال والمساحة السكان من كل

 

  : ال كاا   الكثاا  -3
 العالقة تحديد إلى ويلجأ ،محددة مساحة في السكان حجم بمعرفة السكان دارسو يهتم

 لمدى مقياس أنها أي ،السكان كثافة تسمى ما وهي ،هاعلي يعيشون  التي والمساحة السكان بين
 وتعتبر ،(39ص : 2006 )شلضم، بينها التفاعل ومقدار فيها يعيشون  التي للبيئة اإلنسان استجابة
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 تكون  التي الحالة كبير حد إلى تعكسحيث إنها  ،المهمة الدراسات من السكانية الكثافة دراسة
 مهماً  مؤشراً  وتعد ،والعمرانية ،واالقتصادية االجتماعية ةالناحي من العمرانية المراكز عليها

 السكانية. الكثافة مع تناسبها ومدى ،المتوفرة الخدمات لتقسيم ،للمخططين
 بين العالقة عن ويعبر ،السكانية الدراسات في يستخدم بسيا مقياس وهي :الحسابية الكثافة
  : (63: 2009)سمحه، التالية الصيغة وتأخذ ،يسكنونها التي األرضية والمساحة السكان عدد

 المنطقة لهذا الكلية المساحة ÷ ما منطقة في السكان عدد جملة = الحسابية الكثافة
نما ،للسكان الجغرافي التوزيع عن الحقيقية الصورة يعطي ال الكثافة من النوعذلك  أن إال  وا 

 اإلدارية الوحدات أو قاليماأل بين للسكان المكاني التوزيع اختالف مدى عن عامة فكرة يعطي
 المساحة اتسعت فكلما ،األرضية المساحة مع عكسياً  المقياسذلك  فائدة وتتناسب المختلفة.

 المساحة الصغيرة المناطق مقارنة في أهميتها تبرز وبالتالي ،عاماً  الكثافة مدلول كان كلما
 ال الحسابية وأ الخام كثافةال نإ : عام وبشكل ،والطبيعية االقتصادية ظروفها في والمتجانسة

 دقيقة فكرة تعطي ال وبالتالي ؛يشغلونها التي والمساحة السكان بين وظيفية عالقات عن تعبر
 االقتصادية. والموارد السكان بين العالقة عن
 

 (9) ج  ل
 ال اب   الضف  م ا ار ال كاا   الكثاا 

 المجم ع بي  ل ا الخويل ط  اس  وفي  قوقيو   ط لكاا اابوس الق س البيا  ااا هللا اي اأ جايا الم ا الائ   
 1.9 0.82 2.14 1.15 0.38 4.24 1.56 11.50 3.64 1.63 1.76 0.39 2.04 2ا م /  اا

 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر
 

ى كثافثة فثي مدينثة ، كانت أعل2نسمة/دونم1.9كثافة المدن من الجدول السابق أن يتبين 
، وأقل كثافة كانت في طوباس 2نسمة/ دونم 4.24ثم مدينة قلقيلية  2نسمة/ دونم 11.50نابلس 

 أريحا وسلفيت. و 
 

 : األ ا   جا -4
 نسثثبي األسثثرة حجثثم نأو  ،األسثثري  التركيثثب فثثي األساسثثية المحثثاور أحثثد األسثثرة حجثثم يعثثد

 وأن  .السياسثية والظثروف المعيشثة ومسثتوي  والتعلثيم والثدين والعثادات الثقافيثة:  للمعايير يخضع
 طبيعثثة ذات البدايثثة فثثي غالبثثاً  تكثثون  السثثكاني التزايثثد ومعثثدل المعيشثثة مسثثتوي  تحسثثن بثثين العالقثثة
 المعيشثة مسثتوى  ارتفثاع يكون  أن بعد ،عكسية عالقة إلى الحقة مرحلة في تنقلب أن قبل طردية
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 ونوعيثثة األسثثرة وحجثثم للثثزواج نظثثرتهم علثثى يثثؤثر بشثثكل النثثاس سثثلوك علثثى الكلثثي أثثثرا أعطثثي قثثد
 ،اإلعالثة نسبة معرفة في كبيرة أهمية األسرة حجم ولدراسة .(86ص : م1980 )كثرم، األطفال تربية
 انعكاسثثاً  تعتبثثر أنهثثا كمثثا ،األسثثرة معيثثل يتحملثثه الثثذي العثثبء تقثثدير فثثي هامثثاً  عنصثثراً  تعثثد فهثثي

 المسثثثتوي  معرفثثثة فثثثي كثثثذلك سثثثرةاأل حجثثثم ويسثثثهم ،المجتمثثثع فثثثي السثثثكانية الخصثثثوبة لمسثثثتويات
 .(84ص : م1998 صالح، )أبو األسرة لرب واالقتصادي االجتماعي

 ؛المسثثكن مسثثاحة بشثثأن التخطيطيثثة القثثرارات اتخثثاذ فثثي األسثثرة حجثثم إلثثى التعثثرف ويفيثثد
 والمسثثثوحات السثثثكاني التعثثثداد نتثثثائج وتشثثثير ومسثثثتوياتها. ونوعياتهثثثا األسثثثرة حجثثثم مثثثع ليتناسثثثب
 بالثثثثدول قثثثثورن  مثثثثا إذا كبيثثثثراً  يعتبثثثثر الفلسثثثثطينية األراضثثثثي فثثثثي األسثثثثرة حجثثثثم متوسثثثثا أن األخثثثثرى 
 (5.1) ةالرئيسثثث الغربيثثثة الضثثثفة مثثثدن فثثثي 2007 عثثثام األسثثثرة حجثثثم متوسثثثا قثثثدر وقثثثد ،األخثثثرى 
 الثثدول وفثي ،أفراد/أسثثرة (3.7) الصثناعية الثثدول فثي األسثثرة حجثم متوسثثا بلثغ حثثين فثي سثراأفرد/

 الرتفثثثثاع انعكاسثثثثاً  األسثثثثرة حجثثثثم ارتفثثثثاع ويعثثثثد .(22ص : م1995 )عثثثثالم، أفراد/أسثثثثرة (5) الناميثثثثة
 ذلثك اعتبثار علثى الثذكور من خاصة اإلنجاب في والرغبة ،الوفيات وانخفاض الخصوبة معدالت
 أثثثرت االحثتالل مثثع الثديمغرافي الصثثراع قضثية وان كمثا ،والتفثثاخر للتبثاهي ومصثثدراً  للعائلثة عثزوة
 مدينثة في كان لألسرة حجم علىأ  أن (10) يبين كما ،كانالس لدى الحجم كبيرة األسر سيادة في

 حجثم فيهثا وصثل التثي القثدس مدينثة ثثم ،سثرةأفرد/ 5.5 طوبثاس مدينة ثم ،سرةأفرد/ 5.7 الخليل
   سرة.أفرد/ 5.4 لىإ االسرة

 

 (11) ج  ل
 ال اب   الضف  م ا ار  ااأل  جا

 المجم ع ل ا بي  الخويل ط  اس  وفي  قوقيو   ط لكاا اابوس الق س البيا  هللا ااا أاي ا  جايا الم ا الائ   
 5.1 4.85 5.71 5.51 4.78 5.32 5.19 5.02 5.4 4.83 4.51 4.99 5.13 اال ا   جا

 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر
 

  : ال كاا خصائص -5
 من مجموعة نتاج ألنها ذلك ؛غرافيةالديمو  المظاهر من مهماً  مظهراً  السكان خصائص تعد

 التباين مالمح توضيح السكاني التركيب بدراسة الجغرافي ويهتم به، وتتأثر تؤثر التي العوامل
 ومدى التباين في تؤثر التي العوامل دراسة ثم والري ، الحضر وبين واألقاليم الدول بين اإلقليمي
 السكاني التركيب دراسة وتعد ،(314ص : 2000 نة،عيا )أبو األخرى  الديموغرافية بالظروف ارتباطها
 الحيوية الديموغرافية العمليات تأثير بجالء توضح ألنها ؛األهمية من كبير قدر على للمجتمع
 الالزمة العاملة القوة توفير على قدرته ومدى المجتمع داخل النوع ونسبة السن فئات في والهجرة
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 ما معرفة في السكاني التركيب دراسة وتفيد ،(93ص : 2006 )سلمية، وا عالتهم أفرادا باقي لتنمية
 والنوع العمر:  مثل الديموغرافية المتغيرات وصفه عن فضالً  بشرية، موارد من المجتمع يملكه
 التنمية عملية في أساسياً  عنصراً  السكان خصائص تعد لذا وغيرها، التعليمية والحالة المدنية والحالة

 واختالفاتهم السكان وتوزيع لتركيب التفصيلية المعرفة على يعتمد السكان أجل من فالتخطيا
 بالتغير المرتبطة المؤشرات أهم من السكاني الترتيب ويعتبر (Judith، 1996 : p.8) وتغيراتهم

 السكانية المشكلة أبعاد أحد أنه كما كبيرة أهمية دراسته اكتسبت فقد لذا ؛واالجتماعي االقتصادي
 ثم السكان توزيع ومكوناته، السكاني النمو:  هي أساسية جوانب ثالثة في هاأبعاد تتحدد التي

 .(1ص : 2000 عيانة، )أبو واحد آن في ونتيجة بسبب بينها فيما األبعاد هذا وتتداخل خصائصهم،
 -: الغربية الضفة في الرئيسة المدن لسكان والنوعي العمري  للتركيب دراسة يلي وفيما

  : ا عر ال العماي  التاكي  -
 وذلك السكان، عنصر دراسة في الهامة العناصر من والنوع العمري  التركيب دراسة تعد

ناثاً  ذكوراً  تصنيفهم خالل من للسكان الديموغرافية المالمح توضح ألنها  المنتجة الفئات تحدي مع وا 
 في أهميته عن فضالً ذلك  ،(399ص : 1987 عيانة، )أبو المجتمع أفراد باقي إعادة عليها يقع التي
 إعطاء ثم ومن والهجرة والوفاة كالخصوبة فيها ويؤثر بها يتأثر والتي المهمة المتغيرات بعض تفسير
 للسكان والنوعي العمري  التركيب ويعتبر هرمه. أو نضجه أو شبابه:  حيث من المجتمع عن صورة
 .(24ص : 2005 )يوس ، السكان حجم انكماش أو ثبات أو نمو لتوقع األساسية الركيزة

  : العماي  التاكي  - أ
 وبيان المختلفة العمرية الفئات أساس على السكان توزيع للسكان العمري  بالترتيب يقصد

 أهم من السكاني التركيب دراسة تعتبر األعمار، فئات أساس على موزعة الرئيسة الفئات نسب
ناثاً  ذكوراً  للمجتمع الديموغرافية المالمح توضح التي الدراسات  يقع التي المنتجة الفئات ديدوتح ،وا 

 أهم من العمري  التركيب يعد كما ،(133ص : 2010 )المظفر، األفراد باقي إعالة عبء عاتقها على
 ويعتريه بل العمالة، في ومساهمتهم حيوتهم ودرجة السكان قولة على للداللة الديموغرافية المؤشرات
 مقدار أو اإلنتاجية السكان قوة على هاداللت في الديموغرافية العوامل وأخطر أهم أنه البعض
 للسكان واالقتصادية االجتماعية الخصائص على التعرف في العمري  التركيب دراسة وتفيد حيويتهم،
 من المستفيدة العمرية الفئات حجم على الوقوف خالل من لها، والتخطيا التنمية متطلبات ومعرفة
 جهة من الفعال العمل مهمة عاتقها على قعت يالت العمرية والفئات جهة من التنموية الخدمات
 في للمخططين الرئيس المصدر والنوع العمر لفئات وفقاً  السكان خصائص دراسة تعد لذا أخرى،
 وتعد ،(136ص : 2006 )شلضم، واالقتصادية االجتماعية، الصحية، التعليمية،:  المجاالت كافة

 أن غير العمري  التركيب لدراسة الرئيس مصدرال السكانية التعدادات أوردتها كما السن بيانات
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 إجراء عند بدقة األعمار ذكر في للخطأ راجع وذلك ،كاملة الحقيقة تمثل ال البياناتتلك 
  التعداد.

 

 
 (31) شكل

 2117   ار الضف  ال اب  عماي  الا عر ل كاا الم ا الائ  التاكي  ال
 .الغربية الضفة فظاتمحا لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر

 

 -: يلي ما (30) شكل يوضح
 مثثن لكثثل الهثثرم جثثانبي علثثى (14-0) مثثن العمريثثة الفئثثة شثثكلت إذ متسثثعة الهثثرم قاعثثدة إن -1

 عنثثد الهثثرم لقاعثثدة اتسثثاع أقصثثى وكثثان ،السثثكان جملثثة مثثن %39.9 نحثثو واإلنثثاث الثثذكور
 ارتفثثاع علثثى ذلثثك ويثثدل ،%13.7 نسثثبتها بلغثثت حيثثث ،سثثنوات (4-0) مثثن العمريثثة الفئثثة

 الزيثثثثادة معثثثثدالت ارتفثثثثاع إلثثثثى يثثثثؤدي ممثثثثا ؛الوفيثثثثات معثثثثدالت وانخفثثثثاض ،المواليثثثثد معثثثثدالت
 (9-5) مثثن العمريثثة الفئثثة ليسثثجل القمثثة نحثثو اتجهنثثا كلمثثا بالضثثيق الهثثرم يبثثدأ ثثثم ،الطبيعيثثة
 سثنة (14-10) مثن العمريثة للفئثة %12.8 إلثى النسثبة تنخفض ثم ،%13.4 نحو سنوات
 الفئة.تلك  لدى الوفيات نسبة ارتفاع إلى النخفاضا ذلك يرجع وقد

 نحثثو نسثثبتها تبلثثغ والبثثالغين الشثثباب تمثثثل والتثثي سثثنة (64-15) مثثن المتوسثثا السثثن فئثثات إن -2
 غيثر مثن العديثد تضثم ولكنهثا نظريثًا، العاملثة هثي الفئثةتلثك  وتعثد السثكان، جملة من 56.6%
 كبيثر ءعثب الفئثةتلثك  مثن العاملثة لمجموعثةا علثى يقع وبالتالي ،والنساء الطلبة، مثل العاملين
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 والتثي فثأكثر سثنة 65 عثن أعمثارهم تزيثد الثذين الشثيوخ أمثا الطلبثة، السن، صغار فئة إعالة في
 المعالين نسبة انخفاض يعني مما السكان، إجمالي من %3.7 سوى  تشكل فال الهرم قمة تمثل
 السن. كبار من
 

  : الا عر التاكي  -  
 بين كنسبة أما ،يحسب وهو السكاني المجتمع في واإلناث الذكور بين النسبة به ويقصد

ما  أنثى مائة لكل الذكور عدد  ،(157ص : 2000 عيانثة، )أبثو الثذكور مثن مائثة لكثل اإلناث عددوا 
 للظثثروف معيثثار أنهثثا كمثثا ،مثثا مجتمثثع فثثي النثثوعين بثثين التثثوازن  لبيثثان يسثثتخدم مقيثثاس أهثثم وتعثثد

 (106-104) بثين المولثد عنثد النثوع نسبة وتتراوح ،المنطقة في ةالسائد واالقتصادية االجتماعية
 عثن الثذكور وفيثات معثدالت ارتفثاع بسثبب ؛التنثاقص فثي تبثدأ النسثبة هثذا أن إلى انثى مائة لكل

 لنسثثبة أن كمثثا ،الجغرافيثثة التباينثثات دراسثثة فثثي مفيثثدة أداة وهثثي ،(27ص : 2005 )يوسثث ، اإلنثثاث
 والتركيثب ،الثزواج ومعثدالت ،السثكان نمثو:  مثثل ،يموغرافيثةد عناصثر عثدة فثي مثؤثر دور النثوع

 ،االسثثثتهالك ونمثثثا العمالثثثة نمثثثا فهثثثم فثثثي النثثثوع نسثثثبة معرفثثثة تسثثثهم لثثثذا ،وغيرهثثثا ،االقتصثثثادي
 .(322ص : 2006 )العيسوي، االجتماعية واالحتياجات
 لكثثل ذكثثراً  103.1 الجثثنس نسثثبة أن:  2007 لعثثام السثثكاني التعثثداد نتثثائج أظهثثرت وقثثد

 .في المدن الرئيسة في الضفة الغربية أنثى ائةم
 

  :التعو م   ال ال  -  
 عثدي التعلثيم نسثبة وتغي ر ،السكان خصائص في المؤثرة الهامة المتغيرات أحد التعليم يعد

 والكتابثة بثالقراءة الشثخص إلمثام مثدى التعلثيمذلك بث ويقصثد الدولة تحققه الذي التقدم لمدى مؤشراً 
 ويثؤدي ،الفكثري  والجمثود ،الفقثر الستئصثال جثداً  هثام التعليم أن كما ،(244ص : 2009 )العيسوي،

 الفثثثرد إدراك يعنثثثي التعلثثثيم ونشثثثر لألمثثثور تفهمثثثه سثثثرعة مثثثن يزيثثثد ممثثثا ؛اإلنسثثثان أفثثثق اتسثثثاع إلثثثى
 التعليميثثثة الحالثثثة أهميثثثة ترجثثثع كمثثثا ،(378ص : 2006 )العيسثثثوي، مجتمعثثثه فثثثي وواجباتثثثه لحقوقثثثه
 ارتفعثثت فكلمثثا تمامثثاً  بينهمثثا عكسثثية فالعالقثثة ،الخصثثوبة معثثدالت فثثي تأثيرهثثا إلثثى أيضثثاً  للسثثكان
 النمثثثو معثثثدالت علثثثى يثثثنعكس ممثثثا ،الخصثثثوبة معثثثدالت انخفضثثثت اإلنثثثاث مثثثن المتعلمثثثات نسثثثبة

 خاللهثا مثن يمكثن وكثذلك ،والدوليثة الداخلية السكان حركة إلى أثرها ويمتد بل ،للمجتمع السكاني
 المجتمثثثع إمكانيثثثة ومثثثدى االقتصثثثادية الفثثثرص وتوضثثثيح تقبليةالمسثثث التعليميثثثة باالتجاهثثثات التنبثثثؤ
 المثدارس إقامثة خثالل مثن ذلثك ويثأتي ،العمرانثي البناء مساحة زيادة في تساهم كما ،منها لإلفادة

 .(63ص : 2005 )عاشور،واختصاصاتها  أنواعها بمختل  والجامعات والمعاهد
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 (11) ج  ل
 ار  الائ   الم ا ار  الجاس التعو م   ال ال      اأكثا(  ا ا  11) ال كاا ت  يع

 2117 ل ا  ال اب   الضف 
 % الجا يا ك  % إااع % ذك ا التعو م   ال ال 

 أمي
 ملم
 ابتدائي
 اعدادي
 ثانوي 
 دبلوم

 بكالوريوس
 عالي دبلوم

 ماجستير
 دكتوراا

5705 
5705 
34566 
78868 
46726 
12831 
22134 
547 
3360 
1352 

2.09 
12.66 
24.53 
28.89 
17.11 
4.7 
8.11 
0.20 
1.23 
0.50 

13831 
31528 
57806 
74103 
47605 
16703 
22047 
342 
1534 
194 

5.21 
11.87 
21.76 
27.89 
17.92 
6.29 
8.3 
0.13 
0.58 
0.07 

19536 
66094 
124784 
192971 
94331 
29534 
44181 
889 
4894 
1546 

3.63 
12.27 
23.16 
28.39 
17.51 
5.48 
8.20 
0.17 
0.91 
0.29 

 %111 538761 %111 265693 %111 273167  جمالرا
 .الغربية الضفة للمحافظات النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر

 

 -: يلي ما (31) وشكل (11)الجدول  يوضح
 فأكثر(، سنوات10) السكان إجمالي من % 3.63 لتسجل الدراسة منطقة في األمية نسبة تنخفض -1

 أكبر بشكل األمية نسبة ارتفاع يعود وقد لإلناث، %5.21 مقابل %2.09 الذكور يشكلحيث 
 وتعتبثثر اإلنثاث، تعلثثيم علثى ُتقبثثل ال التثي األسثثر بعثض لثثدى والتقاليثد العثثادات إلثى اإلنثثاث لثدى
 األقطثثثار فثثثي بنظيرتهثثثا قيسثثثت مثثثا إذا نسثثثبياً  منخفضثثثة الفلسثثثطينية األراضثثثي فثثثي األميثثثة نسثثثبة

 النامية.
 بثين مثا حثد إلثى متقاربثة النسثبة وكانثت %12.27 نحثومثين لمتعلا السثكان إجمثالي نسثبة بلغثت -2

 واإلناث. الذكور
حيثثث  ،والثانويثثة ،واإلعداديثثة ،االبتدائيثثة الشثثهادة حملثثة مثثن المتعلمثثين نسثثبة فثثي ارتفاعثثاً  نجثثد -3

 الجنسثين بثين كبيثر الفثرق  يكن ولم التوالي على ،%17.51 ،%28.39 ،%23.16 بلغت
 اإلناث. من أعلى الذكور نسبةكما كانت  ،الثالث المراحل في

 للثثثذكور النسثثثبة وكانثثثت السثثثكان، جملثثثة مثثثن %15.48 المتوسثثثا الثثثدبلوم حملثثثة نسثثثبة بلغثثثت -4
 لحملثة عمل فرص توفر لعدم ؛النسبة هذا انخفاض ويرجع لإلناث، %6.29 مقابل 4.7%

 الدبلوم.
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حيثثثث  المتوسثثثا الثثثدبلوم حملثثثة عثثثن جامعيثثثة شثثثهادات علثثثى الحاصثثثلين السثثثكان نسثثثبة تزيثثثد -5
 لإلناث. %8.3 مقابل %8.11 للذكور النسبة وكانت فقا، %8.20 إلى النسبة توصل

 نسثثثبةوقثثثد شثثثكلت  السثثثكان، إجمثثثالي مثثثن %1.37 سثثثوى  العليثثثا الشثثثهادات حملثثثة يشثثثكل لثثثم -6
 سثواءً  االنخفثاضذلثك  ويرجثع %،0.78 لإلناث جداً  منخفضة نسبة مقابل %1.93 الذكور
 لثثثبعض وماديثثثة بشثثثرية، إمكانيثثثات تثثثوفر عثثثدم إلثثثى سثثثواء حثثثد علثثثى اإلنثثثاث مأ للثثثذكورأكثثثان 

 التعلثيم فتكالي  للخارج للسفر بالنسبة أما والدكتوراا، الماجستير درجتي لمنحاالختصاصات 
 عثثن ناهيثثك األسثثر، ألربثثاب بالنسثثبة مرغثثوب غيثثر للخثثارج السثثفر بثثأن علمثثاً  للغايثثة، باهظثثة
 طينيين.الفلس سفر على اإلسرائيلي االحتالل سلطات تضعها التي العراقيل
 والتعرف للسكان، والثقافية التعليمية الحالة على الحكم يمكن السابقة البيانات ضوء وفي

 تعليمثثثي مسثثثتوى  تحقثثثق التثثثي باالحتياجثثثات التنبثثثؤ يمكثثثن وبالتثثثالي ،والثثثنقص الخلثثثل مثثثواطن علثثثى
 وفثثتح الجثثامعي بثثالتعليم واالهتمثثام األميثثة نسثثبة لخفثثض ملحثثة الحاجثثة أن ويبثثدو ،للسثثكان أفضثثل

 السكان. وحاجات المتوفرة الخدمات في توازن  إلحداث العليا للدراسات امجبر 
 

 
  (31) شكل

     ا2117  الائ   الم ا ار  التعو ا  ال ا   ايالموت ق اقا اأكثا(  ا ا  11) ال كاا
 التعو م   الما و 

 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر
 

  :   اج  ال ال ال  - ع
:  بعناصثر وتثرتبا تتثداخل التثي السكانية الخصائص أهم من الزواجية الحالة دراسة تعد
 العوامثل أهثم مثن الزواجيثة الحالثة أن كمثا ،المجتمثع فثي ودينيثة ،واقتصثادية ،واجتماعيثة بيولوجية
 صثورةوب ،الخصثوبة مسثتويات علثى بشثدة المؤثرة العوامل من فهي ،السكان ديناميكية في المؤثرة
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 مختلثث  ليشثثمل تأثيرهثثا ويمتثثد ،(386ص : 2006 )العيسثثوي، والهجثثرة الوفيثثات مسثثتويات علثثى أقثثل
 فثثثي والمسثثثاهمة المدرسثثثي، االنتظثثثام معثثثدالت مثثثثل للمجتمثثثع، واالقتصثثثادية االجتماعيثثثة الخصثثثائص

 دينالثث:  أهمهثثا أخثثرى  وبمثثؤثرات والنثثوعي، العمثثري  بالتركيثثب الزواجيثثة الحالثثة وتتثثأثر العاملثثة، القثثوى 
 .(141ص : 1990 )إسماعيل، والدخل األسرة إلى والنظرة والتقاليد

 
 (12) ج  ل

 الضف  ار  الائ   الم ا لو كاا ال  اج    ال ال  الجاس     اأكثا(  ا 12) ال كاا
 2117 ال اب  

 المجم ع مافصل أامل مطوق مت  ج ما  أل ل قااا عق  أب ا   يت  ج لا الجاس
 252068 353 1615 982 132798 2852 113468 ذك ا
% 45.0 1.1 52.7 0.4 0.6 0.1 100.0 

 246387 741 14378 2915 134346 3025 90982 إااع
% 36.9 1.2 54.5 1.2 5.8 0.3 100.0 

 498455 1094 15993 3897 267144 5877 204450 الجا يا ك 
% 41.0 1.2 53.6 0.8 3.2 0.2 100.0 
 .الغربية الضفة للمحافظات النهائية جالنتائ 2007 تعداد المصدر:

 

 -: يلي ما (32) وشكل (12)الجدول  يبين
 تثم الثذين مثن %1.2 نحثو إلثيهم يضثاف متزوجون، واإلناث الذكور السكان من %53.6 نحو -1

 سثن لتبثاين ؛طبيعي شيءوذلك  للذكور منها أعلى لإلناث النسبة وكانت مرة، ألول قرانهم عقد
 اإلناث. لدى منه أكبر يكون  الذكور لدى التعليم مجال أن كما ناث،واإل الذكور بين الزواج

 ويعثود ؛مرتفعثة النسثبة هثذا وتعد %41 نسبتهم بلغتقد ف (عزاب) يتزوجوا لم الذين بخصوص -2
 تكثثالي  ارتفثاع بجانثثب للثزواج، القانونيثة السثثن دون  إحصثاؤهم تثثم الثذين مثن جثثزءاً  أن إلثى ذلثك

 البطالة. وانتشار مل،الع فرص وقلة والتعليم، الزواج،
 أن المالحث  ومثن الوفثاة بعامثل الظثاهرة هثذا وتثرتبا %3.2 الثالثة بالمرتبة األرامل نسبة تأتي -3

 منثه أعلثى لإلناث الحياة توقع أن من الرغم على اإلناث، في منه أقل الذكور من األرامل نسبة
 أعلثى بنسثبة أخثرى  مثرة يتزوجثون  الثذكور مثن المتثرملين أن إلثى ذلثك في السبب ويعود للذكور،

 المترمالت. من
 %.0.8 واإلناث الذكور من المطلقين نسبة بلغت -4

 معظم في الحال هو كما تتفاوت الزواجية الحالة حسب السكان نسبة أن : تقدم مما نستنتج
 ثثثم الثثزواج لهثثم يسثثبق لثثم الثثذين يلثثيهم المتثثزوجين، للسثثكان نسثثبة أعلثثى فيهثثا تكثثون  والتثثي العثثالم، دول

 للمطلقين. نسبة وأقل األرامل،
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 (32) شكل

 ا2117 ال  اج   ال ال      ال اب   الضف  ار الائ    الم ا ار ال كاا
 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر

 
  : االقتصا ي التاكي  - ج

 لسثثكانا مجمثثوع إلثثى العثثاملين نسثثبة تحديثثد هثثو للسثثكان االقتصثثادي بالتركيثثب المقصثثود
 دراسثثثثة وتعثثثثد .(85ص : 2005 )التميمثثثثي، االقتصثثثثادية والنشثثثثاطات النثثثثوع أسثثثثاس علثثثثى وتثثثثوزيعهم

 مثثن يمكثثن إذ ،مجتمثثع أي سثثكان اجغرافيثث دراسثثة عنثثد كبثثرى  أهميثثة ذات االقتصثثادية الخصثثائص
 القثثثوى  حجثثثم علثثثى التعثثثرف خثثثالل مثثثن وذلثثثك للسثثثكان االقتصثثثادي النشثثثا  مالمثثثح تحديثثثد خاللهثثثا
 العمثثثل قثثثوة فثثي اإلسثثثهام أن كمثثا ،المختلفثثثة االقتصثثثادية األنشثثطة علثثثى توزيعهثثاو  ونموهثثثا العاملثثة
 مثن المجتمثعذلثك  بثه مثر ومثا ،المجتمثع فثي األفثراد مكانثة عكثسي العمالثة لتلثك الثوظيفي والهيكل
 المراكثثثز سثثثكان وينقسثثثم ،(358ص : 2006 )العيسثثثوي، واالقتصثثثادية البشثثثرية التنميثثثة فثثثي خطثثثوات
 أولئثثثك وهثثثم العمثثثل قثثثوة داخثثثل السثثثكان : أولهمثثثا رئيسثثثين قسثثثمين إلثثثى جثثثدارلل المحاذيثثثة العمرانيثثثة
 خارج السكان:  ثانيهما ،فيه ويرغبون  العمل على القدرة لديهم الذين ن و المتعطل أو فعالً  ن و العامل
 البيثثوت وربثثات كثثالطالب والخثثدمات السثثلع إنتثثاج فثثي مباشثثرة يسثثهمون  ال الثثذين وهثثم العمثثل قثثوة

 والسثثكان للمعثثاش المحثثالين السثثن وكبثثار ،المثثرض أو العجثثز بسثثبب ؛لعمثثلا علثثى القثثادرين وغيثثر
 .(94ص : 1997 المفتوحة، القدس )جامعة سنة 15 من أقل العمر فئة داخل
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 (13) ج  ل
 2117 ال اب   الضف  ار  الائ   الم ا ل كاا االقتصا    ال ال 

   الا  الجا يا ك  الا    ذك ا الا    إااع االقتصا    ال ال 
 89.25 169961 89.78 141101 86.75 28860 مشتغل

 4.25 8092 4.32 6790 3.91 1302 العمل له سبق متعطل
 6.50 12383 5.90 9276 9.34 3107 العمل له يسبق لم متعطل

 100 190436 100 157167 100 33269 المجموع
 49.41 171823 73.06 84274 37.67 87549 للدراسة متفرغ طالب
 37.57 130645 0.26 299 56.08 130346 المنزل ألعمال غةمتفر 

 8.78 30552 16.87 19455 4.77 11097 العمل عن عاجز
 1.22 4242 2.60 3001 0.53 1241 متقاعدين ايرادات وجود

 3.02 10514 7.21 8313 0.95 2201 أخرى 
 100 347776 100 115342 100 232434 المجموع

 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية نتائجال 2007 تعداد : المصدر
  : يلي ما (33) وشكل (13)الجدول  من يالح 
 النسثثبة وكانثثت %،89.25 نسثثبتهم بلغثثت فقثثد الدراسثثة، منطقثثة فثثي نيالمشثثتغل نسثثبة ارتفثثاع

 مثن هثم اقتصثادياً  الناشثطين غيثر نسثبة مثن نسثبة أعلثى إن ،واإلنثاث الثذكور بثين ما حد إلى متقاربة
 اقتصثثثاديًا، النشثثثطين غيثثثر إجمثثثالي مثثثن %49.41 نسثثثبتهم بلغثثثت حيثثثث للدراسثثثة المتفثثثرغين الطلبثثثة
 لإلناث. %37.67 مقابل %73.06 للذكور النسبة وكانت

 النسثثثثبة بلغثثثثت حيثثثثث المنثثثثزل، ألعمثثثثال المتفرغثثثثات اإلنثثثثاث الثانيثثثثة المرتبثثثثة فثثثثيوقثثثثد أتثثثثت 
 أعمال في المرأة تنشغل حيث اتالفتي منيعد إلى زواج العديد  االرتفاع في السبب ولعل 37.57%
 األطفال. وتربية المنزل

 بلغثت فقثد للثذكور األعلثى النسثبة وكانثت %8.78 نسثبتهم فبلغثت العمثل عن العاجزون  أما
 إلى يؤدي مما ؛السن تقدم إلى يعود السبب ولعل %،4.77 اإلناث نسبة بلغت حين في 16.87%
  .(32)شكل  العمل على المقدرة وعدم العجز

   (33) شكل 
 2117 ال اب   الضف  ار  الائ   الم ا ل كاا االقتصا    ال ال 

 .الغربية الضفة محافظات لسكان النهائية النتائج 2007 تعداد : المصدر
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 م تقبل ال كاا: -6
: التاليةوقد تم حساب عدد السكان المستقبلي من خالل تطبيق المعادلة الرياضية 

(Present،1972: 158) 
Pn =Po  ( 1 + r )n 

Pnعدد السكان المتوقع لسنة األساس = 
Poعدد السكان في أخر تعداد = 
Nعدد السنوات الفاصلة بين أخر تعداد والسنة المستقبلية = 
Rمعدل النمو بين أخر تعدادين = 

 

 (14) ج  ل
 2137-2117م ا الائ    ار الضف  ال اب   ماأع ا  ال كاا ار ال

 2137ع   ال كاا  2127ع   ال كاا  2117  ال كاا ع  2117ع   ال كاا  الم ا الائ   
 382662 285569 213111 159038 الخليل
 164536 149987 136725 124635 القدس
 23671 19089 15395 12415 نابلس
 172172 114705 76419 50912 طولكرم
 84998 66404 51878 40530 قلقيلة
 111915 78262 54729 38272 جنين
 77088 59758 46324 35910 البيرة
 77074 53524 37169 25812 رام هللا
 34510 30730 27364 24367 بيت لحم
 29516 24803 20843 17515 أريحا
 35604 26972 20434 15480 طوباس
 15765 12922 10592 8682 سلفيت
 1209509 922726 710982 553568 المجموع

 
 -: يلي ما استنتاج يمكن والسكانية لطبيعيةا للمالمح الراهن الوضع دراسة خالل من

 -: الم   ا  -أ ال  
 الغربية الضفة مدن شبكة في السكاني النمو تسارع -1
 السكانية الكثافة معدل انخفاض -2
 السليم التخطيا وغياب البناء عشوائية -3
 االسرائيلية المستعمرات -4
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 -: االمكااا  -ثاا ا  
 .األراضي من كبيرة مساحة وجود -1
 .كبيرة بشرية قوى  وجود -2
 .مائية ثروة وجود -3
 .للزراعة صالحة راضيأ وجود -4
 .وغيرها الحجارة من البناء مواد توفر -5

 -: االه اف -ثالثا  
 السكانية الزيادة لمواجهة ؛مالئمة واجتماعية اقتصادية سياسات وضع -1
 مصثانع افتتثاح خثالل مثن السثكاني والنمثو االقتصثادي النمثو بثين التوازن  تحقيق على العمل -2

 القطاع داخل االستثمار وتشجيع مؤسساتو 
 مثثدار علثثى والتوظيثث  والطعثثام والصثثحة والتعلثثيم المسثثكن لتثثوفير ؛اسثثتراتيجية خطثثا ايجثثاد -3

 القادمة السنوات
  للسكان المضطردة الزيادة مع لتتناسب ؛سكنية مشاريع إلقامة االراضي استغالل -4
 االسرائيلية المستعمرات توسع مشكلة لحل األفقي التوسع -5
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 : الخاتم 
 ةالرئيسث المثدن شثبكة علثى الغربيثة للضثفة الجغرافية الخصائص أثر:  الفصل هذا تناول

 الغربية للضفة والعمراني والطبيعي والنسبي الفلكي الموقع:  مناقشة خالل من الغربية الضفة في
 فةالضث ومنثاخ والتربثة الجيولثوجي والتركيثب السثطح ومظثاهر الغربيثة الضثفة موضع:  ناقش كما

 -: يلي ما تبين ذلك ومن البشرية الخصائص تناولفقد  الثاني الجزءأما و  المياا ومواد الغربية
 ،الجبليثثثثة المرتفعثثثثات إقلثثثثيم:  إلثثثثى تقسثثثثم حيثثثثث الغربيثثثثة الضثثثثفة فثثثثي السثثثثطح مظثثثثاهر تتبثثثثاين -

 جبثل فثي لها ارتفاع أقصى ويصل ،الجبلي الطابع سطحها على ويغلب ،واألغوار ،والسهول
 م(.260-)أريحا  األغوار في ارتفاع وأدنى م1020 بطرخ خلة

 مثاطر ومعتثدل صثيفاً  جثاف الحار المتوسا البحر لمناخ الغربية الضفة أراضي معظم تنتمي -
 شتاٍء.

 األمطار معدل يبلغ حيث ألخر مكان من الغربية الضفة على الساقطة األمطار كمية تتباين -
 فثثثي ملثثثم600 مثثثن أكثثثثر إلثثثى ويصثثثل ،سثثثنوياً  ملثثثم 600-550 بثثثين مثثثا الغربيثثثة األجثثثزاء فثثثي

 األغوار. منطقة في ملم450من أقل إلى وينخفض هللا ورام نابلس مرتفعات
 والينثابيع 500 عثددها البثالغ باآلبثار وبغناهثا فيهثا الميثاا مصثادر بتنثوع الغربيثة الضفة تمتاز -

 ينبوع. 4000 إلى عددها يصل التي
 وأدنثى %5.1 طثولكرم مدينثة تليهثاثثم  %6.7 القدس مدينةسكانية في  زيادة معدل علىأ  أن -

 %.1.9 أريحا تليهاثم  %1.5 لحم بيت في زيادة معدل
 ،الجنثوب الثى الشثمال مثن تمتثد طوليثة اشثرطة ثالثثة فثي يتوزعثون  الغربية الضفة في السكان -

 -: هي األشرطةوتلك 
 سلفيت. ومدينة ،قلقيلية ،طولكرم ن :مد يضم الذي الغربي الشريا -1
 لحثم، بيثت القثدس، البيثرة،-هللا رام نثابلس، جنثين، : التاليثة المثدن يضمو  األوسا الشريا -2

 والخليل.
 .أريحا ومحافظة طوباس تيمدين ويضم الشرقي الشريا -3
 تسثثثثاوي  التركيثثثثز نسثثثثبة حيثثثثث إن متسثثثثاوٍ  غيثثثثر الغربيثثثثة الضثثثثفة مثثثثدن فثثثثي السثثثثكاني التوزيثثثثع -

 المثثثثدنتلثثثثك  ثثثثثروأك ،متفاوتثثثثة بثثثثدرجات السثثثثكاني التركثثثثز مثثثثن تعثثثثاني مثثثثدن فهنثثثثاك %.47.4
 بينهمثا والفثرق  ،المسثاحة نسثبة كثيثراً  تفثوق  السثكان نسثبة نإ حيثث القدس مدينة هي اكتظاظا
:  أهمهثثثثا التركيثثثثز قليلثثثثة مثثثثدن وهنثثثثاك %.12.1 وطوبثثثثاس السثثثثكان عثثثثدد لصثثثثالح 16.93%
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 السكان ونسبة المساحة نسبة بين الفرق  نإ حيث أريحا،و  سلفيت ،لحم بيت ،طولكرم ،قلقيلية
 المساحة. لصالح التوالي وعلى %2.36و %2.28و %1.18و %1.13 اوي تس فيهما

 ؛التنثثثاقص فثثثي تبثثثدأ النسثثثبة هثثثذا أن إلثثثى (106-104) بثثثين المولثثثد عنثثثد النثثثوع نسثثثبة تتثثثراوح -
 .اإلناث عن الذكور وفيات معدالت ارتفاع بسبب

 سثنوات10) السثكان إجمثالي مثن % 3.63 لتسثجل الدراسثة منطقثة فثي األميثة نسبة تنخفض -
 األميثة نسثبة ارتفثاع يعود وقد ،لإلناث %5.21 مقابل %2.09 الذكور يشكلحيث  ،كثر(فأ

 تعلثثيم علثثى ُتقبثثل ال التثثي األسثثر بعثثض لثثدى والتقاليثثد العثثادات إلثثى اإلنثثاث لثثدى أكبثثر بشثثكل
 بنظيرتهثا قيسثت مثا إذا نسثبياً  منخفضثة الفلسثطينية األراضي في األمية نسبة وتعتبر ،اإلناث
 مية.النا األقطار في
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 -أ ال  
تط ا ع   الم اار  ال   ا  

 ال كا  

 -ثاا  ا
 الم كا  صفاته

 -ثالث ا
المت اا   الخ ما  األ ا   
 ار الم كا

 -اا ع ا
الع امل المنثا  ار ش ك  
الم ا الائ    ار الضف  

 ال اب  

 ش ك  الم اه

 ش ك  الكهاباء

 رش ك  الصاف الص 

تط ا ع   الم اار 
  ال   ا  ال كا  

 

 اال تخ اا ال الر لومباى

 

 الثالعالفصل 
 ال اب   م اا ل ج   ش ك  الم ا الائ    ار الضف 

 ا ع الم كا

 م ا   الم كا
 

 ما   بااء الم كا

 موك   الم كا

  اج  الت ا ا

 -خام ا  
مشكو  ا  كاا ار الم ا 
 الائ    ار الضف  ال اب  

 م مح المشكو  ال كاا  

 اال تخ اا ال الر لومباى
 

 ع   ال اف ار الم كا
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 : التمهي 
وتلك  جديد، من دورتها وُتعاد وتهرم تنموثم  ُتْوَلد فهي العضوي  بالكائن المدينة ُشب  َهْت 

 المرئي كلالش (بالمورفولوجية) ونعني ،(المورفولوجية بالمراحل) تسمى المدينة بها تمر التي المراحل
ها المدينة وُتَمار س (98ص:  2005 )التميمي، محدد زمن في للمدينة  المتطورة ُخط ت ها إطار   في نشاط 
 البناء من متعاقبة أجيال خالل وتطورها ل ُنموها نتاجاً  المدينة رقعة اتساع يعد حيث ،باستمرار
 بعد إال النهائي وشكلها المدينة ظيفةو  تكتمل ال إذ تدريجياً  المدينة نمو يكون  أن ريب وال ،والتشييد
 مسبقة معرفة دون  السهلة بالمهمة ليس المدينة تخطيا فهم فإن وعليه التطور، من فترة مرور
 األحيان من كثير ففي ،(85ص : 2006 )المعلول، عليه ماهي إلى وصلت حتى سلكته الذي للطريق
 منها ولكل شريطية أو نجمية أو دائرية أو شعاعية أو شبكية خطة ذات وازدهارها المدن نمو يكون 
 النقل، في والسيما التكنولوجية الوسائل وتطور السكان، حجم زيادة كذلك بشوارعها، خاصة أنظمة
 بأنظمة جديدة أحياء ظهور أن كما جديدة، أحياء ظهور إلى أدت عوامل كلها التحتية البنية وتطور
 مرحلة ظهور يعني كل ذلك سابقتها عن تميزها خصوصية ذات عمراني بنما متميزة، شوارع

 .(98ص : 2005 )التميمي، جديدة مورفولوجية
 إلى أساسها في ترجع التي الصعوبات ببعض اقترن  الغربية الضفة في المدن ونمو

 الضفة مدن (فمورفولوجية) ،(الطبوغرافية) الظروف في األول المقام في تمثلت طبيعية عوامل
 الضفة تتوسا التي الجبلية فالسالسل ،الداخلي تركيبها في كثيراً  أثر مما ؛بموضعها فعالً  تأثرت
 أثر مما ،الخارجي شكلها على انعكس أراضيها استغالل ونظام ،فيها المنتشرة واألودية الغربية
 مورفولوجيتها. وتطور الحضري  ونسيجها تركيبها على

 تلك مقدمة في ويأتي سيةاألسا احتياجاته لتلبية بيئته تطويع في جاهداً  اإلنسان يسعى
في  ،احتياجاته مع ويتناسق طبيعته مع يتالءم الذي المالئم والمسكن المأوى  إيجاد االحتياجات

 استخدم ولقد وتشكيله بإيجادا األولى وبداياته أظافرا نعومة منذ اإلنسان دأب والذي المأوى  ذلك
 مهمة مرحلة السكن دراسة تقطع ولقد ،والخيام والكهوف والغابات األشجار:  ذلك سبيل في

 والكثافة األنما  حيث من والتحليل البحث في مكانياً  السكن تتناول االجغرافي بدأت عندما
 والحضري. الريفي المستويين على والتباين

قد و  والتعب، بالعناء الحافل يومه بعد الراحة اإلنسان فيه يجد الذي المكان هو المسكن
 منه جزء أو بناء في يتمثل الذي العمراني التجمع في السكنية ةالوحد نهأ:  حيدر فاروق  عرفه

 في يكون  أن بشر  أدوار عدة مأ واحد دور من ىالمبنذلك  كانأ سواء واحدة عائلة لسكن مخصص
 اإلنسان عند السكن فكرة تطورتقد و  مستقاًل، واحداً  سكناً  ليكون  البعض لبعضه ةمتمم مجموعة
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 والتعامل المعماري  الطراز على أثرت كثيرة عناصر ودخول اإلنسان تطور مع التاريخ عبر
 في تقتصر ال ومختلفة متنوعة أشكال على الحاضر وقتنا في غدا فقد المسكن،ذلك  مع اإلنساني
 الطبيعة، أخطار من به يحتمي ومهرباً  الطويلة، العمل ساعات بعد إليه يلتجأ ومأوى  مالذاً  كونها
 مضمون  ذات غدت فلقد ذلك، من أكثر مضمونها وفي ثناياها ينب تحمل المساكنتلك  باتت ولكن
 ساكنه. وثقافة وطبيعة شخصية داخله وفي جدرانه على يحمل
 : ال كا    ال   ا  الم اار ع   تط ا -أ ال  

 ؛السكانية الزيادة مع بالقياس السكانية والوحدات المباني أعداد تطور لدراسة أهمية هناك
 ليست وهي ،السليم التخطيا وعدم اإلهمال من عديدة سنوات حصيلة هي اإلسكان مشكلة ألن

 والمناطق المدن معظم كانت نا  و  ،(53ص : 1978 )صبري، حضارية ولكنها ،فقا حياتية مشكله
 مشكلة أن إال ،المناسبة السكانية الوحدات عدد في نقص من تعاني العالم في الحضرية
 عليها الطلب وحجم السكنية الوحدات من لمعروضا بين ما منها ،عدة اً صور  تأخذ اإلسكان
 توافر عدم تكون  أو ،السكنية الوحدات توزيع في المشكلة تكون  قد أو اإلسكان سوق  يحددا الذي

 .(242ص : م2007 وآخرون، )الفرحان عليها اإلسكان مشاريع إلقامة مساحات
 جوانب لكل شاملة دراسة إلى بحاجة المسكن خصائص دراسة فإن ذلك على وبناءً 
 المسكن ومساحة البناء ومادة بنائه ونما المسكن ملكية دراسة خالل من يتم وهذا الموضوع.

 المسكن توفر ويحقق المسكن. عليها بني التي األراضي ومساحة المسكن وكثافة التزاحم ودرجة
  مناسبة. بدرجة
  : ال كا    ال   ا  الم اار ع   تط ا -1

 عدد أن إلى م2007 سنة والمساكن للسكان العام ادللتعد النهائية النتاجأشارت 
 مع وبالمقارنة مسكنًا، 133742 بلغ قد الغربية، الضفة في ةالرئيس المدن في المأهولة المساكن
 المساكن تعداد في الفرق  كان حيث مسكنًا، 90715 المساكن عدد بلغ فقد م،1997 عام تعداد

 تعداد %عن47.4 مقدارها بزيادة م(2007 م،1997) سنوات العشر خالل المدن في المأهولة
 .(14) جدول في مبين هو كما م،1997
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 (15) ج  ل
 ا(2007–1997) الم اال  ار المأه ل  الم اكا ع  

 2007 1997 ال ا 
 الم اكا المباى االااا  الم اكا المباى االااا  الم اال 

 5972 3627 26681 9215 5392 39004 جايا
 3355 2452 14744 4594 3386 18346 أاي ا 

 4903 2288 18017 8477 3046 27460 هللا ااا
 7610 3150 27972 12087 3781 38202 البيا 
 - - 210209 - - 225416 الق س
 21571 8746 100231 32018 10415 126132 اابوس
 7355 4545 33949 12237 7143 51300 ط لكاا
 6552 4128 31772 8680 5219 41739 قوقيو  
 1695 1268 7103 2111 1590 8796  وفي 
 2308 1949 11771 3508 2657 16154 ط  اس
 24059 14494 119401 34106 17593 163146 الخويل

 5335 2802 21947 6709 3107 25266 ل ا بي 
 .1997 م،2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر

 
 ةالرئيس المدن مساكن في األفراد عدد أن :2007 التعداد نتائج بينت أخرى  ناحية ومن

 وفقاً  الغربية. الضفة في السكان مجموع من %32.9 نسبته ما يشكلمما  ،فرداً  780961 بلغ
 بين السكان عدد في التغير نسبة فإن م1997 عام تعداد مع وبالمقارنة ،م2007 تعداد لنتائج
 الفرق  أن :أيضاً الجدول  من وستنتج ،م1997 عام تعداد عن %25.2 مقدارها بزيادة ينالتعداد
 نسمة 690246 كانت م(2007–1997) سنوات العشر خالل المحافظة سكان عدد في

 في المأهولة المساكن عدد في الفرق  كان حين في ،سنوياً  نسمة 69024 نحو بمتوسا
 في مبين هو كما ،اً مسكن 43027 نحو (م2007–1997) سنوات العشر خالل المحافظة
 عدد في السنوية الزيادة أن إلى يشير ما وهو .سنوياً  اكنمس 4303 بمتوسا ،(15)الجدول 
 تهم التي الجوانب ومن ةالرئيس المدن سكان عدد في السنوية الزيادة مع تتناسب ال المساكن

 ،اإلسكان بمشروعات ذلك رتبا ال األسر عدد زيادة معرفة السكان بنمو يتعلق فيما المخططين
 .(92ص : م1998 )بحيرى، خاصاً  مسكناً  تتطلب جديدة أسرة كل نإ حيث
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  لومباى: ال الر اال تخ اا -2
 (16) ج  ل

 ا(2007) لومباى ال الر اال تخ اا      الائ   الم ا ار المكتمو  لوم اار المئ    الا   

 اال تخ اا الم اال 
 لو كا

 لو كا
 مبيا غيا مهج ا خالر م وق لوعمل  العمل

 اال تخ اا
 0.20 1.17 2.61 1.86 13.95 11.10 69.10 جايا

 0.10 2.48 4.12 12.72 9.69 3.93 66.96 أاي ا 
 0.50 1.32 4.37 1.53 16.96 15.68 59.64 هللا ااا

 0.11 1.17 3.49 5.80 11.13 15.00 63.30 البيا 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الق س
 0.38 1.22 2.11 1.51 11.82 21.60 61.35 اابوس
 0.02 2.05 2.64 2.23 12.59 15.86 64.62 ط لكاا
 0.04 1.09 2.53 1.46 12.78 16.30 65.80 قوقيو  
 0.07 0.96 2.34 3.85 10.45 11.07 71.25  وفي 
 0.12 1.06 2.49 5.43 9.68 13.40 67.81 ط  اس
 0.02 0.68 3.07 1.87 11.40 15.79 67.17 الخويل

 0.13 1.27 5.29 1.70 10.72 18.85 62.04 ل ا بي 
  م.2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز المصدر:

 

 -: يلي ما السابقالجدول  من ويظهر
 مثثدن كثثل فثثي المبثثاني مثثن %60 مثثن أكثثثر علثثى اسثثتحوذت للسثثكن المخصصثثة المبثثاني نأ 

 مثثن %71.25 سثثلفيت مدينثثة فثثي كانثثت السثثكنية للمبثثاني نسثثبة أعلثثى حيثثث ،الغربيثثة الضثثفة
 مثثثن %60 حثثثوالي هللا رام مدينثثثة فثثثي كانثثثت نسثثثبة أدنثثثي ،للسثثثكن مخصصثثثة كانثثثت المبثثثاني
 للسكن. مخصصة المباني

 مثثثثن نسثثثثبتها تراوحثثثثت حيثثثثث معثثثثا والعمثثثثل للسثثثثكن مخصصثثثثة المبثثثثاني بعثثثثض أن يتبثثثثين كمثثثثا 
 االقتصثادية لألهميثة ذلثك ويعثود ،أريحثا مدينثة فثي %3.93 إلثى ،لسناب مدينة في 21.6%
  نابلس. للمدينة

 إلثثى طوبثثاس مدينثثة فثثي %9.68بثثين مثثا نسثثبة فقثثا للعمثثل المخصصثثة المبثثاني شثثكلت كمثثا 
 هللا. رام مدينة في 16.96%
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 -:  صفاته الم كا -ثاا ا  
  : الم كا ا ع -1

 عدد على تحتوي  سكنية عمارة شكل على ون تك فإما أنماطها، وتتنوع المساكن أشكال تتعدد
 البنثثاء أنمثثا  مثثن آخثثر نثثوع أي أو دار عثثن عبثثارة أو فثثيال، بنثثاء نمثثا علثثى أو السثثكنية الشثثقق مثثن

 التثي األسس تحديد في ن و الجغرافي اختل  وقد المدينة، مساكن عن القرية مساكن وتختل  المتعددة،

 األرض مثن مسثاحة عثن عبثارة همثايكل أن وخاصثة لقريثةوا المدينثة بثين التمييثز فثي عليها االعتماد يمكن
 .(139 ص: م،1980 )الزوكة، الناس من مجموعة لسكنى المساكن من عدد فوقها شيد

 فثثثي السثثثكنية فالوحثثثدات ،القريثثثة فثثثي عنهثثثا المدينثثثة فثثثي وتتنثثثوع المبثثثاني أشثثثكال وتختلثثث 
 في تبدو التي القرية في لتهامثي عن خصائصها في وتبياناً  وتعدداً  وارتفاعاً  ضخامة أكبر المدينة
 طثابق عثن ارتفاعهثا يزيثد قلمثا ،متميثزة غيثر أنمثا  ذات منفثردة سثكنية وحثدات شكل على الغالب
 .(140ص م،1980 )الزوكة، األكثر على طابقين أو واحد

 بلغثثت إذ الدراسثثة، منطقثثة فثثي المختلفثثة السثثكن أنمثثا  بثثين األولثثى المرتبثثة فثثي الشثثقة تثثأتي
 السثكن، أنمثا  مثن %34.6 فنسثبة (الثدار) الشعبي المسكن أما السكن، أنما  من %70.4 نسبتها
 لألنمثثا  %3.3 ويبقثثى السثثكنية، الوحثثدات مثثن %97.7 نحثثو معثثا النمطثثين هثثذين فثثإن هثثذا وعلثثى
 -:يلي  فيما الرئيسة المدن في المختلفة السكن أنما  عن الحديث ويمكن األخرى 

 

  (17) ج  ل
 2117  ائ  ال الم ا ار الم اكا ا اعأ

 بااك   خ م  م تقو  غاا  شق   اا ا   الم اال 
 0.04 0.08 0.07 73.05 24.36 2.40 جايا
 0.28 1.17 0.09 55.43 40.48 2.55 أاي ا

 0.05 0.02 0.02 85.88 10.34 3.68 هللا ااا
 0.00 0.00 0.03 86.00 11.73 2.24 البيا 
 0.22 0.11 1.34 54.26 43.26 0.80 الق س
 0.01 0.00 0.00 88.65 9.84 1.50 اابوس
 0.04 0.00 0.01 72.58 25.59 1.78 ط لكاا
 0.20 0.00 0.03 72.22 25.06 2.50 قوقيو  
 0.00 0.39 0.00 56.02 41.44 2.15  وفي 
 0.29 0.25 0.11 51.30 46.10 1.95 ط  اس
 0.03 0.01 0.01 73.88 24.38 1.69 الخويل

 0.00 0.00 0.00 81.13 16.61 2.25 ل ا بي 
 .م2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
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 : (ال اا) الشعبر الم كا - أ
 محثثتف  المسثثكنذلثثك  ،الغربيثثة الضثثفة مثثدن مثثن كثيثثر فثثي موجثثوداً  القثثديم المسثثكن اليثثزال
 المسكن تميز فقد ،المحيطة البيئة مع للتكي  محاولة في أجلها من بني التي القديمة بخصائصه

 اعتبثثارات المنثثازل مخططثات تصثثميم عنثد روعثثي ولقثثد المتسثعة والغثثرف الواسثعة بالمسثثاحة القثديم
 الطبيعثثثثة أو اإلنسثثثثان ضثثثثد المقاومثثثثة علثثثثى والقثثثدرة والحصثثثثانة األسثثثثرة حجثثثثم كبثثثثر أهمهثثثثا أساسثثثية
 .واألناقة والجمال

 يجمثثع وهثثو ،المسثلح واالسثثمنت الصثثخري  رالحجث باسثثتخدام الحديثثثة المسثاكنتلثثك  تتميثز
 أسثرة تسثتغله سثكنية وحثدة مثن وأكثثر طثابق مثن أكثثر يشثمل وقثد ،والفيال السكنية الشقة نما بين

 أسرة. من أكثر أو واحدة
 الوحثدات جملثة مثن الشثعبي المسثكن يشثكله مثا حيث منألخرى  مدينة من تفاوتاً  وهناك

 وذلثك طوبثاس فثي المسثاكن مثن %46 مثن أكثثر تكانث نسثبة أعلثى نإ حيثث مدينثة لكل السكنية
 فثثثي االحثثتالل سياسثثة بسثثثبب ،%43 القثثدس مدينثثة تليهثثثا ،سثثكانها وقلثثة المحافظثثثة مسثثاحة لكبثثر
  %.9.8 نابلس مدينة في كانت نسبة قلأو  ،القدس

 
  : ال كا   الشق  -  

 مثثن المرافثثق مثثع أكثثثر أو غرفثثة مثثن تتكثثون  عمثثارة أو دار مثثن جثثزء هثثي السثثكنية الشثثقة
 ويمكثن ،واحثدة أسثرة لسثكن معثدة وهثي خارجي باب جميعاً  عليها ويقفل ،ومرحاض وحمام خمطب

 ،1551 المرجعثثي الثثرقم ،ج.م.إ.ف) العثثام الطريثثق إلثثى يثثؤدي ممثثر أو درج طريثثق عثثن إليهثثا الوصثثول
2007 : 30). 

 المسثثثاحة انعثثثدام علثثثى يقثثثوم الثثثذي الغربثثثي المعمثثثاري  الطثثثراز مثثثن السثثثكنية الشثثثقة وتعثثثد
 السكنية. للشقة األساسي المصدر السكنية العمارة وتعد المكشوفة

 نثابلس مدينثة كانثت نا  و  %50 مثن أكثثر الثى المدن كل في الشقق نسبة ارتفاع ويالح 
 %.88.6 السكنية الشقق نسبة في علىاأل هي

 
  : الف   امط -  

 أسثثرة لسثثكن أصثالً  ومعثثد ،عثادة النظيثث  الحجثر مثثن مشثثيد بذاتثه قثثائم مبنثى هثثي:  الفثيال
 ،داخلثي درج بينهمثا يصثل أكثثر أو طثابقين مثن أو بجنثاحين دحوا طابق من وتكون  ،عادة احدةو 

 أو اآلخثثثر والجنثثثاح للنثثثوم الثثثثاني الطثثثابق أو الواحثثثد الطثثثابق حالثثثة فثثثي األجنحثثثة أحثثثد ويخصثثثص
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 حثيات حديقة للفيال الغالب في توفرت كما ،أنواعها بمختل  والخدمات لالستقبال األرضي الطابق
 كمثثا للسثيارة وكثراج ،الخثثارج مثن بهثا يحثثيا سثور إلثى باإلضثثافة ،مسثاحتها عثن النظثثر بغثض بهثا

 أحثد الفثيال حثدود ضمن يوجد أن ويمكن ،األغلب على القرميد بمادة للفيال العلوي  السطح يغطي
 .(30 : 2007 ،1551 المرجعي الرقم ،ج.م.إ.ف) مكوناتها من ويكون  المالحق أو المباني

 
 (34) شكل

 2117 ال اب   الضف  م ا ار م اكاال أا اع
 .م2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
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 فثثي الفثثيال نسثثبة تراوحثثت حيثث ،الغربيثثة الضثثفة مثثدن فثي الفلثثل توزيثثع (34) الشثثكل يبثين
 القدس. في اهقلوأ أريحا في نسبة أقل وكانت %2.55 إلى %0.8 من الفلسطينية المدن

 
  : البااك   - ع

 للجثدران الغالبثة المثادة مثن وتتكون  أكثر أو واحدة غرفة من تتكون  بذاته قائم مبنى وهي
 مشثغولة كانثت إذا إال التعثداد فثي حصثرها يثتم وال االسمنت أو والصاج والزنك والسطح الخارجية

 .(30 : 2007 ،1551 المرجعي الرقم ،ج.م.إ.ف)
 بنسثبة القثدس مدينثة في براكية 98 منها ،براكية نما وحدة 150 الضفة مدن في وجدتو 
 المستعمرات. لبناء المنازل هدم في تمثلت التي اإلسرائيلية باإلجراءات ،0.22%
 

  : الخ م  - ج
 البدويثثة التجمعثثات فثثي توجثثد مثثا وعثثادة الشثثعر أو الثثوبر أو القمثثاش مثثن مصثثنوعة وهثثي

 .أريحا في 38و سالقد في 49 منها ،خيمة 110 الضفة مدن في وجدتو 
 من والمغارات والكهوف األكواخ:  مثل تصن  لم التي واألنما  والخيمة البراكية وتعتبر

 أنثه إال ،األخثرى  باألنمثا  مقارنثة عثددها انخفثاض السثابق العثرض مثن ولوح  ،المؤقتة المساكن
 التثي 1952 تعثداد فثي ،كبيثرة نسثبة تشثكل كانثت المسثاكن مثن األنمثا تلثك  أن اإلشثارة مثن البد
 آنذاك. األردنية اإلدارة أجرته
 

  : الم تقو  ال اا  - ح
:  المرافثثق فثثي الغثثرف مثثن غيرهثثا مثثع عثثادة تشثثترك مرافثثق بهثثا لثثيس بثثذاتها قائمثثة غرفثثة هثثي

 بالفنثثاء أو المبثثاني سثثطح علثثى عثثادة وتوجثثد للسثثكن، أصثثال معثثدة وهثثي مرحثثاض(و  حمثثام، )مطثثبخ،
 .(32 : 2007 ،1551 المرجعي الرقم ،ج.م.إ.ف) العمارات أسطح فوق  أو دار من جزءاً  وتكون 

 فثثي غرفثثة 598 منهثثا غرفثثة 618 الضثثفة مثثدن فثثي المسثثتقلة الغثثرف عثثدد أن:  ويالحثث 
 االستعمار. سياسة الى ذلك ويعود لوحدها القدس
 

  : األخاى  الم اكا -  
 : مثثثثل السثثثابقة األصثثثناف ضثثثمن تصثثثن  لثثثم التثثثي الوحثثثدات األخثثثرى  بالمسثثثاكن يقصثثثد

 مثدن فثي عثددها وبلثغ التعثداد وقثت بسثكن مشغولة وكانت واألكشاك والمغارات فوالكهو  األكواخ
 القدس. في منها 9 ،اً مسكن 22 الغربية الضفة
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  : الم كا م ا   -2
 ولهثا الشثقة منهثا تتكثون  التي ومساحتها الغرف عدد بيان في كبير دور المسكن لمساحة

 المكاني الحيز توفر مدى في المسكن مساحة مدلول ويظهر ،فيه المتوفرة المرافق على كبير أثر
 المقيمثثين السثثكان علثثى بثثدورا يثثنعكس ممثثا ،وغيثثرا كاألثثثاث للمسثثكن الداخليثثة للتجهيثثزات المناسثثب
 مثثن المسثثكن مسثثاحة وتعتبثثر ،المسثثاحة تلثثك خثثالل مثثن بهثثا يتمتعثثون  التثثي الراحثثة ودرجثثة بداخلثثه

 علثى المستأجر أو المسكن لكلما واالجتماعي االقتصادي الوضع توضيح في ةالرئيس المؤشرات
 عنثد بها األخذ يجب التي االعتبارات من العديد هناك ولذلك ،(192 ص م،2003 )داود، سواء حدٍ 

 ،الديمغرافيثثة ،واالجتماعيثثة االقتصثثادية:  الظثثروف مثثع يتناسثثب بمثثا ،اإلسثثكانية السياسثثات وضثثع
  .االعتبارات من وغيرها ،األرض ومساحة ،المتوفرة واإلمكانيات ،والتكنولوجية
 مثن تتثأل  أسثرة لسثكن المناسثبة اإلجماليثة المسثاحة العالمية الصحة منظمة حددت ولقد

 أمثثا ،مربعثثاً  متثثراً 123.3 قثثدرها مسثثاحة منهثثا البنثثاء يشثثكل مربعثثاً  متثثراً  260.3 بنحثثو أفثثراد 5-3
 غثثراضأل خاليثثة تتثثرك أن فيجثثب ،مربعثثاً  متثثراً 137 مسثثاحتها تبلثثغ التثثي األرض مثثن الباقيثثة البقيثثة
 )الجثرداوي، المسثاحة جملثة مثن %53 تبلثغ نسثبة المتوسا في تشكلوتلك  ،األطفال ولهو الزراعة
 .(32 ص م،1977

 ،اإلنشثاءات قطثاع نشثا  علثى المهمثة المؤشثرات مثن األبنيثة رخثص عدد بيانات وتعتبر
 تقثثام المبثثاني مثثن العديثثد أن مثثن وبثثالرغم ،األخثثرى  االقتصثثادية األنشثثطة علثثى بثثدورا يثثؤثر والثثذي
 السثثنوات خثثالل السثثيما ،األكبثثر الجثثزء تشثثكل المرخصثثة المبثثاني فثثإن ذلثثك ورغثثم ،تثثرخيص بثثدون 

 الثثثرخص عثثثدد حثثثول الفلسثثثطيني لإلحصثثثاء المركثثثزي  الجهثثثاز نتثثثائج تحليثثثل خثثثالل ومثثثن ،األخيثثثرة
  : التاليالجدول  في كما المرخصة المساحة فئة حسب السكنية المباني وتصني  الممنوحة

 

 (18) ج  ل
 الابع الم اال  ار الماخص  الم ا   ائ      الج ي   ال كا    ال   ا  الاخص ع  

  2013الاا ع

 الضف  ال اب  
 أبا    كا    أبا   غيا  كا  

 ع   مت  ط
 الط ابق

 ع  
 الاخص

 مت  ط
 الط ابق ع  

 ع   مت  ط
 ال كا   ال   ا 

 ع   مجم ع
 الاخص ع   ال كا   ال   ا 

 43 17 0.4 0.5 10 0.4 2م 60 من أقل
 117 118 1.0 1.0 10 1.0 2م 119-60
 355 386 1.1 1.2 16 0.7 2م 199-120
 489 885 1.6 1.8 37 1.2 2م 499-200
 159 686 4.0 3.1 40 2.0 2م 1999-500
 26 439 14.3 6.7 19 5.8 فأكثر 2م 2000

 .37ص : 2013 بنية،األ رخص الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز : البيانات مصدر
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 -:ما يلي  يتضح (18) رقم السابقالجدول  من
 فثثي الصثثادرة الثثرخص عثثدد مثثن األكبثثر النصثثيب علثثى (2م200-499) المسثثاحة فئثثة اسثثتحوذت 

 عدد مجموع من األكبر العدد على استحوذت أيضاً  المساحة من الفئةتلك  أن كما ،2013 عام
  وربما نسبيًا، المساحة صغيرة السكنية الوحدات حون السكان توجه ذلك ويفسر السكنية، الوحدات
 المحدود. الدخل ذوي  وخاصة األسرة دخل مستوي  ذلك يناسب

  ويرجثع ،2م60 مثن األقثل المسثاحة ذات السكنية لألبنية الرخص عدد قلةالجدول  من يالح 
 أفرادها. وعدد األسرة حجم متوسا طبيعة إلى ذلك

 إلثثى وصثثل حيثثث (2م2000 مثثن أكثثثر) المسثثاحة ئثثةلف وخاصثثة الطوابثثق عثثدد متوسثثا ارتفثثاع 
 المسثاحة فئثة لثنفس وحثدا (439) السثكنية الوحثدات عثدد متوسثا بلثغ حين في ،طوابق 6.7
 في سكنية وحدة امتالك نحو السكان لدى العام التوجه بأن يوحي مما ؛(2م2000 من أكثر)

 .المدن يميز ما غالباً  وهذا سكنى مبنى

 
 ((35شكل 

   الم اار ال كا       ائ  الم ا   الماخص  ار الم ا الائ    ار ع   الاخص  ع
 ا2012الضف  ال اب    األغ اا 

 .37ص : م2013 األبنية، رخص الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز : البيانات مصدر
 

  : الم كا بااء ما   -3
 مواد أن والشك وصفاته، المسكن تركيب في أثرت التي الهامة األمور من البناء مواد تعد

 الرملي الحجر يستخدم فكان بنائه، مواد تعددت القديم فالمنزل تطويريه، بمراحل مرت البناء
 فإن السكنية العمارة مأ الفيال مأ العربي كانأ سواء الحديث المنزل أن إال اللبن، والطوب المنحوت
 الصخري  كالحجر لثانويةا المواد بعض إلى باإلضافة الرئيسية البناء مادة هي األسمنتي الطوب
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 السكنية الوحدات بناء في الداخلة البناء مواد وتنوع .(172ص : م1994 )صالحة، الخفاف وحجر
 مادة توفر على المسكن بناء يتوق  وال نفسها، البناء مادة توفر منها العوامل من بمجموعة مرتبطة
نما نفسها، البناء  طبيعة ذلك إلى يضاف الجتماعية،وا االقتصادية الظروف أيضاً  ذلك في يؤثر وا 
 مناطق الغربية الضفة في وتتوفر .(102ص : م2001 )جودة، المنطقة في والتضاريس المناخ
بتلك  تشتهر حيث المساكن، بناء في تستخدم التي الجبال من الحجارة استخراج فيها يتم متعددة

 السكان من بالكثير دفع مما وغيرها، وقباطية وعجبة جماعين ومنطقة الخليل منطقة المحاجر
 الضفة مدن مساكن من %40 شملت بحيث عالية، بنسبة مساكنهم بناء في الحجر الستخدام
 مواد بين ما استخداماً  األعلى البناء مادة )الحجر( ويمثل (105ص : م1998 صالح، )أبو الغربية
 استخدمت فقد المسكن، ءبنا مادة في المستخدمة األخرى  األنواع تجاهل يمكن وال المستخدمة البناء
 قديم( حجر ،طيني لبن ،اسمنت ،مسلح اسمنت ،سمنتأ حجر ،نظي  )حجر مثل متعددة بناء مواد
  التجمع. نوع حسب االستخدام نسب في تفاوتت ولكن

 

 (19) ج  ل
 ال اب   الضف  ار الائ    الم ا ار التجمع  ا ع البااء ما       لوم اكا المئ    الا   

 ق  ا  جا طيار لبا ا ما  م وح ا ما  ا ما   جا اليف جا  الم اال 
 5.63 1.04 47.32 22.75 12.78 10.47 جايا
 2.31 8.45 73.04 2.80 4.12 9.28 أاي ا

 12.70 0.07 25.11 14.93 12.59 34.60  البيا  هللا ااا
 8.48 0.05 12.89 8.73 18.67 51.18 الق س
 12.88 0.27 39.83 16.75 17.03 13.25 اابوس
 11.76 0.44 67.47 8.50 4.57 7.27 ط لكاا
 4.23 0.38 79.31 7.19 2.90 5.99 قوقيو  
 9.41 0.17 61.20 7.07 15.35 6.81  وفي 
 4.23 1.27 64.66 11.92 12.00 5.93 ط  اس
 10.03 0.11 13.27 25.07 25.29 26.23 الخويل

 26.26 0.05 9.82 8.54 10.57 44.76 ل ا بي 
 11.15 0.50 34.06 16.34 15.35 22.61 لمجم عا

 .م2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
 

 -: يلي ما (36) وشكل (19)الجدول  من يالح 
 في السبب %34.06 شكلت اذ األخرى  البناء مواد بين نسبة أعلى االسمنت مادة سجلت 

 الفلسطينية. المدن في الحديث لمعماري ا الطراز ذلك
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 اً نسب االسمنت وحجر المسلح االسمنت شكل بينما ،%22.6 بنسبة النظي  الحجر يليها 
 منها. لكل %15 من أكثر متقاربة

 لحم بيت في نسبة وأقل ،%67 طولكرم في كانت المسلح االسمنت الستخدام نسبة أعلى 
 %.44.6 فيها  النظي الحجر استخدام نسبة وصلت حيث ،9.8%

 للحجر نسبة علىأ  بينما ،%51 القدس في كانت النظي  الحجر الستخدام نسبة أعلى 
 المسلح االسمنت من نسبة بأعلى يحظى وكذلك %25.2 الخليل في كانت االسمنتي

 %.26.26 لحم بيت في نسبة علىأ  القديم الحجر سجل بينما ،25%
 

 
 (36شكل )

 2117  البااء الا    المئ    لوم اكا     ما 
 .م2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر

 

  : الم كا موك   -4
 أو لألسرة ويكون  ،أفرادها ألحد أو لألسرة ملكاً  المسكن يكون  أن المسكن بملكية يقصد

 للمسكن الشخص كامتال أن في شك وال ،والتأجير كالبيع المسكن في التصرف حق الشخص
 يملكه مسكن في العيش األسرةسيد  ويحاول ،للمالك واالقتصادي االجتماعي للوضع انعكاساً 
 .(100ص : م2001 )جودة، نفسه أثر من له ولما األجرة أعباء من للتخلص وذلك

 لدى القلق على تبعث غزة وقطاع الغربية الضفة من كل في السائدة السكنية واألحوال
 وثيقاً  ارتباطاً  وترتبا الساحقة األغلبية حياة تمس مشكلة تخلق ألنها ؛المجتمع هذا ناءأب من الكثير
 اإلسكان ومشكلة البيئة وجودة الخدمات بمستوى  وكذلك البيت، في االزدحام ودرجة العائلة بدخل
 السليم. التخطيا وعدم اإلهمال من عديدة سنوات حصيلة هي
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 (21) ج  ل
 ال اب   الضف  ار  ائ  ال م ا ار الم اكا موك  

 مبيا غيا خاى أ عمل مقابل مقابل   ا  مفا ش م تأجا م تأجا موك الم اال 
 3.06 0.29 0.54 6.65 0.98 16.26 72.23 جايا
 4.16 0.18 1.73 8.07 1.46 19.61 64.78 أاي ا

 10.10 0.19 0.33 2.47 2.42 28.01 56.49 هللا ااا
 7.81 0.13 0.24 3.22 1.79 34.88 51.93 البيا 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الق س*
 0.82 0.19 0.27 5.01 1.27 20.20 72.24 اابوس
 1.52 0.23 0.52 10.21 1.01 21.04 65.47 ط لكاا
 1.20 0.37 0.21 7.32 0.80 13.08 77.03 قوقيو  
 0.44 0.00 0.22 11.63 0.55 11.79 75.37  وفي 
 1.81 0.04 0.18 14.05 0.71 7.72 75.49 ط  اس
 2.19 0.14 0.40 9.30 0.80 9.95 77.22 الخويل

 3.56 0.06 0.30 3.40 1.08 20.17 71.43 ل ا بي 
 بيانات تتوفر ال 

 .م2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
 

 عوى الم كا موك   تق  ا تا (37)  شكل (21) ال ابقالج  ل  ب ااا      
 -: التالر الا  

  : موك - أ
 الذين أفرادها ألحد أو لألسرة مملوكة مساكن في تقيم الضفة مدن في األسر معظم نإ
 في كانت حيث الملك للمساكن نسبة أعلى ،%70.8 النسبة تلك تشكل اذ المسكن، في يقيمون 
 %52 حوالي النسبة هذا كانت بينما منها، لكل المساكن من %77 حوالي وقلقيلية الخليل مدينة
  البيرة. في

 

  : مقابل ب  ا  -  
اً  مأ أب المالك يكون  كأن مبالغ أي دفع دون  المسكن حيازة تكون  أن بها ويقصد  مأ ُأم 

 بدون  أخرى  جهة من مقدما أو المسكن في يقيمون  ال الذين أفرادها أحد أو األسرة أقارب أحد
 .(30 : 2007 ،1551 عيالمرج الرقم ،ج.م.إ.ف) مقابل

 أعلى سجلتحيث  ،الحيازات جملة من %7 الغربية الضفة مدن في الحيازةتلك  وتشكل
 %.3.4 لحم بيت في سجلت نسبة أدنى %بينما11.6 سلفيت ثم ،%14 طوباس في نسبة
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  : الم تأجا  الم اكا -  
 اليإجم من %17.7 بنسبة الثانية المرتبة في المفروش غير المستأجر حيازة جاءت

 مدن في الحيازات إجمالي من %34.8 البيرة في النسبة هذا بلغتحيث  المدن في الحيازات
 %.7.7 األدنى هي طوباس مدينة وكانت %،28 هللا رام مدينة ثم األعلى وهي الضفة

 نسبته وتراوحت %،1.1 الغربية الضفة مدن في نسبته كانتفقد  المفروش المستأجر أما
 نسبة. أقل قلقيلية سجلت بينما نسبة أعلى هللا رام مدينة وسجلت %0.8 الى %2.4 من المدن في

 
 (37) شكل

 2117 ال اب   الضف  م ا ار الم اكا موك  
 .م2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
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  : عمل مقابل - ع
 بجهثة األسثرة أفثراد أحثد تربا عمل عالقة تيجةن لألسرة مقدماً  المسكن كان إذا الحيازةوتلك 

 األصلي للمالك اإليجار بدفع تقوم مأ المسكن تملك الجهةتلك  كانتأ وسواء إيجار، دفع دون  العمل
 جملثثثثة مثثثثن %0.39 نسثثثثبة الحيثثثثازةتلثثثثك  وتشثثثثكل (30 : 2007 ،1551 المرجعثثثثي الثثثثرقم ،ج.م.إ.ف)

 الخليل. في مسكن 112 نهام مسكن 404 حوالي ،جداً  ضئيلة نسبة وهي الحيازات
 

  : األخاى  ال  ا ا  - ج
 بلغثتحيثث  السثابقة الحاالت غير أخرى  وسيلة بأية للمسكن األسرة حيازة حالة في وهي

 الحيازات. جملة من %0.18 نسبتها
 

  : الت ا ا  اج  -5
 دراسة في المهمة المقاييس من عتبرتو  األفراد، من الحجرة يخص ما التزاحم بدرجة يقصد

 االجتماعية الجوانب إلى باإلضافة التزاحم درجة وترتبا للسكان، واالقتصادي االجتماعي المستوى 
 إلى تصل عندما تكون  المثالية التزاحم درجة أن الباحثون  ويرى  الديمغرافي، بالجانب واالقتصادية

 لدوليا المعهد يذهب بينما مرتفعًا، واالقتصادي الصحي المستوى  يكون  وبذلك الغرفة، في واحد فرد
 )عبد واحدة حجرة في بالغين فرديين من أكثر وجود عند يبدأ السكني التزاحم درجة أن إلى لإلحصاء
 أخرى  إلى دولة من قياسه يختل  نسبي اصطالح التزاحم درجة ولكن ،(720ص : م1989 الهادي،
 .الواحدة الدولة داخل أخرى  إلى فترة ومن

 المسكن غرف األسرة/عدد أفراد جملة هبأن : التزاحم اإلحصاء مصلحة تعرف مصر في

 حسب الغربية الضفة مدن في فرد/غرفة 5.1 التزاحم درجة بلغتو ،(720ص : 1989 المقصود، )عبد
 يسكنون  المدن في األفراد من %100 حوالي أن إلى البياناتوقد أشارت  ،م2007 تعداد
 الخليل مدينة في نسبة لىأع وبلغت ،للغرفة أكثر أو أفراد 4 تزاحم درجة ذات سكنية وحدات
 فرد/غرفة. 5.7
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 (21) ج  ل
 2007 ال اف ع       ال اب   الضف  م ا ار الت ا ا  اج 

 المجم ع 6+ 5 4 3 2 1 الم يا 
 5.11 6.18 5.69 5.39 4.77 4.12 3.20 جايا
 5.20 6.39 6.25 5.67 5.05 4.34 4.36 أاي ا

 4.48 5.04 4.73 4.65 4.30 3.94 3.49 هللا ااا
 4.80 5.49 5.15 4.79 4.47 4.14 3.34 البيا 
 5.04 6.62 6.41 5.83 5.26 4.25 3.31 الق س
 5.02 5.86 5.41 5.15 4.78 4.39 3.56 اابوس
 5.19 6.28 5.74 5.30 4.87 4.37 3.26 ط لكاا
 5.31 6.76 6.19 5.70 5.02 4.44 3.32 قوقيو  
 4.77 5.88 5.60 5.25 4.60 3.82 3.57  وفي 
 5.51 7.02 6.18 5.66 5.30 4.66 3.23 ط  اس
 5.71 7.33 6.55 6.18 5.58 4.82 3.83 الخويل

 4.76 5.81 5.28 4.98 4.52 4.12 3.67 ل ا بي 
 5.16 6.13 5.71 5.52 5.13 4.38 3.46 المجم ع

 .م2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
 

 بينما لغرفة،ا في اثنين او واحد فرد على تحتوي  مساكن وجود عدم:  الجدول من ويستنتج
 يتبين كما الواحدة، الغرفة في أفراد 5-4من يقيمون  المدن سكان نسبة من الكبرى  األغلبية كانت
 افظاتالمح كل في أفراد3 فيها االفراد عدد تجاوز الواحد الغرفة ذات المساكن أن: الجدول  من

 الغرفة نصيب من فكان فأكثر غرف 6 على تحتوي  مساكن هناك أفراد، 4 بلغ التي أريحا باستثناء
 والخليل. طوباس، في كما أفراد 7

 
 (38شكل )

 2117 اج  الت ا ا ار الم ا الائ    
 .م2007 لتعداد للمحافظات النهائية التقارير الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
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 التزاحم درجة فيها بلغت واحدة غرفة على تحتوي  التي المساكن أن:  (38) الشكل نيبي
 حين في ،غرفة فرد/ 4.38 فيها التزاحم درجة بلغت الغرفتين ذات والمساكن فرد/غرفة 3.46
 غرفة. فرد/ 6.13 فيها التزاحم درجة كانت وأكثر غرف 6 على تحتوي  التي المساكن أن

 
 (39)شكل 

 2117 ال اب   الضف  ار الائ    م ا ار االت ا   اج 
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  : الم كا ار ال اف ع   -6
 وسثق  بجثدران محاطة ،فأكثر 2م4 عن تزيد أو تساوي  مساحة أي بأنها : الغرفة تعرف

 مسثاحتها كانثت إذا ،غرفثة الفرنثدات() الشرفات وتعتبر اآلخرين عن لها المستخدمين عزل يسهل
 وتعتبثثثر المعيشثثثية األغثثثراض مثثثن لغثثثرض ومسثثثتخدمة ،مربعثثثة رأمتثثثا أربعثثثةعثثثن  تزيثثثد أو مسثثثاوية
 ال كمثا ،والممرات والمرحاض والحمام المطبخ من كل الغرف ضمن من يعتبر وال ،غرفة الصالة
 للعمثثل المسثثتخدمة الغثثرف وكثثذلك والثثدواجن للحيوانثثات المخصصثثة تلثثك الغثثرف ضثثمن مثثن تعتبثثر
 .(30 : 2007 ،1551 المرجعي الرقم ،ج.م.إ.ف) فقا

 
 (22) ج  ل

 2007 الم كا ار ال اف ع       ال اب   الضف  ار  الائ   الم ا ار لوم اكا الا بر الت  يع
 مبيا غيا 6+ 5 4 3 2 1 الم يا 
 3.70 6.30 17.92 32.62 27.80 9.85 1.81 جنين
 5.20 3.08 9.63 27.77 37.28 13.87 3.17 أريحا
 10.15 13.20 23.30 26.76 19.55 5.76 1.28 هللا رام

 8.04 12.59 24.81 27.82 20.22 5.57 0.96 البيرة
 1.87 1.08 3.53 15.95 46.45 26.46 4.65 القدس
 0.91 5.31 19.04 35.15 27.65 10.30 1.64 نابلس
 1.68 6.39 20.67 32.90 27.17 9.49 1.70 طولكرم
 1.66 3.48 11.07 32.77 35.37 13.44 2.21 قلقيلية
 0.83 4.13 13.17 26.56 33.22 17.58 4.52 سلفيت
 1.78 7.97 16.26 31.02 25.83 13.09 4.06 طوباس
 2.41 3.51 9.14 28.18 37.41 16.81 2.54 الخليل
 4.20 6.88 17.13 28.47 27.13 12.65 3.54 لحم بيت

 2.65 4.43 12.20 26.39 35.07 16.37 2.89 المجموع
 الغربية. الضفة لمحافظات النهائية التقارير ،2007 فلسطيني،ال لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر

 

 ثالث على تحتوي  التي للمساكن كانت نسبة أعلى أن:  السابقالجدول  نتائج أظهرت
 4 على تحتوي  التي المساكن تليها ،المدن مساكن إجمالي من %35.07 شكلت حيث غرف
 تحتوي  التي المساكن شكلتها نسبة لأق أن إلى التعداد وأشار ،%26.4 بنسبة المسكن في غرف
 من أكثر تمتلك التي المساكن شكلتفي حين  ،%2.89 مقدارها بنسبة واحدة غرفة على

  %.16.6 نحو المسكن في غرف5
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 (41شكل )

 2117الا    المئ    لع   ال اف ار الم اكا ار الم ا الائ    
 

  : الم كا ار المت اا  األ ا    الخ ما  -ثالثا  
 ضرورة فالمسكن ،اإلنسانية الكرامة عناصر من جوهرياً  عنصراً  المالئم السكن عتبري
 للتمتع ،عميقة نفسية حاجات يلبي أنه أي ،السوية الصحية المعيشة ضرورات من أساسية

 تعدد ظاهرة اإلسكان قطاع في المسئولون  ويواجه (250ص : 2000 موركا، )فيلكس بالخصوصية
 وحتى ،(45ص : م1978 )درا، الحديثة المباني في تتوفر أن يجب التي مةالعا والمنافع المرافق
 للصحة الالزمة األساسية المرافق بعض له تتوفر أن من فالبد ؛مالئم بأنه المسكن وص  يمكن
 على الحصول إمكانية مستمر وبشكل الحقبذلك  للمنتفعين تتاح أن ويجب ،والراحة واألمن
 وكذلك ،واإلضاءة والتدفئة الطهي ألغراض والطاقة النظيفة ااالمي وعلى ،الطبيعية الموارد
 ،النفايات من والتخلص ،األغذية وتخزين والغسيل ،العامة الصحة بتعزيز المتعلقة المرافق

 وأن البد لذا .(22ص : م2005 اإلنسان، لحقوق  الفلسطيني )المركز الطوارئ  وخدمات المياا وتصري 
 الحالي السكان عدد ضوء في الحضرية المناطق في المرافق توفر إمكانية االعتبار بعين يؤخذ

 الحضرية. التجمعات لتلك الضرورية والخدمات االحتياجات توفير على العمل أجل من ؛والمستقبلي
  : الشا  م اه -1

 والموت فالحياة ،وا عاشته الفرد لحياة الحياتية المتطلبات أولى الشرب مياا تعتبر
 تولى أن يجب التي الهامة المرافق من المياا مرفق يعتبر لذا ؛عدمه من المياا بوجود مرتبطان
 .(100ص : م2005 )صالحة، التخطيطية الهيئات قبل من خاصاً  اهتماماً 

منجزءلتغطيةالينابيععلىالغربيةالضفةفياالعتماديتمالمنطقةمستوىوعلى

الغربيةالضفةفياآلبارإنتاجبلغحيث،والمنزليالزراعياالستخدامفيالمياهعلىالطلب

وبلغ،الغربيةالضفةفيالمياهمصادرمن%45.9نسبتهماأيمكعبمترمليون66.3

المياهكميةبلغتكذلك،%17.5بنسبةأيمكعبمترمليون25.2للينابيعالسنويالتصريف
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من%36.6وشكلتعبمكمترمليون52.9ميكروت()اإلسرائيليةالمياهشركةمنالمشتراة

.(1596،2009:27المرجعيالرقم،ج.م.إ.ف)الغربيةالضفةفيالمياهمصادر

كميةبلغتوقد،ا بئر53الغربيةالضفةفي2008عامالمنزليةالجوفيةاآلبارعددبلغ

مترمليون36.1الغربيةالضفةفيالمنزليلالستخدامالجوفيةاآلبارمنالمضخوخةالمياه

أظهرتالينابيعصعيدعلىأمامكعب، البياناتفقد السنويالتصريفلكميةمعدلأعلىأن:

بلغبينمامكعب،مترمليون51.7بلغحيث2006عامكان(2008-2006)للسنواتللينابيع

معدلبلغفقد2008عامأما،2007عاممكعبمترمليون44.8للينابيعالسنويالتصريفمعدل

.(1596،2009:28المرجعيالرقم،ج.م.إ.ف)مكعبمترمليون25.2حواليللينابيعالسنويالتصريف

ميكروت()اإلسرائيليةالمياهشركةمنالمياهمنالفلسطينيةاألراضيمشترياتبلغت

المرجعيالرقم،ج.م.إ.ف)مكعبمترمليون52.8حوالي2008العامخاللالمنزليلالستخدام

1596،2009:29).

 
 (41) شكل

 2117 ال اب   الضف  م ا ار الم اه  ش ك  االتصال     الم اكا
 الغربية. الضفة لمحافظات للمساكن، النهائية التقارير ،2007 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
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 (23) ج  ل
 ا2007 عاا الم كا ار لوم اه الائ س المص ا     المأه ل  الم اكا

 مبيا غيا خاى أ صهاايج يااب ع االمطاا م اه جمع  ااآ عام  م اه ش ك  ا الم ي
 1.03 0.20 10.74 0.39 1.58 86.06 جنين
 2.24 0.48 1.08 0.09 0.21 95.90 أريحا
 2.22 0.04 0.07 0.00 0.33 97.34 هللا رام

 1.72 0.08 0.00 0.04 0.20 97.95 البيرة
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 القدس
 0.11 0.02 0.06 0.06 0.08 99.67 نابلس
 0.50 0.16 0.20 0.04 0.55 98.54 طولكرم
 0.34 0.05 0.08 0.03 0.04 99.46 قلقيلية
 0.06 0.00 0.33 0.06 0.17 99.39 سلفيت
 0.53 0.39 5.44 0.07 1.57 92.00 طوباس
 0.68 0.19 3.70 0.24 11.86 83.33 الخليل
 1.16 0.12 0.04 0.00 0.20 98.48 لحم بيت
 الغربية. الضفة لمحافظات للمساكن، النهائية التقارير ،2007 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر

 

 -: يلي ما (41) وشكل (23)جدول  ويبين
 تثثزود التثثي المأهولثثة المسثثاكن نسثثبة بلغثثت : الغربيثثة الضثثفة فثثي ةالرئيسثث المثثدن مسثثتوى  علثثى -

 تلثك واختلفثت ،المأهولثة المسثاكن إجمثالي مثن %93 للميثاا العامثة الشثبكة طريق عن بالمياا
 المدن. بين النسب

 ،%99.67-83.33 مثثثن العامثثثة الميثثثاا شثثثبكات علثثثى تعتمثثثد التثثثي المسثثثاكن نسثثثبة تراوحثثثت -
  نابلس. في نسبة وأعلى الخليل في نسبة أدنى كانت حيث

القطاا فايالمساتخدمةميااهالمانالمكعابالمتارساعرمعادلأنإلاى:البيانااتأشارت

المتارسعربلغبينما،2008عاممكعبجديد/مترشيكل2.6بلغالفلسطينيةلألراضيالمنزلي

الاارقم،ج.م.إ.ف)مكعاابجديااد/مترشاايكل0.4الغربيااةالضاافةفاايالزراعاايالقطااا فاايالمكعااب

.(1596،2009:30المرجعي
 

  : الكهاباء -2
 مثن وهثي الحديثثة، الحيثاة عصثب تعثد كمثا السثكان، لكثل وحيوياً  عاماً  مرفقاً  الكهرباء تعتبر

 أهمية تعادل أهميتها وتكاد بالمنزل، الراحة عوامل أهم من تعد لذا المنزلية، االستخدامات وسائل أهم
 علثى يثدل هامثاً  مؤشثراً  يعتبثر العامثة، الشثبكة طريثق عثن اإلضثاءة تثوفر أن فثي شك من وما المياا،
 للتقثثثثثثدم مقيثثثثثاس الفثثثثثرد اسثثثثثتهالك معثثثثثثدل ويعثثثثثد .(128ص : م2001 )جثثثثثودة، المجتمثثثثثع فثثثثثي التقثثثثثدم
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 )صثثثالحة، سثثثنة(5-12) فتثثثرة خثثثالل عثثثادة الناميثثثة الثثثدول فثثثي االسثثثتهالك ويتضثثثاع  ،الحضثثثاري 
 تلثثثك مثثثن جثثثزء اإلسثثثكان وقطثثثاع ،القطاعثثثات كافثثثة فثثثي الكهربثثثاء أهميثثثة وتبثثثرز. (102ص : م2005

 %20 حثوالي علثى يستحوذ حيث منها المتزايدة ياتالكم تستهلك التي األنشطة من فهو القطاعات،
 )جاسثر، بريطانيثا فثي منها %25 ونسبة األمريكية، المتحدة الواليات في العام االستهالك مجمل من

 الطاقثثثثة إجمثثثثالي مثثثثن الخلثثثثيج دول فثثثثي %75 لتبلثثثثغ ترتفثثثثع النسثثثثبة هثثثثذا أن غيثثثثر ،(92ص : م2011

 .(25ص : م1978 درا، ) الخصوص وجه ىعل صيفاً  المساكن في التبريد ألغراض المستهلكة

 
 (42) شكل

 2117 ال اب   الضف  م ا ار الم اه  ش ك  االتصال     الم اكا
 الغربية. الضفة لمحافظات للمساكن، النهائية التقارير ،2007 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر

 

 المسثاكن مثن %15و ،ربثاءبالكه تنثار الغربيثة الضثفة في المساكن من %84 حوالي إن
:  في المساكن مجموع من %90 حوالي بالكهرباء اإلضاءة نسبة بلغت وقد ،الكاز() بالنفا تنار
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 وأمثثا ،القثثدس محافظثثة فثثي %77.4 ونحثثو ،الخليثل محافظثثة فثثي %81.7 ونحثثو نثثابلس محافظثة
 المركثثزي  )الجهثاز النائيثثة الريفيثة المنثثاطق الغالثب فثثي فهثي اإلنثثارة فثي الكثثاز تسثتخدم التثثي المنثاطق
 .(62ص : م2007 الفلسطيني، لإلحصاء

 بالثثثثدول مقارنثثثثة ،مرتفعثثثثاً  الفلسثثثثطينية المحافظثثثثات فثثثثي الكهربائيثثثثة الطاقثثثثة سثثثثعر ويعتبثثثثر
 في ،وا  كيلو لكل أمريكياً  سنتاً  12-18 من الفلسطيني يدفعحيث  ،فيها الفرد وبمعدل المجاورة
 .(266ص : م2003 )صالحة، اً أمريكي سنتاً  9.2 اإلسرائيلي نظيرا يدفع حين

 

 (24) ج  ل
 ا2007 عاا ال اب   الضف  ار  الائ   الم ا م اكا ار لوكهاباء الائ س المص ا     المأه ل  الم اكا

 كهاباء مبيا غيا كهاباء ي ج  ال كهاباء خاص م ل  عام  ش ك  الم يا 
 0.95 0.01 0.31 98.73 جنين
 2.12 0.96 1.14 95.78 أريحا
 2.19 0.02 0.28 97.51 هللا رام

 1.66 0.03 0.08 98.24 البيرة
 0.00 0.00 0.00 0.00 القدس*
 0.10 0.01 0.06 99.84 نابلس
 0.48 0.07 0.53 98.92 طولكرم
 0.32 0.05 0.03 99.61 قلقيلية
 0.06 0.39 0.55 99.01 سلفيت
 0.50 0.50 0.82 98.19 طوباس
 0.55 0.09 0.20 99.16 الخليل
 1.12 0.06 0.06 98.76 لحم بيت

 0.69 0.09 0.24 98.98 المجم ع
 بيانات تتوفر ال *

 الغربية. الضفة لمحافظات للمساكن، النهائية التقارير ،2007 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
 

 -: يلي ما (42) وشكل (24) جدول يبين
 مثثثن تراوحثثثت بنسثثثب العامثثثة الكهربثثثاء شثثثبكة ىعلثثث تعتمثثثد الغربيثثثة الضثثثفة فثثثي الرئيسثثثة المثثثدن أن -

 نابلس. مدينة في نسبة وأعلى أريحا مدينة في نسبة أقل كانت حيث %،95.78-99.84
 الخثثاص المولثثد هثثو الغربيثثة الضثثفة فثثي ةالرئيسثث المثثدن فثثي للكهربثثاء أخثثر مصثثدر هنثثاك نإ كمثثا -

 %.1.14 أريحا مدينة في له نسبة أعلى سجل الذي
-0.01 مثثثثن نسثثثثبتها تراوحثثثثت ةالرئيسثثثث المثثثثدن فثثثثي كهربثثثثاء بهثثثثا وجثثثثدت ال منثثثثازل هنثثثثاك أن كمثثثا -

 .أريحا مدينة في كانت نسبة أعلى نإ حيث %،0.96
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  : الص ر الصاف الاا -3
 بالشثثثبكة تثثثرتبا أن وأمثثثا ،المنثثثازل داخثثثل مثثثن العادمثثثة الميثثثاا تصثثثري  قنثثثوات بهثثثا يقصثثثد

 على الحاف  العامة الشبكةتلك  وتوفر ،الخاصة االمتصاصية بالحفر ترتبا أو للتصري  العامة
 الناتجثثثة بثثثاإلمراض اإلنسثثثان جسثثثم إصثثثابة عثثثدم علثثثى ويسثثثاعد ،والنقثثثاء النظافثثثة حيثثثث مثثثن البيئثثثة
 ويعتبثثر .(130ص : م2001 )جثثودة، وغيرهثثا والديثثدان ،التيفوئيثثد ،البلهارسثثيا ،الكثثوليرا:  مثثثل ،عنهثثا

 التجمعثثات فثثي السثثلبية المخرجثثات أهثم مثثع تتعامثثل التثثي الحيويثة الخثثدمات أحثثد الصثثحي الصثرف
 األخثرى  بالخثدمات قورنثت مثا إذا تكلفتهثا ترتفثع التثي الخدمات أحد يعتبر كما ،المختلفة العمرانية
 منهثثا الثثتخلص يجعثثل ممثثا البيئثثة علثثى سثثلباً  تثثؤثر تفثثاعالت عنهثثاتنثثتج  كمثثا ،مثثثالً  الشثثرب كميثثاا
 .(149ص : م2001 )مصيلحي، ملحة ضرورة

 يثثتم الغربيثثة الضثثفة فثثي ةالرئيسثث المثثدن فثثي المسثثاكن نمثث %75.9 نحثثو فثثإن:  عثثام وبشثثكل
 الحفثثثثثثثر بواسثثثثثثثطة %22.8 ونحثثثثثثثو الصثثثثثثثحي الصثثثثثثثرف شثثثثثثثبكة بواسثثثثثثثطة العادمثثثثثثثة مياههثثثثثثثا صثثثثثثثرف

  الغربية. الضفة في الصرف طرق  من %98.7 يشكالن النوعين هذين ان أي االمتصاصية،

 
 (43) شكل

 2117 ال اب   الضف  م ا ار الم اه  ش ك  االتصال     الم اكا
 الغربية. الضفة لمحافظات للمساكن، النهائية التقارير ،2007 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
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  (25)ج  ل 
 ا2007 عاا الم كا ار الص ر الصاف طايق      المأه ل  الم اكا

 مبيا غيا ص ر صاف ي ج  ال امتصاص    فا  العام  الصاف ش ك  الم يا 
 1.06 0.11 32.30 66.53 جنين
 2.54 1.73 89.63 6.10 أريحا
 2.43 0.05 22.91 74.60 هللا رام

 1.79 0.05 12.38 85.77 البيرة
 0.00 0.00 0.00 0.00 القدس*
 0.11 0.13 2.58 97.18 نابلس
 0.54 0.06 25.68 73.72 طولكرم
 0.37 0.05 0.88 98.70 قلقيلية
 0.28 0.33 42.31 57.08 سلفيت
 1.03 3.05 95.92 0.00 طوباس
 0.70 0.12 17.08 82.09 الخليل
 1.12 0.18 6.02 92.68 لحم بيت

 0.81 0.39 22.82 75.98 المجم ع
 للقدس بيانات تتوفر *ال

 الغربية. الضفة لمحافظات للمساكن، النهائية التقارير ،2007 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز : المصدر
 

 -:التالي  مالحظة يمكن (43) وشكل (25) السابقالجدول  خالل من
 ونثثابلس قلقيليثثة:  وهثثي صثثحي صثثرف شثثبكة علثثى فثثوق  فمثثا %90 بنسثثبة تعتمثثد مثثدن هنثثاك 

 االمتصاصية. الحفر نسبة فيها تقل وبالتالي ،لحم وبيت
 82 ،%85.7 التثثوالي علثثى امثثفيه الصثثرف شثثبكة نسثثبة فبلغثثت والخليثثل البيثثرة تامثثدين مثثاأ%، 

 البيرة. في %12.3و %17 الخليل في نسبتها فكانت يةاالمتصاص الحفر اما
 االمتصاصية الحفر على تعتمد االخر ونص  صرف شبكة نصفها سلفيت مدينة 
 صحي. صرف شبكة بها يوجد وال االمتصاصية الحفر على %95.9 بنسبة تعتمد طوباس مدينة 

 

 : ال اب   الضف  ار  الائ   الم ا ش ك  ار المنثا  الع امل -اا عا  
 ميثادين كافثة فثي الهائثل التكنولثوجي التقثدم ظل وفي الجغرافية العلوم في البحوث تعد لم

 واسثثثتخالص األسثثثباب وتحديثثثد الظثثثواهر ودراسثثثة المشثثثاكل عثثثرض بمجثثثرد تكفثثثي المتنوعثثثة حياتنثثثا
 لقثثد بثثل ،والقيثثاس الموضثثوعية أسثثلوب عثثن بعيثثدة مجثثردة سثثطحية بطريقثثة القثثرارات واتخثثاذ النتثثائج
 إحصثثائية ومنثثاهج الكميثثة القيثثاس طثثرق  اسثثتخدام هثثو البحثثوثتلثثك  مثثثل فثثي العثثام ااالتجثثا أصثثبح
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براز العلمية الظواهر لتصني  وذلك  علثى الظثواهر بثين المتبادلثة العالقثات وتحليثل خصائصها وا 
 السثثثثكاني التركيثثثثب فثثثثي المثثثثؤثرة العوامثثثثل وتختلثثثث  .(1ص : م1999 )األنصثثثثاري، موضثثثثوعي أسثثثثاس

 ودرجثة المعيشثي، والمسثتوى  العلمثي، التقثدم بثاختالف وذلثك أخرى  لىإ دولة من المسكن وخصائص
 والمتثثثثوفرة الحديثثثثثة التكنولوجيثثثثة الوسثثثثائل تثثثثؤثر كمثثثثا والسياسثثثثي، واالقتصثثثثادي االجتمثثثثاعي، التطثثثثور
مكانيثثثثة  الهيكليثثثثة، ومخططاتثثثثه اإلسثثثثرائيلي االحثثثثتالل عامثثثثل إضثثثثافة ويمكثثثثن وتوظيفهثثثثا، امتالكهثثثثا وا 
 التركيثب فثي المثؤثرة العوامثل أن فيثه الشثك وممثا ،وأراضثيهم وأمالكهثم، الفلسثطينيين، تجثاا وسياسته
 ولكثثثن أخثثثرى، دولثثثة علثثثى نفسثثثها تنطبثثثق أن يمكثثثن الثثثدول بعثثثض فثثثي المسثثثكن وخصثثثائص السثثثكاني
 وعنثد نفسثها الدولثة داخثل آخثر إلثى سثكاني تجمع ومن أخرى، إلى دولة من عامل كل تأثير يختل 
 اسثتخدام مثن البد ؛السكانية التجمعات على المؤثرة العوامل مجموع من عامل كل تأثير درجة قياس

ذلثك  اسثتخدام ويرجثع ،(Factor Analysis) العثاملي التحليثل باسثم المعثروف اإلحصثائي األسلوب
 أو واحثد متغيثر لدراسثة الثنفس علثم ميدان في استخدامه تم حيث العشرين، القرن  بداية إلى األسلوب
 الحاسثثثوب اسثثثتخدام تطثثثور بعثثثد المتغيثثثرات مثثثن العديثثثد لدراسثثثة ورتطثثث المثثثنهجذلثثثك  أن إال متغيثثثرين،
 تلثك ومثن األسثلوب،ذلك  استخدام عند المتغيرات من عدد تحديد من والبد .(8ص م، 2003 )صالحة،
 المسثكن وخصثائص والديمغرافيثة واالجتماعيثة االقتصثادية السثكان بخصثائص تتعلثق التي المتغيرات
  : العاملي التحليل عن مختصرة نبذة يلي وفيما ،العمرانية التجمعات في والخدمات

  : العامور الت ويل مفه ا -
 معامالت تفسير يستهدف إحصائي أسلوب هو (Factor Analysis) العاملي التحليل

 التحليل فإن آخر وبمعنى المتغيرات مختل  بين إحصائية داللة لها التي الموجبة االرتبا 
 التحليل في الداخلة المتغيرات مختل  بين االرتباطات بسيات تستهدف رياضية عملية العاملي
 التحليل ويعد ،وتفسيرها المتغيراتتلك  بين العالقة تصن  التي المشتركة العوامل إلى وصوالً 
 االرتبا  من مختلفة بدرجات بينها فيما ارتبطت متعددة بيانات لتحليل إحصائياً  منهجاً  العاملي
 فحص الباحث ويتولى ،للتصني  نوعية أسس على قائمة قلةمست تصنيفات صورة في لتلخص
 والمنطق النظري  لإلطار وفقاً  مشتركة خصائص من بينها ما واستشفاف التصنيفية األسستلك 

 تعلق مدى لمعرفة الباحث إليها يسعى حاجة وهي .(17ص : م1991 )فرج، به بدأ الذي العلمي
 إعادة هي االستكشافية الخطوةلتلك  المباشرة يجةوالنت ،ةالرئيس بظواهرا المختلفة المتغيرات
 هذا بين العالقات تفسر التي الفروض وبناء المجال في الهامة للمتغيرات والتناول الدراسة

 عامل كل تأثير عن الكش  في العاملي التحليل يفيد كما (2ص : م1999 )األنصاري، المتغيرات
 الدرجاتتلك  توضيح ويمكن العاملية درجاتبال يعرف ما خالل من المناطق حسب العوامل من
 (118ص : م1988 صبحة، )أبو المختلفة العوامل أو لألبعاد المكانية األنما  لتبين خريطة على
 ودقة الستخدامه شروطاً  يتطلب إحصائي أسلوب العاملي التحليل أن النهاية في ندرك أن ويجب
مك األسلوب لحدود وتعرفاً  الشرو تلك  مراعاة في  بين ولقد .(19-20ص : م1991 )فرج، اناتهوا 

Eyzanck وترتبا بتلك  ،تحقيقها يروم أساسية أهداف ةثالث العاملي للتحليل نأ:  م1953 عام
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 العوامل استخراج طرق  من كبير وعدد العوامل طبيعة إلى للنظر وجهات ثالث األهداف
 على البرهنة ،لوص ا : وهي اإلحصاء فروع من فرع ألي ذاتها األهداف وهي والتدوير
 ،العواملتلك  من عامل كل تأثير درجة تحديد مع األولية. البيانات من فروض اقتراح ،الفروض

 من المناطق حسب العوامل من عامل كل تأثير درجة عن الكش  في العاملي التحليل يفيد كما
 .(4ص : مMayer، 2006) Factors Scores العاملية بالدرجات يعرف ما خالل

 التحليثل كثان وقثد ،العشثرين القرن  بداية منذ النفس علم في جذورا له العاملي لتحليلا إن
 وتجمثثع األمثثور تعقثثدت عنثثدما ولكثثن ،المتغيثثرين وأسثثلوب الواحثثد المتغيثثر أسثثلوب يثثدرس العثثاملي
 مئثثثات يثثثدرس الثثثذي العثثثاملي التحليثثثل مثثثنهج إلثثثى المثثثنهجذلثثثك  تطثثثور ،المتغيثثثرات مثثثن كبيثثثر عثثثدد

خثثراج البيانثثات الإدخثث بعثثد المتغيثثرات  ولكثثن (71ص : م1988 صثثبحة، )أبثثو هائلثثة بسثثرعة النتثثائج وا 
 موضثوع أصثبح 1930 عثام بعثد ولكثن اإلحصثاء علماء جانب من اهتماماً  ينل لم األسلوبذلك 

 الثانيثثة العالميثثة الحثثرب بعثثد ولكثثن ،الرياضثثيات مجثثال فثثي مرموقثثة مكانثثة يحتثثل العثثاملي التحليثثل
 مثن األسثلوببثذلك  االهتمثام زاد ولقثد اآللية. الحاسبات في العاملي لالتحلي أسلوب برامج أدخلت
 لدراسثة األسثلوبذلثك  اسثتخدام شثاع حيثث ،م1965-1954 بين ما الفترة خالل الجغرافيين قبل

 التركيثثب أنمثثا  بيثثان أجثثل مثثن أبحثثاثهم فثثي ن و الجغرافيثث اسثثتخدمه فقثثد ،للمثثدن الثثداخلي التركيثثب
 .(82ص : م1988 صثبحة، )أبو المتغيرات بين المعقدة العالقات ىعل والتعرف ،المدن في الداخلي
 العوامثل مثن عثدد أقثل إلى المتغيرات بين المتداخلة العالقات اختصار إلى األسلوبذلك  ويهدف

 عرفت وقد المتشابهة المتغيرات فيها تشترك مجموعات في المتغيرات هذا تنتظم حيث األبعاد أو
 إحصثائياً  قياسثها يمكثن ال التثي العوامثل بعثض هنثاك أخثرى  جهثة منو  العوامل. المجموعات تلك

 اسثثتخدام شثثاع وقثثد ،المثثؤثرة العوامثثل مثثن وغيرهثثا والمخططثثات واالحثثتالل اإلسثثكانية كالسياسثثيات
 ومعرفثثة ،للمثثدن الثثداخلي التركيثثب دراسثثة فثثي وخاصثثة ،الجغرافيثثة الدراسثثات فثثي العثثاملي التحليثثل
 )جاسثثثر، المختلفثثثة السثثثكنية التجمعثثثات بثثثين التبثثثاين وتوضثثثيح السثثثكنية البيئثثثة فثثثي المثثثؤثرة العوامثثثل
 أعثثثدها التثثي الدراسثثة أظهثثرت االستقصثثاء سثثثبيل علثثى:  المثثثال سثثبيل وعلثثى ،(114ص : م2011
 الحالثثثثة : هثثثثي عوامثثثثل سثثثثتة عمثثثثان لمدينثثثثة االجتماعيثثثثة للبيئثثثثة م1988 سثثثثنة صثثثثبحة أبثثثثو كايثثثثد

 ،الثديمغرافي والبعثد ،العشثوائي السكن ،كنالمس خصائص ،األسرية الحالة ،التعليمية ،االقتصادية
 منطقثة 51و متغيثر 1302 الدراسثة واستخدمت ،واالجتماعية االقتصادية األسرة خصائص وبعد

 بثاألردن كسثير وادي لمدينثة النوبثاني لمحمثد أخرى  دراسة وأظهرت %47.9 التباين نسبة وكانت
 ،األسثثثثرة تركيثثثثب ،سثثثثكنالم خصثثثثائص ،واالجتمثثثثاعي االقتصثثثثادي العامثثثثل : هثثثثي عوامثثثثل خمسثثثثة

 أحيثثثاء خمسثثثة علثثثى الدراسثثثة واشثثثتملت ،األسثثثرة وخصثثثائص ،والزوجثثثة للثثثزوج التعليمثثثي المسثثثتوى 
 بعثثض فثثي أجريثثت التثثي الدراسثثات بعثثض أظهثثرت كمثثا (50ص : م1992 ي،ن)النوبثثا متغيثثراً  450و

 : وهثي عوامثل ثالثثة استخالص تمقد و  االسكندينافية المدن على خاص وبشكل األوروبية الدول
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 يظهثثر ولثثم السثثكانية والحركثثة السثثكاني النمثثو ثثثم األسثثري  والبعثثد ،واالجتمثثاعي ،االقتصثثادي البعثثد
 .(113-114ص : م1988 صبحة، )أبو السكان لتجانس وذلك العرقي البعد

 المتغيرات من عدد اختيار تم ؛الغربية الضفة مدن على العاملي التحليل أسلوب ولتطبيق
 المسكن، خصائص وكذلك والديمغرافية، واالجتماعية، قتصاديةاال السكان بخصائص المتعلقة

 لعام والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد في وردت التي البيانات بموجب المتوفرة والخدمات
 أفضل وهي التعداد بيانات على ستعتمد الدراسة تلك أن العلم مع م2007 عام وحتى م1997
 التركيب في المؤثرة العوامل حقيقة الدراسةتلك  ستظهر ولذلك االستبانة على االعتماد من بكثير

 تتميز التي السكانية التجمعات على التعرف بجانب دقيق، بشكل المسكن وخصائص السكاني
 العاملية. الدراسات خالل من المؤثرة بالعوامل ارتباطها ومدى متشابهة، بخصائص
 

  العامور: الت ويل اتائج عوى اعتما ا   ال اب   ف الض ار  الائ   الم ا ش ك  ار المنثا  الع امل
َ(26)َجدول

َعاملَلكلَالمفسرَوالتباينَصحيحَواحدَعلىَالمميزةَقيمتهاَتزيدَالتيَالمستخلصةَالعوامل

َالمفسرَللتباينَالتراكميةَوالنسبة

 ما الممي   الا    الممي   الق م   األ عا  الع امل العامل
 الكور الت ايا

 المف ا الت ايا ا   
 تااكم  45.5ال

 45.5 45.5 66.4 المسكن وخصائص الديمغرافي األول العامل
 77.9 32.4 47.3 المعمرة السلع الثاني العامل
 87.2 9.3 5.3 اللجوء حالة الثالث العامل
 90.8 3.6 4 الكهرباء مشكلة الرابع العامل
 93.6 2.6 3.7 المسكن وملكية المياا مشكلة الخامس العامل
 96.1 1.4 2 المسكن حيازة السادس العامل
 الحاسب. مستخرج : المصدر

 

 العاملي التحليل نتائج من استخالصها أمكن التي العوامل عدد أنالجدول  من يتبين
 الذي التباين مجموع بلغ وقد (1.0) على تزيد التي المميزة القيم ذات العوامل وهي ،عوامل سته
 النسبة هذا تبدو ذلك وعلى األخرى  للعوامل %4 بقى ذلك علىو  %96 األربعة العوامل فسرته
 مأدبا لمدينة دراسة أظهرت:  المثال سبيل فعلى ،متشابهة بدراسات قورنت ما إذا جدا مرتفعة
 دراسة وفي (26ص : م2004 )الليمون، %53.52 خسرت عوامل خمسة م2004 عام األردن في

 من %62.2 فسرت عوامل أربعة أظهرت م1992 عام اليمنية تعز لمدينة الداخلي للتركيب
 أظهرت حيث غزة لمحافظات دراسة باستثناء ،(44ص : م1992 )الوهمي، الكلي التباين نسبة

 ولعل ،(91ص : م1994 )صالحة، الكلي التباين نسبة من %94.5 فسرت عوامل أربعة الدراسة
 الكش  إلى أدى مما ،لدراسةا في المستخدمة البيانات دقة إلى مردا النسبة في االرتفاعذلك 
 قليل عدد إلى وتلخصيها السكن وخصائص السكاني التركيب في المؤثرة المشتركة العوامل عن
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 األخرى  العوامل مع ارتباطها معامالت تزيد التي المتغيرات المصفوفة ضمت وقد ،العوامل من
 القواسم تتراوح يراً متغ 97 أن نجد (1) رقم الملحق في الواردة النتائج ولتحليل %.30 على

 من األساسية المعلومات من %100 إلى %85 يعادل ما أي (1– 0.85) بين بينها المشتركة
 فقا متغيرات ثالث في التباين نسبة انخفضت فيما ،المشتقة الستة العوامل إلى فسرت المتغيرات

 لوماتالمع من %84 إلى %40 يعادل ما أي (0.84إلى0.4) فيها االشتراكات تراوحت إذ
 المراكز على المتغيرات ولتوزيع المشتقة. الثالثة العوامل في فسرت المتغيرات في األساسية
 استخراج تم فقد ؛متشابهة بخصائص تتميز التي المراكز ولتحديد المحافظة في العمرانية
 : هي فئات أربع إلى العاملية الدرجات تقسيم وتم ،الثالثة للعوامل العاملية الدرجات مصفوفة

 مدى تقيس الدرجاتوتلك  (.1من أكثر) ،(1 إلى صفر من) (1-من أكثر) (1-إلى صفر من)
 وأخرى  موجبة بين القيمتلك  وتذبذب المختلفة الجغرافية الوحدات في العامل خصائص تكثي 
 العامل خصائص في أشد بروز إلى ذلك أشار العامل لدرجات الموجبة القيم كبرت وكلما ،سالبة

 خصائص تأثير في ضعفاً  فتعني السالبة القيم أما ،الجغرافية الوحدة في لمختلفةا لمتغيراته
  .(92ص : م1994 )صالحة، الجغرافية الوحدة مع العامل

  : ال كاا  خصائص ال  م ااار العامل - األ ل العامل - أ
 العمري  وتركيبهم عددهم حيث من بالسكان تتعلق متعددة متغيرات العامل ذلك يتضمن

 من:  بالمسكن يتعلق وما االقتصادي، وتركيبهم والزواجية التعليمية والحالة األسر وعدد ،والنوعي
 داخل المتوفرة والخدمات المسكن وملكية المسكن، في الغرف وعدد السكنية، الوحدات عدد حيث

 من ويالح  المتغيرات مصفوفة في التباين مجموع من %66.4 األول العامل فسر وقد المسكن
 فيما متغيراً  وسبعين خمسه 0.9 على تزيد إذا العوامل، تشعبات من العاملذلك  درجات ارتفاع
 أقل كان العوامل وباقي متغيرات، عشر خمسه 0.9 من أقل إلى 0.7 من العوامل تشعبات تراوحت

 وأثرا العاملذلك  خصائص تأثير قوة على يدل وهذا موجبة المتغيرات جميع كانت فيما 0.7 من
 المسكن. وخصائص السكاني التركيب ىعل المباشر

 السكاني التركيب مع طرديا ارتباطا يرتبا الديمغرافي العامل أن:  فيه الشك مما
 هذا على ظاللها ألقت والتي السياسية وبالظروف السكني، باالستخدام وبالتالي المسكن. وخصائص

 التي األراضي من قسرية اتهجر  من تبعها وما – عامة وفلسطين - الغربية الضفة مدن في العامل
 وما 1967 عام احتالل بعد الخارج الجدول  ىإل المحافظة ومن المحافظة إلى 1948 عام احتلت
 أثر له كان ذلك كل الفاصل، والجدار االستيطان بفعل مستمرة داخلية هجرات من المحافظة تشهدا
 تأثير اله لمسكنا خصائص أن أيضا والشك ،المسكن وخصائص السكاني التركيب في واضح
 السكاني. التركيب على مباشر

 -: األول للعامل العاملية الدرجات توزيع من وتبين
 زادت والتي الموجبة العاملية الدرجات بأعلى تميزت التي الوحيدة المدينة هي الخليل مدينة أن -

 .جداً  كبيراً  كان فيها العامل تأثير أن يدللمما  صحيح واحد عن
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  وقلقيلية. وطولكرم نابلسمدن :  في 1-0 العاملية الدرجة بها كانت التيو  الثانية المرتبة -
 أريحا:  وهي صفر من أقل عامليه بدرجات تميزت التي المراكز باقي تضم الثالثة المرتبة -

 .لحم وبيت وسلفيت وطوباس وجنين
 لها فليس سالقد مدينة أما هللا ورام البيرة مدينتي في تمثلت 1-من أكثر الرابعة المرتبة وفي -

  بيانات.

 
َ(44)َشكل

َالسكانَوخصائصَالديمغرافيَالعامل

 للسثثكان النهائيثثة التقثثارير الفلسثثطيني لإلحصثثاء المركثثزي  الجهثثاز بيانثثات علثثى اعتمثثاداً  الباحثثثة إعثثداد : المصثثدر
 .2007 لتعداد والمساكن
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  : المعما  ال وع -  
 العامل ذلك تميز وقد يرات،المتغ مصفوفة التباين مجموع من %47.3فسر العاملذلك  أن

 المراكثثز علثثى العامثثلذلثثك  درجثثات تثثأثير خثثالل ومثثن العوامثثل تشثثعبات مثثن مرتفعثثة بثثدرجات أيضثثا
 -: التالي النحو على تبين العمرانية

 صثحيح واحثد مثن أكثثر الموجبثة العامليثة الثدرجات بأعلى تميزت التي العمرانية المراكز أن يبدو -
  نابلس. مدينة هي العامللذلك 

  والبيرة. هللا رام طولكرمفي مدن :  (1 إلي )صفر من العامل تأثير كان -
 الفئتثين مثن أقثل العامثلذلثك  تثأثير كثان لحثم وبيثت والخليثل وقلقيليثة أريحثاو  وجنثين طوباس وفي -

 (1-من أقل إلى )صفر من الدرجات وتراوحت السابقتين
 سلفيت. في 1- من وأكثر -

 
 (45) شكل
 المعما  ال وع

 للسثثكان النهائيثثة التقثثارير الفلسثثطيني لإلحصثثاء المركثثزي  الجهثثاز بيانثثات علثثى اعتمثثاداً الباحثثثة  إعثثداد : المصثثدر
 .2007 لتعداد والمساكن
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  : الوج ء  ال  -  
  .المتغيرات مصفوفة في التباين مجموع من % 5.3 العاملذلك  فسر
 -: يلي ما تبين العامللذلك  العاملية الدرجات تأثير خالل ومن

  .موجبة عامليه درجات علي حصلت والخليل والبيرة هللا رام في 1 من أكثر -
 أريحثثثا:  هثثثي المنثثثاطقوتلثثثك  (1–إلثثثى صثثثفر مثثثن) عامليثثثه بثثثدرجات المنثثثاطق بعثثثض حظيثثثت -

 وجنين. وطوباس وطولكرم وقلقيلية لحم وبيت
  وسلفيت. نابلس:  وهي 1-من رأكث عملية بدرجات تميزت المراكز باقي -

 
  : الكهاباء مشكو  - ع

 مثن قثاف %4 فسثر إذ كبيثراً  تثأثيرا يكثن ولثم والخثدمات المرافثق بعامثل العاملذلك  بايرت
 تشثثثبعات مثثثن عاليثثثة بثثثدرجات العامثثثلذلثثثك  تميثثثز وقثثثد المعلومثثثات مصثثثفوفة فثثثي التبثثثاين مجمثثثوع
 التي للمساكن 0.782و خاص مولد على تعتمد التي المسكن لمتغير 0.971 بلغت إذ ،العوامل

 متغيثرات ثالث وجود يفضلون  الباحثين فإن فقا متغيرين وجود من الرغموب ،كهرباء بها توجد ال
 مهماً  مؤشراً  يعطي العاملذلك  أن إال .(125ص : م1994 ،قالخال )عبد العامل لتسمية األقل على
 -:يتبين ةالعاملي الدرجات تأثير ومن الغربية. الضفة في المدن شبكة على الكهرباء لتأثير
 ،العمثلذلثك  في الصحيح الواحد عن زادت التي العاملية الدرجات ىأعل علي قلقيلية حصلت -

 خثثثاص مولثثثد علثثثى تعتمثثثد التثثثي األسثثثر عثثثدد ارتفثثثاع التعثثثداد بيانثثثات مثثثن تبثثثين أنثثثه وخاصثثثة
 ء.الكهربا على للحصول

 .هللا ورام ونابلسأريحا :  في (1من أقل إلى صفر) من العاملذلك  تأثير بلغ -
 تراوحثثت إذ السثثابقتين الفئتثثين مثثن أقثثل بدرجثثة العامثثل تثثأثير كثثان العمرانيثثة المراكثثز بثثاقي وفثثي -

 (.-1من أقل إلى صفر) من الدرجات
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َ(46)َشكل

َاللجوءَحالة

 للسثثكان النهائيثثة التقثثارير الفلسثثطيني لإلحصثثاء المركثثزي  الجهثثاز بيانثثات علثثى اعتمثثاداً الباحثثثة  إعثثداد : المصثثدر
 .2007 لتعداد والمساكن
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َ

َ(47)َشكل

َهرباءالكَمشكلة

 للسثثكان النهائيثثة التقثثارير الفلسثثطيني لإلحصثثاء المركثثزي  الجهثثاز بيانثثات علثثى اعتمثثاداً الباحثثثة  إعثثداد : المصثثدر
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 : الم اه مشكو  - ج
 فقثثا %3.7 فسثثر إذ كبيثثراً  تثثأثيرا يكثثن ولثثم والخثثدمات المرافثثق بعامثثل العامثثلذلثثك  رتثثباا

 لميثثاا الرئيسثثية الميثثاا مصثثادر تتمثثثل عثثام وبشثثكل ومثثاتالمعل مصثثفوفة فثثي التبثثاين مجمثثوع مثثن
 ميكثثروت() شثثركة وعلثثى الزراعيثثة واآلبثثار والينثثابيع المنزليثثة الجمثثع آبثثار علثثى المثثدن فثثي الشثثرب

 .وتوزيعثثاً  اسثثتخراجاً  المثثدن فثثي الميثثاا مثثوارد مثثن جثثزء علثثى تسثثيطر الشثثركةحيثثث تلثثك  اإلسثثرائيلية
 -: يتبين ةالعاملي الدرجات تأثير ومن
 أعلثثثثى علثثثثي وطثثثثولكرم وجنثثثثين وسثثثثلفيت لحثثثثم وبيثثثثت وقلقيليثثثثة هللا ورام والبيثثثثرة أريحثثثثا حصثثثثلت -

 .(1من أقل إلى صفر) العاملية الدرجات
 الخليل. في (1-من أقل إلى صفر) من العاملذلك  تأثير بلغ -
 تراوحثثت إذ السثثابقتين الفئتثثين مثثن أقثثل بدرجثثة العامثثل تثثأثير كثثان العمرانيثثة المراكثثز بثثاقي وفثثي -

 (.1-من أكثر) من جاتالدر 
 

 : الم كا   ا   - ح
 الثثثدرجات تثثثأثير خثثثالل ومثثثن مصثثثفوفة فثثثي التبثثثاين مجمثثثوع مثثثن %2 العامثثثلذلثثثك  فسثثثر

 -: يلي ما تبين العامللذلك  العاملية
  .موجبة عامليه درجات أعلى علي أريحا حصلت -
 نابلس المناطق وهذا (1–صفر من) متوسطة موجبة عاملية بدرجات المناطق بعض حظيت -

 الخليل.و 
 .صفر من أقل عملية بدرجات تميزت لحم وبيت والبيرة هللا ورام وطوباس وسلفيت -
 قلقيلية. 1-من أكثر -
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 (48) شكل

 الم اه مشكو 
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 (49) شكل
 الم كا   ا  

 للسثثكان النهائيثثة التقثثارير الفلسثثطيني لإلحصثثاء المركثثزي  الجهثثاز بيانثثات علثثى اعتمثثاداً الباحثثثة  إعثثداد : المصثثدر
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 الع امل األخاى المنثا  عوى ش ك  الم ا ار الضف  ال اب  
 -: هي األخرى  العوامل من بمجموعة السابقة األربعة العوامل ترتبا

 -: الع امل االقتصا     االجتماع   -
 االقتصا ي العامل :  

 التغير نإ حيث السكني االستخدام مع طردي بشكل االقتصادي العامل يرتبا
 عن الحديث وعند واضح وعمراني اجتماعي تغير إلى يؤدي الدخل مستوى  ورفع االقتصادي

 االحتالل إجراءاتب الفلسطيني االقتصادي تأثر مدى إلى اإلشارة من البد االقتصادي العامل
 م.1948 عام منذ اإلسرائيلي
 ؛الجئين إلى الغربية الضفة سكان نص  حوالي تحول إلى م1948 نكبة أدت فقد

 ،الزراعية لمنتجاتها األساسية األسواق الغربية الضفة فقدت وقد عملهم مصدر فقدان نتيجة
 المتوسا البحر طريق عن الخارجي بالعالم اتصالها فقدت كما ،الصناعية مراكزها وفقدت
 كوحدة الغربية الضفة ظهور بعد وذلك والسياسية والمكانية االقتصادية عالقاتها بالتالي وتغيرت
 المدن اقتصاد اتسم الفترةتلك  وفي ،فلسطين جسم باقي عن انفصالها بعد لألردن وضمها إدارية
 القطاع مساهمة وعن ،لصناعيا القطاع مع الزراعي القطاع وركيزته ضعي  اقتصاد بأنه

 تعرض م1967 عام وبعد %10 يتجاوز ال الفترةتلك  في الضفة مدن اقتصاد في الصناعي
 تأثرت وقد ،غزة وقطاع الغربية للضفة إسرائيل احتالل بعد قوية لضربة الفلسطيني االقتصاد
 المهرة وخاصة العاملة األيدي برحيل مباشرة االحتالل بعد الغربية الضفة مدن في الصناعة

 من طويلة ولفترة الصناعية الحركة شل إلى ذلك أدى حيث ؛األولية المواد توفر وعدم ،منهم
 في الصناعي النشا  تشكيل على اإلسرائيلية السلطات الوضع ذلك ساعد وقد ،االحتالل بداية
 اجعاً تر  شهد الصناعي القطاع أن المعلومات وتشير احتياجاتها. يتناسب بما الغربية الضفة
 %8.7 جمالياإل المحلي الناتج في الصناعي القطاع مساهمته كانت إذ ،الفترةتلك  في ملحوظاً 

 .(33-39ص : م1981 العربية، الدراسات )جمعية م1967 عام %4.8 إلى لتتراجع 1969 عام
 ،الغربية الضفة في للمدن الصناعي التركيب في التغير إلى االحتالل سياسة وأدت

:  مثل اإلسرائيلية بالسوق  عالقة له الذي القطاعذلك  فروع بعض في تسارعالم النمو حيث
 أهداف من وكان الحبوب وطحن والحلويات والحدادة والصباغ الجلود ودبغ والكلس الصابون 
 يحد الذي سرائيلياإل باالقتصاد الغربية الضفة اقتصاد ربا االحتالل بعد االسرائيلي االحتالل

 الصناعي. النشا  وخاصة المختلفة االقتصادية األنشطة اضمحالل إلى يؤدي أو دورا من
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 تراجعاً  شهد قد الصناعة قطاع إسهام فإن المحلي النتاج في المساهمة حيث من أما
 عام %5 إلى وتراجع االحتالل بداية في %8.7 نسبته كانت حيث االحتالل ظل في ملموساً 
 ذات اقتصادية عالقة إليجاد أرضية أسس قد اإلسرائيلي االحتالل أن فيه شك ال ومما م1987
 ،أخرى  جهة من اإلسرائيلي واالقتصاد جهة من المحتلة الفلسطينية المناطق بين شديد اختالل
 االستهالكية المواد مختل  متطور غير اقتصاد ذات مناطق إلى تصدر صناعية دولة أن وهي

 %12 من م1976 عام الصناعة نم الدخل انخفض وبالتالي الرخيصة العاملة األيدي وتستورد
 في ملحوظاً  عمرانياً  نمواً  شهدت الضفة مدن أن اإلشارة من والبد م1980 عام %6.5 إلى
 أبناء من كثير عمل بعد المعيشة مستوى  وارتفاع الدخل لزيادة نتيجة ؛م1987-1977 الفترة

 الخليج. ودول األخضر الخا داخل في المحافظة
 تقدماً  الفلسطيني االقتصاد شهد م1994 عام الفلسطينية الوطنية السلطة قدوم ومنذ

 في الصناعي القطاع مساهمة ارتفعت حيث ،وهيكله الصناعي القطاع بنية في وخاصة نوعياً 
 السلطة عمدت وقد ،م1998 عام %16.8 إلى م1997 عام %8 من اإلجمالي المحلي الناتج
 الحوافز من الكثير عطيالتي ت حرةال الصناعية والمناطق المدن هيئة إنشاء إلى الوطنية

 بإعادة الكفيلة والبرامج الخطا إعداد في جباراً  جهداً  الصناعة وزارعة بذلت حيث للمستثمرين
 على ملحوظ بشكل االقتصادي التطور هذا وانعكس ،وتطويرا وتنميته الصناعي القطاع هيكلة
 االقتصاد واجه م2000 تمبرسب األقصى انتفاضة اندالع وبعد ،الضفة مدن في العمران تطور

 الغربية الضفة على شامالً  الحصار كان حيث مثيل لها يسبق لم صعبة ظروفاً  الفلسطيني
 ،الغربية الضفة في الفلسطينية المناطق بين الخارجية المنافذ كل إغالق تم حيث غزة وقطاع
 ترتب مما ،بيةالغر  الضفة مدن على شامل حصار فرض إلى باإلضافةذلك  ،أيضاً  إسرائيل ومع
 اإلسكان قطاع تأثر وقد ،الفلسطيني االقتصاد وقطاعات جوانب كل في فادحة خسائر عليه
 ملحوظ. بشكل العمران حركة وتراجعت الوضع بهذا مباشر بشكل

 األااضر أ عاا :  
 النمو في المؤثرة العوامل أصل من المدن داخل األراضي سعر في التباين يعتبر

 سماعيل،إ) المدن داخل لمواقعها الوظائ  واختيار األراضي استخدامات توزيع وفي العمراني
 تشابهت التي الغربية الضفة مدن جميع على كبير حد إلى ينطبق وذلك ،(263ص : م1990
 على السكنية الوظيفة واقتصار التجارية الوظيفة وسيادة المدن وسا األراضي أسعار بارتفاع
 من تخلو تكاد القديمة( البلدة) الغربية الضفة مدن في تجاريةال المنطقة وفي ،العلوية األدوار
 في كبيراً  ارتفاعاً  المنطقة تلك تشهد حيث ،لها التجارية الوظيفة منافسة شدة من السكنية الوظيفة
 األراضي. أسعار
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 الضف  ار  الائ   الم ا ار األااضر أ عاا ااتفاع إلى أ   التر األ  ا  أبا 
 (2016 الفلسطيني، الوطني معلوماتال )مركز : ال اب  

 .وأهوائهم رغباتهم حسب السوق  في يتحكمون  مرخصين غير أراضي سماسرة وجود - أ
 كل جعل ،(ج) أوسلو اتفاق حسب المصنفة المناطق في البناء من المواطن تمكن عدم - ب

 وضيقة، الثمن مرتفعة األراضيتلك  فأصبحت ،(ب)و (أ) مناطق في تتركز المواطنين طلبات
 %62 تشكل (ج) ومنطقة السكان. عدد في الزيادة ظل في الفلسطيني المواطن حاجة تلبي ال
 حيرة في المواطن يجعل ما اإلسرائيلية؛ والمراقبة للسيطرة وتخضع الغربية الضفة مساحة من
 اإلسرائيلي االحتالل سلطات بأن الكامل علمه مع المنطقة،تلك  في بالبناء فيغامر أمرا؛ من
 المطلوبة الوثائق جميع قدم ولو الالزمة، التراخيص تمنحه أن يمكن وال بالبناء، هل تسمح لن
 بعض فإن ولذلك للهدم؛ المبنىذلك  تعرض المرجح ومن لألرض، ملكيته إثبات فيها بما

 .(ج) المصنفة المناطق في البناء عن يحجمون  المواطنين
 

 البااء م ا  ا عاا ااتفاع: 
 في اإلسكان قطاع ازدهار أمام تق  التي الوحيدة العقبة تكن لم األراضي أسعار ارتفاع

 المواطن تواجه بل الخاص، منزله على الحصول على المواطن قدرة دون  وتحول الغربية الضفة
 أسعار في والمتسارع المتزايد االرتفاع ظل في البناء تكالي  بارتفاع تتمثل أخرى  مشكلة الفلسطيني

  : الموادتلك  أسعار بعض نستعرض التاليالجدول  وفي اءالبن لعملية الالزمة المواد
َ(27)َجدول

َأسعارَالموادَالالزمةَلعمليةَالبناءَ

 2114ال عا  الش قل     ال  ق ار   يااا  الكم   الما  
 2800 طن 1 حديد
 520 طن 1 إسمنت
 320 كوب 1 باطون 
 40 متر 1 حجر بناء
 100 طوبة 50 طوب

 (2016 الفلسطيني، الوطني لوماتالمع )مركز : المصدر
 الفلسطيني، الوطني المعلومات )مركز -: إلى الخام المواد أسعار ارتفاع في السبب ويعود

2016) 
 .العالمي المستوى  على البناء عملية في المستخدمة الخام المواد أسعار ارتفاع -1
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 واحتكارها فلسطينيةال األسواق على السيطرة إلى الهادفة اإلسرائيلية االقتصادية السياسة -2
 االستيراد عمليات في وتحكمها والحدود، المعابر على سيطرتها خالل من بضائعها، لترويج
 أخرى، جهة من الفلسطينية األسواق في اإلسرائيلي كاإلسمنت منتجاتها وضخ جهة، من
 عند االحتالل سياسة تق  ولم تريدها. التي واألسعار بالكميات تحكم من ذلك يصاحب وما
 الشعب تركيع إلى الرامية سياستها في الموادتلك  واستخدمت ذلك تجاوزت بل الحدذلك 

 غزة. قطاع في الحال هو كما الفلسطيني، السوق  إلى دخولها منع خالل من الفلسطيني
 

 االجتماعر العامل :  
 والتقاليد العادات إلى ذلك ويرجع ،األرض من كبيرة مساحة على العمران انتشار يالح 

 شقق في أخرى  أسر مع السكن تقبل وال منفردة والسكن بالخصوصية التمتع تفضل التي سرلأل
 أن تفضل األسر من كثيراً  أن لوح  حيث غزة محافظات في شائع هو لما خالفاً وذلك  سكنية
 واحدة. عمارة في مجتمعين أبنائها يسكن
 

 :    الع امل ال  ا  
 م1967 عام الغربية الضفة في اإلسرائيلية ناتالمستوط بإقامة اإلسرائيلي االحتالل بدأ

 الضفة شهدت الماضي القرن  من الثمانينات سنوات في ولكن المستوطنات بناء في واستمر
: وهي قطاعات عدة في اإلسرائيلية المستعمرات تنتشر ،المستوطنات بناء في كبيرة طفرة الغربية

 (27 : 2014 ،2145المرجعي الرقم ،ج.م.إ.ف)
 في تتمثل القطاعذلك  في الفلسطينيين السكان على األساسية التأثيرات إن : لشرقيا القطاع -

ذلك  يضمحيث  والحضري. خاص( بشكل الزراعي) االقتصادي التطوير فرص من الحد
ذلك  في المستعمرين عدد بلغ .2014 العام نهاية بيانات حسب مستعمرة 28 القطاع
 الغربية. الضفة في المستعمرين مجموع من %1.1 يمثلون  ،مستعمراً  6،397 القطاع

 بالسيطرة تتمثل القطاعذلك  في المستعمرات إقامة من ةالرئيس األهداف إن : الجبلي القطاع -
 الغربية الضفة في الفلسطينية المدن أهم يربا الذي الرئيسي المواصالت شريان على

 بالقرب الفلسطيني بناءال تمنع استعمارية تكتالت إقامة خالل من ،(60 رقم طريق) ببعضها
 المدن تطويق إلى إضافة ،حديه على الفلسطيني العمراني التواصل ومنع ،الطريقذلك  من

 نهاية بيانات حسب مستعمرة 32 القطاعذلك  ويضم ،العمراني توسعها ومنع الفلسطينية
 من %8.6 يمثلون  ،مستعمراً  51،691 القطاعذلك  في المستعمرين عدد بلغ .2014 العام
 الغربية. الضفة في المستعمرين جموعم
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 تتمثل القطاعذلك  في المستعمرات إقامة من ةالرئيس األهداف إن : الغربية التالل قطاع -
سرائيل فلسطين بين يفصل سياسياً  حداً  يعتبر الذي األخضر الخا بمحو  تواصل وخلق ،وا 

 التجمعات بين لعمرانيا التواصل ومنع ،إسرائيل في ةالرئيس والمدن المستعمرات بين عمراني
 بلغ .2014 العام نهاية بيانات حسب مستعمرة 53 الغربية التالل قطاع ضم ،الفلسطينية

 مجموع من %30.5 يمثلون  ،مستعمراً  182،899 القطاعتلك  في المستعمرين عدد
 الغربية. الضفة في المستعمرين

 

 (28) ج  ل
 ال اب   الضف  ار الم اال      الم تعماا  ت  يع

 المجم ع الخويل ل ا بي  الق س هللا ااا أاي ا  وفي  اابوس قوقيو   ط لكا ط  اس جايا الم اال 
 عدد

 المستوطنات
 اإلسرائيلية

6 7 3 8 12 13 17 28 28 13 20 160 

 (65 : 2014 ،2145المرجعي الرقم ،ج.م.إ.ف) : المصدر
 

 (29) ج  ل
 ال اب    الضف ار الم اال      اال ت طاا   البنا ت  يع

 المجم ع الخويل ل ا بي  الق س هللا ااا أاي ا  وفي  اابوس قوقيو   ط لكا ط  اس جايا الم اال 
 البؤر عدد

 251 40 32 27 31 21 26 36 22 4 5 7 االستيطانية

 م.2010 الدولة، وزارة واالستيطان، الجدار لشؤون  المعلومات مركز : المصدر
 

 (31) ج  ل
 ال اب   الضف  ار الم اال      األخاى   ت طاا  اال الم اقع ت  يع

 المجم ع هللا ااا أاي ا  وفي  اابوس ط لكاا الم اال 
 22 1 15 4 1 1 آخري  مواقع
 م.2010 الدولة، وزارة واالستيطان، الجدار لشؤون  المعلومات مركز : المصدر

 

 التثثأثير فثثي ردو  لثثه كثثان حجمهثثا ولثثيس المسثثتوطنة موقثثع فثثإن المسثثتوطنات أثثثر عثثن أمثثا
 أوصالها. وتقطيع الغربية الضفة في للمدن العمرانية الخارطة على

 -: (9ص : م2008 )فريجات، ذكر ما على عالوة االستيطان نتائج أهم من
 واإلغثثثالق اليثثد ووضثثع المصثثادرة طريثثق عثثن الفلسثثثطينية األراضثثي مثثن واسثثعة أجثثزاء فقثثدان -

 البناء. وتقييد
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 المستوطنات. بين تقع واسعة أرض وعزل ومحاصرتها المدن نبي العمراني التواصل من الحد -
 المحافظثثثة أجثثزاء وتفصثثل بثثثبعض بعضثثها المسثثتوطنات تصثثل التثثثي االلتفافيثثة الطثثرق  إنشثثاء -

 .!منها االقتراب أو الطرق  تلك استخداممن  الفلسطينيينمع حرمان  ،بعض عن بعضها
 ثثالث إلثى الغربية الضفة سمتق م1993 عام في االنتقالية أوسلو اتفاقية نتيجة نهأ اكم

 -: (2007 أريج، -التطبيقية األبحاث )معهد مناطق
 مثن %17.8 نسبته ما وتغطي ،الكاملة الفلسطينية السيطرة تحت منطقة وهي : أ() ماطق  -1

 مثن %46.6 حثوالي المنطقثةتلثك  فثي يعيشثون  الثذين السثكان ونسثبة الغربيثة الضثفة مساحة
  السكان. مجمل

 اإلسثرائيلية السثيطرة تحثت ولكثن الفلسثطينية المدنيثة اإلدارة تحثت منطقثة وهي :  () ماطق  -2
 مجمثثثل مثثثن %37 حثثثوالي وتضثثثم الغربيثثثة الضثثثفة مسثثثاحة مثثثن %18.3 وتشثثثكل ،العسثثثكرية
 الضفة. سكان

 مسثثاحة مثثن %61.5 وتشثكل ،الكاملثثة اإلسثثرائيلية السثيطرة تحثثت منطقثثة هثي : ج() ماطقةة  -3
 السثكان. مجمثل مثن %1.3 هثو فيهثا يعيشثون  الثذين السثكان نسثبة إن حيث ،الغربية الضفة

  الغربية. الضفة مساحة مجمل من %3 تشكل والتي الطبيعية المحميات إلى باإلضافة
 أن (A.B.C) منثثاطق إلثثى الغربيثثة الضثثفة فثثي المنثثاطق لتصثثني  األولثثي التحليثثل يؤكثثد

 دراسثة فثي والثتمعن الخارطثة إلثي الرجثوع عنثدف ،االسثتيطان سياسثة باألسثاس يخثدم التصني  هذا
 الغربيثثة الضثثفة مثثن المنثثاطق تلثثك وهثثي -أوسثثلو اتفاقيثثة تصثثني  حسثثب (C) المصثثنفة المنثثاطق
 حيث ،الغربية الضفة من العظمي الغالبية تحتل أنها يتبن ،الكاملة اإلسرائيلية للسيطرة الخاضعة

  ة.الغربي الضفة مساحة إجمالي من %61.1 نسبته ما أي ،2كم 3452.3 مساحتها بلغت
 يؤكثثد ممثثا ((C المنثثاطق فثثي تتواجثثد ومحيطهثثا المسثثتوطنات جميثثع أن أيضثثاً  ويتبثثين كمثثا

 فثي والمسثتوطنين االسثتيطان تواجثد تعزيثز نحثو تتجثه البعيد المدى على إسرائيل سياسة أن على
 ومنثثثع الغربيثثثة الضثثثفة أراضثثثي مثثثن العظمثثثى بالغالبيثثثة الثثثتحكم خثثثالل مثثثن وذلثثثك ،الغربيثثثة الضثثثفة

 فثي الفلسثطينية التجمعثات يخثص وفيمثا ،العمرانثي والتوسثع البنثاء فثي اسثتغاللها نمث الفلسطينيين
 منثاطق مسثاحة تبلثغ إذ ،األقلية تشكل التي هي أوسلو اتفاقية تصني  حسب (B)و( A) مناطق

A الغربية. الضفة من %21.2 نسبته ما أي 2كم 999.9 حوالي 
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 (51) شكل

 ال اب  ( )الضف  أ و  اتفاق  
 .م2011 الفلسطيني، المعلومات مركز : المصدر

 

 غير األرض ومساحة األرض على اإلسرائيلية القيود االعتبار بعين األخذ يجب لذا
 على االنتباا يجب ،السكانية الكثافة حساب فعند ،عليها والسيطرة إدارتها للفلسطينيين المسموح

 اإلسرائيلية طرةالسي تحت أراضي هي الغربية الضفة مساحة مجمل من %60 حوالي أن
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 إسرائيلية بتراخيص إال ،عليها البناء الفلسطينيين للمالكين مسموح غير أراضي تعتبر وبالتالي
 وفي 2نسمة/كم1135 إلى تصل (A) مناطق في السكانية الكثافة فإن المقارنة عند ،معقدة
 إلى لتص (C) مناطق في السكانية الكثافة أن حين في 2نسمة/كم 874 إلى تصل (B) مناطق
 الكثافة أضعاف عشرة إلى تصل (A) مناطق في السكانية الكثافة أن أي ،2نسمة/كم 115

 (.C) مناطق في السكانية
  الع امل الطب ع   : -

تعتبر العوامل الطبيعية إحدى العوامل الهامة المؤثرة فثي االسثتخدام السثكني وخصثائص 
 جيولوجي والمناخ.المسكن، من حيث الموضع والعامل الطبوغرافي والتركيب ال

 الضفة في العمرانية المراكز لمجمل العمراني االمتداد على الطبوغرافي الوضع أثر وقد
 اتخذت العمرانية المراكز إنحيث و  ألخرى  منطقة من المكان خصائص تفاوتت حيث ،الغربية
 وروافدها. وممراتها األودية بجانب موضعا لنفسها

 

 :  الائ   الم ا ار ا  كاا مشكو  -خام ا  
 من ةدول أي تتمكن لم متطلبات وهي ،العصرية الحياة متطلبات من اإلسكان يعتبر

 المتزايد الطلب بسبب تفاقماً  المشاكل أكثر منهي و  ،لها قاطع لحل الوصولمن  العالم دول
 للشعوب واالقتصادي االجتماعي التطور مع تتحرك متحركة مشكله واإلسكان ،السكان من عليه
 المعيشية متطلباته لمواجهة ولكن السكانية الوحدات من المجتمع احتياجات لسد فقا ليس

 السكنية المباني يشمل الذي ،السكني االستخدام بين والتوازن  ،(4ص : م2010 )كساب، المتغيرة
 أن يجب السكني المبنى أن العلم مع ،وكفاءتها توفرها مدى حيث من األخرى  واالستخدامات

  المختلفة. للخدمات وموازٍ  لمماث تخطيا يصاحبه
 في الالجئين بقاء مشكلة في تكمن حيث ،أخرى  خصوصية الفلسطينية األراضي وفي

 التي األصلية ديارهم إلى عودتهم االحتالل ورفض ،م1948 عام منذ المؤقتة وجودهم أماكن
 .(292ص : م2003 )صالحة، الخطيرة االستيطانية فلسفتهم على بناءً  منها هجروا

  : ال كاا   المشكو  حم م -1
 للمشكلة مالمح هناك بأن جلياً  يتضح الجانب هذا تناولت التي الدراسات خالل من
 واجتماعياً  اقتصاديا المتاحة الموارد على الضغا زيادة خالل من ظاهرة بدأت التي السكانية
 الموارد تنزافواس التنمية حركة إعاقة على يعمل والذي المتزايد السكاني النمو خالل من وصحياً 
 المجتمع. في الفقر مؤشر وارتفاع البطالة معدالت وزيادة المتاحة
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 يعانون  ةالرئيس المدن في السكان أن تؤكد التي المؤشرات من العديد توفر المالح  ومن
 -: منها إيجاز في المؤشراتتلك  أهم استعراض السياق هذا في المفيد ومن ،اإلسكان مشكلة من
 تبين ،المدنتلك  في السكاني الهرم تركيب وطبيعة السكاني النمو وناتمك دراسة خالل من 

 المساكن من المزيد توفر استمرار يتطلبمما  ،وفتي شاب مجتمع فيها المقيم المجتمع أن
 والخدمات. والمرافق

 مشكلة من تعاني ،مسكناً  تستأجر التي األسر كل أن يعتبرون  ال المخططين أن من بالرغم 
 المستأجرة األسر معظم ألن ،األسر جميع لدى مقبوال يكون  ال قد الرأي هذا فان ،سكن
  .(66ص : م2011 )جاسر، بها مستقال خاصاً  مسكناً  امتالك في ترغب

 منها القديم وخاصة ،وتنظيم هيكلية إعادة إلى بحاجة المتوفرة المساكن من العديد نأ، 
 واحدة. غرفة نم المكونة والمساكن العشوائية المناطق الى باإلضافة

 جدول انظر) %34.6 الشعبية( المساكن) الدار تشكل فيما ،%70.4 السكنية الشقة تشكل 
 سكان من المطلوب لذا ،المدن في السائدة هي الرأسي االمتداد ظاهرة أن يؤكد مامما  (16

 أكبر فرصة يعطي الرأسي االمتداد نأل ؛رأسياً  وليس فقياً أ االمتداد الغربية الضفة
  الغربية. الضفة في الفارغة األراضي على السيطرة اإلسرائيلية عمراتللمست

 
  : ال كا   المشكو  أ  ا  -2

 ،الغربية الضفة في ةالرئيس المدن في سكنية مشكلة وجود على السابقة المؤشرات تؤكد
 -: يلي بما اإلسكان مشكلة إلى أدت التي العوامل إجمال ويمكن ،الفلسطينية المحافظات كبقية

 م.1967 م،1948 عام حرب خالل فلسطين سكان من كبيرة ألعداد اإلجباري  لتهجيرا 
 أدىمما  جديدة، عائالت لتكوين بعضها عن وانفصالها األسر عدد وازدياد االجتماعي التطور 

 مستقل. مسكن امتالك في الحقيقة الرغبة مع المسكن، على الطلب زيادة إلى
 السكان. عدد في المتزايد موالن مقابل السكنية الوحدات في النقص  
 يفسر والذي الحضرية المناطق إلى السيما السكانية، التجمعات بين فيما الداخلي االنتقال 

 السكاني. والطرد الجذب بعوامل
 المشاكل في الرئيسي السبب هي الفلسطيني، الشعب يعيشها التي السياسية الظروف 

 هذا عن األول المسئول هو اإلسرائيلي فاالحتالل منها، جزءاً  اإلسكان يعتبر والتي االجتماعية
 والضم، العزل جدار وبناء القسري، والتهجير األراضي، ومصادرة االستيطان، حيث المشكلة،
  البناء. حركة تعيق التي العسكرية والقيود
 



141 

 -: يور ما ال كا مشكو  ما التخفيف ار ت ها التر الت ص ا  أها  ما
 الفلسطينية والسيادة ،السياسي االستقالل بعيداً  أبعادها بكل اإلسكان مشكلة حل يمكن ال 

 الفلسطينية. األراضي على الكاملة
 اإلسكان مشكلة لمواجهة ؛وطنية ومخططات برامج تنفيذ. 
 مسكن من للسكان األساسية االحتياجات توفير أساس على الشاملة العمرانية بالتنمية، 

 ،علمية أسس على وقائم متوازٍ  بشكل تياجاتاالحتلك  تتوفر أن على ،ومرافق ،وخدمات
 ،واالجتماعية ،االقتصادية العوامل تراعي أن وعلى ،الدولية والمعايير تتفق سليم وتخطيا
 لدى اإلمكانيات توفر لعدم ًا؛وغربي اً وعربي اً دولي اً دعم يتطلبوذلك  ،والجغرافية والسياسة
 للمناطق األولوية إعطاء مع ،الحتاللا جراء من التاريخي الظلم بسبب ،الفلسطيني الشعب
 .(67ص : م2011 )جاسر، اإلسكان مشكلة من أكثر تعاني التي
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 -: الخاتم 
 بلغت إذ ،الدراسة منطقة في المختلفة السكن أنما  بين األولى المرتبة في الشقة تأتي 

  أنما من %34.6 فنسبة "الدار" الشعبي المسكن أما ،السكن أنما  من %70.4 نسبتها
 ويبقى ،السكنية الوحدات من %97.7 نحو معا النمطين هذين فإن هذا وعلى ،السكن
 .األخرى  لألنما  3.3%

 الصادرة الرخص عدد من األكبر النصيب على استحوذت قد (2م200-499) المساحة فئة 
 من األكبر العدد على استحوذت أيضاً  المساحة من الفئةتلك  أن كما ،2013 عام في

 صغيرة السكنية الوحدات نحو السكان توجه ذلك ويفسر ،السكنية لوحداتا عدد مجموع
 المحدود. الدخل ذوي  وخاصة األسرة دخل مستوي  ذلك يناسب وربما ،نسبياً  المساحة

 المعماري  الطراز ذلك في السبب %34.06 االسمنت كانت بناء لمادة استخدام نسبة أعلى 
 الفلسطينية. المدن في الحديث

 نسب االسمنت وحجر المسلح االسمنت شكل بينما ،%22.6 بنسبة النظي  الحجر يليها 
 %.15 من أكثر متقاربة

 أن ،الواحدة الغرفة في أفراد 5-4من يقيمون  المدن سكان نسبة من الكبرى  األغلبية كانت 
 باستثناء المحافظات كل في أفراد3 فيها االفراد عدد تجاوز الواحد الغرفة ذات المساكن
 الغرفة نصيب من فكان فأكثر غرف 6 على تحتوي  مساكن هناك ،أفراد 4 بلغ التي أريحا 

 والخليل. ،طوباس في كما أفراد 7
 وبيت ونابلس قلقيلية وهي صحي صرف شبكة على فوق  فما %90 بنسبة تعتمد مدن هناك 

 االمتصاصية. الحفر نسبة فيها تقل وبالتالي لحم،
 82 %،85.7 التوالي على امفيه الصرف بكةش نسبة فبلغت والخليل البيرةمدينتا  ماأ،% 

 البيرة. في %12.3و %17 الخليل في نسبتها فكانت االمتصاصية الحفر ماأ
 االمتصاصية الحفر على تعتمد االخر ونص  صرف شبكة نصفها سلفيت مدينة. 
 صرف شبكة بها وجدت وال االمتصاصية الحفر على %95.9 بنسبة تعتمد طوباس مدينة 

 صحي.
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 التمهي :
 عن بعيداً  طويلة، لفترة الحضرية التنمية عملية بمهام والقيام الحضري  التخطيا مفهوم ظل

 ازدياد إلي أدي مما ؛النامية الدول في التخطيا عملية عن المسئولة الجهات معظم أنظار
 مستمر بشكل بالتراكم بدأت والتي الدول، تلك لمدن السليم غير التخطيا عن الناتجة المشكالت

 حتى المدن تخطيا أو الحضري  التخطيا عملية كانت .تجاوزها يمكن ال لدرجة وصلت أن إلي
 التي ةالرئيس المخططات إعداد خالل من الحضرية، للخطا وضع عن عبارة العشرين، القرن  أواخر
 للبنية ةرئيس كأفكار تالتصوراتلك  إعداد وتم الحضري، التصميم من الظاهرية النواحي على تركز

 له ليس للمدن الهيكلي التكوين أن حينئذ اإلدراك يتم لم العامة. المرافق بشبكات مدعومة األساسية
 أجل من باستمرار، متغيرة بحاالت تمر التي الحية بالكائنات تكون  ما أشبه فهو محددة، نهائية حالة
 جاهزة خريطة عن عبارة وليست ،المستجدة والظروف المتطلبات حسب ومحتواها هيكلها ضبا

  .(2ص :2013 ،)الديراوي  للتطبيق
 استخدامات بتحديد يعنى علمي أداة هي عام بشكل للمدن الهيكلية المخططات

 السكاني النمو تراعي ،المخططين قبل من معينة رؤية وفق معينة زمنية لفترة األراضي
 السكان إمداد من المدن كالتمش حل على وتعمل ،والمجتمع السكان وحاجات واالقتصادي
 المساحاتو  البنائي الغطاء على المحافظة في المدنتلك  قدرة وعدم الحضرية بالخدمات
 السيئ البعد وأخذ المتاحة بالموارد ومقارنته السكاني النمو دراسة بعد الحلول ووضع ،الخضراء

 النمو ذات المبانيو  التاريخية المباني على الحفاظ مع االعتبار بعين تنموي  مشروع الى
 والقوانين التشريعات خالل من والتراث البيئة يستخدم مميز عمراني نما واتخاذ المميز العمراني
 األراضي. الستخدام والضوابا واألنظمة

 
  : التخط ط مفه ا

 يوجد ال بأنه واألبحاث الدراساتتلك  واتسمت التخطيا عن الدراسات من كثير تحدثت
 الباحثون  اختل  وقد ،للتخطيا المتعددة التعريفات خالل من يتضحك وذل عليه متفق تعري 
 ومنهم المعمارية الخلفية ذوو فمنهم العلمي وتخصصه خلفيته حسب كل التخطيا تعري  في
 يهدف علمي أسلوب التخطيا ،الهندسية أو االجتماعية أو القانونية أو االقتصادية الخلفية ذوو
 ،المؤسسة أو المدينة أو اإلقليم أو الدولة في المتوفرة واإلمكانيات الموارد أنواع جميع دراسة إلي

 العلمية بالدراسة وثيقاً  األوضاع وتحسين ،األهداف تحقيق في المواردتلك  استخدام كيفية وتحديد
 ،المتوفرة والطبيعية االقتصادية لذو ارتباطاً  التخطيا عملية ترتبا البشرية للموارد والعميقة الجادة
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 والصور ،استغاللها أو مكانات عليها الحصول وكيفية ،توزيعها وأنما  ،كفايتها مدى فةومعر 
 إليها يسعى التي واآلمال لألهداف ذلك تحقيق ومدى ،استغاللها أساسها على يمكن التي

 من قدر أكبر محققاً  الدراسة هذا بعد الموارد استغالل يكون  أن على ،المؤسسة أو المجتمع
 )عبد التنميةفي  اً كبير  ومساعداً  ،القومي الدخل من لمزيد قدر تحقيق على اً ومضيف ،اإلنتاج
 األرض سكان عدد وازداد أفضل هو ما إلي الحياة تطورت الزمن بمرور ،(20: 2005 الهادي،

 معظم إلقامة المناسب المكان المدن كانتف ،ما يناسب هذا التطور إلي الحاجة فأصبحت
 .لهم المختلفةالضرورية  الخدمات توفيرحيث  السكان

 ما ماها تعايفا  ع   له  ضع  ،ال ضاي  لوتخط ط ال ا ع المفه ا هذا ما  ااط قا  
 -: يور
 قرارات التخاذ المسئولة الجهات تتبعها التي االستراتيجيات من مجموعة أو استراتيجية هو -

 والخدمات لألنشطة يتاح بحيث ،المدينة في العمران وتوسع نمو وضبا وتوجيه لتنمية
  .فائدة أكبر وللسكان جغرافي توزيع أفضل الحضرية

 تتجاوز واقتصادية اجتماعية أهداف خالل من يتحقق والذي الحضرية المناطق نمو توجيه -
 خالل من ذلك ويتم ،الحضرية البيئة طبيعة أو الحضرية األرض االستعماالت العام المظهر
 والتنبؤ. والتحليل المسح في خاصة ساليبأ تطبيق إلي يحتاجحيث إنه  ،حكومية فعاليات

 مدن لقيام المالئمة المناطق تحديد خالل من المدينة وحجم لشكل المستقبلية الصورة رسم -
 والعناصر يتالءم وبما أفقياً  أو عمودياً  لنموها األمثل واألسلوب ،القائمة المدن وتوسع جديدة

 الحالية المدن مشكالت ومعالجة ،اسيةوالسي واالقتصادية االجتماعية والمتغيرات الطبيعية
 الخرائا رسوم خالل من ذلك ويتم ،القائمة األرض استعماالت في تغيير عليها يترتب والتي

 .(3ص : 2013 ،)الديراوي  الالزمة والتصاميم
 علم أنه على الحضري، التخطيا إلي البعض ينظر ؛السابقة التعريفات تلك خالل ومن

 المدينة نمو توجيه أجل من ؛وهندسية واقتصادية واجتماعية طبيعية ات،متغير  عدة بين يجمع واسع
 واآلمنة. الصحية الضرورية الحياة متطلبات لهم ويوفر سكانها، يخدم بما مشكالتها ومعالجة

 األبعاد ومتعددة متشعبة عملية الحضرية التنمية أو الحضري  التخطيا عملية أصبحت
 جوانب كافة لتشمل بجذورها تمتد فهي ،ومتنوعة كبيرة وأهداف غايات ذات استراتيجية تمثل
 ،واقتصادية واجتماعية عمرانية وأوضاع وأساليب ،وسلوك وعادات قيم من يميزها ما بكل الحياة
 بهم والوصول للسكان المختلفة المتطلبات تحقيق إلي يهدف ،وتقني علمي وتقدم سياسية ونظم
  .أفضل وضع إلي
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 : التخط ط أه اف
)الزوكة،  ةالمذكور  األهداف من أكثر أو التالية األهداف أحد تحقيق إلي لتخطياا يهدف

1997 :55) :- 
  بأنواعها. والمنتجات الخدمات من األساسية حاجياتها من للدولة الذاتي االكتفاء درجة زيادة -
 ناحية من الخدمات ومستوى  ونوعيته اإلنتاج كمية بين التوازن  من نوع إيجاد على العمل -

  .أخرى  ناحية من المعيشة مستوى  وارتفاع االستهالك وحجم السكانية الزيادة ينوب
 كل مع يتالءم بما اإلنتاج قطاعات على األقاليم على المختلفة للمشروعات العادل التوزيع -

  .لألقاليم متكافئ الغير للنمو تجنباً  وامكاناته حاجته حسب إقليم
 إدارة مع القائمة الحاجات تشبع التي الحلول واختيار مستدامة وخيارات حلول عن البحث -

  المجتمع. تنمية عملية وتوجيه
 أولية موارد:  من المختلفة اإلنتاج عناصر استخدام في اإلسراف من اإلمكان بقدر اإلقالل -

 اإلنتاج تكالي  تنخفض حتى ...، أوالمال رأس من أو محركة قوى  أو عاملة قوى  أو
  المعيشية مستويات وترتفع االدخار، يزيد وبالتالي ؛توالخدما السلعة أسعار فتنخفض

 أا اع التخط ط :
 (32: 1994)حيدر،  أشهاها أا اع ع   إلر التخط ط ياق ا

 األشياء ومكان ومحيطها الطبيعة دراسة ويتناول( (Physical Plan المكاني التخطيا -1
 .وارتباطاتها ومواقعها

 والسلوك والقيم والمجتمع الناس دراسة ويتناول (Social Plan) االجتماعي التخطيا -2
 المجتمع. لتنمية االجتماعية والعالقات

 نتاج التي والسلع البضائع دراسة تناول حيث (Economic Plan) االقتصادي التخطيا  -3
  غيرها أو واستثمارات تعامل فيها يحدث والسياحة والتجارة كالزارعة االقتصادية للتنمية

 -:  كو  اله المخططا    ل مفاه ا
 : العاا التخط ط -1

 ،العمراني التخطيا مراحل من األولي المرحلة بمثابة للمدينة العام التخطيا يعتبر
 االستعماالت موضحة العمرانية التنمية عمليات توجه التي العريضة الخطو  رسم به ويقصد
 من هاوغير  وخدمات وترفيهي وسياحي وصناعي وتجاري  سكني استعمال من لألراضي الرئيسية

 على الحفاظ مع السكان احتياجات وتلبي المدينة طبيعة مع لتتفق ،األخرى  االستعماالت
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 العامة الخدمات لمواقع كافية مساحات وتوفير ،آمنة صحية سكنية بيئة لتوفير الجمالية النواحي
 .اإلقليمي التخطيا إطار في وذلك الطبيعية العناصر كل ويراعي

 للسياسة الرسمية العبارات عن عبارة أنه على (Rodgers) األمريكي المخطا عرفه وقد
 المتحدة الواليات في للمدينة العام التخطيا ويسمى الطبيعية، التنمية عمليات توجه التي العامة
 General Plan– Master Plan Comprehensive–) واحد، معنى على كلها تدل تسميات بثالث
Plan)، فيسمى بريطانيا في أما (Structural Plan) (25ص : 2000 ،الطعاني.) 

 

 -:(50: 1994)حيدر،  اله كور المخطط -2
 بعين تؤخذ وتتأثر، تؤثر وغيرها وبيئية وعمرانية واقتصادية اجتماعية أنظمة عن التعبير هو -

 وتنظيم المختلفة وأنشطتهم السكان توزيع:  مثل التخطيا برنامج وضع عن االعتبار
 المحلي والتخطيا اإلقليمي التخطيا بين الوصل حلقة ويمثل بينهما فيما العالقات

 االقتصادية واألنشطة والسكان األراضي استعماالت لتوزيع المستقبلي التصور عن عبارة هو -
 العمراني التجمع أو للمدينة والمرافق والطرق 

 إعادة أو لتطوير سنة (15-10) من الطويل المدى على قانوني إطار هو الهيكلي المخطا -
 التوزيع وتعميم األراضي استخدام وأنما  المستقبلية التنمية لتعري  يستخدم األراضي ةتنمي

 المحميات أراضي:  ويشمل المواصالت بشبكة ةالرئيس والطرق  التحتية للبنية األساسي
 التنمية وتوجيه إلدارة مستقبلية اتجاهات وأي الحفاظ ومناطق

 وجعلها منها الطبيعية البيئة ترسيم بغرض ؛لمدنا في التنمية عملية لتوجيه أساسية وسيلة هو -
 المنفعة تحقيق بهدف ؛لألراضي المختلفة االستخدامات بين العالقة وبتنظيم وصحية نظيفة
 .االقتصادية القاعدة وتوسيع التنمية في االستخدامات المعلومات وتوفير للسكان العامة

 والصناعية التجارية واقعالم وتحديد صحية سكنية بيئة توفير إلى يهدف مخطا هو -
 الخدمات توفير إلى إضافة حضارية مواصالت ووسائل طرق  شبكة وتوفير والزراعية
 .العامة والمرافق

 -: التال   ال ضاي  لومااطق ه كو   مخططا  عم ما يا  ر
 .السريع الحضري  النمو ذات المدن -1
 في الديناميكي لتغيرل ا نظر ؛والتجديد التطوير إلعادة تخضع التي الحضرية المجمعات -2

 .العمل وفرص االقتصادي النمو
  .الحضرية المجمعات أو الجديدة المدن -3
 .الوقت مرور مع مراحل على يكون  التطوير نإ حيث المدن من قطاعات أو أجزاء -4
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 االستعماالت ذات المخططات أو واالتصاالت الكبرى  بالصناعات التأثر المتصلة المناطق -5
 الداخلية. الموانئ الدولي، المطار موقع من قريبةال المناطق:  مثل األخرى 

 من القريبة المناطق ذلك في بما والتطوير الكبرى  السياحية للمشاريع المقترحة المناطق -6
  التراثية المواقع

 
 :(2014)وزارة التخطيا،  اله كور المخطط أه اف

 لتنمية عادة خطياالتذلك  يوجه حيث والتنفيذ التخطيا هو الهيكلي للمخطا الرئيسي الهدف -
 سكانا  و  سكان إلعدادا الالزمة للدارسات شامالً  فيه المرغوب االتجاا في وتغيرا المجتمع
 وتحديد عامة، وخدمات ونقل واتصاالت ومواصالت اقتصادية وأنشطة طبيعية ومصادر
 المدن ةءكفا ةدلزيا المطلوبة الخدمات قطاع وتحسين والتجديد، التطوير إعادة أماكن

  .المعيشة ظروف وتحسين
 المياا، وكمية نوعية لضمان ؛خاصة ضوابا إلى تحتاج والتي الحساسة المناطق تحديد -

 والخدمات الموارد استخدام ةءكفا لتحسين والثقافية التراثية أو الطبيعية المواقع وحماية
  .المستقبل أجيال وحماية

 تلبيل أمنها لضمان ؛األخرى  تواالستعماال للسكنوالقابلة  حاليا المستخدمة المناطق تحديد -
 الواسعة المناطق وخاصة الزمن مرور مع بالتطوير الخاصة المراحل ترتيبمع  الطلب،
 لتلك  المدى طويلة التطويرية المقترحات وحماية الحالية التنمية على اآلثار لتقليل ؛لتطويرها
 القائمة لمناطقا بين والمتوافقة المترتبة التطوير وأشكال أنما  ضمانمع  المناطق،
 والمرافق للموارد األكفأ االستخدام يجعل الجديد التطوير أن لسبب والتنمية للتطوير والمقترحة
 المتصلة. النزاعات لتجنب والخدمات

 ذات األراضي قطاع عبر الخدمات من وغيرها التحتية البنية لتوفير مرتب نهج توفير -
 للموارد األمثل االستخدام يجعل الذي الجديد التطوير تسهيل بسبب المختلفة الملكيات
 والمتضررين والجمهور، للمطورين، التأكد من أعلى مستوى  توفير ، معوالخدمات والمرافق

 بسبب والتجديد النمو لزيادة المخصصة المساحات في به المسموح بالتطوير يتعلق فيما
  العامة المصلحة أجل من لخطة وفقا التطوير تعزيز
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  : التالر      أا يا  ر وراله ك المخطط
 عن فضالً  المحددة المناطقفي  سيتمثلوذلك  والمستقبل الحاضر في ةالرئيس االستخدامات -

 التطوير باسم تعرف ما وكثيراً  فيها للمناطق محدد تقسيم اقتراح يتم لم التي االراضي تحديد
 (.27ص : 2013 ،اوي )الدير  خاصة لضوابا وتخضع المحددة األهمية ذات والمناطق المستقبلي

 ذلك كل ،والكهرباء الصحي والصرف والمياا الطرق  ذلك في بما التحتية، البنية فروع كل -
 مستويات لدعم كافية كانت إذا ما لمعرفة ؛ةالرئيس النظم من كافية تفاصيل يقدم أن ينبغي

 اتمامه وكيفية الرئيسية، العام النقل ومصطلحات التطور، كثافة هي أو المقترحة التطوير
 .الخطة تغطيها التي التطوير مراحل خالل

 فروع من وغيرها الطرق  في االستثمار المثال سبيل على الخطة لتحقيق االستثمار مقترحات -
 .السكنية المناطق وتطوير القديمة الصناعية المناطق تنظي  أو التحتية البنية

 سنواتالثالث  لمدة تطويرال ميزانية وتخصيص المطلوبة، لالستثمارات األولية الميزانية -
 .(28ص : 2013 ،)الديراوي  العام القطاع استثمارات لتوحيد األولى

 

 : اله كور المخطط مك اا 
 أحياناً  إليه يشار الذي األراضي تقسيم وخطا وخرائا تقرير من يتكون  الهيكلي المخطا

 للخطة فاصيلوت وتحليل ،الخطة مبررات التقرير وسيغطى ،والتطوير التنمية خطا في كما
  والمرصودة المعدة والمقترحات التمويل وخطا ،المقترحة

 

 : ال اب   الضف  ار الم ا لش ك  اله كور المخطط     األااضر ا تعماال 
 في ةالرئيس للمدن الهيكلية المخططات في األرضي استعمال خرائا تحليل خالل من

  : (1)إلى اأَلراضي استعماالت تقسيم يمكن الغربية الضفة
 : ال كا   األغااض -أ ال  

 السكنية الوظيفة وتعتبر ،عليها والسيطرة البيئة مع للتكي  اإلنسان محاولة السكن يعتبر
 في اً كبير  اً دور  تلعب والتي ،األخرى  الحضرية الوظائ  مع تشترك التي األساسية الوظائ  من

 .(121ص : 1985 وصالح، )الهيتي، للمدن الحضري  الحيز مساحة على السيطرة
 قطاعات عدة إلى الغربية الضفة في الرئيسية المدن شبكة في السكنية المناطق تنقسم

 ،52 ،51) شكل انظر : يلي بما القطاعاتتلك  وتتمثل ،له المميزة خصائصه قطاع ولكل
53، 54، 55، 56، 57، 58 ،59) :- 

                                                           

 المدن(.لتلك لعدم توفر مخطا هيكلي جاهز  ؛الخليل والقدس وبيت لحم ن :( )تم استثناء مد1)
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 : أ()  كا -1
 الجزء ويبقى للبناء األرض نم جزءاً  تستغل حيث مميزة أبنية تتضمن التي المنطقة وهي

 متر 1000 للقطعة المساحة من األدنى الحد له حدد )أ( السكن أن ونجد وارتدادات، حدائق األكبر
 م5 تكون  أن فيشتر  االرتدادات أما القطعة، من %36 لألبنية األشغال نسبة تتجاوز أال على مربع
 البناء ارتفاع أما م،30 الشارع على القطعة واجهة طول يقل وأال جانبي، م4و خلفي م5و أمامي

 من مبنية األقل على البناء واجهات إحدى تكون  وأن طوابق، 4 يتعدى وأال م،15 يتجاوز الف
 .الفلسطينية( الوطنية السلطة ،1996 المحلية، للهيئات والتنظيم األبنية نظام قانون  )مشروع األبيض الحجر

َ

ََ(31)َجدول

 2114َعاملَالهيكليَالمخططَحسبَأ()َسكن

     اال تخ اا الم ا   اال تخ اا المخطط
 2اله كور/ا المخطط

     الم يا  م ا  
 2المخطط/ا

 م ا   ما الا   
 المخطط

 18.88 40520301.30 7649294.55 أ سكن أريحا
 32.48 10909097.02 3543590.04 أ سكن البيرة
 25.96 21916198.99 5689296.65 أ سكن جنين
 19.24 14833195.82 2854391.30 أ سكن هللا رام

 41.32 4115211.02 1700241.22 أ سكن سلفيت
 40.96 7361231.84 3015404.46 أ سكن طوباس
 6.08 13811735.22 839683.95 أ سكن طولكرم
 11.53 29461422.84 3396825.18 أ سكن نابلس

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -: (31)جدول  يبين
 وسلفيت طوباس في وخاصة الهيكلي المخطا مساحة من كبيرة مساحة يحتل أ() سكن أن -

 المخطا مساحة من %40 حوالي
 نابلس. في %11.5و طولكرم، في الهيكلي المخطا مساحة من %6 )أ( سكن نسبة تتعدى ال -
 :  ()  كا -2

 من %42 األشغال نسبة اوزتتج أال على ،2م750 هي لسكن حددت مساحة أقل
 الحد يكون  وأن جانبي (م3)و خلفي (م4)و أمامي (م5) فيشتر  االرتدادات أما القطعة، مساحة
 أالف الطوابق عدد أما م،15 البناء ارتفاع يتجاوز وأال ،(م18) القطعة واجهة لطول األدنى
 ،1996 المحلية، للهيئات ظيموالتن األبنية نظام قانون  )مشروع أبيض البناء ولون  طوابق (4) يتعدى
 .الفلسطينية( الوطنية السلطة
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َ(32)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَب()َسكن

     اال تخ اا الم ا   اال تخ اا المخطط
 2اله كور/ا المخطط

 الم يا  م ا  
 2المخطط/ا    

 م ا   ما الا   
 المخطط

 15.76 40520301.30 6386979.76 ب سكن أريحا
 36.05 10909097.02 3932539.40 ب سكن يرةالب

 32.96 21916198.99 7223736.99 ب سكن جنين
 17.15 14833195.82 2544553.09 ب سكن هللا رام

 19.52 4115211.02 803395.23 ب سكن سلفيت
 25.68 7361231.84 1890576.89 ب سكن طوباس
 36.97 13811735.22 5105609.36 ب سكن طولكرم
 6.31 4295509.25 271126.75 ب سكن ةقلقيلي
 33.72 29461422.84 9935820.40 ب سكن نابلس

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 


-:(32)جدولمنيتبين
جناينثام%36البيارةمديناةتليهاا%36.9طولكرممدينةفيب()للسكنمساحةأعلىأن -

32.96.% 
 .%15.76أريحاثم،%6.3قلقيليةمدينةفيب()للسكنمساحةأقل -



 : ج()  كا -3
 حثددت وكثذلك ،2م500 الواحثدة للقطعثة القطاعلذلك  المساحة من األدنى الحد حدد وقد

 تكثون  أن فيشتر  االرتدادات أما للبناء، المستخدمة القطعة من %48 الجزءلذلك  اإلشغال نسبة
 (4) يتعثثثثثدى وأال (م15) البنثثثثاء ارتفثثثثثاع يتجثثثثاوز وأال جثثثثثانبي (م3)و خلفثثثثي (م4)و أمثثثثامي (م4)

 لثثون  طثثالء لثثذلك باإلضثثافة (م15) عثثن تقثثل أال فيجثثب للبنثثاء المعثثدة الواجهثثة طثثول أمثثا طوابثثق،
 .الفلسطينية( الوطنية السلطة ،1996 المحلية، للهيئات والتنظيم األبنية نظام قانون  )مشروع ضيباألب المنزل

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ(33)َجدول

2114ََلعامَالهيكليَالمخططَحسبَ(ج)َكنس

     اال تخ اا الم ا   اال تخ اا المخطط
 2اله كور/ا المخطط

 الم يا  م ا  
 2المخطط/ا    

 م ا   ما الا   
 المخطط

 0.55 40520301.30 222581.97 ج سكن أريحا
 0.58 10909097.02 63562.32 ج سكن البيرة
 10.67 21916198.99 2339049.81 ج سكن جنين
 4.08 14833195.82 605439.60 ج سكن هللا رام

 3.13 4115211.02 128951.34 ج سكن سلفيت
 8.95 7361231.84 658729.01 ج سكن طوباس
 24.77 13811735.22 3420632.74 ج سكن طولكرم
 8.85 29461422.84 2607219.80 ج سكن نابلس
 45.06 4295509.25 1935507.72 ج سكن قلقيلية

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
َ

-:(33)جدولمنيتبين
 .%24.77طولكرمثم،%45.06قلقيليةمدينةفيج()للسكنمساحةأعلىأن -
%.0.58البيرةثم،%0.55أريحامدينةفيج()للسكنمساحةأقل -

 
 : لاو  كا ،شعبر  كا ، ااعر  كا ، ()  كا -4

 مساحة من %52 األشغال نسبة تتجاوز أال على ،2م300 هي )د( لسكن حددت مساحة أقل
 األدنى الحد يكون  وأن جانبي (م3)و خلفي (م3)و أمامي (م3) فيشتر  االرتدادات أما القطعة،
 (5) يتعدى أالف الطوابق عدد أما ،(م18) البناء ارتفاع يتجاوز وأال ،(م15) القطعة واجهة لطول
 الوطنية السلطة ،2011 ،المحلية للهيئات والتنظيم األبنية نظام قانون  مشروع) أبيض البناء ولون  بقطوا

 .الفلسطينية(
 ،م25 الواجهة لطول األدنى والحد ،م1000 للمساحة االدنى فالحد الزراعي السكن أما

 أمامي (م12) فيشتر  االرتدادات أما ،القطعة مساحة من %15 األشغال نسبة تتجاوز أال على
 يتجاوز وأال ،(م15) القطعة واجهة لطول األدنى الحد يكون  وأن جانبي (م10)و خلفي (م10)و

 قانون  مشروع) أبيض البناء ولون طابقين  (2) يتعدى أالف الطوابق عدد أما ،(م8) البناء ارتفاع
 .الفلسطينية( الوطنية السلطة ،2011 ،المحلية للهيئات والتنظيم األبنية نظام
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 لطول األدنى والحد ،2م2500 الشعبي السكن في للمساحة األدنى الحد كان حين يف
 االرتدادات أما ،القطعة مساحة من (%10) األشغال نسبة تتجاوز أال على ،(م30) الواجهة
 القطعة واجهة لطول األدنى الحد يكون  وأن جانبي (م7)و خلفي (م7) أمامي (م12) فيشتر 

 البناء ولون  ( طابقين2) يتعدى أالف الطوابق عدد أما ،(م8) البناء اعارتف يتجاوز وأال ،(م15)
 .الفلسطينية( الوطنية السلطة ،2011 ،المحلية للهيئات والتنظيم األبنية نظام قانون  مشروع) أبيض

 أال على ،(م20) للواجهة االدنى والطول ،م700 الفلل سكن لمساحة األدنى والحد
 (م5)و أمامي (م5) فيشتر  االرتدادات أما ،القطعة مساحة من (%30) األشغال نسبة تتجاوز
 ارتفاع يتجاوز وأال ،(م15) القطعة واجهة لطول األدنى الحد يكون  وأن جانبي (م5)و خلفي
 نظام قانون  مشروع) أبيض البناء ولون  طوابق (3) يتعدى أالف الطوابق عدد أما ،(م12) البناء
 .الفلسطينية( الوطنية السلطة ،2011 ،المحلية للهيئات والتنظيم األبنية

َ

ََ(34)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَسبَالفللَوسكنَ،الشعبيَوالسكنَالزراعيَالسكنَ،د()َسكن

     اال تخ اا الم ا   اال تخ اا المخطط
 2اله كور/ا المخطط

 الم يا  م ا  
 2المخطط/ا    

 ما الا   
 المخطط م ا  

 2.57 13811735.22 355537.26 د سكن طولكرم
 10.11 4295509.25 434361.60 د سكن قلقيلية
 3.61 14833195.82 534871.36 زراعي سكن هللا رام

 3.62 4115211.02 148955.71 زراعي سكن سلفيت
 5.67 4295509.25 243678.56 متصل شعبي سكن قلقيلية
 8.03 14833195.82 1190521.44 فلل سكن هللا رام

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  لبةالطا عدادإ 
 

 -: (34)جدول  من يتبين
مساحنةشكلتقليليهفيوخاصةالمدينة،مركزفيوطولكرم،قلقيليةفييظهر)د(السكن -

 .فقط%2.57طولكرمأماللمدينة،الهيكليالمخططمساحةمن10.11%
مساحةمن%3.6المدينتينفينسبتهوتقاربتيتوسلفهللارامفيظهرالزراعيالسكن -

 الهيكلي.المخطط
 .%5.67بنسبةقلقيليةفيالشعبيالسكن -
حيثأهميةمنالمدينةلهذهلماوخاصة%8.03ونسبتههللارامفيفكانالفللسكنأما -

 الغربية.الضفةفيالفلسطينيةالوزاراتمعظممقاربهايوجد
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 : الق  م  البو   -5
 في تقع التي ،القديمة البلدة في بدأ المدينة في العمران بداية أن على لمؤشراتا تدل

 يفصل ال واحدة بناء ككتلة القديمة البلدة وتظهر ،الجديدة لألحياء العمراني االمتداد مركز
 الضيقة. والشوارع األزقة سوى  الصغيرة االبنية

 بعض وجدت أنه إال لسكنيا لالستخدام القديمة البلدة في الموجودة الوحدات أغلب
 التجارية. األماكن

َ

َ(35)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَالقديمةَالبلدة

     اال تخ اا الم ا   اال تخ اا المخطط
 2اله كور/ا المخطط

 الم يا  م ا  
 2المخطط/ا    

 ما الا   
 المخطط م ا  

 0.32 40520301.30 129609.46 القديمة البلدة منطقة أريحا
 0.27 21916198.99 58766.29 القديمة البلدة منطقة جنين
 0.35 14833195.82 51193.12 القديمة البلدة منطقة هللا رام

 1.78 4115211.02 73194.73 القديمة البلدة منطقة سلفيت
 3.82 7361231.84 281347.90 القديمة البلدة منطقة طوباس
 2.14 13811735.22 295022.36 القديمة البلدة منطقة طولكرم
 1.08 29461422.84 317128.14 القديمة البلدة منطقة نابلس

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -: يبين (35) جدول
حيثالغربيةالضفةمدنفيقديمةبلدةمساحةأكبرتحتلطوباسمدينةفيالقديمةالبلدةأن -

مديناةتليهااثام%،2.14طاولكرممديناةتليهاالهيكلي،المخططمساحةمن%3.82تشكل

 سلفيت.
 هللا.راممدينةثمأريحا،مدينةثم%،0.27جنينمدينةفيتوجدقديمةلبلدةمساحةوأقل -
 قلقيلية.ومدينةالبيرة،مدينةفيقديمةبلدةتوجدال -



 : المخ ما  -6
 االسثتخدام مثن النثوعوذلثك  ،الرئيسثة المثدن حول تظهر ما الغالب في الالجئين مخيمات

  .1948 عام ديارهم من الفلسطينيين من كبير عدد تهجير بمشكلة يرتبا
 
 

َ



156 

َ(36)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَالمخيمات

 المخطط     اال تخ اا الم ا   اال تخ اا المخطط
 2اله كور/ا

 الم يا  م ا  
 2المخطط/ا    

 ما الا   
 المخطط ا  م 

 5.51 40520301.30 2233767.64 مخيمات أريحا
 0.80 10909097.02 86792.12 مخيمات البيرة
 2.65 13811735.22 366102.06 مخيمات جنين
 0.75 21916198.99 164037.85 مخيمات طولكرم
 1.55 29461422.84 457158.71 مخيمات نابلس

 .shapefile المحلي الحكم زارةو  من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -: يوضح (36) جدول
 %.2.65جنينمدينةتليهاثم%،5.51أريحامدينةفيالمخيماتتحتلهامساحةأعلى -
 وقلقيلية.هللاوراموسلفيتطوباسن:لمدالهيكليالمخططضمنمخيماتتوجدال -



 : العام  الم اار ثاا ا  :
 العبادة، دور:  وهي العامة، الخدمات أبنية إقامة راضألغ العامة المباني منطقة تستعمل

 والطفولة األمومة مراكز الصحية، المراكز ،المشافي الجامعات، المجتمع، كليات المعاهد، المدارس،

 والنوادي العجزة وبيوت العامة، والمكتبات والمتح  الحكومية، والمباني العامة والمؤسسات والدوائر
 .(59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51) شكل انظر االجتماعية.

 

َ(37)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَالعامةَالمباني

 2الم ا  /ا اال تخ اا المخطط
 الم يا  م ا  

 2المخطط/ا    
 م ا   ما الا   

 المخطط
 1.32 40520301.30 536328.36 عامة مباني أريحا
 3.78 10909097.02 411994.43 عامة مباني البيرة
 1.73 21916198.99 380130.93 عامة مباني جنين
 3.53 14833195.82 522980.69 عامة مباني هللا رام

 1.30 4115211.02 53616.23 عامة مباني سلفيت
 3.67 7361231.84 269853.34 عامة مباني طوباس
 1.14 13811735.22 157490.04 عامة مباني طولكرم
 3.80 4295509.25 163275.86 عامة مباني قلقيلية
 3.29 29461422.84 968965.75 عامة مباني نابلس

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
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 -: يبين (37) جدول
 ونابلس.هللارامثم%،3.8والبيرةقلقيليةفيالعامةللمبانينسبةأعلىأن -
 وجنين.أريحاووسلفيتلكرمطوفيالعامةللمبانينسبةقلأو -

 
 : التجااي  اال تخ اا -ثالثا  

 ،التجثثاري  المركثثز نحثثو السثثكان جثثذب فثثي تسثثاهم التثثي األساسثثية الوظثثائ  مثثن التجاريثثة الوظيفثثة تعتبثثر
 تحتثل كمثا ،الحضثرية النشثاطات فثي العثاملين مثن عاليثة نسثبة علثى تسثيطر التثي الوظثائ  مثن تعتبثر كما

 االستعمال بها يتميز التي األخرى  السمات ومن ،المدينة في صغيراً  مكانياً  حيزاً  التجارية الوظيفة
 .المدينة قلب في المركزية للمواقع واحتالله احتكارا التجاري 

 التجثاري  االسثتعمال ويتركز السكني، مع التجاري  االستعمال ختلاي الغربية الضفة مدن في
 .(59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51) شكل انظر للبلدة. الرئيس الطريق طول على

 -: يور كما التجااي  اال تخ اا يتا ع
االرتااداداتأماااالقطعااة،مساااحةماان%70األشااغالنساابةتتجاااوزأالشاارططااوليتجاااري -

أالفااالطواباا عااددأمااا،(م23)البناااءارتفااا يتجاااوزوأالجااانبي،(م4)وخلفااي(م4)فيشااترط

الوطنيااةالساالطة،2011المحليااة،للهيئاااتوالتنظاايماألبنيااةامنظااقااانون)مشاارو طواباا (6)يتعاادى

.الفلسطينية(

االرتاداداتأمااالقطعاة،مسااحةمان%42األشاغالنسابةتتجاوزأالشرطالتجاريةالمعارض -

أالفااالطواباا عااددأمااا،(م23)البناااءارتفااا يتجاااوزوأالجااانبي،(م4)وخلفااي(م6)فيشااترط

الوطنيااةالساالطة،2011المحليااة،للهيئاااتوالتنظاايماألبنيااةنظااامقااانونو )مشاارطواباا (6)يتعاادى

.الفلسطينية(

أماااالقطعااة،مساااحةماان%55األشااغالنساابةتتجاااوزأالشاارطالاارئيسالتجاااريالمركااز -

عددأما،(م23)البناءارتفا يتجاوزوأالجانبي،(م6)وأمامي(م10)فيشترطاالرتدادات

،2011المحليااة،للهيئاااتوالتنظاايماألبنيااةنظااامقااانون)مشاارو طواباا (6)عاادىيتأالفااالطواباا 

.الفلسطينية(الوطنيةالسلطة

أماااالقطعااة،مساااحةماان%55األشااغالنساابةتتجاااوزأالشاارطالفرعاايالتجاااريالمركااز -

ددعأما،(م16)البناءارتفا يتجاوزوأالجانبي،(م5)وأمامي(م10)فيشترطاالرتدادات
،2011المحليااة،للهيئاااتوالتنظاايماألبنيااةنظااامقااانون)مشاارو طواباا (5)يتعاادىأالفااالطواباا 

 .الفلسطينية(الوطنيةالسلطة
 فيه.الموجودالمسكناحكامعليهطب تالمحليالتجاري -
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َ(38)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَالتجاريَاالستخدام

 الم يا  م ا   2الم ا  /ا اال تخ اا المخطط
 2المخطط/ا    

 م ا   ما الا   
 المخطط

 0.38 40520301.30 152737.32 طولي تجاري  أريحا
 1.29 10909097.02 140670.03 طولي تجاري  البيرة
 1.32 21916198.99 288358.96 طولي تجاري  جنين
 1.35 14833195.82 200400.71 طولي تجاري  هللا رام

 0.29 4115211.02 11746.41 طولي تجاري  سلفيت
 1.44 7361231.84 106139.51 طولي تجاري  طوباس
 1.71 13811735.22 236486.22 طولي تجاري  طولكرم
 6.72 4295509.25 288814.68 طولي تجاري  قلقيلية
 0.82 29461422.84 242197.91 طولي تجاري  نابلس
 0.03 21916198.99 6529.93 محلي تجاري  جنين
 2.90 14833195.82 430076.65 محلي اري تج هللا رام

 0.20 4115211.02 8343.00 محلي تجاري  سلفيت
 0.69 29461422.84 204106.61 محلي تجاري  نابلس
 2.41 4115211.02 99252.25 رئيسي تجاري  مركز سلفيت
 0.10 13811735.22 13890.81 رئيسي تجاري  مركز طولكرم
 0.74 29461422.84 217664.84 رئيسي تجاري  مركز نابلس
 0.57 14833195.82 84921.69 فرعي تجاري  مركز هللا رام

 5.91 10909097.02 644381.88 تجارية معارض البيرة
 3.20 14833195.82 474265.92 تجارية معارض هللا رام

 1.40 13811735.22 193346.07 تجارية معارض طولكرم
 .shapefile المحلي الحكم ارةوز  من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -: (38) جدول يبين
قلبفيةالرئيس الشوارعلىةالرئيسالفلسطينيةالمدنكلفيموجودالطوليالتجارينأ -

 قلوأالهيكلي،المخططمساحةمن%6.7قلقيليةمدينةفيشغلهامساحةوأكبرالمدنتلك

 %0.29سلفيتفيشغلهامساحة
المدنكلفييوجدالوهو%%،2.9هللارامفيمساحةأكبريشغلالمحليالتجاري -

 ونابلس.وسلفيتوجنينهللارامفيبلالفلسطينية
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لمفقطهللارامفيظهروالفرعيونابلسوسلفيتطولكرمفييوجدالرئيسالتجاريالمركز -

 سلفيت.فيالرئيسيالتجاريالمركزوهو%2.41منكثرأالمركزتلكتشغل
المخططفيشغلتهامساحةكبرأووطولكرمهللاورامالبيرةفيكانتالتجاريةضالمعار -

 %.5.9البيرةفيكانتالهيكلي
 

 : مقابا -اا عا  
 الحضري  المركز من قريب المقابر موقع نأ نجد للمدن الهيكلية للمخططات النظر عند

 تلك شهدته الذي الحضري  عالتوس على يدل مما ؛السكنية األحياء داخل هو ما ومنها للمدينة،
 الراحة يبعث ال ألنه ؛بالسكان المكتظة المناطق وسا في مشكلة يعتبر المقابر وموقع المدن،
 (59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51) شكل انظر منها. القريبين للسكان النفسية



َ(39)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَالمقابر

     الم يا  م ا   2 /االم ا  اال تخ اا المخطط
 2المخطط/ا

 م ا   ما الا   
 المخطط

 0.24 10909097.02 25756.14 مقابر البيرة
 0.10 21916198.99 22599.52 مقابر جنين
 0.34 14833195.82 50537.71 مقابر هللا رام

 0.14 4115211.02 5812.95 مقابر سلفيت
 0.47 7361231.84 34907.39 مقابر طوباس
 0.83 13811735.22 114693.55 مقابر رمطولك
 0.44 4295509.25 18837.20 مقابر قلقيلية

 0.64 29461422.84 187085.61 مقابر نابلس
 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -: (39)جدول  من يتبين
للمدينة،الهيكليالمخططمساحةمن%،1تتجاوزلمالفلسطينيةالمدنكلفيالمقابرمساحةنأ -

 %.0.10جنينفيكانتوأقلها%،0.83طولكرممدينةفيكانتللمقابرمساحةوأكبر
 :  ال  ا   ا ثاا -خام ا  

 واالنتماء والمحبة التعاون  روح تنمي ألنها المدن خطيا في المهمة الجوانب من وهي
 الهيكلي المخطا نإ حيث ثاراآل من الكثير على توي تح التي المناطق من فلسطين وتعتبر للوطن،
، 56، 55، 54، 53، 52، 51) شكل انظر سياحية. مناطق ثريةأ مناطق به الدراسة مدن لكل
57 ،58 ،59) 

َ
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َ(41)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَوالسياحةَاآلثار
     الم يا  م ا   2الم ا  /ا اال تخ اا المخطط

 2المخطط/ا
 ما الا   

 المخطط م ا  
 2.37 40520301.30 959403.04 أثار منطقة أريحا
 0.62 10909097.02 67308.44 أثار منطقة البيرة
 0.06 14833195.82 8176.34 أثار منطقة هللا رام

 0.08 4115211.02 3356.80 أثار منطقة سلفيت
 0.02 13811735.22 2856.20 أثار منطقة طولكرم
 0.37 4295509.25 15971.81 ارأث منطقة قلقيلية
 0.57 29461422.84 169137.40 أثار منطقة نابلس
 0.27 21916198.99 59998.99 اثرية منطقة جنين
 0.52 40520301.30 210897.65 سياحية مرافق أريحا
 0.13 21916198.99 28254.59 سياحية مرافق جنين
 0.92 14833195.82 136657.96 سياحية مرافق هللا رام

 0.03 13811735.22 3981.10 سياحية مرافق طولكرم
 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -: يوضح (40) جدول
مساحةمن%2.37الغربيةالضفةمدنفياالثريةللمناط مساحةأكبرعلىأريحاتحتوي -

شغلتهامساحهاقلأالتاريخ،فيمدينةأقدمأريحاتعتبرحيثغريبا ليسوذلكالهيكليالمخطط

 .%0.02طولكرمفيكانتثريةاألالمناط 
مناختفتالسياحيةالمراف  - علىأحينفيوسلفيت،والبيرةوطوباسونابلسقلقيليةمدن:

 %.0.92هللاراملمدينةالهيكليالمخططفيشغلتهامساحة


 :  الم اص   الاقل - ا  ا  
 يحسب أنلذلك يجب  المدن، حياة في الهامة العوامل من والمواصالت النقل وسائل تعتبر

 معظم أن نجد ولذا عالمية، معايير ووفق مكانياً  حيزاً  تحتل نأو  المدن تخطيا عند حساب لها
 انظر األراضي. استعمال وتوزيع ووسائله النقل شبكات تخطيا سوء عن ناتجة المدينة مشاكل
 (59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51) شكل
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َ(41)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَوالمواصالتَالنقل
     الم يا  م ا   2الم ا  /ا اال تخ اا المخطط

 2المخطط/ا
 م ا   ما الا   

 المخطط
 0.01 21916198.99 1356.79 قائم شارع جنين
 0.50 14833195.82 74292.78 قائم شارع هللا رام

 8.29 40520301.30 3359156.38 مصدق شارع اأريح
 14.21 10909097.02 1550252.48 مصدق شارع البيرة
 16.51 21916198.99 3619256.72 مصدق شارع جنين
 23.41 14833195.82 3471720.88 مصدق شارع هللا رام

 17.96 4115211.02 739089.71 مصدق شارع سلفيت
 11.86 7361231.84 872737.00 مصدق شارع طوباس
 16.12 13811735.22 2226513.96 مصدق شارع طولكرم
 20.31 4295509.25 872320.46 مصدق شارع قلقيلية
 21.35 29461422.84 6290585.40 مصدق شارع نابلس
 0.0007 40520301.30 309.12 مشاا طريق أريحا
 0.23 7361231.84 16775.49 مشاا طريق طوباس
 0.02 4295509.25 969.91 مشاا طريق قلقيلية
 0.08 40520301.30 32837.99 ملغى طريق أريحا
 0.07 21916198.99 16059.85 عامة مواق  جنين
 0.01 14833195.82 1372.87 عامة مواق  هللا رام

 0.11 29461422.84 31844.46 عامة مواق  نابلس
 4.04 40520301.30 1637183.59 سيارات موق  أريحا
 0.04 13811735.22 5771.75 سيارات ق مو  طولكرم
 0.39 21916198.99 85184.45 حديد سكة جنين
 0.03 7361231.84 2136.81 مواصالت مركز طوباس

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 -: (41) جدول من يتبين

للماادنالهيكليااةالمخططاااتاحةمسااماانكبياارةنساابةشااكلتعليهاااالمصاااد الشااوار نأ -

المخطاط،مسااحةمان%23.41هللاراممديناةفايكاناتشاغلتهامساحةبركوأالفلسطينية،

 المدينة.مساحةحسبوذلك%8.29أريحامدينةفيكانتمساحةأقلحينفي
 .فقطوقلقيليةوطوباسأريحا:فيللمشاةطر ظهرت -
 ونابلس.وجنينوطولكرمأريحاوهللارام:فيسياراتومواقفعامةموقف -
 جنين.فيالحديدسكة -
 .أريحافيملفيي رط -
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 : ال ااع   المااطق - ا عا  
 ومثثثن ،للمدينثثثة الالزمثثثة الزراعيثثثة بالمحاصثثثيل المثثثدن لتزويثثثد تسثثثتخدم الزراعيثثثة المنثثثاطق

 انظثثر عنهثثا. االسثثتغناء يمكثثن وال االقتصثثاد فثثي االساسثثية االعمثثدة أحثثد هثثي الزراعثثةالمعلثثوم أن 
 (59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51) شكل

َ(42)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَالزراعيةَالمناطق

 الم يا  م ا   2الم ا  /ا اال تخ اا المخطط
 2المخطط/ا    

 م ا   ما الا   
 المخطط

 1.74 4115211.02 71697.60 زراعية منطقة سلفيت
 1.21 10909097.02 132010.72 زراعية منطقة البيرة
 0.23 21916198.99 49706.95 زراعية منطقة جنين
 2.18 29461422.84 641205.96 زراعية منطقة نابلس
 0.18 7361231.84 13603.10 زراعية منطقة طوباس

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -:( 42)الجدول  من يتبين
 المخطثثا مثثن اختفثثت بثثل المخططثثة الفلسثثطينية المثثدن كثثل فثثي توجثثد ال الزراعيثثة اطقالمنثث نأ -

 وقلقيلية.أريحا و  وطولكرم هللا رام لمدن : الهيكلي
 فثي مسثاحة قثلأو  %1.79 سثلفيت لمدينثة الهيكلثي المخطا في الزراعة شغلتها مساحة أعلى -

 المدينة. على الشرسة االستيطانية الحملة بسبب وذلك ؛لطوباس الهيكلي المخطا
 
 : الصااع   المااطق -ثاماا  

 االسثثثاس فثثثي تثثثدخل التثثثي األساسثثثية الحضثثثرية الوظثثثائ  مثثثن الصثثثناعية الوظيفثثثة تعتبثثثر
، 53، 52، 51) شثثكل انظثر السثكان. علثثى مباشثر بشثكل وتثثؤثر الحضثرية، للمركثز االقتصثادي

54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59) 
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َ(43)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَالصناعيةَالمناطق

     الم يا  م ا   2الم ا  /ا اال تخ اا المخطط
 2المخطط/ا

 ما الا   
 المخطط م ا  

 1.64 7361231.84 120813.98 صناعية منطقة طوباس
 37.48 40520301.30 15187693.93 صناعية منطقة أريحا
 4.81 29461422.84 1416005.42 صناعية منطقة نابلس
 2.80 10909097.02 305962.21 صناعية منطقة البيرة
 1.57 21916198.99 344561.86 صناعية منطقة جنين
 7.18 14833195.82 1064361.15 صناعية منطقة هللا رام

 5.63 4115211.02 231843.09 صناعية منطقة سلفيت
 1.38 13811735.22 190147.73 صناعية منطقة طولكرم
 0.31 4295509.25 13207.24 صناعية منطقة قلقيلية

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -: (43)الجدول  من تبين
وهي%،37.48حواليأريحالمدينةالهيكليالمخططمساحةثلثةيالصناعالمنطقةتشكل -

 الفلسطينية.المدنكلفيالصناعيةللمنطقةمساحةأكبر
 هللا.راملمدينةالهيكليالمخططمساحةمن%7.18عيةالصناالمنطقةشكلت -
 %.0.31قلقيليةمدينةفيكانتالصناعيةالمنطقةشغلتهامساحةقلأ -
 

 ء :خضاا  مااطق  م ع    ائق -تا عا  
 تعد التي الترفيهية المناطق ضمن من الخضراء والمناطق والمالعب الحدائق تعتبر

، 55، 54، 53، 52، 51) شكل انظر الهيكلية. المخططات لداخ االستخدام من ياً ساسأ اً جزء
56 ،57 ،58 ،59) 

َ
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َ(44)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَخضراءَومناطقَومالعبَحدائق

 الم يا  م ا   2الم ا  /ا اال تخ اا المخطط
 2المخطط/ا    

 ما الا   
 المخطط م ا  

 0.11 40520301.30 46127.01 عامة حديقة أريحا
 0.04 10909097.02 4276.81 عامة حديقة البيرة
 0.01 14833195.82 1774.78 عامة حديقة هللا رام

 0.36 4115211.02 14810.77 عامة حديقة سلفيت
 1.06 7361231.84 78206.98 عامة حديقة طوباس
 0.66 4295509.25 28201.43 عامة حديقة قلقيلية
 1.04 29461422.84 305961.33 عامة حديقة نابلس
 0.05 40520301.30 20521.33 ملعب أريحا
 0.19 4115211.02 7695.06 ملعب سلفيت
 0.16 13811735.22 22564.84 ملعب طولكرم
 0.22 4295509.25 9236.06 ملعب قلقيلية
 0.06 29461422.84 16421.46 ملعب نابلس
 5.34 21916198.99 1171152.82 واستجمام وترفيه احراش منطقة جنين
 4.32 40520301.30 1751459.87 مفتوحة خضراء منطقة أريحا
 0.03 21916198.99 5496.78 مفتوحة خضراء منطقة جنين
 0.01 14833195.82 857.52 مفتوحة خضراء منطقة هللا رام

 0.22 13811735.22 30885.67 مفتوحة خضراء منطقة طولكرم
 0.08 29461422.84 24886.54 مفتوحة خضراء منطقة نابلس
 0.32 4115211.02 13208.92 اخضر حزام سلفيت

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -:( 44)الجدول  يبين
الساكانيةالكثافاةبسبب؛جنينمدينةباستثناءالدراسةمدنكلفيموجودةالعامةالحدائ نأ -

 %.1.04نابلسفيالعامةللحدائ ةنسبوأكبرالمدينةتلكفي
اختفاتحاينفايالهيكلاي،المخطاطمسااحةمن%4.32تحتلأريحافيالخضراءالمناط  -

 وقلقيلية.وسلفيتطوباسمن
 التلوث.منللتخفيف؛الصناعيةالمنطقةحولسلفيتفيظهرخضراألالحزام -
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 : اخاى  ا تخ اما  -عاشاا  
 وأ محثثاجر وأ ميثثاا عيثثون  وأ عامثثة السثثاحة وادي حثثرم:  مثثن كهنثثا االسثثتعماالت تتنثثوع

، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51) شثثثكل انظثثثر دولثثثة. ضثثثياوأر  ،فيهثثثا البنثثثاء ممنثثثوع منثثاطق
58 ،59) 

 
َ(45)َجدول

 2114َلعامَالهيكليَالمخططَحسبَاالخرىَاالستخدام

 2الم ا  /ا اال تخ اا المخطط
 الم يا  م ا  

 2المخطط/ا    
 ما الا   

 المخطط  ا  م
 0.82 13811735.22 113160.06 ادارية طولكرم
 0.48 29461422.84 140258.95 واد حرم نابلس
 0.82 14833195.82 121515.78 عامة ساحة هللا رام

 0.01 40520301.30 3412.34 ماء عيون  أريحا
 0.21 29461422.84 60709.93 تنقية محطة نابلس
 0.04 21916198.99 9694.56 طبيعية محميات جنين
 2.31 13811735.22 319423.69 وجامعات معاهد طولكرم
 0.25 29461422.84 73530.96 حجر ومناشر محاجر منطقة نابلس
 2.75 14833195.82 408312.47 مكاتب منطقة هللا رام

 0.18 29461422.84 53028.91 فيها البناء ممنوع منطقة نابلس
 0.69 21916198.99 150903.49 داريةوا تجارية نشاطات منطقة جنين
 5.78 29461422.84 1703673.17 دولة اراضي نابلس

 .shapefile المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 -: يلي ما( 45من الجدول ) يتبين
 طولكرم.للمدينةالهيكليالمخططمن%2.75بمساحةالجامعاتظهور -
 نابلس.للمدينةالهيكليالمخططمن%5.78ةالدولاراضيتحتل -
مثلمعينةبمدنخاصةالجدولفيمبينةاخرىاستخداماتهناك - نابلسفيوادحرو:

 وغيرها.أريحافيمياهوعيون
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 (51) شكل

 2114 ط لكاا لوم يا  اله كور المخطط
 .(shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 



167 

 
 (52) شكل

 2114 ط  اس لوم يا  اله كور المخطط
 .(shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
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 (53) شكل

 2114  وفي  لوم يا  اله كور المخطط
 .(shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
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 (54) شكل

 2114 هللا ااا لوم يا  ه كورال المخطط
 .(shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
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 (55) شكل

 2114جايا لوم يا  اله كور المخطط
 (.shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
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 (56) شكل

 2114أاي ا  لوم يا  اله كور المخطط
 (.shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
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 (57) شكل
 2114 اابوس لوم يا  اله كور المخطط

 (.shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
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 (58) شكل

 2114 البيا  لوم يا  اله كور المخطط
 (.shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
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  (59) شكل

 2114 قوقيو   لوم يا  اله كور المخطط
 (.shapefile) المحلي الحكم وزارة من بيانات على اعتماداً  الطالبة عدادإ 
 

 : ال اب   الضف  ار الم ا لش ك  اله كو   المخططا  هت اج  صع  ا  مع قا 
 تنمية من الحد في دوراً  تلعب التي المعوقات بعض والمتقدمة ةالنامي الدول بعض تواجه

 السطح، كطبيعة:  والطبيعي االقتصادي، العامل:  المعوقاتتلك  أبرز من ولعل الخدمات، قطاع
 ةالرئيس المدن في الخدمي والقطاع السكان على تأثيراً  العوامل أكثر من ولكن السياسي، والعامل
 على القائمة الممنهجة وسياسته الصهيوني الكيان:  في المتمثل (سياسيال العامل) الغربية للضفة
:  وتطويقها البعض بعضها عن منفصلة كنتونات إلى وتقسيمها الغربية، الضفة موارد نهب

 التي المشكالت من العديد ظهور إلى أدى مما ؛االلتفافية والطرق  الفاصل والجدار بالمستعمرات
 القطاع تنمية من الحد على عملت أنها الى باإلضافة الغربية لضفةا سكان على سلبي بشكل أثرت

 -: (1ص ،2012 ،وغيث )كنفاني المشكالت هذا أبرز ومن الغربية الضفة أراضي على الخدمي
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 : )الصهي ار( اال اائيور  اال ت ل المتعوق  المشك   -1
 هذا تجاا اإلسرائيلية اياالنو  تماماً  يدرك الغربية الضفة في االستيطان خريطة إلى الناظر إن
 نهاية في تهدف العسكرية والحواجز االلتفافية والطرق  (60) شكل والجدار فالمستوطنات المناطق،
 والسياسات اإلجراءات هذا جميع ،ةرئيس معازل عدة إلى الغربية الضفة تقسيم إلى المطاف

 على المؤثرة المشاكل هذا أهم نوم الفلسطينية، الدولة مستقبل على عديدة آثاراً  تركت االستيطانية
 ما الدراسة منطقة في السكان حياة على سلبية آثاراً  تركت والتي الغربية الضفة في ةالرئيس المدن
 (119ص : 2010 ،ابراهيم) : يلي

 
  (61) شكل

 ال اب   الضف  ار  الضا الع ل  ج اا اال اائيو   الم تعماا 
 .(shape file) نابلس-المحلي الحكم وزارة من عليها صولالح تم بيانات على بناء الباحثة إعداد
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 : االلتفاا   الطاق  -2
 تهدف الغربية، الضفة في اإلسرائيلي االستيطان أشكال من شكالً  االلتفافية الطرق  تمثل

 ما على استولت فقد لذلك البعض، بعضها عن الفلسطينية المناطق عزل إلى (إسرائيل) خاللها من
 اإلسرائيلية المستوطنات تربا طرق  شق بهدف ؛الفلسطينية األراضي من كم(800) عن يزيد

 أوصالها، وتقطيع البعض، بعضها عن الفلسطينية التجمعات عزل في أسهم مما ؛ببعض بعضها
 فيه تكون  الذي الوقت ففي تدمرها، التي الواسعة بالمساحات الطرق لتلك  الحقيقي الخطر ويكمن
 تلك امتداد طول على إسرائيل تفرضه الذي االرتداد فإن ترًا،م (20) للشارع العرضية المسافة
 .(119ص : 2010 ،براهيمإ) الرقم هذا أضعاف ثالثة عادة تكون  الطرق 

 االستيطانية، الجغرافيا بوحدة الناظر يوهم مما ؛ببعض بعضها المستوطنات الطرق تلك  تربا
 متناثرة مراكز الفلسطينية السكانية جمعاتوالت والقرى  المدن من االلتفافية الطرق  جعلت المقابل وفي

 السكانية التجمعات من بالقرب االلتفافية الطرق تلك  وجود ومع األوصال، ومقطعة وعشوائية
 شق إلى وباإلضافة ألنه ؛العمراني والتوسع االمتداد مشكلة التجمعات تلك ستواجه الفلسطينية

 أو منها االقتراب عدم الفلسطينيين على ضتفر  (إسرائيل) أن إال الفلسطينية األراضي من الطرق 
 االعتداءات نتيجة المواطنين حياة على خطراً  شكلت كما األوقات، بعض في عليها السير حتى
 .(121ص : 2010 ،ابراهيم) منها يمرون  الذين المستوطنون  يمارسها التي

  (46) ج  ل
 ال اب   الضف  م ا ار االلتفاا   الطاق  أط ال

 الخويل ل ا بي  الق س أاي ا هللا ااا  وفي  اابوس ط لكاا ط  اس اياج الم يا 
 132 50.3 135.4 40.5 155 55.3 90.5 15.7 29.4 20.5 طول/كم
 (54ص : 1510 ،2007 ف، ح، م، )ج، المصدر

 

 تأتيثم  االلتفافي الطريق طول حيث مناألولى  المرتبة في تأتي القدس مدينةأن  يتضح
 المستعمرات عدد هو المدنتلك  في الطرق  طول زيادة في السبب ولعل الخليل، مدينة الثانية المرتبة في

 طول زيادة إلى ذلك أدى المدينة داخل المستعمرات تعددت كلما حيث المدنتلك  في الموجودة
 مستعمرة. (27) الخليل أما مستعمرة( 33فيها ) المستعمرات عدد يبلغ القدس فمدينة فيها الطرق 

 :  كاي الع ال  اج  -3
 في الصهيوني االستيطان أشكال من آخر شكالً  اإلسرائيلية العسكرية الحواجز ُتعد

 ،الثابتة الحواجز عليها تقام التي األرض من الواسعة المساحات ذلك علىوتؤكد  ،الغربية الضفة
 يحظر والتي المحيطة الدونمات عشرات لتشمل الحواجز عليها تقام التي المنطقة تتعدى بحيث
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 الحواجز تلك  عليها تقام التي المساحة تحديد الصعب من لذلك منها االقتراب الفلسطينيين ىعل
 .(121ص : 2010 ،ابراهيم)

 على الغربية الضفة في لالحتالل األولى أيامها ومنذ اإلسرائيلية الحكومات عمدت لقد
 في الحواجزتلك  نأ إال ،األمنية الحجج تحت الغربية الضفة أرجاء كافة في الحواجزتلك  نشر
 حولت حيث ،السياسية أهدافها من الكثير لتحقيق إليها عمدت جماعية عقوبة تمثل الحال واقع
 أبناء بين التواصل معها يصعب مجزأة مناطق إلى الفلسطيني الجغرافي الواقع الحواجزتلك 
 .(122ص : 2010 ،ابراهيم) الواحد الوطن

 المترتبة اآلثار حيث من مأ العدد حيث منكانت أ سواء العسكرية الحواجز وتيرة ازدادت
 عدد بلغ فقد خاص، بشكلٍ  األقصى انتفاضة وبعد عام بشكلٍ  أوسلو اتفاقية بعد وجودها على

 اتخذت وقد عسكري، حاجز (600) عن يزيد ما المتحدة األمم تقرير حسب العسكرية الحواجز
 حاجز مثل ثابتة الحواجزتلك  تكون  ما فغالباً  متعددة، أشكاالً  الغربية الضفة في العسكرية الحواجز
 بناءً  غالباً  تقام والتي (الطيارة الحواجز) عليه يطلق ما وهو مفاجئة تكون  وأحياناً  والحمراء، زعترة
 في الحواجزتلك  انتشرت وقد الساخنة، باإلنذارات عرف ما أو إسرائيلية، استخباراتية معلومات على
 الضفة داخل فيأكانت  سواء الفلسطينية المقاومة بها تقوم كانت لتيا والعمليات المقاومة فترات
 الغربية الضفة في الحواجز أهم ومن م(،1948) عام المحتل الفلسطيني الداخل في مأ الغربية
 بحيث سياسيًا، العسكرية الحواجز أخطر من يعد والذي نابلس مدينة جنوب المقام زعترة حاجز
 عن الغربية الضفة فصل يتم إغالقه حال وفي وجنوبًا، وشماالً  وغربًا، شرقاً  الغربية الضفة يفصل
 الغربية الضفة شمال بين الواصلة الطريق منتص  على يسيطر فهو كامل، بشكل البعض بعضها
 لجأت كذلك وشرقها. الغربية الضفة غرب بين الواصلة الطريق منتص  على يسيطر كما وجنوبها،

 االجتياح بعد الفلسطينية والمدن القرى  مداخل على الحديدية والبوابات الترابية السواتر إقامة إلى
 بعضها على وأقامت الغربية الضفة معظم أغلقت بحيث م(،2002) عام الغربية للضفة اإلسرائيلي

 .(122ص :2010 ،براهيمإ) منها االقتراب أو المرور من المواطنين لمنع عسكرية نقاطاً 
 

  :  الضا الع ل ج اا -4
 الضفة في الفلسطينيين على والخناق القبضة إحكام على االسرائيلية السياسة تركز

 الوطن أوصال قطع بهدف االحتاللي؛ االستيطاني الوجود وتقوية تعزيز خالل من الغربية
 سياسة ترسيخ نهج خالل من ،والعشوائيات بالمستوطنات ومعزولة محاصرة لمناطق وتقسيمه
 الضفة في الفلسطيني الوجود وعلى الفلسطينيين على واقع مركأ وفرضها واالستيطان الجدار
 (.1ص : 2010 ،واالستيطان الجدار لشؤون  المعلومات مركز) الغربية
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 طول على جدار ببناء م(2002) عام منذ المتعاقبة اإلسرائيلية الحكومات قامت حيث
 ،م(1967) عام لةوالمحت م(1948) عام المحتلة األراضي بين الفاصلة الفلسطينية األراضي

 ،سياسية دوافع للجدار بأن يقول الواقع أن إال ،الجدار لهذا بنائها في أمنية دوافعمبررة ذلك ب
 ،المستويات مختل  على الفلسطيني بالشعب ألحقها التي األضرار حجم خالل من وذلك

 الجدارهذا  ُيعد لذلك فلسطينية. دولة قيام إمكانية دون  َيُحولحيث  سياسياً  هدفاً  يحقق فالجدار
 ففي ،االستيطان أشكال من شكلين يمثل كونه وذلك ؛وأكبرها االستيطان أشكال أخطر من

 نفسه الوقت في أنه إال الفلسطينية األراضي من واسعة مساحات الجدار فيه يلتهم الذي الوقت
 الجانب في الغربية الضفة في مقامة مستوطنة (199) أصل من مستوطنات (107)أدخل
 أي مستوطن أل  (425.000) حوالي المستوطنات هذا سكان عدد ويبلغ ،الجدار من بيالغر 

 (530.12) إلى باإلضافة ،والقدس الضفة في المستوطنات عدد إجمالي من %(80.2) حوالي
 (.36-35ص : 2010،وعايد ابحيص) الشرقية العزل منطقة في مستوطناً 

 إلنشاء اعت بارها في إسرائيل هاوضعتْ  التي واألبعاد األهداف جملة تلخيص ويمكن
 -: العنصري  الفْصل فكرة مجر د تتجاوز وال تي الجدار،

فة من الفلسطينيين المقاتلين تسل ل منع في ويتمث ل : األمني البعد - أ  فلسطين إلى الغربي ة الض 
 االستشهادي ة. العملي ات ومنع المحتل ة

 ،الفلسطينيين مع الن هائية للت سوية الصهيوني التصو ر فرض في ويتمث ل : السياسي البعد - ب
م   وفي ،للحدود الجانب األحادي الترسيم وفي  عليها حقائق وفرض ،لألرض الفعلي الض 
 لفْرض المجال يفتحكما  ،مستحيالً  أمًرا حقيقية فلسطيني ة دولة إنشاء من َيجعل بشكل

 القدس. في وخصوًصا ،الت هويد سياسات
راعية الفلسطيني ين أراضي مصادرة في ويتمث ل : االقتصادي البعد - ت  ،مياه هم ومصادرة الز 

هم ؛قاسية معاناة تحت الفلسطيني ين ووْضع ،والتنقُّل العمل على قدرتهم وا عاقة  للهجرة لدْفع 
 وطنهم. من والخروج

 ن هأل للفلسطيني ين؛ االجت ماعي الن سيج عمدٍ  عن ُيمز ق  الجدار إن  حيث  : االجتماعي البعد - ث
ها، عن كثيرة ومدًنا وقرىً  أحياءً  يعزل  عن فضالً  والعائلي االجتماعي تواُصلها ويمنع بعض 

ي ة الخدمات على السلبي ة الجدار انعكاسات ح  رين. من اآلالف لمئات والتعليمي ة الص   المتضر 
 المْعزولة منطقةال في الواقعة والينابيع اآلبار من المستْخَرجة المياا أن   إلى اإلشارة وتجدر - ج

راعي البشري  االست ْهالك ألغراض تستخدم والمصادرة ناعي والز   ال وهي ،والسياحي والص 
اني ة التجمُّعات تْخدم  المناطق في وُتستْخدم ُتنقل بل ،فحْسب المْعزولة المنطقة داخل السك 
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 من هائلة نسبة وسرقة بنْهب إسرائيل قيام َيعني ما وهو ،الجدار خل  الموجودة والتجم عات
 أمًرا المياا قضي ة من يجعل الذي األمر ،منها الفلسطيني ين حرمان سيتم   ال تي المائي ة الموارد
د  .!الفلسطيني ين حياة يهد  
اخلي ة واألنهار المائي ة المسط حات يْعزل الجدار أن   كما  221 نحو الغربي ة المنطقة في الد 
رقية المنطقة في دونما 685 حون عزل إلى باإلضافة ،دونًما  مجتمعة تشك ل وال تي ،الش 
فة في المياا مجاري  مجموع من 99%  الغربي ة. الض 

 العامة الملكيات وجود عدممع  عامة بصورة الخاصة الملكيات تنتشر حيث األراضي ملكيات - ح
 مستقبلية يعلمشار  البلدية تنفيذ أمام عقبة يشكل مما ؛األراضي المتالك البلدية تفتقرحيث 
 المال. راس ضع  بسبب ؛راضياأل لشراء إمكانية وجود وعدم االراضي اسعار غالء بسبب

الدونم إلى  سعر يصل حيث التنمية معوقات من العامل وهذا األراضي سعارأ ارتفاع - خ
  دينار(. ل أ 100)
 

 : الخاتم 
 بعض توضيح لخال من الغربية الضفة مدن للشبكة الهيكلية المخططات الفصل هذا تناول

 المخططات تناول كما الهيكلية، المخططات واستخدام الهيكلية، بالمخططات الخاصة المفاهيم
 تلك داخل االرض استخدام وتحليل التفصيلية بالدراسة الغربية الضفة في ةالرئيس للمدن الهيكلية

 ة،الرئيس المدن في وذلك والترفيهي، والتجاري  والزراعي السكني االستخدام حيث ومن المخططات
 هذا همأ  وكان الغربية الضفة في وتنفيذها الهيكلية المخططات تواجه التي المشكالت عن وتحدث

 .وغيرها والجدار الخاصة والملكيات االسرائيلية المستعمرات المشكالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



180 

 
 
 
 
 
 

 الخامسالفصل 



181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 -أ ال  
 الع قا  ال كاا  

 -ثاا  ا
تقي ا الع ق  المكاا   بيا 
 ش ك  م ا الضف  ال اب  

 -ثالث ا
الع ق  االقتصا    بيا 
 األا ا  الضف  ال اب  

 
 الاتائج

 الخامسالفصل 
 ال اب   م اا ل ج   ش ك  الم ا الائ    ار الضف 

 
 الت ص ا 



182 

 : التمهي 
ن تحديثثثد أل ؛فثثثي تعقيثثثدا مهمثثة وضثثثع الحثثثدود اإلداريثثثة يفثثثوق  اً مثثر أقلثثثيم المدينثثثة إيعثثد تحديثثثد 

و أقليم يعتمد على تحديد نطاق توزيع سلسله من اوجه النشا  المختلفة التي تربا المدينة بالقرية اإل
وعند محاولتنا لتحديد  ،صغر حجماً أ خرى التي تتضمن مدناً قليم األجزاء اإلأو ببقية أالقرى المجاورة 

علثى مقثدار  قثاليم اعتمثاداً لى بعض الطرق التي تقيس حدود تلثك األإمن التوصل قليم المدينة ال بد إ
والممثلة في عدد من وظائفها ويمكن استخدام عدد من المقاييس التي بموجبها يحدد  ،جاذبية المدينة

سثثاس الوظثثائ  األساسثثية التثثي تتصثث  بهثثا تلثثك المثثدن أقلثثيم المدينثثة وترسثثم حثثدودا ويثثتم ذلثثك علثثى إ
اكز مهمه للعمل وهي نقا  تجميع وتسثويق المنتجثات الزراعيثة والحيوانيثة للمنثاطق الريفيثة فالمدن مر 

نهثثا مراكثثز لتثثوفير الخثثدمات التعلميثثة أوهثثي مراكثثز توزيثثع البضثثائع وتسثثويقها كمثثا  ،المحيطثثة بالمدينثثة
قلثيم وقثد يحثدد اإل ،اقلثيم خثاص بهثإالوظثائ  تلثك ولكثل مثن  ،والصحية والترفيه واالجتماعيثة وغيرهثا

و حسب ما تتطلبه الدراسة والهدف أما يراا الباحث  حسب المقاييس من عدد وأ واحد مقياس ساسأ على
الحصول  يمكن لكنه ال ،لى الواقعإ أقرب التحديد كان كلما والوظائ  سساأل تعددت وكلما ،منها المتوخى

 .ير ضوابا مختلفةفهي تتقاطع وتقترب وتتباعد بتأث ،على تتطابق مجاالت الخدمات المختلفة
 

 : الع قا  ال كاا   -أ ال  
هجرة دائمة من الري  إلى :  تتميز العالقة بين المدينة والمدن المجاورة واألرياف بظاهرتين

المدينة، أو من المدينة للمدينة أخرى وحركة يومية بين العمل والسكن )الرحلة الى العمل(. والظاهرة 
وما زالثت  ،ركة مميزة للسكان خاصة منذ االنقالب الصناعيأصبحت ححيث هي الخروج : األولى 
ن كانثثت مثثدن العصثثر الصثثناعي تثثدين بنشثثأتها للهجثثرة  ،الحركثثة فثثي أوجهثثا فثثي بعثثض الثثبالدتلثثك  وا 

وقد تكون الهجرة الى المدينة  ،(329: ص1977)حمدان  الريفية فإن استمرارها وتزايدها يدين لها أكثر
كفثاءة الفنثون الزراعيثة كمثا يثؤدي الثى وجثود فثائض مثن السثكان فثي تقثدم : ناتجة عن عوامل أهمهثا 

فرا  السكان يترتب عليه ،الري  كضثآلة الملكيثة  : من عوامل الفقر الماديكثير ا مكما أن ضغا وا 
قابلها عوامل جذب مثن تمن الري  تلك وتناقص الغلة وانخفاض مستوى المعيشة ولكن عوامل طرد 

وقثد  ،والمعيشة وأضواء المدينة والطلب علثى العمثل خاصثة الصثناعة المدن كارتفاع مستوى األجور
ارتبطثثثت حركثثثة الهجثثثرة الداخليثثثة فثثثي مراحلهثثثا بثثثالتحول الكبيثثثر فثثثي وظثثثائ  المثثثدن واتجاههثثثا نحثثثو 

لثى تقويثة دور المثدن فثي جثذب المهثاجرين إوقثد أدى ظهثور المواصثالت الحديثثة  ،الصناعة الحديثة
الهجثرة الداخليثة مثن القثرى أكانثت نمو المناطق الصناعية سواء  وترتب على ذلك ،من مناطق بعيدة

أما عن الظاهرة الثانية وهي الرحلة  ،(23: ص2004 ،)أبو شهاب من مناطق أخرى بعيدة مالمجاورة أ
لثثذا فثثإن هنثثاك رحلثثة  ،قلثثيم المجثثاورةإلثثى العمثثل فكثيثثر ممثثن يعمثثل فثثي المدينثثة يسثثكن خارجهثثا فثثي اإل

ثكنى فثي الريث  يومية إلى العمل تجعل م ن إقليم المدينة ما يسمى بمنطقثة الرحلثة اليوميثة وتثأتي السُّ
مع العمل في المدينثة نتيجثة تثوفر فثرص العمثل عثادة فثي المدينثة وخاصثة فثي الصثناعة مثع مشثكلة 

ويسثثثاعد علثثثى ذلثثثك قثثثدم وسثثثائل المواصثثثالت خثثثارج المدينثثثة وكلمثثثا سثثثهلت  ،االسثثثكان والغثثثالء فيهثثثا
قليمهاوتطورت كلما اتسع مدى ا  .(24: ص2004 ،)أبو شهاب لرحلة بين المدينة وا 
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 علثىوسثوف تقثوم الدراسثة بثالتركيز علثى الهجثرة الداخليثة بثين محافظثات الضثفة الغربيثة 
 -: النحو التالي

 : الهجا  الى م اال  الخويل ما الم االا  األخاى  -1
سثكانا ومسثاحة،  تعتبر مدينة الخليل مدينة فلسطينية تتوسا أكبر محافظات الضفة الغربية

ولمدينة الخليل اهمية دينية واقتصادية وتجارية على مر العصور لذلك كانثت جاذبثة للمهثاجرين منثذ 
 القدم.

 
 (61شكل )

 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  الخويل
 ، بيانات غير منشورة.2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
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 -: ( ما يور61كل )يبيا الش
ن المسافة ألى إأعلى نسبة هجرة لمحافظة الخليل كانت من مدينة القدس ويعود ذلك  -

 الفاصلة بين المحافظتين قليلة. 
تأتي محافظة بيت لحم في المركز الثاني من حيث عدد المهاجرين منها الى محافظة  -

 المحافظات.وهاتين الخليل  وذلك بسبب قرب المسافة بين ؛بيت لحم محافظة تليها ثم الخليل،
 .القليل من سكان طوباس وجنين من يهاجرون لمحافظة الخليل -

 -:  ق  تع   أ  ا  الهجا  إلى
 .توفر فرص العمل في المدينة بسبب وجود المصانع والمحالت التجارية فيها -
 .هجرة الطالب للتعليم في الجامعات الموجودة في الخليل -
 .يل بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهودهمية الدينية لمدينة الخلاأل -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لوم اال  الخويل  مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  -أ ال :- 
سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على مساحة واسعة من محافظة الخليل وخاصة األجزاء  -1

%(، 22)ب=%(، و24بموجب اتفاق اوسلو قسمت الخليل الى مناطق )أ=حيث الشرقية، 
% منطقة محمية طبيعي، والمنطقة )ج( تخضع بصورة 6%(، باإلضافة الى 48و)ج=

 كاملة للسيطرة اإلسرائيلية وتتكون من جميع المنشآت العسكرية والمستعمرات اإلسرائيلية.
( H1ن )إ(، حيث H1-H2تقسيم مدينة الخليل الى قسمين قسم تحت السيطرة اإلسرائيلية ) -2

% من مدينة الخليل، وضم السوق القديم 20( تغطي H2أ(، و)تقع ضمن المنطقة )
 وتخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة، حيث اصبحت نص  المدينة مملوكة للمستوطنين.

تعاني الخليل من شح في المياا خاصة في فصل الصي  وتذبذب األمطار الساقطة من  -3
ئية، والقيود الصارمة التي سنة ألخرى، وسيطرة االحتالل االسرائيلي على الموارد الما

 تضعها على تلك الموارد. 
سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في محافظة الخليل وانتشار الطرق  -4

 االلتفافية، ونقا  التفتيش.
 ن المدينة تقع على مرتفعات جبلية.إتضاريس الخليل الوعرة ووجود الجبال حيث  -5
% من المساحة 9.8احة المحافظة وعزل % من مس1.5جدار الفصل والضم حيث دمر  -6

 (36: 2009 ريج،أ)الكلية. 
 مصادرة األراضي واقتالع األشجار.  -7
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   االمكااا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة في محافظة الخليل. -2
 ازدياد كمية مياا األمطار المتساقطة على المناطق الجبلية وخاصة في السنوات االخيرة. -3
 ناسبته لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية.اعتدال المناخ وم -4
 .نينة زراعية في الضفة الغربية بعد جوجود أكبر مساح -5
 .أكبر عدد سكان في الضفة موجود في محافظة الخليل -6
 .وجود األماكن األثرية الهامة مثل الحرم االبراهيمي -7
 ارتفاع معدالت النمو. -8
 وجود قوى بشرية كبيرة. -9
 م.1948مدينة الخليل وخاصة مع العرب في فلسطين المحتلة عام  نشا  الحركة التجارية في -10
 انتشار حجارة البناء ومقالع الحجارة. -11

 

   األه اف -ثالثا :- 
 االستفادة من كمية األمطار الساقطة من خالل عمل مشاريع لتخزين مياا األمطار. -1
 مرق أالط ممن خالل أسطح المباني أأكانت العمل على حصاد مياا األمطار سواًء  -2

 المناطق الزراعية، وتأهيل الينابيع الزراعية في محافظة الخليل.
 العمل على ترشيد استهالك المياا، وترميم شبكات المياا وانشاء شبكات جديدة. -3
 االستفادة من تنوع التربة في التنمية الزراعية. -4
 م.1997عادة النظر في اتفاقية الخليل إ  -5
 طرق وتعبيدها. الشق  -6
 للسكان للحد من توسع المستعمرات اإلسرائيلية. التوسع االفقي  -7
العمل على تحقيق التوازن بين النمو االقتصادي والنمو السكاني من خالل افتتاح مصانع  -8

 ومؤسسات وتشجيع االستثمار داخل القطاع.
 تطوير دور السلطة في دعم النشا  التجاري في محافظة الخليل. -9

 
 :   األخاى الهجا  الى م اال  الق س ما الم االا -2

تفوق القدس على العديد من المدن األخرى فيما تحتله من مكانة دينية، انعكست بصورة ت
في مساحة تقل عن كيلو متر مربع واحد، حيث واضحة على مكانتها العلمية والتجارية والسياحية، 
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ى أكثر من لإضافة إبنيت عشرات المدارس ودور العلم المختلفة ومئات الحوانيت والمحال التجارية 
أل  بيت، وظلت القدس تؤدي مهمتها الكبرى كمراكز إشعاع وتنوير لألجيال العربية واإلسالمية، 

 .ضافة الى كونها المركز التجاري، ومدينة سياحية ودينيةإ

 
 ( 62شكل )

 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  الق س
 ، بيانات غير منشورة.2007( .إ.فج.معلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
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 -: ( ما يور62ي ضح الشكل )
 -: أعلى نسبة هجرة كانت من مدينة الخليل باتجاا مدينة القدس وذلك لعدة أسباب منها -

  ؛ زمثن االنتثداب البريطثاني إلدراكهثمهجرة عدد كبير من سكان الخليل باتجاا مدينة القدس
ن مدينثة الخليثل هثي األكبثر أالميثة، وخاصثة ن مدينة القدس مسثتهدفة مثن الصثهيونية العأ

 .في الضفة الغربية سكاناً 
  ًسثرائيلي ببنثاء مسثتعمرات االحثتالل اإل ان قثاممثن سثكان الخليثل بعثد  هجرة عدد كبيثر جثدا

لثى الهجثرة نحثو إممثا دفثع سثكان المدينثة والتجثار  ؛سرائيلية في البلدة القديمة وسا الخليلإ
 خرى بما فيها القدس.أمدن 

 دس تعتبر قلب فلسطين ومركزها التجاري للعالم الفلسطينيين والعربالق. 
 المكانة الدينية للمدينة القدس. 
قثل أكما تأتي مدينة بيت لحم في المركز الثاني من حيثث عثدد المهثاجرين ثثم مدينثة نثابس، و  -

 .هجرة كانت من قلقيلية
 .هجرة الطالب للتعليم في الجامعات الموجودة في القدس -
 .الدينية لمدينة القدس بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهودهمية األ -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال  الق س  مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  -أ ال :- 
طبقت عليها القوانين حيث م، 1967سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على مدينة القدس  -1

 م.1948المتبعة في فلسطين المحتلة 
 قدس الى القدس الغربية والشرقية ووقع القسمين تحت االحتالل االسرائيلي.تقسيم مدينة ال -2
سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في محافظة القدس وانتشار الطرق  -3

 االلتفافية، ونقا  التفتيش.
 ن المدينة تقع على مرتفعات جبلية.إتضاريس القدس الوعرة ووجود الجبال حيث  -4
 م1948لذي يضم معظم مساحة القدس لألراضي المحتلة عام جدار الفصل والضم ا -5
 مصادرة األراضي واقتالع األشجار.  -6
 سحب الهوية المقدسية من سكان القدس. -7
 االستيالء على امالك الغائبين. -8
 غير المبنية في القدس كأراضي خضراء وهي أراضي ممنوع البناء فيها. األراضي اعتبار -9
 م.1967األقصى من  الحفريات التي تقام تحت المسجد -10
 تفريغ المدينة من السكان العرب -11
 سياسة هدم المنازل -12
 االعتقاالت والسجن لمدة طويلة بحق سكان القدس -13
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 :  االمكااا  ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 خيرة.ازدياد كمية مياا األمطار المتساقطة على المناطق الجبلية وخاصة في السنوات األ -3
 ومناسبته لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية.اعتدال المناخ  -4
 .وجود مساحات من األراضي الزراعية -5
 .وجود البحر الميت -6
 .أكبر عدد سكان في الضفة موجود في محافظة الخليل -7
 .وجود األماكن األثرية الهامة للمسلمين والمسيحيين واليهود -8
 انتشار الصناعات الخشبية والتح  االثرية. -9
 .السياح وجود عدد كبير من -10
 ارتفاع معدالت النمو. -11
 وجود قوى بشرية كبيرة. -12
 م.1948في مدينة القدس وخاصة مع العرب في فلسطين المحتلة عام  التجارية الحركة نشا  -13

 

   األه اف –ثالثا :- 
 االستفادة من كمية األمطار الساقطة من خالل عمل مشاريع لتخزين مياا األمطار. -1
المناطق  مالطرق أ ممن خالل أسطح المباني أ أكانت واءً العمل على حصاد مياا األمطار س -2

 الزراعية، وتأهيل الينابيع الزراعية في محافظة الخليل.
 نشاء شبكات جديدة.ا  العمل على ترشيد استهالك المياا، وترميم شبكات المياا و  -3
 االستفادة من تنوع التربة في التنمية الزراعية. -4
 والخاصة بالقدس اعادة النظر في االتفاقيات الموقعة -5
 شق طرق وتعبيدها.  -6
 فقي للسكان للحد من توسع المستعمرات اإلسرائيلية. التوسع األ -7
 االهتمام بقطاع السياحة. -8
العمل على تحقيق التوازن بين النمو االقتصادي والنمو السكاني من خالل افتتاح مصانع  -9

 ومؤسسات وتشجيع االستثمار داخل القطاع السياحي.
 

 :  اال  اابوس ما الم االا  األخاى الهجا  الى م -3
مدينة نابلس من أهم المثدن الفلسثطينية وهثي تقثع فثي وادي بثين جبثل عيبثال فثي الشثمال 

 وجبل جرزيم في الجنوب.
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 (63شكل )

 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  اا س
 ر منشورة.، بيانات غي2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
 

 -: ( ما يور63   ظ ما الشكل )
شثثكل كبيثثر مثثن كثثل الحافظثثات ويعثثود ذلثثك الثثى عثثدة بن محافظثثة نثثابلس تسثثتقبل مهثثاجرين أ
 -: أسباب

 .عاصمة فلسطين االقتصادية -
 .(جامعة النجاح)بها أكبر الجامعات الفلسطينية  -
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 حيث تشتهر بصناعة الصابون. وتجارياً  صناعياً  تعتبر مركزاً  -
 دد من األماكن االثرية فيها.وجود ع -
شثثثثركة االتصثثثثاالت الفلسثثثثطينية وسثثثثوق : بهثثثثا اإلدارة العامثثثثة ألكبثثثثر الشثثثثركات الفلسثثثثطينية مثثثثثل  -

 فلسطين لألوراق المالية.
 بها أكبر سوق للمواشي والخضروات في الضفة الغربية. -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال  اابوس  مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  –أ ال :- 
االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في محافظة القدس وانتشار الطرق االلتفافية،  سيطرة -1

 ونقا  التفتيش.
 ن المدينة تقع على بين المرتفعات الجبلية.إالوعرة ووجود الجبال حيث  نابلستضاريس  -2
 مصادرة األراضي واقتالع األشجار.  -3
 .سياسة هدم المنازل -4
 .طويلة بحق سكاناالت والسجن لمدة االعتق -5
 .مصادرة مساحات واسعة من األراضي -6
 .شح المياا -7
 

   االمكااا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 ازدياد كمية مياا األمطار المتساقطة على المناطق الجبلية وخاصة في السنوات االخيرة. -3
 اعتدال المناخ ومناسبته لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية. -4
 .ساحات من األراضي الزراعية المزروعة بالزيتون وجود م -5
 .وجود األماكن األثرية -6
 .انتشار الصناعات وخاصة صناعة الصابون  -7
 هم الجامعات في فلسطين بهاأ وجود عدد كبير من السياح وطالب العلم لوجود  -8
 ارتفاع معدالت النمو. -9
 وجود قوى بشرية كبيرة. -10

 

   األه اف -ثالثا :- 
 .ة االقتصادية للمدينةاالستفادة من المكان -1
 التوسع األفقي للسكان للحد من انتشار المستعمرات. -2
 .استصالح األراضي للزراعة -3
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 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -4
 

 : الهجا  الى م اال  بي  ل ا ما الم االا  األخاى  -4
توجثثد بهثثا ، تقثثع محافظثثة بيثثت لحثثم جنثثوب الضثثفة الغربيثثة، وهثثي مهثثد المسثثيح عليثثة السثثالم

نثة أهميثة ة المهد التي ولد فيها المسيح عليثة السثالم، وتقثع علثى ارتفثاع أعلثى مثن القثدس، للمديكنيس
 كبيرة عند المسيحيين.

 
 ( 64شكل )

 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  بي  ل ا
 ، بيانات غير منشورة.2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
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 -: ( ما يور64لشكل )يتبيا ما ا
: شثثثكل كبيثثثر مثثثن الحافظثثثات المجثثثاورة لهثثثا مثثثثل بمحافظثثثة بيثثثت لحثثثم تسثثثتقبل مهثثثاجرين 
 -: لى عدة أسبابإالقدس وبيت لحم والبيرة ورام هللا ويعود ذلك 

 .قرب المسافة بينها وبين هذا المحافظات -
 وجود الخدمات التعليمية والصحية. -
 .وتجارياً  صناعياً  تعتبر مركزاً  -
 .ثرية فيها وخاصة كنيسة المهدعدد من األماكن األ وجود -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال  بي  ل ا  مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  –أ ال :- 
سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في محافظة بيت لحم وانتشار الطرق  -1

 االلتفافية، ونقا  التفتيش.
 ار. مصادرة األراضي واقتالع األشج -2
 .سياسة هدم المنازل -3
 .االت والسجن لمدة طويلة بحق سكاناالعتق -4
 .مصادرة مساحات واسعة من األراضي وخاصة ناحية الشرق  -5
 .شح المياا -6

 

   االمكااا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 ازدياد كمية مياا األمطار المتساقطة. -3
 صيل الزراعية.اعتدال المناخ ومناسبته لزراعة العديد من المحا -4
 .وجود مساحات من األراضي الزراعية -5
 .وجود األماكن األثرية -6
 .انتشار الصناعات الخشبية -7
هم كنيسة مسيحية في العالم في أ لوجود  ؛وجود عدد كبير من السياح وخاصة المسيحيين -8

 .فلسطين وهي كنيسة المهد
 ارتفاع معدالت النمو. -9
 وجود قوى بشرية كبيرة. -10

 

   األه اف -ثالثا :- 
 .االستفادة من المكانة الدينية للمدينة -1
 التوسع األفقي للسكان للحد من انتشار المستعمرات. -2
 .استصالح األراضي للزراعة -3
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 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -4
 

 : الهجا  الى م اال  ااا هللا  البيا  ما الم االا  األخاى  -5
المدينتان  عتبدوان كمدينة واحدة وتقنهما إحتى مدينتان متالصقتان رام هللا والبيرة مدينتا 

 .شمال محافظة القدس مباشرة

 
 (65شكل )

 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  ااا هللا  البيا 
 ، بيانات غير منشورة.2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
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 -: ( ما يور65ي ضح ما الشكل )
تقبل مهاجرين بشكل كبير من كثل مثدن الضثفة الغربيثة وخاصثة مثن أن مدينة رام هللا تس

سثثباب أوتعثثود  ،المدينثثة بسثثبب االحثثتالل االسثثرائيلي، ثثثم الخليثثل ونثثابلستلثثك لمثثا تعانيثثه  ؛القثثدس
 -: الهجرة إلى ما يلي

 .انتشار األراضي الزراعية بشكل كبير -
 .انتشار الصناعات المعدنية -
 .وجود فرص للعمل -
 .والوزارات الهامةبها مقر الرئاسة  -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال  ااا هللا  البيا   مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  -أ ال :- 
وانتشار الطرق االلتفافية، رام هللا والبيرة سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في  -1

 ونقا  التفتيش.
 مصادرة األراضي واقتالع األشجار.  -2
 .ازلسياسة هدم المن -3
 .دة طويلة بحق سكاناالعتقاالت والسجن لم -4
 .مصادرة مساحات واسعة من األراضي وخاصة ناحية الشرق  -5
لى أفضل خزان مائي على الرغم من وقع المحافظة عبسبب السياسة االسرائيلية شح المياا  -6

 ..في فلسطين  
 .من مساحتها اً جدار الضم والعزل يلتهم جزء -7
 .ليةيسرائالمستعمرات اإل يوجد على اراضيها عدد كبير من -8
 .الملوثات الناتجة عن المستوطنات الصناعية -9
 
   االمكااا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 ازدياد كمية مياا األمطار المتساقطة. -3
 اعتدال المناخ ومناسبته لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية. -4
 وجود مساحات من األراضي الزراعية  -5
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 .ن األثريةوجود األماك -6
 .والشركات انتشار الصناعة والتجارة -7
 .وجود عدد من الجامعات بها -8
 .بها مقر الرئاسة الفلسطينية -9
 .وجد بها معظم المقرات الوزاريةت -10
 ارتفاع معدالت النمو. -11
 وجود قوى بشرية كبيرة. -12
 .وجود مساحات شاسعة من األراضي -13
 .وجود صناعات معدنية -14

 
   األه اف -ثالثا :- 
 .ن المكانة اإلدارية للمدينةاالستفادة م -1
 التوسع األفقي للسكان للحد من انتشار المستعمرات. -2
 .استصالح األراضي للزراعة -3
 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -4
 .محاولة استغالل الخزان الجوفي للمحافظة -5
 .والمشافياالهتمام بقطاع الخدمات من انشاء الطرق والمدارس والجامعات  -6
 .احياً استغالل الموقع سي -7

 
 ى :ا الهجا  الى م اال  جايا ما الم االا  األخ -6

المحافظثثة تلثثك تقثثع محافظثثة جنثثين فثثي شثثمال الضثثفة الغربيثثة وتعتبثثر مدينثثة جنثثين مركثثز 
 .ويعتبر اقتصادها قوياً 
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 (66شكل ) 
 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  جايا

 ، بيانات غير منشورة.2007( فج.م.إ.على بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
 

 : ( ما يور66ي ضح ما الشكل )
طثولكرم ونثابلس، وبثاقي المثدن  قبل مهاجرين بشكل كبير من مدينتيأن مدينة جنين تست

 : الرئيسة في الضفة الغربية بنسب متفاوتة وتعود اسباب الهجرة إلى ما يلي
 .انتشار األراضي الزراعية بشكل كبير -
 .انتشار الصناعات -
 .جود فرص للعملو  -
 .وجود الجامعات -
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 -:  مكا ا تاتاج ما يور اي اأما خ ل  اا   الهجا  لم اال  
   الم   ا  –أ ال :- 
وانتشار الطرق االلتفافية، محافظة اريحا سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في  -1

 ونقا  التفتيش.
 مصادرة األراضي واقتالع األشجار.  -2
 .سياسة هدم المنازل -3
 .االت والسجن لمدة طويلة بحق سكاناالعتق -4
 .مصادرة مساحات واسعة من األراضي وخاصة ناحية الشرق  -5
لى أفضل خزان مائي على الرغم من وقع المحافظة عبسبب السياسة االسرائيلية شح المياا  -6

 .!في فلسطين
 .جدار الضم والعزل يلتهم جزء من مساحتها -7
 .عمرات اإلسرائيليةراضيها عدد كبير من المستأيوجد على  -8
 .الملوثات الناتجة عن المستوطنات الصناعية -9

 

   االمكااا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 ازدياد كمية مياا األمطار المتساقطة. -3
 اعتدال المناخ ومناسبته لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية. -4
 .وجود مساحات من األراضي الزراعية -5
 .ريةوجود األماكن األث -6
 .نتشار الصناعة والتجارة والشركاتا -7
 .وجود عدد من الجامعات بها -8
 .وجود مناطق صناعية -9
 .وجود اقتصاد قوي  -10
 ارتفاع معدالت النمو. -11
 وجود قوى بشرية كبيرة. -12
 .وجود مساحات شاسعة من األراضي -13
 .48قربها من أراضي  -14

 

   األه اف -ثالثا :- 
 .االستفادة من المكانة اإلدارية للمدينة -1
 وسع األفقي للسكان للحد من انتشار المستعمرات.الت -2
 .استصالح األراضي للزراعة -3
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 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -4
 .محاولة استغالل الخزان الجوفي للمحافظة -5
 .والمشافياالهتمام بقطاع الخدمات من انشاء الطرق والمدارس والجامعات  -6
 .48استغالل الموقع سياحيا وقربها من أراضي  -7

 

 : اي ا ما الم االا  األخاى أ  الى م اال  الهجا  -7
لثثى إردن وهثثي أقثثرب تقثثع فثثي الطثثرف الغربثثي لغثثور نهثثر األ، ريحثثا مثثن أقثثدم المثثدنأمدينثثة 

 .لذا فهي نقطة عبور هامة بين فلسطين واألردن ؛الحافة الجبلية لوادي األردن االنهدامية

 (67شكل ) 
 اي اأال  الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم ا

 ، بيانات غير منشورة.2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
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 -: ( ما يور67ي ضح ما الشكل )
ريحثثا تسثثتقبل مهثثاجرين بشثثكل كبيثثر مثثن كثثل مثثدن الضثثفة الغربيثثة وخاصثثة مثثن أأن مدينثثة 

سباب الهجثرة أعود المدينة بسبب االحتالل االسرائيلي، ثم الخليل وطوباس وتتلك لما تعانيه  ؛القدس
 -: إلى ما يلي

 .انتشار األراضي الزراعية بشكل كبير -
 .انتشار الصناعات -
 .وجود فرص للعمل -
 .وقوعها في حفرة االنهدام -
 .وجود الجامعات -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال  ااا هللا  البيا   مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  -أ ال :- 
 ى معظم الطرق في وانتشار الطرق االلتفافية، ونقا  التفتيش.سيطرة االحتالل اإلسرائيلي عل -1
 مصادرة معظم األراضي في األغوار.  -2
 .االت والسجن لمدة طويلة بحق سكاناالعتق -3
 .شح المياا على الرغم من وقع المحافظة في األغوار بسبب السياسة االسرائيلية -4
 .يوجد على اراضيها عدد كبير من المستعمرات اإلسرائيلية -5
 .لملوثات الناتجة عن المستوطنات الصناعيةا -6
 .قلة االمطار وارتفاع نسبة البخر -7
 .االحتالل االسرائيلي بسطر على كل منطقة األغوار -8

 

   االمكااا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 .األراضي الزراعية وجود مساحات من -3
 .وجود األماكن األثرية -4
 .تنتشار الصناعة والتجارة والشركاا -5
 .وجود عدد من الجامعات بها -6
 ارتفاع معدالت النمو. -7
 وجود قوى بشرية كبيرة. -8
 .وجود مساحات شاسعة من األراضي الزراعية -9

 

   األه اف -ثالثا :- 
 التوسع األفقي للسكان للحد من انتشار المستعمرات. -1
 .استصالح األراضي للزراعة -2
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 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -3
 .والبحراستغالل نهر األردن  -4
 .االهتمام بقطاع الخدمات من انشاء الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات -5
 .استغالل الموقع سياحياً  -6
 .توثيق العالقات التجارة مع األردن -7

 

 : الهجا  الى م اال   وفي  ما الم االا  األخاى  -8

 ( 68شكل ) 
 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال   وفي 

 ، بيانات غير منشورة.2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) الطالبة اعتماداً عداد إ 
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 -: ( ما يور68ي ضح ما الشكل )
ليها عدد قليل من سكان إال تستقبل محافظة سلفيت عدد كبير من المهاجرين حيث يهاجر 

 -: نابلس وقلقيلية لعدة أسباب
 .وجود فرص للعمل -
 .هجرة الطالب للدراسة من المحافظات المجاورة -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال   وفي   مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  -أ ال :- 
 اإلسرائيلي على معظم الطرق في وانتشار الطرق االلتفافية، ونقا  التفتيش. االحتالل سيطرة -1
 مصادرة األراضي الزراعية واقتالع األشجار.  -2
 .سياسة هدم المنازل -3
 .حق سكاناالت والسجن لمدة طويلة باالعتق -4
على الرغم من وقع المحافظة على أفضل خزان مائي  بسبب السياسة االسرائيليةشح المياا  -5

 !.في فلسطين
 .جدار الضم والعزل يلتهم نص  مساحة المحافظة تقريباً  -6
 .راضيها عدد كبير من المستعمرات اإلسرائيليةأيوجد على  -7
 .الملوثات الناتجة عن المستوطنات -8

 

   االمكااا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 .ازدياد كمية مياا األمطار المتساقطة على السفوح الغربية -3
 اعتدال المناخ ومناسبته لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية. -4
 .وجود مساحات من األراضي الزراعية -5
 ارتفاع معدالت النمو. -6
 وجود قوى بشرية كبيرة. -7

 

   األه اف -ثالثا :- 
 .المكانة اإلدارية للمدينةاالستفادة من  -1
 التوسع األفقي للسكان للحد من انتشار المستعمرات. -2
 استصالح األراضي للزراعة -3
 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -4
 .محاولة استغالل الخزان الجوفي للمحافظة -5
 .والمشافينشاء الطرق والمدارس والجامعات إاالهتمام بقطاع الخدمات من  -6
 .48ضي ار أنها قريبة من أوخاصة  اً استغالل الموقع سياحي -7
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 : الهجا  الى م اال  ط  اس ما الم االا  األخاى  -9

 
 (69شكل )

 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  ط  اس
 ، بيانات غير منشورة.2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
 

 -: ( ما يور69ي ضح ما الشكل )
 -: ريحا ومن جنين لعدة أسبابأطوباس مهاجرين من نابلس و  تستقبل مدينة

 .انتشار األراضي الزراعية بشكل كبير -
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 .انتشار الصناعات -
 .وجود فرص للعمل -
 .48قربها من األراضي األردنية واألراضي السورية وأراضي  -
 .قرب المسافة بينهما -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال  ط  اس  مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  –ال  أ :- 
 سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في وانتشار الطرق االلتفافية، ونقا  التفتيش. -1
 مصادرة مساحة واسعة من المحافظة وخاصة من الشرق.  -2
 .سياسة هدم المنازل -3
 .االت والسجن لمدة طويلة بحق سكاناالعتق -4
 .شح المياا على الرغم من وقع المحافظة في األغوار -5
 .ليةيسرائيوجد على اراضيها عدد كبير من المستعمرات اإل -6
 .الملوثات الناتجة عن المستوطنات الصناعية -7
 .قلة كمية األمطار -8

 

   االمكااا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 كثرة الينابيع واألودية. -3
 اعتدال المناخ ومناسبته لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية. -4
 .ات من األراضي الزراعيةوجود مساح -5
 .وجود األماكن األثرية -6
 .نتشار الصناعة والتجارة والشركاتا -7
 .وجود عدد من الجامعات بها -8
 ارتفاع معدالت النمو. -9
 وجود قوى بشرية كبيرة. -10
 .وجود مساحات شاسعة من األراضي -11

 

   األه اف -ثالثا :- 
 .االستفادة من المكانة اإلدارية للمدينة -1
 كان للحد من انتشار المستعمرات.التوسع األفقي للس -2
 .استصالح األراضي للزراعة -3
 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -4
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 .محاولة استغالل الخزان الجوفي للمحافظة -5
 .والمشافياالهتمام بقطاع الخدمات من انشاء الطرق والمدارس والجامعات  -6
 .استغالل الموقع سياحياً  -7
 تقوية العالقة بالدول العربية المجاورة. -8

 

 : الهجا  الى م اال  الخويل ما الم االا  األخاى  -11

 (71شكل ) 
 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  ط لكاا

 ، بيانات غير منشورة.2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
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 -: ( ما يور71ي ضح ما الشكل )
 -: ة أسبابدنين لعتستقبل معظم المهاجرين من نابلس وقلقيلية وج

 .انتشار األراضي الزراعية بشكل كبير -
 .انتشار الصناعات -
 .وجود فرص للعمل -
 .قرب المسافة فيما بينهما -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال  ط لكاا  مكا ا تاتاج ما يور
   الم   ا  –أ ال :- 
 ية، ونقا  التفتيش.سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في وانتشار الطرق االلتفاف -1
 مصادرة األراضي واقتالع األشجار.  -2
 .سياسة هدم المنازل -3
 .االت والسجن لمدة طويلة بحق سكاناالعتق -4
 .مصادرة مساحات واسعة من األراضي وخاصة ناحية الشرق  -5
على الرغم من وقع المحافظة على أفضل خزان مائي بسبب السياسة االسرائيلية شح المياا  -6

 !.في فلسطين
 .الضم والعزل يلتهم جزء من مساحتها جدار -7
 .ليةيسرائراضيها عدد كبير من المستعمرات اإلأيوجد على  -8
 .الملوثات الناتجة عن المستوطنات الصناعية -9

 

   االمكااا : -ثاا ا- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 ازدياد كمية مياا األمطار المتساقطة. -3
 لمحاصيل الزراعية.اعتدال المناخ ومناسبته لزراعة العديد من ا -4
 .وجود مساحات من األراضي الزراعية -5
 .وجود األماكن األثرية -6
 .نتشار الصناعة والتجارة والشركاتا -7
 .وجود عدد من الجامعات بها -8
 .48قربها من أراضي  -9
 ارتفاع معدالت النمو. -10
 وجود قوى بشرية كبيرة. -11
 .وجود مساحات شاسعة من األراضي -12
 .وجود صناعات معدنية -13
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   أله افا -ثالثا :- 
 .االستفادة من المكانة اإلدارية للمدينة -1
 التوسع األفقي للسكان للحد من انتشار المستعمرات. -2
 .استصالح األراضي للزراعة -3
 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -4
 .محاولة استغالل الخزان الجوفي للمحافظة -5
 .فيوالمشااالهتمام بقطاع الخدمات من انشاء الطرق والمدارس والجامعات  -6
 .استغالل الموقع سياحياً  -7

 

 : الهجا  الى م اال  قوقيو   ما الم االا  األخاى  -11

 (71شكل ) 
 الهجا  ال اخو   ما م االا  الضف  ال اب   لم اال  قوقيو  

 ، بيانات غير منشورة.2007( ج.م.إ.فعلى بيانات ) عداد الطالبة اعتماداً إ 
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 -: ( ما يور71ي ضح ما الشكل )
 -: سباب الهجرة إلى ما يليأن سكان نابس وطولكرم وسلفيت وتعود ليها مإيهاجر 

 .انتشار األراضي الزراعية بشكل كبير -
 .انتشار الصناعات المعدنية -
 .وجود فرص للعمل -
 .االهمية االقتصادية -
 .قرب المسافة فيما بينهما -

 -: ما خ ل  اا   الهجا  لم اال  قوقيو    مكا ا تاتاج ما يور
   ا الم    –أ ال :- 
 سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على معظم الطرق في وانتشار الطرق االلتفافية، ونقا  التفتيش. -1
 مصادرة األراضي واقتالع األشجار.  -2
 .سياسة هدم المنازل -3
 .االعتقاالت والسجن لمدة طويلة بحق سكان -4
 .مصادرة مساحات واسعة من األراضي وخاصة ناحية الشرق  -5
على الرغم من وقع المحافظة على أفضل خزان مائي السرائيلية بسبب السياسة اشح المياا  -6

 !.في فلسطين
 .جدار الضم والعزل يلتهم جزء من مساحتها -7
 .يوجد على اراضيها عدد كبير من المستعمرات اإلسرائيلية -8
 .الملوثات الناتجة عن المستوطنات الصناعية -9
 

   مكااا ا  -ثاا ا :- 
 تنوع التضاريس. -1
 تنوع التربة. -2
 اد كمية مياا األمطار المتساقطة.ازدي -3
 اعتدال المناخ ومناسبته لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية. -4
 .وجود مساحات من األراضي الزراعية -5
 .وجود األماكن األثرية -6
 .نتشار الصناعة والتجارة والشركاتا -7
 .وجود عدد من الجامعات بها -8
 ارتفاع معدالت النمو. -9
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 وجود قوى بشرية كبيرة. -10
 .احات شاسعة من األراضيوجود مس -11
 .وجود صناعات معدنية -12

 

   األه اف -ثالثا :- 
 .االستفادة من المكانة اإلدارية للمدينة -1
 التوسع األفقي للسكان للحد من انتشار المستعمرات. -2
 .استصالح األراضي للزراعة -3
 االهتمام بقطاع الصناعة وتنميته. -4
 .محاولة استغالل الخزان الجوفي للمحافظة -5
 .والمشافينشاء الطرق والمدارس والجامعات إبقطاع الخدمات من االهتمام  -6
 .استغالل الموقع سياحياً  -7
 م.1948تقويه الروابا بسكان فلسطين المحتلة  -8
 

 : تقي ا الع ق  المكاا   بيا ش ك  م ا الضف  ال اب   -ثاا ا  
ها بحسثب كان حجمها عالقات متبادلة مع منطقة تحيا بها تتبثاين مسثاحت مهما لكل مدينة
و الحقثثثل أو منطقثثثة النفثثثوذ أو ظهيثثثر المدينثثثة أقلثثثيم المدينثثثة إ)المنطقثثثة تسثثثمي وتلثثثك حجثثثم المدينثثثة، 

ساس الترابا والتفاعل بين المدينة وما حولها من رقعة جغرافية أقليم المدينة يقوم على ا  ، و (الحضري 
 .قليم المدينةإويمكن استخدام عدد من المقاييس التي بموجبها يحدد 

هذا المجال تطبيق بعض النظريات ونمثاذج التفاعيثل المكثاني ومقثاييس االتصثال  تم في
والتثثرابا لقيثثاس درجثثة التفاعثثل والعالقثثات االقتصثثادية، بثثين شثثبكة مثثدن الضثثفة الغربيثثة، ومثثن أهثثم 

 -: المقاييس ما يلي
 :الاي  التفاعل المكاار  -1

الحجم بينها، فكلما ساس وجود عالقة عكسية بين مدينتين وطردية أوالتي تقوم على 
 : بعدت المسافة قل التفاعل وكلما زاد سكان المدينة زاد التفاعل، ويعبر عن العالقة رياضياً 

 حجم سكان المدينة )ب(/ مربع المسافة.   Xمدينتين )أ، ب( =حجم سكان المدينة )أ(  بين جذب قوة
تبعا لحجمها  ل  ايجابياً ن قوة العالقات االقتصادية بين مدينتين تخت: أالنظرية تلك تقرر 

المسافة  ازداد التفاعل وكلما بعدت للمسافة بينها، فكلما كان عدد سكان المدينتين كبيراً  تبعاً  وسلباً 
 بينهما قل التفاعل.
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 ( 47) ج  ل
 ق   الجذ   الع ق  االقتصا    بيا الم ا الائ     ار الضف  ال اب    م يا  الخويل

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  ا الم ا ع   ال كاا الم يا 
 0 0.00 0 159038 الخليل
 1 297296 91 124635 طوباس
 2 359201 62 124215 سلفيت
 3 562750 104 50912 جنين
 4 1069751 87 40530 طولكرم
 5 1114220 50 38272 أريحا
 6 1177102 74 35910 قلقيلة
 7 1518154 52 25812 رام هللا
 8 3331912 77 24367 نابلس
 9 3397415 41 17515 البيرة
 10 8006775 22 15480 بيت لحم
 11 20626120 31 8682 القدس

 

القثثة بثثين كلمثثا كانثثت الع ؛أنثثه كلمثثا زادت قيمثثة النثثاتج فثثي درجثثة التفاعثثل: الجثثدول  يبثثين
مدينثة الخليثل قثوى العالقثات االقتصثادية بثين أَ أن : خثرى أقثوى، ويالحث  مدينة الخليل والمدن األُ 

 جثداً  هنثاك خثالف كبيثرأن يثدل علثى ممثا  ؛ومدينة القدس، وأضعفها بين مدينة الخليل وطوبثاس
 في قوة الجذب ينبع باألساس إلى اختالف حجم السكان، ومن ثم اختالف المسافة.

   

  (48) ج  ل
  س  ار الضف  ال اب    م يا  القق  االقتصا    بيا الم ا الائ  ق   الجذ   الع 

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 124635 القدس
 1 64399 61 15480 طوباس
 2 102571 76 38272 جنين
 3 116261 34 8682 سلفيت
 4 205025 62 50912 طولكرم
 5 232028 52 40530 قلقيلة
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 6 512537 23 17515 أريحا
 7 834570 48 124215 نابلس
 8 2038621 14 25812 رام هللا
 9 2561819 31 159038 الخليل
 10 3860325 12 35910 البيرة
 11 4656804 9 24367 بيت لحم

 

أن اقوى العالقات االقتصادية بين مدينة القدس ومدينة بيت لحم، وأضثعفها بثين  : ويالح 
فثثثي قثثثوة الجثثثذب ينبثثثع  اً جثثثد هنثثثاك خثثثالف كبيثثثر نأيثثثدل علثثثى ممثثثا  ؛مدينثثثة القثثثدس ومدينثثثة طوبثثثاس

 باألساس إلى اختالف حجم السكان، ومن ثم اختالف المسافة.  
 

 (49ج  ل )
   ار الضف  ال اب    م يا  اابوسق  االقتصا    بيا الم ا الائ  ق   الجذ   الع 

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 124215 نابلس

 1 181891 77 8682 سلفيت
 2 931593 57 24367 بيت لحم
 3 1176650 43 17515 أريحا
 4 2617337 35 25812 رام هللا
 5 3331912 77 159038 الخليل
 6 3441791 36 35910 البيرة
 7 6421472 28 40530 قلقيلة
 8 6521202 27 38272 جنين
 9 6719417 48 124635 القدس
 10 8545992 15 15480 طوباس

 11 2630773 25 50912 طولكرم
 

قثثوى العالقثثات االقتصثثادية بثثين مدينثثة نثثابلس ومدينثثة طثثولكرم، علثثى الثثرغم مثثن أَ أن : يتبثثين 
كبثر، وأضثعفها بثين مدينثة نثابلس ومدينثة أن سكان طولكرم أال إالمسافة بين طوباس ونابلس أقصر 

ع باألسثاس إلثى اخثتالف حجثم فثي قثوة الجثذب ينبث جثداً  ن هناك خالف كبيرأيدل على مما سلفيت، 
 السكان، ومن ثم اختالف المسافة.  
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 (51) ج  ل
   ار الضف  ال اب    م يا  ط لكااق  االقتصا    بيا الم ا الائ  ق   الجذ   الع 

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 50912 طولكرم

 1 211058.9 65 17515 أريحا
 2 253178.1 70 24367 بيت لحم
 3 525586.2 29 8682 سلفيت
 4 570373.5 48 25812 رام هللا
 5 731300 50 35910 البيرة
 6 769646.3 32 15480 طوباس
 7 1069751 87 159038 الخليل
 8 1650733 62 124635 القدس
 9 2165005 30 38272 جنين
 10 9170948 15 40530 قلقيلة
 11 10118455 25 124215 نابلس

 

قوى العالقثات االقتصثادية بثين مدينثة طثولكرم ومدينثة نثابلس، علثى الثرغم مثن أَ يتبين أن 
ن سثثكان نثثابلس أكبثثر، وأضثثعفها بثثين مدينثثة طثثولكرم أال إ ،المسثثافة بثثين قلقيليثثة وطثثولكرم أقصثثر

س إلثثثى فثثثي قثثثوة الجثثثذب ينبثثثع باألسثثثا جثثثداً  ن هنثثثاك خثثثالف كبيثثثرأيثثثدل علثثثى ممثثثا ريحثثثا، أومدينثثثة 
 اختالف حجم السكان، ومن ثم اختالف المسافة.  

 

  (51) ج  ل
 ق   الجذ   الع ق  االقتصا    بيا الم ا الائ    ار الضف  ال اب    م يا  قوقيو  

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 40530 قلقيلة
 1 9170948 15 50912 طولكرم
 2 665182 23 8682 سلفيت
 3 6421472 28 124215 نابلس
 4 724488 38 25812 رام هللا
 5 909645 40 35910 البيرة
 6 392128 40 15480 طوباس
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 7 838921 43 38272 جنين
 8 1868142 52 124635 القدس
 9 293577 58 24367 بيت لحم
 10 203931 59 17515 أريحا
 11 1177102 74 159038 الخليل

 

قثثوى العالقثثات االقتصثثادية بثثين مدينثثة قلقيليثثة ومدينثثة الخليثثل، علثثى الثثرغم مثثن أيتبثثين أن 
ن سكان الخليل أكبر، وأضعفها بين مدينة طولكرم ومدينة أال إريحا وقلقيلية أقصر أالمسافة بين 

فثثثي قثثثوة الجثثثذب ينبثثثع  جثثثداً  ن هنثثثاك خثثثالف كبيثثثرأيثثثدل علثثثى ممثثثا وقلقيليثثثة رغثثثم قصثثثر المسثثثافة، 
 س إلى اختالف حجم السكان، ومن ثم اختالف المسافة.باألسا

 

  (52) ج  ل
   ار الضف  ال اب    م يا  جاياق  االقتصا    بيا الم ا الائ  ق   الجذ   الع 

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 38272 جنين

 1 84148 63 24367 بيت لحم

 2 92298 68 17515 أريحا

 3 114416 43 8682 سلفيت

 4 158468 64 25812 رام هللا 

 5 213628 104 35910 البيرة

 6 358291 76 159038 الخليل

 7 525793 84 124635 القدس

 8 534124 43 40530 قلقيلة

 9 1305194 17 15480 طوباس

 10 1378414 27 50912 طولكرم

 11 4151916 30 124215 نابلس
 

ومدينثة جنثين، علثى الثرغم مثن  نثابلسقثوى العالقثات االقتصثادية بثين مدينثة أأن : ن يتبي
 بيثثت لحثثمن سثثكان طثثولكرم أكبثثر، وأضثثعفها بثثين مدينثثة أال إالمسثثافة بثثين جنثثين وطوبثثاس أقصثثر 

فثثي قثثوة الجثثذب ينبثثع باألسثثاس إلثثى اخثثتالف  جثثداً  نثثه هنثثاك خثثالف كبيثثرأيثثدل علثثى  ممثثا ؛وجنثثين
 الف المسافة.  حجم السكان، ومن ثم اخت



213 

 (53) ج  ل
   ار الضف  ال اب    م يا  البيا ق  االقتصا    بيا الم ا الائ  ق   الجذ   الع 

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 35910 البيرة
 1 222355 50 15480 طوباس
 2 335534 64 38272 جنين
 3 644154 22 8682 سلفيت
 4 731300 50 50912 طولكرم
 5 909645 40 40530 قلقيلة
 6 1091951 24 17515 أريحا
 7 1984170 21 24367 بيت لحم
 9 3441791 36 124215 نابلس
 8 3397415 41 159038 الخليل
 10 31080853 12 124635 القدس
 11 231727230 2 25812 رام هللا

 

 ة بين مدينة البيرة ورام هللا، وأضعفها بين البيرة وطوباس.العالقات االقتصادي قوى أ أن يتبين
 

 (54) ج  ل
 ق   الجذ   الع ق  االقتصا    بيا الم ا الائ    ار الضف  ال اب    م يا  ااا هللا

 ق   الجذ  ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 25812 رام هللا
 1 0 49 15480 طوباس
 2 166418 63 38272 جنين
 3 248898 20 8682 سلفيت
 4 560249 48 50912 طولكرم
 5 570374 26 17515 أريحا
 6 668783 38 40530 قلقيلة
 7 724488 22 24367 بيت لحم
 8 1299506 52 159038 الخليل
 9 1518154 35 124215 نابلس
 10 2617337 14 124635 القدس
 11 16413666 2 35910 البيرة

 
 رام هللا وطوباس. بين وأضعفها هللا، البيرة ورام مدينة بين االقتصادية العالقات قوى أ نأ : يتبين
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 (55) ج  ل
 ق   الجذ   الع ق  االقتصا    بيا الم ا الائ     ار الضف  ال اب    م يا  بي  ل ا

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 24367 بيت لحم

 2 119929 42 8682 سلفيت
 5 404763 48 38272 جنين
 1 76980 70 15480 طوباس
 3 253178 70 50912 طولكرم
 6 474209 30 17515 أريحا
 7 931593 57 124215 نابلس
 4 293577 58 40530 قلقيلة
 8 1299506 22 25812 رام هللا
 9 1984170 21 35910 البيرة
 10 8006775 22 159038 الخليل
 11 37493593 9 124635 القدس

 
قوى العالقات االقتصادية بثين مدينثة بيثت لحثم والقثدس، وأضثعفها بثين بيثت أأن : يتبين 

 .طوباسلحم و 
 

 (56) ج  ل
 اي اأ  ار الضف  ال اب    م يا  ق  االقتصا    بيا الم ا الائ  ق   الجذ   الع 

  الا    التفاعل الات   ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 0 17515 أريحا

 1 100270.8 52 15480 طوباس

 2 117334.3 36 8682 سلفيت

 3 144968.4 68 38272 جنين

 4 203930.8 59 40530 قلقيلة

 5 211058.9 65 50912 طولكرم

 6 474208.9 30 24367 بيت لحم
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 7 668782.8 26 25812 رام هللا

 8 1091951 24 35910 البيرة

 9 1114220 50 159038 الخليل

 10 1176650 43 124215 نابلس

 11 4126620 23 124635 القدس

 
ريحثثا أريحثثا والقثثدس، وأضثثعفها بثثين أقثثوى العالقثثات االقتصثثادية بثثين مدينثثة أأن : يتبثثين 

 .وطوباس وسبب ذلك قلة السكان وطول المسافة
 

 (57) ج  ل
 الائ    ار الضف  ال اب    م يا  ط  اس ق   الجذ   الع ق  االقتصا    بيا الم ا

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 15480 طوباس طوباس
 76980 70 24367 بيت لحم بيت لحم
 100271 52 17515 أريحا أريحا
 131247 32 8682 سلفيت سلفيت
 166418 49 25812 رام هللا رام هللا
 222355 50 35910 بيرةال البيرة
 297296 91 159038 الخليل الخليل
 392128 40 40530 قلقيلة قلقيلية
 518503 61 124635 القدس القدس
 769646 32 50912 طولكرم طولكرم
 2050002 17 38272 جنين جنين
 8545992 15 124215 نابلس نابلس

 
بثثثثين اس ونثثثثابلس، وأضثثثثعفها قثثثثوى العالقثثثثات االقتصثثثثادية بثثثثين مدينثثثثة طوبثثثثأأن : يتبثثثثين 

 .طوباس وبيت لحم بسبب المسافة
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 (58) ج  ل
   ار الضف  ال اب    م يا   وفي ق  االقتصا    بيا الم ا الائ  ق   الجذ   الع 

 الات    الا    التفاعل ق   الجذ  الم اا  ع   ال كاا الم يا 
 0 0 8682 سلفيت سلفيت
 117334 36 17515 أريحا أريحا

 119929 42 24367 بيت لحم ت لحمبي
 131247 32 15480 طوباس طوباس
 179707 43 38272 جنين جنين
 181891 77 124215 نابلس نابلس
 359201 62 159038 الخليل الخليل
 525586 29 50912 طولكرم طولكرم
 560249 20 25812 رام هللا رام هللا
 644154 22 35910 البيرة البيرة
 665182 23 40530 قيلةقل قلقيلية
 936056 34 124635 القدس القدس

 
ريحا أقوى العالقات االقتصادية بين مدينة سلفيت والقدس، وأضعفها بين أأن : يتبين 

 وسلفيت.
 
 : الاي  القطع -2

يجاد النقطة التي تمثل الحد الفاصل بين منطقة النفوذ إلى : إالنظرية تلك تهدف 
لى مدينة إتحديد النقطة التي تفصل بين الذين يذهبون مع لحجم لمدينتين غير متساويتين في ا

 ما للحصول على خدمة ما، وأولئك الذين يقصدون مدينة أخرى لتلقي خدمات.
ذا توافرت مجموعة من نقا  القطع حول إحدى ، المدن أمكن تحديد إقليمها نظرياً  وا 

 ويعبر عن ذلك بالمعادلة الرياضية التالية:
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 (72) شكل
 ي  اقط  القطع بيا م يا  الخويل  م ا الضف  ال اب  الا 

تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  (shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 
 .(ArcMap)بيئية 

 
 أن مدينة الخليل هي أكبر مدن الضفة الغربية مساحة حيث: ( 72يتبين من الشكل )

ينها وبين مدن الضفة الغربية الرئيسة االخرى فأقرب مدينة بالنسبة لمدينة تبين عالقة القطع ب
كم، 14كم ونقطة القطع31، ثم مدينة القدس كم5وبلغت نقطة القطع  (كم22)الخليل بيت لحم 

 كم.  34كم ونقطة القطع 104بعد مدينة عن الخليل هي مدينة جنين أَ و 
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 (73) شكل

 ا  م ا الضف  ال اب  الاي  اقط  القطع بيا م يا  ااي 
تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  (shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 

 .(ARCmap)بيئية 
 

المسثثثافة بينهمثثثا حيثثثث ريحثثثا مدينثثثة القثثثدس أقثثثرب مدينثثثة لمدينثثثة أأن : ( 73يبثثثين شثثثكل )
كم 24ثانية فهي مدينة البيرة والمسافة بينهما كم أما المدينة ال6كم وكانت نقطة القطع بينهما 23

كثم 14كثم ونقطثة القطثع 30ريحثا وبيثت لحثم أفي حين كانت المسافة بثين  ،كم10ومسافة القطع 
كثم ثثم مدينثة طثولكرم 27كم ومسافة القطع بينهما 68ريحا فهي مدينة جنين أبعد مدينة عن أأما 
 كم.24المسافة بينهما ونقطة القطع حيث كم 65
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 (74) كلش

 الاي  اقط  القطع بيا م يا  الق س  م ا الضف  ال اب  
تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  (shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 

 .(ARCmap)بيئية 
 

مدينثثة القثثدس هثثي ثثثاني مثثدن الضثثفة الغربيثثة مثثن حيثثث عثثدد : أن ( 74يوضثثح شثثكل )
للقثدس مدينثة  ةة بينها وبين المدن الرئيسة في الضثفة الغربيثة، وكانثت أقثرب مدينثالسكان والمساف

كثثم مثثن القثثدس وكانثثت نقطثثة 12كثثم، ثثثم مدينثثة البيثثرة علثثى بعثثد 3ونقطثثة القطثثع  ،كثثم9بيثثت لحثثم 
بعثد أكثم، و 4كم من القدس ونقطة القطع بينهما 14ثم مدينة رام هللا على بعد  ،كم4القطع بينهما 

كثثم، ثثثم مدينثثة طثثولكرم 26كثثم وكانثثت نقطثثة القطثثع 76مدينثثة جنثثين علثثى بعثثد المثثدن عثثن القثثدس 
 كم.  15كم ونقطة القطع 61كم، ثم مدينة طوباس على بعد 23كم ونقطة القطع 62على بعد 
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 ( 75شكل )

 الاي  اقط  القطع بيا م يا  البيا   م ا الضف  ال اب  
ول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل تم الحص (shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 

 .(ArcMap)بيئية 
 

يوضح مدينة البيرة والمسافة بينها وبين المدن الرئيسة في الضفة الغربية : ( 75شكل )
، تليها مدينة القدس (كم1)ونقطة التقاطع  (كم2)ن المسافة الفاصلة بين البيرة ورام هللا إحيث 
 (كم64)، وابعد مدينة عن البيرة مدينة جنين (كم4)ونقطة القطع  (كم12)عن البيرة  ،دعتبحيث 

 .(كم32)ونقطة القطع 
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 ( 76) شكل

 الاي  اقط  القطع بيا م يا  بي  ل ا  م ا الضف  ال اب  
تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  ( shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 

 .(ArcMap) بيئية
 

، (كم3)ونقطة القطع  (كم9)أن أقرب مدينة لبيت لحم مدينة القدس : ( 76يبين شكل )
 (.كم31)ونقطة القطع  (كم70)بعد مدينة هي مدينة طوباس أو 
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 ( الاي  اقط  القطع بيا م يا  جايا  م ا الضف  ال اب  77) شكل

عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل تم الحصول ( shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 
 .(ArcMap)بيئية 
 

هي المسافة بين جنين ومدن الضفة الغربية فأقرب مدينة لجنين : ( 77يبين الشكل )
ونقطة  (كم104)وأبعد مدينة هي مدينة الخليل  (كم7)ونقطة القطع  (كم17)طوباس على بعد 

 .(كم34)القطع 
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 (78) شكل

 القطع بيا م يا  ااا هللا  م ا الضف  ال اب  الاي  اقط  
تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  ( shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 

 .(ArcMap)بيئية 
 

هي المسافة بين رام هللا ومدن الضفة الغربية فأقرب مدينة لرام هللا : ( 78يبين الشكل )
 (كم52)وأبعد مدينة هي مدينة الخليل  (كم1)ونقطة القطع  (كم217)لى بعد مدينة البيرة ع
 .(كم15)ونقطة القطع 
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 (79) شكل
 الاي  اقط  القطع بيا م يا  قوقيو    م ا الضف  ال اب  

تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  (shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 
 .(ArcMap) بيئية
 

 هيالمسافة بين قلقيلية ومدن الضفة الغربية فأقرب مدينة لقلقيلية : ( 79يبين الشكل )
ونقطة  (كم74)وأبعد مدينة هي مدينة الخليل  (كم7)ونقطة القطع  (كم15)طولكرم على بعد 

 .(كم25)القطع 
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 ( 81) شكل

 الاي  اقط  القطع بيا م يا  ط لكاا  م ا الضف  ال اب  
تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  (shapefile)اد الطالبة اعتماد على مل  عدإ 

 .(ArcMap)بيئية 
 

المسافة بين طولكرم ومدن الضفة الغربية فأقرب مدينة لطولكرم : ( 80يبين الشكل )
ونقطة  (كم87)يل وأبعد مدينة هي مدينة الخل (كم7)ونقطة القطع  (كم57)قلقيلية على بعد هي 

 .(كم31)القطع 
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 ( 81شكل )

 الاي  اقط  القطع بيا م يا  ط  اس  م ا الضف  ال اب  
تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  (shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 

 .(ArcMap)بيئية 
 

الغربية فأقرب مدينة لطوباس المسافة بين طوباس ومدن الضفة : ( 81يبين الشكل )
ونقطة  (كم91)وأبعد مدينة هي مدينة الخليل  (كم4)ونقطة القطع  (كم15)نابلس على بعد هي 

 .(كم22)القطع 
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 ( 82شكل )

 الاي  اقط  القطع بيا م يا   وفي   م ا الضف  ال اب  
م المحلي، وتم القياسات داخل تم الحصول عليه من وزارة الحك shapefileعداد الطالبة اعتماد على مل  إ 

 .ArcMapبيئية 
 

هي المسافة بين سلفيت ومدن الضفة الغربية فأقرب مدينة لسلفيت : ( 82يبين الشكل )
ونقطة  (كم91)وأبعد مدينة هي مدينة الخليل  (كم4)ونقطة القطع  (كم15)نابلس على بعد 

 .(كم22)القطع 
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 ( 83) شكل

 بوس  م ا الضف  ال اب  الاي  اقط  القطع بيا م يا  اا
تم الحصول عليه من وزارة الحكم المحلي، وتم القياسات داخل  (shapefile)عداد الطالبة اعتماد على مل  إ 

 .(ArcMap)بيئية 
هي المسافة بين نابلس ومدن الضفة الغربية فأقرب مدينة لنابلس : ( 83يبين الشكل )
ونقطة  (كم77)د مدينة هي مدينة الخليل وأبع (كم4)ونقطة القطع  (كم15)طوباس على بعد 

 .(كم16)ونقطة القطع  (كم77)ومدينة سلفيت  (كم23)القطع 
 : الع ق  االقتصا    بيا األا ا  الضف  ال اب   -ثالثا  

بسبب القرب الجغرافي بين المدن األردنية والفلسطينية، فقد حملت العالقات بين 
ية سمات خاصة جسرت العالقة بشكل أعمق بين الشعبين لعشائر والعائالت األردنية والفلسطينا

سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة في المدن المتجاورة مثل نابلس والسلا، والخليل والكرك، 
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وبدرجات أقل بين غزة والعقبة واربد والناصرة وحيفا وصفد، لهذا نجد عشرات العشائر والعائالت 
 .مقسمة بين هذين البلدين

المساهمات االقتصادية لألردنيين من أصول فلسطينية في الحياة األردنية وتطور  ال أنإ  
صادي ن مستوى التطور االقتإحيث  ،الدولة األردنية طغى على غيرها من المساهمات األخرى 

بشكل ملموس على  ة في بداية تشكيل الدولة األردنية كان متقدماً في المدن الفلسطينية الرئيس
ساسي على الزراعة، وكانت بعض أللمدن األردنية التي كانت تعتمد بشكل  الوضع االقتصادي

المدن تتشارك مع بعضها البعض بعالقات تجارية، أبرزها كان بين نابلس والسلا، حيث تبيع 
القات تجارية بين الكرك وكذلك كانت هنالك ع ،نابلس الصابون الى السلا، وتشتري منها الفحم

بالضرورة نشوء عالقات اقتصادية رافقت جتماعية الطبيعية التي ات االلى جانب العالقإوالخليل 
 .بين مجتمعات قريبة من بعضها البعض وال تفصل بينها حدود سياسية

 

 (59) ج  ل
لى االا ا لوضف  ال اب        إجمالر ق م  ال اا ا   الصا اا  ال وع   الماص    ما  ا 

 2114الم اال  لعاا 
 صا اا ال ال اا ا  الم اال 
 4،201 3،071 جنين
 4،678 - طوباس
 3،634 1،556 طولكرم
 5،410 17،714 نابلس
 6،144 1،434 قلقيلية
 177 870 سلفيت

 3،203 37،136 رام هللا والبيرة
 7،964 6،526 أريحا واألغوار

 3،859 6،442 القدس
 9،035 1،825 بيت لحم
 17،997 15،176 الخليل

 66،301 91،750 المجم ع
 ، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة )بيانات غير منشورة(.2016: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المص ا

العالقات االقتصادية بين الضفة الغربية واالردن صادرات : يبين الجول السابق 
ليل، أما على نسبة واردات لألردن تلتها نابلس ثم الخأ حيث كانت محافظة رام هللا  ،وواردات
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الصادرات فكانت الخليل هي األعلى ثم بيت لحم ثم اريحا ويعود ذلك للقرب الجغرافي بينها 
 وبين األردن.

 
 : الخاتم 

ة للضفة ارية والتجارية بين المدن الرئيسالعالقات االقتصادية اإلد: تناول هذا الفصل 
 تجموعة من النظرية التي فسر رياف، كما تناول مة واألية فيما بينها وبين المدن الرئيسالغرب

 العالقة بين المدن بعضها ببعض.
هم أ مكانياتها وما هي أهدافها وكان من ا  عن محددات كل مدينة و : كما تحدث الفصل 

 .ا في الضفة الغربيةهجراءات التي يتبعسرائيلي واإلالمحددات االحتالل اإل
با مدن الضفة الغربية تحدث عن العالقة االقتصادية التي تر : ثم في نهاية الفصل 

بسبب القرب  ؛ردنريحا بمدن األأردنية وخاصة العالقة التي تربا نابلس والخليل و بالمدن األ
 ينها.الجغرافي ب
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 الاتائج :
مؤشر وذلك %، 27أي أن نسبة سكان الفوائض والعجز يشكلون ربع سكان الحضر أي  -1

ن الصفر الذي يمثل الشبكة ألنها تبتعد ع ؛يعبر عن شبكة غير متوازنة وغير مثالية
 المثالية وذلك يؤشر إلي زيادة حجم االختالل التوازني في الشبكة.

وبالتالي فهو أقرب إلى  ؛1.2يساوي  للمدن الرئيسة في الضفة الغربية معامل صلة الجوار -2
 النما العشوائي

مال مدينة المتوسا المكاني لشبكة المدن الرئيسة للضفة الغربية يظهر جنوب مدينة سلفيت ش -3
المتوسا الموزون لشبكة مدن الضفة الغربية يقع و رام هللا والبيرة في شمال محافظة رام هللا، 

 في محافظة رام هللا في الجزء الجنوبي، شمال مدينة البيرة ورام هللا. 
ولكن عندما نقوم بوضع وزن  الغربية،شبكة مدن الضفة لمدينة سلفيت هي المدينة المركزية  -4

  .تصبح المدينة المركزية هي مدينة البيرة لهذا المدن
متوسطًا،  اً أن ه يأخذ مركز الغربية: تبين من نتائج تحليل اتجاا التوزيع في شبكة مدن الضفة  -5

من المدن  اً يضم حوالي سبعحيث ويمتد الشكل البيضاوي بشكل طولي من الشمال للجنوب، 
نابلس(. وبالرجوع لطبوغرافية مدن و فيت، )الخليل، بيت لحم، القدس، رام هللا، البيرة، سلهي: 

الضفة الغربية نجد َأن ها ممتدة طوليًا من الشمال إلى الجنوب على قمم جبل الضفة الغربية 
 نها تمتد في وسا الضفة الغربية. إالتي تعتبر العمود الفقري لفلسطين حيث 

سنوات 10ان )% من إجمالي السك 3.63تنخفض نسبة األمية في منطقة الدراسة لتسجل  -6
% لإلناث، وقد يعود ارتفاع نسبة 5.21% مقابل 2.09يشكل الذكور حيث فأكثر(، 

األمية بشكل أكبر لدى اإلناث إلى العادات والتقاليد لدى بعض األسر التي ال ُتقبل على 
تعليم اإلناث، وتعتبر نسبة األمية في األراضي الفلسطينية منخفضة نسبيًا إذا ما قيست 

 ي األقطار النامية.بنظيرتها ف
% من الذين 1.2% من السكان الذكور واإلناث متزوجون، يضاف إليهم نحو 53.6نحو  -7

 ؛شيء طبيعيوذلك تم عقد قرانهم ألول مرة، وكانت النسبة لإلناث أعلى منها للذكور 
لتباين سن الزواج بين الذكور واإلناث، كما أن مجال التعليم لدى الذكور يكون أكبر منه 

 إلناث.لدى ا
% وتعد هذا النسبة مرتفعة، ويعود 41بلغت نسبتهم  (عزاب)بخصوص الذين لم يتزوجوا  -8

ذلك إلى أن جزءًا من الذين تم إحصاؤهم دون السن القانونية للزواج، بجانب ارتفاع 
 تكالي  الزواج، والتعليم، وقلة فرص العمل، وانتشار البطالة.
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 :الظاهرة بعامل الوفاة ومن المالح تلك % وترتبا 3.2تأتي نسبة األرامل بالمرتبة الثالثة  -9
أن نسبة األرامل من الذكور أقل منه في اإلناث، على الرغم من أن توقع الحياة لإلناث 
أعلى منه للذكور، ويعود السبب في ذلك إلى أن المترملين من الذكور يتزوجون مرة أخرى 

 بنسبة أعلى من المترمالت.
%، وكانت النسبة 89.25منطقة الدراسة، فقد بلغت نسبتهم  ن فييارتفاع نسبة المشتغل -10

ن أعلى نسبة من نسبة غير الناشطين اقتصاديًا و  ،متقاربة إلى حد ما بين الذكور واإلناث ا 
% من إجمالي غير النشطين 49.41هم من الطلبة المتفرغين للدراسة حيث بلغت نسبتهم 

 % لإلناث.37.67بل % مقا73.06كانت النسبة للذكور فقد اقتصاديًا، 
بلغت حيث في المرتبة األولى بين أنما  السكن المختلفة في منطقة الدراسة،  (الشقة)تأتي  -11

% من 34.6نسبة  تشكل (الدار)% من أنما  السكن، أما المسكن الشعبي 70.4نسبتها 
% من الوحدات السكنية، 97.7فإن هذين النمطين معا نحو ذلك أنما  السكن، وعلى 

 % لألنما  األخرى 3.3ويبقى 
( قد استحوذت على النصيب األكبر من 2م200-499)الخاصة بالمساكن فئة المساحة  -12

استحوذت  الفئة من المساحة أيضاً تلك كما أن  ،2013عدد الرخص الصادرة في عام 
ويفسر ذلك توجه السكان نحو  ،على العدد األكبر من مجموع عدد الوحدات السكنية

وربما يناسب ذلك مستوي دخل األسرة وخاصة  ،ة المساحة نسبياً الوحدات السكنية صغير 
 ذوي الدخل المحدود.

% السبب في ذلك الطراز المعماري 34.06أعلى نسبة استخدام لمادة بناء كانت االسمنت  -13
 الحديث في المدن الفلسطينية.

%، بينما شكل االسمنت المسلح وحجر االسمنت نسب 22.6يليها الحجر النظي  بنسبة  -14
 %.15متقاربة أكثر من 

أفراد في الغرفة الواحدة، أن  5-4كانت األغلبية الكبرى من نسبة سكان المدن يقيمون من -15
أفراد في كل المحافظات باستثناء  3فراد فيها المساكن ذات الغرفة الواحد تجاوز عدد األ

غرفة غرف فأكثر فكان من نصيب ال 6أفراد، هناك مساكن تحتوي على  4ريحا التي بلغ أ
 أفراد كما في طوباس، والخليل. 7

% فما فوق على شبكة صرف صحي وهي قلقيلية ونابلس 90هناك مدن تعتمد بنسبة  -16
 وبيت لحم، وبالتالي تقل فيها نسبة الحفر االمتصاصية.
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%، 82%، 85.7ا على التوالي مالبيرة والخليل فبلغت نسبة شبكة الصرف فيه تاما مدينأ -17
 % في البيرة.12.3% و17كانت نسبتها في الخليل ما الحفر االمتصاصية فأ
 .خر تعتمد على الحفر االمتصاصيةمدينة سلفيت نصفها شبكة صرف ونص  اآل -18
وجد بها شبكة صرف ت% على الحفر االمتصاصية وال 95.9مدينة طوباس تعتمد بنسبة  -19

 صحي.
ن سكن )أ( يحتل مساحة كبيرة من مساحة المخطا الهيكلي وخاصة في طوباس إ -20

 .% من مساحة المخطا40طوباس حوالي و 
% في 11.5% من مساحة المخطا الهيكلي في طولكرم، و6ال تتعدى نسبة سكن )أ(  -21

 نابلس.
% ثم جنين 36% تليها مدينة البيرة 36.9ن أعلى مساحة للسكن )ب( في مدينة طولكرم إ -22

32.96.% 
 .%15.76ريحا أ%، ثم 6.3أقل مساحة للسكن )ب( في مدينة قلقيلية  -23
 .%24.77%، ثم طولكرم 45.06ن أعلى مساحة للسكن )ج( في مدينة قلقيلية إ -24
 %.0.58%، ثم البيرة 0.55أقل مساحة للسكن )ج( في مدينة أريحا  -25
 .توجد هجرة بين كل المدن الرئيسة في الضفة الغربية بدوافع اقتصادية بالدرجة األولى -26
 .حجم السكان في كل مدينةدينة و كل م على المسافة بين المدن بين االقتصادية العالقات تتوق  -27
 .هناك عالقات اقتصادية بين مدن الضفة الغربية واألردن -28
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 -:الت ص ا 
للحد من سياسة االستيطان التي تهدف  ؛مكانالعمل على توسيع العمران األفقي بقدر اإل -1

 على االستيالء على أكبر قدر من األرض.
 المستويات:االحتالل وتفعيل ذلك على المحافظة على الوحدة الفلسطينية في مقاومة  -2

 .لدولية واإلقليمية والمحلية كافةا
دعم المدن الفلسطينية ماديًا ومعنويًا، بإيجاد الحوافز التي تساعدهم على البقاء والعيش  -3

 رض وتهجير المواطنين.أمام ما يهدف له الكيان الصهيوني من مصادرة األ
يرات االقتصادية واالجتماعية الديموغرافية من وضع استراتيجية للسكان تتماشى مع المتغ -4

لتحليل الواقع  ؛خالل تشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمختصين بالقضايا السكانية
 السكاني.

 البحث عن طرق لتطوير االقتصاد الفلسطيني. -5
 إدراج الحقوق المائية الفلسطينية كقضايا استراتيجية تتعلق بمستقبل الوجود والبقاء. -6
البنية التحتية والمرافق العامة وخاصة شبكة الصرف الصحي على مستوى المدن تحسين  -7

 الفلسطينية.
 .ريحا ورام هللاأمثل  استغالل مواقع المدن الفلسطينية سياحياً  -8
 دعم العالقات التجارية مع الدول العربية المجاورة وخاصة األردن. -9
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 قائم  المصا ا  المااجع

 -: كت  عاب  
 م.القرآن الكري -
مركز الزيتونة  ،الجدار العازل في الضفة الغربية ،(2010ابحيص، حسن. عايد، خالد.) -1

 للنشر، بيروت، لبنان.
 عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع. .1موسوعة المدن الفلسطينية،   ،(2003حجر، أمنة ) أبو -2
وم المجلة العربية للعل ،البيئة االجتماعية لسكان عمان ،(1988أبو صبحة، كايد ) -3

 اإلنسانية، المجلد السادس عشر، العدد الرابع، الكويت، جامعة الكويت.
 .( جغرافية فلسطين، مكتبة الجزيرة، غزة2015أبو ضاهر، كامل ) -4
 سكندرية، دار المعرفة الجامعية.اإل ،مشكالت السكان في الوطن العربي ،(1987أبو عيانة ) -5
  ،. اإلسكندرية4،   س وتطبيقاتالسكان أس اجغرافي ،(1993) فتحي محمد ،أبو عيانة -6

 دار المعرفة الجامعية. 
 .دار المعرفة الجامعية ،سكندريةاإل ،الوطن العربي اجغرافي (،1995) فتحي محمدأبو عيانة،  -7
. اإلسكندرية، 5السكان أسس وتطبيقات،    اجغرافي ،(2000) أبو عيانة، فتحي محمد -8

 دار المعرفة الجامعية.
 الثقافة والنشر والتوزيع. دار ،دراسات في جغرافية المدن ،(1990إسماعيل، أحمد علي ) -9
: عرض منهجي نقدي لعينة من الدراسات  ( أسلوب التحليل العاملي1999األنصاري ) -10

العربية استخدمت التحليل العاملي، مجلة البحث العلمي في المجاالت االجتماعية في الوطن 
ية العربية ر ب والعلوم االجتماعية، الجمهو العربي، المجلس األعلى لرعاية الفنون واالد

 وزارة التربية والتعليم العالي.، السورية
مركز التخطيا  ،دارية والحكم المحلي في فلسطين""التقسيمات اإل ،(1996جمال ) ،البابا -11

 الفلسطيني في مكتب الرئيس.
العلوم  ردن" دراسات"المالمح الجغرافية للنظام الحضري في األ ،(2014ثائر عياصرة ) -12

 .2عدد  ،41المجلد  ،نسانية واالجتماعيةاإل
( اإلسكان في الكويت، الكويت، شركة كاظمة للنشر 1977الجرداوي، عبد الرؤف ) -13

 .والتوزيع
 .1996 ،فلسطين برنامج القدس المفتوحة اجغرافي -14
 .( الصناعات العربية في الضفة الغربية، القدس1981جمعية الدراسات العربية ) -15
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 القاهرة عالم الكتب. ،2المدن،   اجغرافي ،(1977) لحمدان، جما -16
 ، منشأة المعارف باالسكندرية.1( تخطيا المدن والقرى،  1994حيدر، فاروق )  -17
( أسس التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافية، مكة 2012داوود، جمعة ) -18

 مة، المملكة العربية السعودية.المكر 
 القسم الثاني، بيروت.  -دنا فلسطين، الجزء الثانيبال ،(1991الدباغ، مصطفى ) -19
دراسة مسحية في محافظة  ،"الواقع اإلداري والمالي للهيئات المحلية ،(2014خالد ) ،زبدة -20

 العدد األول. ،المجلد الثامن عشر ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،مجلة جامعة األقصى ،طولكرم"
 دار الجامعات المصرية. ،اإلقليمي مقدمة في التخطيا ،(1980) الزوكة، محمد خميس -21
السكان، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،  اجغرافي ،(2009، موسى )هسمح -22

 القاهرة.
: ترجمة  ،"خا الدفاع في الضفة الغربية وجهة نظر إسرائيلية"، (1985ريه )أ ،شلي  -23

 األردن. ،عمان ،دار الجليل للنشر ،غازي السعدي
)منذ فجر التاريخ حتى عام  ،الموجز في تاريخ فلسطين السياسي ،الياس ،شوماني -24

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية.    ،(1949
( اقتصاديات اإلسكان، سلسلة كتب شهرية يصدرها 1978) الشيخ درة، إسماعيل إبراهيم -25

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، عالم المعرفة.
فلسطين والضفة الغربية وقطاع  اجيولوجي ،(1999، صايل )عابد، عبد القادر، الوشاحي -26

 .1غزة. مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينيين،  
 .، دار المعرفة الجامعية6( األبعاد األساسية للشخصية،  1994حمد )أ، قعبد الخال -27
بحوث معهد ال ،الدولة الفلسطينية معطياتها وحدودها وسكانها ،(1991عبد السالم، عادل ) -28

 .رسات العربية، القاهرةوالدا
 فلسطين، برنامج التربية، جامعة القدس المفتوحة. اجغرافي ،(1996حسن ) ،عبد القادر -29
 .نجلو المصري التخطيا االقليمي، القاهرة، المكتبة األ ،(1995خرون )آحمد و أعالم،  -30
 ة.السكان. اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعي اأسس جغرافي ،(2006) العيسوي، فايز محمد -31
مكتبة االنجلو  ،6 ،السكان ديموغرافيا وجغرافيا،   ،(1998غالب، محمد السيد ) -32

 .المصرية، القاهرة
 ( جغرافية العمران، منشورات جامعة القدس.2007خرون )آالفرحان، يحيى و  -33
 التخل  والتنمية.  اقتصاديات ،(1980انطونيوس ) ،كرم -34
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: القانون والبلدوزر  للمدن في الضفة التنظيم الهيكلي اإلسرائيلي ،(1995) كون. أنتوني -35
 رام هللا. ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،في خدمة االستيطان اليهودي

 .2011نيسان  ،اللجنة المركزية لالنتخابات، "دليل حدود االنتخابات للهيئات المحلية" -36
بية (، المنظمة العر 7( قصة مدينة أريحا، سلسلة المدن الفلسطينية )1989مرعي، توفيق ) -37

 وللتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية.  
 -اإلطار النظري وتجارب عربية- الخدمات ا( جغرافي2001) مصيلحي، فتحي محمد -38

 الطبعة األولى، مطابع جامعة المنوفية.
 .دار الصفاء للنشر والتوزيع ،المدن اجغرافي ،(2010) المظفر، محسن عبد الصاحب -39
 ليبيا، مؤسسة تاوالت الثقافية. ،المدن افي جغرافي دراسة يفرن  ،(2006) محمد فاطمة لمعلول،ا -40
( جغرافية السكان، جامعة بغداد، مطبعة 1985) هيتي، صبري والجنابي، صالح الدينال -41

 بغداد.
 ( األطلس الفني. 1997وزارة التخطيا والتعاون الدولي ) -42

 

 -: ا ائل ماج تيا
 البحوث معهد ،ماجستير رسالة ،"المدن جغرافيا في دراسة ،غزة مدينة" ،صالحة أحمد رائد -1

 .1994 سنة ،القاهرة ،العربية والدراسات
رسالة  ،راضي في مدينة جنينتطور انما  استعماالت األ ،(2003كوثر ) ،بو حجيرأ -2

 جامعة النجاح. ،ماجستير
رسالة  ،سكندراسة في التركيب السكاني وخصائص الم ،(1998ماهر ) ،أبو صالح -3

 جامعة النجاح. ،ماجستير
التغير العمراني لمدينة القدس وتحليل المخططات التنظيمية  ،(2003بو هالل، هاشم )أ -4

 جامعة النجاح. ،رسالة ماجستير ،اإلسرائيلية في المدينة
( "دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة 2005عبد الكريم ) ،سماعيلإ -5

حداث التنمية  نابلس. ،جامعة النجاح ،رسالة ماجستير غير منشورة ،السياسية" وا 
رسالة ماجستير  ،مدينة جلوالء دراسة في جغرافية المدن ،(2005، محسن إبراهيم )التميمي -6

 غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين.
محافظة بيت لحم دراسة في التركيب السكاني وخصائص  ،(2011جاسر، معين ) -7

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين(.المسكن، )
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 ،دراسة في التركيب السكاني وخصائص المسكن -منطقة سلفيت ،(2001عماد ) ،جودة -8
 جامعة النجاح. ،رسالة ماجستير

أثر المناخ على انتاجية الزيتون في الضفة الغربية،  ،(2008خطيب، فاطمة موسى ) -9
 : جامعة نجاح(. ، نابلس)رسالة ماجستير غير منشورة

البناء متعدد الطوابق والوظائ  في مدينة نابلس من  ،(2003) داوود، وائل عبد الرؤف -10
 )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين(. منظور اجتماعي عمراني

 ،العمران، رسالة ماجستير امدينة الخليل دراسة في جغرافي ،(2003السعايدة، محمد ) -11
 جامعة النجاح.

المستعمرات اإلسرائيلية وأثرها على التطور العمراني للتجمعات  ،(2006سليمية، محمود ) -12
 السكانية في محافظة الخليل، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس: جامعة النجاح. 

تقييم واقع مكبات النفايات في الضفة الغربية  ،(2012) شتيه، ضرغام عبد اللطي  -13
سطة نظم المعلومات الجغرافية، )رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس: وتخطيطها بوا
 جامعة نجاح(.

سكان اقليم القناا التخطيطي دراسة ديموغرافية، رسالة  ،(2012) أيمن أحمد ،شلضم -14
 ماجستير غير منشورة جامعة طنطا.

جية دراسة في مورفولو -اتجاهات التطور العمراني في مدينة طوباس ،(2009ياد )إ ،صالح -15
 جامعة النجاح. ،رسالة ماجستير ،المدينة

استخدامات تقنيات نظم المعلومات الجغرافية  ،(2005) ، مصباح محمدعاشور -16
رسالة ماجستير  ،واالستشعار عن بعد في تحديد محاور التوسع العمراني في مدية مصراته

 أكتوبر. 7جامعة  ،غير منشورة
القليمي والتطور العمراني للقرى الواقعة (، اتجاهات التخطيا ا2005عبد الهادي، طه ) -17

)رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، شمال غرب محافظة نابلس،
 فلسطين(.

واقع التخطيا االستراتيجي في بلديات جنوب الضفة  ،(2008العتال، نبيل محمد ) -18
 الغربية، )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخليل، فلسطين(. 

التحليل المكاني للتقسيمات اإلدارية ألراضي الضفة  ،(2012ات، أسماء إسماعيل )الغنيم -19
م، )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، 2009الغربية منذ العهد العثماني وحتى 

 نابلس، فلسطين(.
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 ،رسالة ماجستير ،الهجرة الداخلية الى مدينتي رام هللا والبيرة ،(2002ياسر ) ،كساب -20
 لنجاح.جامعة ا

التركيب الداخلي لمدينة مأدبا، )رسالة ماجستير عير  ،(2000) الليمون، سامي محمد -21
 الجامعة االردنية(. ،منشورة

التخطيا اإلقليمي لالستيطان الصهيوني في الضفة الغربية،  ،(2000) المصري، محمد -22
 جامعة النجاح(. ،)رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس

التركيب الداخلي لمدينة وادي السير دراسة في السكن والمسكن، ( 1992النوباتي، محمد ) -23
 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية

دراسة في  –( التركيب الداخلي لمدينة تعز في الجمهورية اليمنية 1992الوهمي، عبد هللا ) -24
 التركيب السكاني والمساكن، رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية.

المجمع الحضري لمدينة المنصورة دراسة تحليلية لبعض  ،(2005وليد الشكري ) ،س يو  -25
 . تير غير منشورة جامعة الزقازيقالخصائص السكانية والعمرانية، رسالة ماجس

 -: ا ائل  كت ااه
الخدمات في الضفة الغربية" رسالة دكتوراا غير  ا"جغرافي ،(2001الجدبة، فوزي سعيد ) -1

 حوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر.منشورة، معهد الب
السياحة"،  ابية لنهر األردن دراسة في جغرافي"الضفة الغر  ،(2003حماد، عبد القادر ) -2

رسالة دكتوراا غير منشورة، جامعة عين شمس باالشتراك مع جامعة األقصى، غزة، 
 فلسطين.

معهد  ،"لة دكتوراارسا ،"االستخدام السكني لألرض في محافظة غزة" ،رائد أحمد صالحة -3
 .2003 ،القاهرة ،البحوث والدراسات العربية

 -: مااجع ااتاا 
 ،سمحة، عمر، دور الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية في عملية التنمية االجتماعية  -1

 م.2015-6-3انظر الموقع االلكتروني استرجع بتاريخ 
ئات المحلية في فلسطين، دراسة حول الحكم المحلي والهي ،(2005عبد العاطي، صالح، ) -2

 2015-6-1انظر الموقع االلكتروني استرجع بتاريخ ،1315الحوار المتمدن، العدد 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45322  

 2/5/2014غربية وقطاع غزة، غضية، التوزيع الجغرافي للسكان في الضفة ال -3
site.iugaza.edu.ps/ashaqfa/files/2011/10/نسخة-السكان-ملخص.doc 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45322
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45322
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 /. http://www.pmd.ps ،2014 الجوية االرصاد بيانات -4
5- https://www.google.ps/webhp?   
6- http://www.hotcourses.ae/study-in-the-uk/destination-

guides/information-about-glasgow  
 

 -:  اا ا  خاص 
مالي الضفة "التوزيع الجغرافي للسكان ش( 2002)فت غضية، أحمد ر أحمد، أحسين  -1

(، ص ص 1العدد ) 16المجلد  نسانية.: العلوم اإل بحاثلأل مجلة النجاح الغربية"،
 .، جامعة النجاح الوطنية، نابلس307-334

( التركيب األسري في األراضي الفلسطينية، الجهاز المركزي 2005صالحة، رائد ) -2
 .لإلحصاء الفلسطيني

لسكان الوطن العربي وواقع التنمية  الخصائص الديموغرافية (2009العيسوي، فايز ) -3
 .ث منشور، برنامج الملتقى الخامس للجغرافيين العرب، الكويتحالبشرية المستدامة، ب

( الحق في المسكن المالئم في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، 2000موركا، فيلكس ) -4
 .نسانالمركز الفلسطيني للحقوق اإل

 في التخطيا اإلقليمي وجهة نظر جغرافية.قراءات  ،(1998) بحيري، صالح الدين -5
دراسة خاصة حول ربحية المشاريع والخدمات العامة للبلديات  ،نضال رشيد ،صبري  -6

 .2009 ،وتوجهات المواطنين واألطراف ذات العالقة نحو أنما  وأشكال هذا الشراكة
الضفة  سرائيلية فيالهيكلية االقتصادية للمستعمرات اإل ،زياد ،غيث ،نعمان ،كنفاني -7

 .2012 ،)ماس( معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ،الغربية
: الدولة  "األوضاع الجيوبوليتيكية للدولة الفلسطينية ،(1991محمود، توفيق محمود ) -8

 الفلسطينية معطياتها وحدودها وسكانها"، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر.
ضاع الديموغرافية في الضفة الغربية"، جمعية الدراسات "األو  ،(1987مقبول، هاني ) -9

 العربية، القدس، فلسطين.
( دور العمل الهندي في تأهيل وتطوير البنية التحتية، ورقة عمل 2009الطعاني، محمد ) -10

 إلى مؤتمر العمل الهندسي االستشاري الثالث في فلسطين. قدمت
 

 -:    غيا الماش ا المصا ا اال صائ    الاشاا   التقاايا الماش ا 
تقرير موجز عن جدار الضم  ،(2010) مركز المعلومات لشؤون الجدار واالستيطان -1

 والتوسع العنصري والمستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية، بيانات غير المنشورة.

http://www.pmd.ps/
https://www.google.ps/webhp?
https://www.google.ps/webhp?
http://www.hotcourses.ae/study-in-the-uk/destination-guides/information-about-glasgow
http://www.hotcourses.ae/study-in-the-uk/destination-guides/information-about-glasgow
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 الثروة المائية في الضفة الغربية. ،(2008معهد األبحاث التطبيقي، القدس، أريج ) -2
دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات  ،(2009أريج )-القدس-اث التطبيقيةمعهد األبح  -3

 التطويرية في محافظة الخليل.
 التنظيم االداري للمحافظات في فلسطين. ،(24) تقارير قانونية سلسلة ،(2003) باسم ،بشناق -4
ر ، تقري2007النتائج النهائية للتعداد  ،(2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) -5

 . 1546السكان، محافظة طوباس، الرقم المرجعي 
، تقرير 2007النتائج النهائية للتعداد  ،(2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) -6

 . 1540السكان، محافظة جنين، الرقم المرجعي 
، تقرير 2007النتائج النهائية للتعداد  ،(2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) -7

 . 1549ة طولكرم، الرقم المرجعي السكان، محافظ
، تقرير 2007النتائج النهائية للتعداد  ،(2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) -8

 . 1556السكان، محافظة نابلس، الرقم المرجعي 
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