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 ي محافظة طوباسالتوسع العمراني واثره على االراضي الزراعية فاتجاهات 
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 وهدان يوسف عبد الرازق غادة
 اشراف

 مد رأفت غضيةاح .د
 ملخصال

اال انهررا عانررت مررن  ،طوبرراس مررن المنرراطق االسررتراتيجية فرري الضررفة الغربيررةمحافظررة  تعتبررر
داخررل المحافظررة  غيرراب الخطررط الشرراملة وبرردل ذلررك تررم اعررداد مشرراريع جزئيررة تتنرراول مواقررع محررددة 

ر برروتيرة حيررا ان ظرراهرة البنرراء فرري المنرراطق الزراعيررة تسرري .وصرراحب ذلررك نمررو عمرانرري غيررر موجرره
. نحرو البنراء فري المنراطق الزراعيرة متزايدة بالرغم من وجرود قرانون زراعري يحرد مرن توجره المرواطنين

كما ان المخطط الوطني المكاني منع تطبيق القانون الزراعي علرى االراضري عاليرة القيمرة الزراعيرة 
 .وحد من توسع المخططات الهيكلية على مناطق ج ،

بعررد دخررول  فرري محافظررة طوبرراس سررة اتجاهررات التوسررع العمرانرريهرردفت هررذه الدراسررة الررى درا
مبينررة اسرباب هررذا التوسررع  .واثررره علررى االراضري الزراعيررة م 1994السرلطة الوطنيررة الفلسررطينية عرام 

 حيا شهدت المحافظة زيادة في اعداد السكان وتوسعا فري المسراحة .على جهات معينة دون اخرى
وسررراهم فررري ذلرررك عررردة عوامرررل بشررررية  ،الراضررري الزراعيرررةوهنررراك زحرررف عمرانررري علرررى ا ،العمرانيرررة
 .وطبيعية

علرى التوسرع علررى  المرؤثرةوقرد اتبعرت الدراسرة المرنهج التراريخي والوصرفي أليضراح العوامرل 
 .المقابالت مع المسرؤولين فري المؤسسرات الحكوميرةمستعينة بالدراسات و  ،حساب االراضي الزراعية

 لتفسرررير نمرررط التوسرررع واتجاهاتررره فررري محافظرررة والخررررائط ةوقرررد اعتمررردت الدراسرررة علرررى الصرررور الجويررر
 .في عمليات التحليل  GISوتم االستفادة من برنامج  .طوباس

الترري  التجمعرراتوخلصررت الدراسررة الررى ان لالحررتالل دور فرري منررع التوسررع العمرانرري لرربعض 
قريررة ك تقررع اراضرريها فرري منرراطق مصررنفة ج حيررا يمنررع اعطرراء التررراخيص للبنرراء فرري هررذه المنرراطق

ضمن المخططات الهيكلية الجزئية تخطيط لألراضري الزراعيرة، اال ان المخططرات  ولم يكن .العقبة



 س

الجديرردة اخررذت بعررين االعتبررار هررذا العامررل، حيررا ان مخطررط هيكلرري وادي الفارعررة جعررل نسرربة لهررذه 
 . والشمالية الغربية الشماليةاالراضي الزراعية في المنطقة 

العمررل علررى دراسررة المخططررات فرري محافظررة طوبرراس لبلررديات واوصررت الدراسررة بانرره علررى ا
وان  .، وذلرك للحفراظ علرى اسرتدامة االراضري عاليرة القيمرة الزراعيرةهيكلية المقترحة واعرادة تقييمهراال

والعمررل علررى اسررتحداا  .تقرروم البلررديات بعمررل احيرراء سرركنية علررى منرراطق منخفضررة القيمررة الزراعيررة
حيررا تصررنف االراضرري الزراعيررة الخصرربة علررى انهررا اراضرري تصررنيف جديررد للمخططررات الهيكليررة ب

 .عالية القيمة الزراعية تستثنى من تصنيفات المخططات الهيكلية
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 الفصل االول
 مقدمة الدراسة ومنهجيتها

 المقدمة  2.2

ان االراضي الزراعية المحيطة بالمدن تتناقص يوما بعد يوم وذلك نتيجة امتداد العمران 
ويمارس النمو السكاني ضغوطا متزايدة على االراضي  ،حضر في العالم فوقها وزيادة نسبة الت

الطبيعية للسكان وكذلك التزايد الناجم بفعل الهجرة من الريف الى الزراعية ويتمثل هذا النمو بالزيادة 
حيا ان زيادة السكان يؤدي الى زيادة الطلب على االراضي ألغراض السكن والخدمات  ،المدينة

كذلك تلعب وسائل المواصالت دورا مهما في زحف العمران على االراضي ،رىالبشرية االخ
كذلك  ،الزراعية من خالل شق الطرق واقامة المنشآت واالنشطة التجارية على جوانب هذه الطرق

ان انعدام التخطيط السليم في المدن يساعد على توسع العمران على حساب االراضي الزراعية 
 .1 ل السلوكي المتمثل في رغبة السكان بالسكن في الضواحي خارج المدنباالضافة الى دور العام

وذلك  ،طوباس من المناطق الحيوية واالستراتيجية بالنسبة للضفة الغربية محافظةتعتبر 
حيا انها  ،اضافة الى الموقع الجغرافي ،لعدة عوامل من اهمها المساحة الكبيرة نسبيا التي تشغلها

تعتبر محافظة طوباس واألغوار الشمالية و .2ها منطقة زراعية بالدرجة االولىكما ان ،منطقة حدودية
مصادرة )من أكثر المحافظات التي تواجه تحديات ومعيقات ناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي 

الخصائص هلى جانب ،األراضي، السيطرة على الموارد المائية والطبيعية، تقييد حركة البناء والعمران

 .3(ج ،ب،أ)لمتعلقة بالتقسيمات السياسية ألراضي المحافظة هلى مناطق الجيوسياسية ا
ان محافظة طوباس كغيرها من المحافظات الفلسطينية عانت من غياب الخطط الشاملة 

 ،وبدل ذلك جرى اعداد مشاريع جزئية تتناول مواقع محددة داخل المحافظة ،ألنحاء المحافظة
 اضافة الى صغر المساحة المبنية والتي ،لمحافظةوصاحب ذلك نمو عمراني غير موجه في ا

                                                           
 (http://www.4geography.com)9002،اني على االراضي الزراعيةالزحف العمر:تيسيرحامد،ابوسنينة 1
رسالة ماجستير . ) واقع وامكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس: السالم، غالب محمود حسين 2

 .2ص. 2118. طينفلس. نابلس. جامعة النجاح الوطنية(. غير منشورة 
 .9009،نابلس،جامعةالنجاحالوطنية،معايير تصنيف وتخطيط الموارد الطبيعية والثقافية:علي،عبدالحميد3

http://www.4geography.com/
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اال انه بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية  .حالت السياسة االسرائيلية دون توسعها في السابق
 .م نشطت الحركة العمرانية في المحافظة بصورة واضحة 1994عام 

  نبذة عن المحافظة 1.2
حسررررررب  التجمعرررررراتوحرررررردود ة طوبرررررراس تشررررررمل منطقررررررة الدراسررررررة الحرررررردود االداريررررررة لمحافظرررررر

 ،3وغيرر المصرادق عليهرا ويبلر  عرددها  ،6المخططات الهيكلية المصادق عليها والتي يبلر  عرددها 
وتبلر    .م2111حصراء الفلسرطيني لعرام تجمع ال يوجرد لهرا مخططرات هيكليرة حسرب اال 12وهناك 

يبلررر  عررردد . الغربيرررة مرررن المسررراحة االجماليرررة للضرررفة%  14وتشررركل  ،1 ²كرررم412مسرراحة المحافظرررة 
 .2تجمعا 23التجمعات السكانية في محافظة طوباس 

تتصف طبوغرافية محافظة طوباس باالعتدال في ارتفاع سطحها حيا يصل اقصى ارتفاع 
ويتخلرل المنطقرة عردة اوديرة تمترد  ،متر فوق مستوى سطح البحر ويمثرل ذلرك جبرل طمرون 548الى 

وبشركل عرام فران مالمرح السرطح فري المحافظرة هري  ،ةمعها سرهول زراعيرة خصربة مثرل سرهل البقيعر
 . 3منطقة سهلية مرتفعة تنحدر تدريجيا باتجاه الشرق نحو نهر االردن 

                                                           
 .(1)كتاب محافظة طوباس االحصائي السنوي .2111الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني،  1
 .فلسطين -رام اهلل . 2999ة في فلسطين احصاءات البيئ. 2111الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني،  2
طوباس بين عراقة . المركز الجغرافي الفلسطيني، وزارة الحكم المحلي واللجنة الوطنية واالسالمية للدفاع عن االراضي 3

 .3ص. 1999. الماضي وامال المستقبل
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 موقع محافظة طوباس :(2)خريطة 
  .ةاعداد الباحث :المصدر

 
 التجمعات السكانية في محافظة طوباس :(1)خريطة رقم 

 اعداد الباحثة :المصدر
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 مشكلة الدراسة 3.2
ن ظاهرة البنراء فري المنراطق الزراعيرة تسرير بروتيرة متزايردة برالرغم مرن وجرود قرانون زراعري ا

ة الطبيعيررالزيررادة وذلررك بسرربب  ،يحرد مررن توجرره المررواطنين نحررو البنرراء فرري المنرراطق الصررالحة للزراعررة
وقررد ادت هررذه الظرراهرة الررى تآكررل مسرراحات كبيرررة مررن  .ونقررص االمرراكن المخصصررة للبنرراء للسرركان

اضافة الى اقامة العديد من المنشرآت الصرناعية فري  ،ضي الزراعية خاصة سهل مدينة طوباساالرا
  .االراضي الزراعية

بسبب وجود مساحات كبيرة من االراضي  محافظة طوباس ذات حساسية كبيرةكما ان 
عن باجراءات تعسفية بحق السكان الفلسطينين  وقيام قوات االحتالل ،المصادرة والقواعد العسكرية

 تتمتع المحافظة باراضي زراعية عالية القيمةو  .طريق التضييق عليهم ومنعهم من البناء لتهجيرهم
بيرة من اراضيها في مناطق كذلك وجود مساحة ك ،تشكل مصدر رزق للناس ويمنع التوسع فيها

تصنيفات االراضي الزراعية حسب المخطط الوطني المكاني تحد من توسع و  ،جمصنفة 
وتحد من التوسع على االراضي المصنفة  ،الواقعة في مناطق ج للتجمعاتهيكلية لالمخططات ا

كما انه يتم البناء على المناطق السهلية بالرغم من توفر اراضي جبلية وصخرية  .محميات طبيعية
 .مالئمة للبناء وذلك ألن اعداد السكان في ازدياد وبحاجة الى مساحات من االراضي للتوسع عليها

 الدراسة اسئلة   4.2
  :من االسئلة المهمة التي تحاول الدراسة االجابة عليها مايلي

 االراضرررري  التوسررررع علررررى حسرررراب مررررا هررررو اثررررر النمررررو السرررركاني فرررري محافظررررة طوبرررراس علررررى
 الزراعية؟

  ما هو اثر دخول السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسراتها بعرد اتفاقيرة اوسرلو فري زيرادة وتيررة
 الراضي الزراعية في محافظة طوباس؟ ا التوسع العمراني على حساب

  ما هو اثر وجود االحتالل على االراضي الزراعية؟ 

  العمراني في محافظة طوباس؟  التوسعما هو تاثير وجود االحتالل على توجيه 

  ؟ التوسع العمراني في محافظة طوباسما هو اثر الخصائص الطبوغرافية على توجيه 
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  اهداف الدراسة 2.2
  :راسة الى تحقيق مايليتهدف هذه الد

 تحديد اتجاهات التوسع العمراني في منطقة الدراسة. 

 بيان اثر التوسع العمراني على االراضي الزراعية في المحافظة.  

  رسررم سياسررة خاصررة بتنظرريم اسررتعماالت االراضرري فرري محافظررة طوبرراس بحيررا تعطرري افرراق
  .واسعة للتطور

  تعمل على تطويرها والنهوض بهاوضع استراتيجيات للتخطيط لمنطقة الدراسة.  

 اهمية الدراسة  1.2
 :تكمن اهمية الدراسة فيما يلي

 مسرررؤولين بخطررورة التوسرررع العمرانررري علرررى حسرراب االراضررري الزراعيرررة لتجنرررب ال لفررت نظرررر
الوقررروع فررري مشررراكل لهرررا عالقرررة برررالتخطيط كمرررا حررردا فررري منررراطق اخررررى كمررردينتي رام اهلل 

 .طات الالزمةمن اجل اتخاذ االحتياو  ،والبيرة

 ي في محافظة طوباس في هذه تعتبر الدراسة االولى التي تتناول موضوع التوسع العمران
 (GIS)والتي سيستخدم فيها تقنيات حديثة كتقنية  ،الزمنيةة الفتر 

 الحدود الزمانية 7.2

 .2111 – 1994هذه الدراسة الفترة من  غطت
  المعلوماتمصادر  8.2
 ات واالحصرررراءات والكتررررب الصررررادرة عررررن الرررردوائر الرسررررمية وتشررررمل النشررررر  :مصررررادر رسررررمية

وزارة الحكرررم  ،وخاصرررة البيانرررات المنشرررورة مرررن قبرررل الجهررراز المركرررزي لألحصررراء الفلسرررطيني
  .والمجالس القروية البلديات ،وزارة الزراعة ،المحلي

 وتشمل االبحاا الصادرة عن المعاهد والمراكز البحثية :مصادر شبه رسمية.  

  بهرررا ت مرررقاالميدانيرررة التررري  تسرررجيل المالحظرررات مرررن خرررالل  :غيرررر رسرررميةمصرررادر خاصرررة
  .وحتى نهاية البحا 2111الباحثة من السادس من حزيران عام 
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 الردوريات ورسرائل الماجسرتير فري المواضريع ذات  ،المراجرع ،وتشرمل الكترب :مصادر مكتبيرة
  .الراضي الزراعيةوالزحف العمراني واثره على ا ،العالقة بالتخطيط الحضري واالقليمي

 الخرائط والصور الجوية.  

 ومنهجية الدراسة خطة 9.2
 : هي،على ثالثة محاور ارتكزت خطة الدراسةللوصول الى االهداف المذكورة 

يتضمن االطار النظري للدراسة من خالل مراجعة المفاهيم والنظريات والنماذج  :المحور االول (2)
عررررض الحرررراالت الدراسررررية وذلررررك باتبرررراع المررررنهج الترررراريخي ذات العالقررررة بموضرررروع البحررررا، وكررررذلك ب

والوصرررفي مرررن خرررالل الحرررديا عرررن تررراري  تطرررور المحافظرررة مرررن خرررالل البنررراء وازديررراد عررردد المبررراني 
 . 2111ولغاية  1994ونقصان مساحات االراضي الزراعية وزيادة اعداد السكان من سنة 

خررالل اقررع الحررال فرري منطقررة الدراسررة مررن يشررمل االطررار المعلومرراتي ودراسررة و : المحااور الثاااني (1)
 الخرائظ والصور الجوية وباتباع المنهج الوصفي في تحديد اتجاهات التوسع العمراني في المحافظرة

 .2111-1994بين عامي 

يضررم الجانرب التحليلرري والتقيرريم الشررامل لمنطقرة الدراسررة باالسررتناد الررى االطررار : المحااور الثالااث (3)
االمكانيررررات المترررروفرة واتجاهررررات التطررررور العمرانرررري المسررررتقبلية والخررررروج  المعلومرررراتي بهرررردف تحديررررد

  .وذلك باتباع المنهج التحليلي واالستنتاجي ،قترحات لمخطط توجيهي عام للمنطقةبم
 : استخدامها تمالتي  البحثية ومن اهم االدوات

 حافظررة المقرابالت الشخصررية مررع بعررض المسررؤولين فرري البلررديات والمهندسررين والمخططررين لم
 . طوباس

  تقنيررة نظررم المعلومررات الجغرافيررة(Arcmap 9.3 ) وبرامجهررا المختلفررة واالسررتفادة منهررا فرري
حيررررا تررررم احتسرررراب مسرررراحات المنرررراطق المبنيررررة  .عمليررررة تنظرررريم وجمررررع البيانررررات والتحليررررل
 ،1994مرررن صرررورة فضرررائية لعرررام (  digitizing)واالراضررري الزراعيرررة مرررن خرررالل عمرررل 

 .2111و  2116وصور جوية لعامي 
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 محتويات الدراسة  20.2
 :هي اساسية اشتملت الدراسة على ستة فصول

 ،اهداف الدراسة ،اسئلة الدراسة ،مشكلة الدراسة ،نبذة عن المحافظة ،المقدمة  تناول :الفصل االول
مسرد  ،محتويات الدراسة،خطة ومنهجية الدراسة ،المعلوماتمصادر  ،الحدود الزمانية ،اهمية الدراسة

 .الدراسات السابقةاهم مصطلحات و ال

المناخ واالمطار ودرجة  ،الموقع الجغرافي والفلكي)الخصائص الطبيعية تناول  :الفصل الثاني
وعدد االسر  ،تطور عدد السكان ) والبشرية ،(التضاريس والتربة ،ت الجيولوجية التكوينا  ،الحرارة 

  .اسةلمنطقة الدر ( والمباني والمساكن والكثافة السكانية

حجم واتجاهات التطور العمراني في تجمعات محافظة  ،تناول االطار النظري  :الفصل الثالث
طوباس وذلك بتبيان حجم التغير في مساحة الكتلة العمرانية واتجاه التوسع بالكم واالتجاه على 

 . الخرائط بالنسبة لجذر البلد

وشملت الضوابط راني في محافظة طوباس العوامل المؤثرة على التوسع العمتناول  :الفصل الرابع
الضوابط الطبيعية و  ،استخدامات االراضي ،التصنيفات الجيوسياسية  ،البشرية وهي النمو العمراني 

 (.الصخور والتربة)التركيب الجيولوجي  االنحدار و،وهي التضاريس 

ني على االراضي اثر التوسع العمرا ،تناول تاثير العمران على قطاع الزراعة  :الفصل الخامس
اثر التوسع العمراني على االراضي  ،داخل حدود المخططات الهيكلية في محافظة طوباس 

اثر المخطط الوطني المكاني على ،الزراعية خارج حدود المخططات الهيكلية في محافظة طوباس 
لي افضل المناطق مالءمة للتوسع العمراني المستقب ،التوسعات المقترحة في محافظة طوباس 

 .في محافظة طوباس 2111والسيناريوهات بعد عام 

 النتائج والتوصيات  :الفصل السادس
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 مسرد المصطلحات  22.2

ضمن مناطق التنظيم وفق احكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة  منطقة سكنية: سكن أ (2)
( .)ات المحلية رقممن نظام االبنية والتنظيم للهيئ( .2مادة )حسب االستعمال التنظيمي  المختصة

 .وتشكل اكبر مساحة من مساحة المخطط الهيكلي ،..20لعام 

منطقة سكنية ضمن مناطق التنظيم وفق احكام مخططات التنظيم المقرة من  :سكن أ خاص (2)
من نظام االبنية والتنظيم للهيئات المحلية ( .2مادة )اللجنة المختصة حسب االستعمال التنظيمي 

واالرتدادات بين االبنية تكون اكبر من  ،وتقع على اطراف البلدة  ، ..20لعام ( .)رقم 
 .االرتدادات في منطقة سكن أ

ضمن مناطق التنظيم وفق احكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة  منطقة سكنية  :سكن ب (3)
( .)ة رقممن نظام االبنية والتنظيم للهيئات المحلي( .2مادة )حسب االستعمال التنظيمي  المختصة

 .وتشكل ثاني اكبر مساحة من مساحة المخطط الهيكلي بعد منطقة سكن أ ،..20لعام 

ضمن مناطق التنظيم وفق احكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة  منطقة سكنية :سكن ج (4)
( .)من نظام االبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم( .2مادة )حسب االستعمال التنظيمي  المختصة

 .وتاتي في المرتبة الثالثة من حيا نسبتها من مساحة المخطط الهيكلي بعد سكن ب ،..20عام ل

ضمن مناطق التنظيم وفق احكام مخططات التنظيم المقرة من منطقة تجارية  :تجاري طولي (5)
من نظام االبنية والتنظيم للهيئات المحلية ( .2مادة )حسب االستعمال التنظيمي  اللجنة المختصة

 .²م100وقد حدد الحد االدنى للمساحة للقطعة  ،..20لعام ( .)قمر 

اراضي لم يتم تسجيلها وقد استثنيت اثناء اعمال التسوية ألن ملكيتها  :التسويةمستثناة من  (6)
 .متداخلة وكثيفة

 .تبيان حدود الملكيات بين الناس وازالة الخالفات على الملكيات وحدود االراضي :تسوية (7)
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ان يتم تجزئة قطعة االرض الى قطع اصغر وله اهداف متعددة منها افراز بين  :م االفرازنظا (8)
  .ويكون الفرز رضائي او قضائي ،وافراز بقصد البيع ،الشركاء 

التي جرت )ان يكون اكثر من شخص مالكين لنفس العقار في االراضي المسجلة  :الشيوع (9)
 (.عليها اعمال تسوية االراضي

ان تقوم البلديات والمجالس باقتطاع اراضي من امالك  :التملك لالغراض العامة قانون (01)
  .خاصة للنفع العام

 الدراسات السابقة  21.2
تناولرت موضروع الزحرف العمرانري واسرتخدامات االراضري  واجنبيرة هناك عدة دراسات محليرة

  :ومن هذه الدراسات مرتبة من االحدا الى االقدم

 :محليةالدراسات ال 2.21.2

اسررررتراتيجية تنميررررة مدينررررة طوبرررراس وانعكاسررررها علررررى التخطرررريط  :(2111)مهررررا مجاهررررد  ،عررررودة .1
  .العمراني للمدينة

وعمررررل التحليررررل  ،هرررردفت هررررذه الدراسررررة الررررى تحليررررل وتقيرررريم الوضررررع الحررررالي لمدينررررة طوبرررراس
 ،تنمويةاالستراتيجي من خالل تحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات وتحديد االولويات ال

  .ودراسة العالقة المتبادلة بين االستراتيجية التنموية والتخطيط العمراني للمدينة
وقرررد اسرررتخدم الباحرررا المرررنهج الوصرررفي والمرررنهج التحليلررري فررري عمرررل التحليرررل االسرررتراتيجي 

  .والمنهج االستقرائي في صياغة الرؤية واالهداف والمشاريع التنموية، للمدينة
  :ى النتائج التاليةوقد خلصت الدراسة ال

  تراجع قطاع الزراعة بعد ان كان مصدرا رئيسيا للدخل في المدينة وزيادة معدل الفقر بسبب
 .االجراءات االسرائيلية في المنطقة

 حيرا تفتقرد  ،لم تعطري البلديرة االهتمرام الكرافي لتنميرة وتطروير الجانرب الترفيهري فري المدينرة
 .للترفيه المدينة لوجود متنزه عام وساحات عامة
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 ومعظررم اراضرري المدينررة مملوكررة  ،هنرراك غيرراب للرروعي المجتمعرري باهميررة التخطرريط العمرانرري
  .على الشيوع مما يعيق عملية التخطيط

 ضعف تنظيم وتخطيط استخدامات االراضي في المخطط الهيكلري الحرالي والبنراء العشروائي 
  .خارج حدود المدينة ساهم في تشكيل مناطق يصعب تخطيطها

  :بالتوصيات التالية جت الدراسةوخر 
 اهمية تنظيم برامج توعية للمجتمع المحلي باهمية المشاركة في التخطيط العمراني. 

  العمرل علررى تحررديا المخطررط الهيكلري الحررالي وتوسررعة حرردود البلديرة لضررم جميررع التجمعررات
 .التي تقع خارج حدود البلدية بهدف توجيه وضبط التنمية العمرانية

 وتفعيرل دور القطراع الخراص  ،لقطاع الزراعي كمصدر اساسي ألقتصاد المدينةتعزيز دور ا
  .في التنمية االقتصادية

 وتعزيز نهج الزراعة الحضرية ،ضرورة المحافظة على الطابع الجميل للمدينة.  

وقرد بينرت اهتمت الباحثة بتبيان تطور مساحة المنطقة المبنية تبعا لتطور مساحة المخطط الهيكلري 
 .ولم تبين المساحة بشكل بياني ،بالخرائط لكنها ال تحتوي على شبكة االحداثيات ذلك 

اسرتراتيجيات التنميررة المسررتدامة لألراضري الزراعيررة فري الضررفة الغربيررة  :(2111)لمرريس  ،عفانرة .2
  .محافظة طوباس كحالة دراسية

ي المحافظرة هدفت هذه الدراسة الى تحديرد المعوقرات التري تعيرق تنميرة االراضري الزراعيرة فر
 .ووضررع اسررتراتيجيات تعنررى بالحفرراظ علررى تلررك االراضرري وتحقيررق االسررتخدام االنسررب والمسررتدام لهررا

وذلرررك باعتبارهرررا منطقرررة زراعيرررة وحدوديرررة هامرررة وتتعررررض لكثيرررر مرررن التحرررديات بسررربب االجرررراءات 
ج الوصررفي وقررد اسررتخدم الباحررا المررنه .واالهمررال مررن قبررل السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية ،االسرررائيلية

  .التحليلي واالستبيان
  :ومن نتائج هذه الدراسة مايلي

 فررري المحافظرررة علرررى الررررغم مرررن مالئمتهرررا  وجرررود تنررراقص فررري مسررراحات االراضررري المزروعرررة
 .الزراعية لمعظم االنماط
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 حيررا يوجررد  ،وجررود توجرره نحررو االسررتخدام الرردائم لألراضرري الزراعيررة برردل االسررتخدام المؤقررت
  .الزراعي بتقنيات الزراعة المستدامة ضعف في مستوى االرشاد

  االسررتخدام غيررر المسررتدام لألراضرري الزراعيررة فرري المخططررات الهيكليررة الترري كانررت تعررد مررن
  .قبل الحكومات المتتالية لم تاخذ بعين االعتبار حق االجيال القادمة من الموارد الطبيعية

 لمحافظةغياب القوانين التي تنظم استخدامات االراضي الزراعية في ا.  
  :مايلي الدراسةمن اهم توصيات هذه و 

  ضررورة اسررتغالل االراضري الزراعيررة غيرر المسررتغلة والترري تعمرل علررى زيرادة الرقعررة الزراعيررة
  .وبالتالي تقود الى التنمية الزراعية المستدامة

  الية لتنفيذ وتطبيق قانون الزراعة الفلسطيني ايجاد.  

 يعمرررل علرررى تنظررريم  ،مات االراضررري فررري المحافظرررةضررررورة اعرررداد مخطرررط عمرانررري ألسرررتخدا
 عملية التطور العمراني للتجمعات السكانية ويحقق االستخدام المستدام لألراضي الزراعية 

دراسة الزحف العمراني واثره على البيئرة واالراضري الزراعيرة فري مردينتي (: 2119)كتانة، محمد . 3
 . ومات الجغرافية واالستشعار عن بعدباستخدام تقنيات نظم المعل( رام اهلل والبيرة)

تناولررت هررذه الدراسررة الزحررف العمرانرري فرري مرردينتي رام اهلل والبيرررة حيررا اهررتم الباحررا كثيرررا 
 Erdas)واالستشررعار عررن بعررد ( Arc gis 9.3)باسررتخدام تقنيترري نظررم المعلومررات الجغرافيررة 

imagine v 8.3 )لتفسير نمط التوسع واتجاهاته في المدينتين . 
قررد اسررتخدم الباحررا المررنهج الوصررفي والوصررفي التحليلرري والمسررح الميررداني، كمررا اسرررتخدم و 

المررنهج الترراريخي فرري الحررديا عررن ترراري  تطررور المدينررة مررن خررالل البنرراء وازديرراد عرردد المبرراني وقلررة 
 . مساحات االراضي الزراعية

 : هذه الدراسة التي خرجت بهاومن ابرز النتائج 

 ات الحكوميرررة بانشررراء البنيرررة التحتيرررة فررري المنررراطق الزراعيرررة سررراهم قيرررام البلرررديات والمؤسسررر
 . مساهمة كبيرة في سهولة تحويل االراضي الزراعية الى مناطق سكنية وتجارية وصناعية

  يوجد نقص كبير في المعلومات لدى البلديات المعنية وعدم وجود نظام معلوماتي وخاصة
  .عني عدم التخطيط الكافيجغرافي او ارشفة صحيحة لدى البلديات مما ي
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  لألحتالل االسرائيلي الدور االكبر في تشكيل مدينتي رام اهلل والبيررة علرى الصرعيد الرداخلي
فمرررن خرررالل الررردور الرررذي يلعبررره االحرررتالل فررري نمرررو المررردينتين نالحرررظ انررره يقررروم  ،والمحلررري 

عاصرررمة بالتضرررييق علرررى مدينرررة القررردس ومرررن هنرررا اصررربحت مررردينتي رام اهلل والبيررررة همرررا ال
 .السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية كما انهما تنموان بشكل غير متوازن

  يوجد ضعف فري العالقرة مرا برين السركان وبلرديتي المردينتين، اذ ال يوجرد تواصرل فعلري اال
من خالل توجيه بعض الشكاوي ضد البلديتين، كما ان البلديتين ال تقومران بعمرل التوعيرة 

 . على البيئةالالزمة للسكان للحفاظ 

  فرري %  422لقررد ازدادت المسرراحة العمرانيررة فرري مرردينتي رام اهلل والبيرررة وتضرراعفت بنسرربة
فري حرين تقلصرت مسراحة االراضري الزراعيرة . م1972عما كانرت عليره عرام  2115العام 

مررن مسرراحة االراضرري الزراعيررة الترري كانررت متواجرردة % 18الررى  2115فرري المرردينتين عررام 
 . م 1972في العام 
 : بمايليواوصت الدراسة 

  علرررى البلرررديات عررردم اعطررراء الترررراخيص للبنررراء فررري االراضررري الزراعيرررة، والحرررد مرررن الفسررراد
 . االداري والواسطات التي تلعب دورا سلبيا في اعطاء هذه التراخيص

  يجرب عردم قيررام البلرديات بشررق الطررق والبنيررة التحتيرة فرري االراضري الزراعيررة والرذي يسررهل
 . هذه االراضي عملية البناء في

  العمل على توعية المواطنين في رام اهلل والبيرة والمناطق االخررى بضررورة المحافظرة علرى
االراضرري الزراعيررة، وتعررريفهم بمشرركلة التوسررع والزحررف العمرانرري وتاثيرهررا علررى االراضرري 

 . الزراعية والبيئية في المدينتين

لى مدينتي رام اهلل والبيرة وذلك ألن نتائج هذه الدراسة ليست ذات اثر كبير عالمالحظ ان 
 .بالمقارنة مع محافظة طوباسمساحة االراضي الزراعية ليست كبيرة 
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اتجاهرررررات التطرررررور العمرانررررري فررررري مدينرررررة طوبررررراس دراسرررررة فررررري  :(2119)ايررررراد جميرررررل  ،صرررررالح. 4
  .مورفولوجية المدينة

وقررد اسررتخدم  .وبرراسهردفت هررذه الدراسررة الررى دراسررة اتجاهررات التطررور العمرانرري فرري مدينررة ط
واسرررتخدم المرررنهج  ،spssالباحرررا اسرررلوب االسرررتبانة الميدانيرررة وعرررالج المعلومرررات مرررن خرررالل برنرررامج 

  .الوصفي والتحليلي والتاريخي

  :مايلي ومن اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة
 طوباس مدينة ريفية ال تزال تخطو خطواتها االولى لتكون مركزا حضريا.  

  شيدت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وهي غالبا ما تكون في ضرواحي اغلب بيوتها
  .وهو ما يضفي على شكلها سمة الحداثة ،المدينة واطرافها

  تفتقر الى صورة المدينة من حيا الشكل الجمالي لعدم وجود ساحات مخصصة للترفيه 

 وعدم وجود اشجار على الطرقات ،والتنزه.  
  :ما يليوبناء على النتائج وصى ب

 الفوضى والعشوائية واالزدحام في وسط المدينة التخلص من. 

  االهتمررام بررالمظهر الجمررالي للمدينررة مررن خررالل انشرراء سرراحات عامررة وخضررراء مخصصررة
    .للمتنزهات والحدائق

دراسرررة فررري  :انمررراط اسرررتخدام االرض فررري مدينرررة طوبررراس .(2111)عبدالناصرررر نرررادر  ،يوسرررف .5
  .التركيب الداخلي

وانمرراط اسررتخدام االرض  ،هررذه الدراسررة الررى دراسررة التركيررب الررداخلي لمدينررة طوبرراس هرردفت
  .م1998نة ضمن المخطط الهيكلي لعام داخل المدينة وذلك حسب الحدود االدارية للمدي

 (Factorوقرررد اسرررتخدم الباحرررا االسرررلوب االحصرررائي المعرررروف باسرررم التحليرررل العررراملي 

analysis )لداخلي للمدينةمن اجل معرفة التركيب ا.  
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  :وقد خلصت هذه الدراسة الى التوصيات التالية
  توفير القدر الكافي من الحدائق والمسراحات الخضرراء لتكرون متنفسرا للسركان لقضراء وقرت

  .فراغهم

 وبشرركل خرراص  ،اسررتغالل المنرراطق الغيررر منظمررة فرري منطقررة الدراسررة بشرركل علمرري ومررنظم
  .ق التطوير الحضريتلك المناطق التي وضعت تحت اسم مناط

 وذلرك بعردم  ،المحافظة على الطابع المعمراري القرديم لقلرب المدينرة والمتمثرل بالبلردة القديمرة
والعمرل علررى ترميمهرا واعرادة تاهيررل بعرض المنررازل وتروفير الخرردمات  ،السرماح بالبنراء فيهررا

   .االساسية لها

 :الدراسات االجنبية 1.21.2

العمرانررري علرررى االراضررري الزراعيرررة فررري مدينرررة عمررران الكبررررى الزحرررف (: 2112)نعررريم  ،الظررراهر. 1
(1919-1994) 

وعلرررى االسرررباب الطبيعيرررة وغيررررر  ،هررردف هرررذا البحرررا الرررى التعرررررف علرررى مشررركلة الزحرررف العمرانرررري
وقد اسرتخدم المرنهج  ،االراضي الزراعية في مدينة عمان الكبرىالزحف على  على الطبيعية المؤثرة 

  – 1919(جويررة وخرررائط طبوغرافيررة غطررت الفترررة الواقعررة بررين  بتحليررل سلسررلة غطرراءاتالوصررفي 

1994). 
 :البحا خرج بهاومن اهم النتائج التي 

  عما كانت عليه  1994ضعفا عام  31ان مساحة العمران في منطقة عمان الكبرى زادت
 .1945عام 

  جاءت ضريبة التحضر فري عمران الكبررى علرى حسراب االراضري الزراعيرة حيرا تراجعرت
 .1945عما كانت عليه عام % 41بنسبة  1994احة المزروعة عام المس

 :وخرج الباحا بالتوصيات التالية
  ترررروفير االدارة الحكيمررررة الواعيررررة ألهميررررة الترررروازن بررررين حاجررررات االرض واالنسرررران حاضرررررا

 .والحد من الزحف على االراضي الزراعية والرعوية ،ومستقبال 
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 العمران المكثف العمل بسياسة  االبنية العالية ومناطق. 
  :اجمعت هذه الدراسات على

 ان لألحتالل االسرائيلي دور كبير في تغيير مسارات واتجاهات النمو العمراني.  

  تراجررع مسرراحات االراضرري الزراعيررة والمسرراحات الخضررراء لصررالح التطررور العمرانرري بتقرردم
  .الزمن

  ن متنفسا للسكان ولقضاء يجب توفير القدر الكافي من الحدائق والمساحات الخضراء لتكو
  .وقت فراغهم

 :اختلفت هذه الدراسات في

  الفلسررررطينية سرررراهم فرررري تفرررراقم المشرررراكل الناجمررررة عررررن التوسررررع ان دخررررول السررررلطة الوطنيررررة
 العمراني

 والتخطيط والتنظيم  ،االليات المستخدمة في تطبيق القوانين المتعلقة باالراضي الزراعية 

 ي الزراعية للمخططات الهيكلية ضم المباني الموجودة على االراض 
  :ما يميز هذه الدراسة

 مررن خررالل ايجرراد حررل لمشرراكل  ،تبررر بمثابررة قاعرردة للتخطرريط علررى اسررس علميررة تحليليررةتع
واقتررراح بررديل تخطرريط مالئررم لتوجيرره التوسررع العمرانرري بمررا يكفررل المحافظررة علررى  ،التخطرريط

 .االراضي الزراعية القيمة واحتياجات السكان

 فرري  عمليررة الرصررد الحضررري لظرراهرة التطررور العمرانرريراسررة االولررى الترري تتنرراول تعتبررر الد
 .لدراسة مستقبليةمن خالل اعداد قاعدة بيانات تفتح المجال  محافظة طوباس
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 نياالفصل الث                                  
 

  الطبيعية والبشرية خصائص منطقة الدراسة

حيا تؤثر الخصائص  ،ية والبشرية لمنطقة الدراسةلطبيعهذا الفصل الخصائص اتناول 
فتوضح طبيعة التضاريس شكل البناء ، الطبيعية والبشرية عند اختيار موقع مالئم لتوسع العمران

كذلك يكون تاثير التربة والطبقات ، واالتجاهات المالئمة لذلك ( افقيا او عموديا)وطبيعة التوسع 
ويرتبط ، وقف على ذلك عدد الطوابق التي يمكن اقامتهاالصخرية مشتركا على العمران حيا يت

 .بذلك كيفية توزيع االستعماالت واالنشطة على ارض المدينة

 الخصائص الطبيعية 2.1
 والفلكي الموقع الجغرافي 2.2.1

تمتررد مررن  ،تقررع محافظررة طوبرراس فرري الررركن الشررمالي الشرررقي مررن محافظررات الضررفة الغربيررة
دة وسرريريس وياصرريد وطلرروزة غربررا ومررن بيسرران شررماال الررى مرررج نعجررة نهررر االردن شرررقا الررى الجديرر

وتبتعررد عررن نهرررر  .كرررم جنرروب شرررق مدينررة جنررين 24و  ،كررم 21وتبعررد عررن مدينررة نررابلس . 1جنوبررا
 ˚35)و  ̋(1́ 19 ˚35)تمتد محافظة طوباس بين خطي طول و  .(1) خريطةانظر  ،2كم 15االردن 

 .3شماال (˝25́ 23 ˚32)و  ̋(23́ 7 ˚ 32)وبين دائرتي عرض  ،شرقا  28 ˝) 34́
 لمناخا 1.2.1

 ،يعتبر مناخ محافظة طوباس شبه جاف وهرو المنراخ السرائد فري منطقرة المنحردرات الشررقية
ويالحظ ان كمية االمطار تقل كلما  ،والذي يتميز بانه حار جاف صيفا ومعتدل قليل االمطار شتاء

 431.4( 2111-1996)للفترررة  حافظررة طوبرراسويبلرر  متوسررط كميررة االمطررار فرري م .4اتجهنررا شرررقا
                                                           

 . 2119، بيانات غير منشورةبلدية طوباس،  1

االراضي في مناطق الزراعة المطرية وتأثرها بالفقر في منطقة المنحدرات الشرقية  استخدامات. معهد االبحاا التطبيقية 2
 . 31ص . 2111. في الضفة الغربية

3 www. Google earth.com 
رسالة ماجستير . )واقع وامكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس: السالم، غالب محمود حسين 4

 .57ص. 2118. فلسطين. نابلس. عة النجاح الوطنيةجام(. غير منشورة
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ويختلرف المنراخ مررن  2.˚م23.6 ويترراوح المعردل السرنوي لردرجات الحررارة فري محافظرة طوبراس .1ملرم
موقررررع فخررررر ففرررري االغرررروار منطقررررة حررررارة وفرررري المنرررراطق الجبليررررة معتدلررررة وفرررري المنرررراطق الوسررررطى 

 .3شفاغورية

 ،فرري تحديررد منرراطق االنتشررار العمرانرري يمتررد اثررر المنرراخ علررى النشرراط العمرانرري حيررا يسررهم
ويسهم المناخ في تحديد موقع مرا  .فمحافظة طوباس تتبع للمناخ شبه الجاف ومناخ البحر المتوسط

كلما اتجهنا من  وتقل كميات االمطار وفي محافظة طوباس تزداد درجات الحرارة .للسكن دون غيره
 . الغرب الى الشرق

 االمطار 2.1.2.1
و  في الشرق ملم 211ميات االمطار المتساقطة سنويا في المحافظة ما بين يتراوح معدل ك

فقد  ،(2111-1996)وهناك تباين في كميات االمطار الساقطة في الفترة  ،4في الغرب ملم 351
بالنسبة . 2112/2113واعلى معدل لالمطار سنة  ،1998/1999وصل ادنى معدل لالمطار سنة 

ظل المطر وتصلها الرياح وقد افرغت حمولتها فوق المرتفعات وال  للسفوح الشرقية فانها تقع في
يصلها اال قدر قليل من هذه االمطار من جهة وارتفاع درجة حرارتها من جهة اخرى نتيجة 
لطبوغرافيتها التي تنخفض عن مستوى سطح البحر مما يزيد من الضغط الجوي وارتفاع درجات 

وتعد مياه االمطار سببا من اسباب  .5سياحية في الشتاءالحرارة الذي جعله من اهم المناطق ال
العيش للسكان من خالل تجميعها في ابار في التجمعات العمرانية التي يسقط عليها كميات كبيرة  

 .من االمطار
 

                                                           
 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مديرية زراعة طوباس 1

 .2111، السجالت الرسمية االرصاد الجوية، دائرة  2

 . 2119 ،بيانات غير منشورة بلدية طوباس، 3

ا بالفقر في منطقة المنحدرات الشرقية استخدامات االراضي في مناطق الزراعة المطرية وتأثرهمعهد االبحاا التطبيقية،  4
 .31ص  ،.2111. في الضفة الغربية

رسالة ماجستير . )( 1008 – 2970)انماط االستغالل الزراعي في محافظة اريحا : لؤي محمود عبد الرحمن ،ابو ريدة 5
 .26، ص.2118. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية(. غير منشورة 
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  :من اهم مصادر المياه في محافظة طوباس

 نهر االردن  (2)

اءات اسرررائيلية حيررا حرمررت يعتبررر المررورد االول للميرراه فرري المنطقررة فقررد فرضررت عليرره اجررر 
 .الفلسطينين من حقهم المشروع في حصتهم فيه

 ينابيع المياه  (1)    

 ،نبعررا 11حيرا يوجررد بهررا  ،فرري السرفوح الجبليررة المطلررة علرى منطقررة طوبرراستتواجرد الينررابيع  
ي ومعظررم الينررابيع تتركررز فرر .1العيررون الترري تنررتج مياهررا مالحررة ال تصررلح لألغررراض الزراعيررة باسررتثناء

روت برردل ابررار تررم كرروفتحررات الميرراه فرري بردلررة هرري عبررارة عررن ميرراه م ،والفارسرريةعررين البيضررا وبردلررة 
القفرراف والتميمرري  ،محمررد عبررد الرررحمن،الفتحررة الفوقا،اغالقهررا مررن قبررل االحررتالل وهرري الفتحررة التحتا

 ،ليبرررلب ،الحلررروة ،قرعررران ،2الحمرررة  ،1هررري الحمرررةفررري عرررين البيضرررا  العيرررون العاملرررة  امرررا ،الغربررري
 ،الشمسرررية الفوقرررا ،ابوخضرررر،الدير ،فهررري عرررين البيضرررا امرررا العيرررون القديمرررة فررري عرررين البيضرررا.الشرررك

 .2 ابوعاطف ،دعيبس ،بليبل ،المحيدريات ،الشمسية التحتا
مسرتغلة ويمكرن تاهيلهرا وعمرل بررك تجميرع اليوجد في المنطقرة بعرض الينرابيع البسريطة وغيرر 

بشركل طبيعري وتنسراب منهرا الميراه  الحمرةكنبع  ،ر مائي جديدللماء فيها مما يساعد في ايجاد مصد
ويمكرررن زراعرررة  ،تقرررع فررري منطقرررة الفارسرررية ومياههرررا عذبرررة التررري حميررررو  ،الرررى نفرررس منطقرررة وجودهرررا

 .3واعادة بنائها مساحات من االرض من خالل استغالل مياه تلك العين بعد تاهيلها

 االبار الجوفية( 3)
وتعاني االبار من مشراكل جوهريرة ناجمرة عرن انخفراض  ،يةيستخدم غالبيتها ألغراض زراع

المنطقرة الغوريرة منهررا و طوبرراس  محافظرةوتعتبرر  .كفاءتهرا االنتاجيرة وارتفرراع تكراليف اسرتخراج الميرراه
وتحترروي فرري جوفهررا واحررد مررن اهررم خزانررات الميرراه الجوفيررة فرري  ،احررد اقطرراب مثلررا المرراء الفلسررطيني

                                                           
رسالة ماجستير . )استراتيجية تنمية مدينة طوباس وانعكاسها على التخطيط العمراني للمدينة: فعودة، مها مجاهد يوس 1

 . 55ص . 2111. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية(. غير منشورة 

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مديرية زراعة طوباس  2

 . 2111 ،لشماليةتقرير عن الوضع المائي في طوباس واالغوار ا محافظة طوباس، 3
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نظررا السرتيالء االحرتالل االسررائيلي والمسرتوطنات  ،الشررب والرري تعاني نقصرا بميراهولكنها  .الضفة
يبلرر  عرردد االبررار االرتوازيررة  .1 وحرمرران الفلسررطينين مررن حفررر ابررار جديرردة ،علررى الجررزء االكبررر منهررا

اما االبرار المرخصرة مرن سرلطة الميراه فري  ،ابار 7المرخصة قديما في منطقة الفارعة وعين البيضا 
كمرررررا حفررررررت شرررررركة ميكرررررروت .2بئرررررر 23 (العقرررررب ،السرررررفينة ،وادي الفارعرررررة ،ةراس الفارعررررر) الفارعرررررة

 ،3سررراعة/ كررروب  1511داخرررل حررردود قريرررة بردلرررة تضرررخان  (2بردلرررة  ،1بردلرررة )االسررررائيلية بئرررران 
 .المناطق التي تتواجد فيها االبار والينابيع في منطقة االغوارفي  وتنتشر المباني

 درجة الحرارة 1.1.2.1
رارة في تحديد اتجاه االمتداد العمراني، حيا تتحدد اشكال االحياء تؤثر درجة الح

واتجاهاتها، ولكن في العصر الحديا قل تاثير عناصر المناخ على النواحي العمرانية من حيا 
شكل البناء وموقعة حيا توفرت وسائل التكييف التي ساعدت على تقليل اثر درجة الحرارة في 

ن من المناطق المناطق المعتدلة والشفاغورية ذات مالءمة اعلى للسكوتعتبر . تحديد شكل االحياء
 .الحارة في االغوار

 التكوينات الجيولوجية  3.2.1
تتكون اراضي محافظة طوباس من مجموعة من الصخور الرسوبية المختلفة التي تعود الى 

 :د الكتلة العمرانيةحسب مناطق تواج ن اهم هذه التكوينات الجيولوجيةوم. فترات جيولوجية متعددة
 .يتكشف في عين البيضا وكردلة وجزء من بردلة وخربة يرزا وجزء من المالح :الميوسين .1

 .يتكشف في طمون وجزء من طوباس :تورنيان –سنومانيان  .2

 .جزء من طوباس وجزء من عقاباراس الفارعة و يتكشف في  :ايوسين .3

 .وجزء من طوباسووادي الفارعة يتكشف في العقبة وتياسير  :السينونيان .4

 .عاطوف وجزء من عقابايتكشف في  :الباليستوسين .5

 .يتكشف في جزء من المالح :الكريتاسي االسفل .6

                                                           
مرجع سابق، . استراتيجية تنمية مدينة طوباس وانعكاسها على التخطيط العمراني للمدينة: عودة، مها مجاهد يوسف 1

 .56ص

 .2112 ،مرجع سابق ،مديرية زراعة طوباس 2

 .2111 ،مرجع سابق ،محافظة طوباس 3
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 (²كم)مساحة التكوينات الجيولوجية في محافظة طوباس (: 2)جدول 

 النسبة (²كم)المساحة التكوين
 1. .. ميوسين 
 9. 1.. تورونيان -سنومانيان 
 1. 12 ايوسين 

 0. 12 انالسينوني
 1. .1 الباليستوسين 

 . 2 الكريتاسي االسفل
 00. .10 المجموع

 .باالعتماد على خريطة التكوينات الجيولوجية ةاعداد الباحث: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جيولوجية محافظة طوباس(: 3)خريطة 
 .atlas of israiel 1985باالعتماد على  ةداد الباحثعا :المصدر

 التضاريس 4.2.1

وباس منطقة شفاغورية تتنوع فيها التضاريس السهلية مع بعض المرتفعات والتالل حيا ط
ويتخلل  ،يمثل ذلك جبل طمون .م فوق سطح البحر 548يصل اقصى ارتفاع لها عن سطح البحر 
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المنطقة عدة اودية تمتد معها سهول زراعية خصبة مثل سهل البقيعة الذي يقع شمال وادي الفارعة 
وبشكل عام فان مالمح سطح منطقة الدراسة هي منطقة سهلية مرتفعة تنحدر  ،وجنوب طمون

ويوجد الى الشمال من وادي الفارعة منخفض وادي  .1تدريجيا باتجاه الشرق نحو نهر االردن
ويجري في هذا المنخفض وادي دورا الذي لم يستطع ان يعمق مجراه في الصخور الى  ،البقيعة

وهذا ادى الى االعتماد على  ،ال تظهر في حوض البقيعة ينابيع هامة ولذلك ،مستوى الماء الجوفي
 .2نمط الزراعة البعلية 

 ،فهي تضم جزءا من وادي االردن ،تتميز محافظة طوباس بتعدد النظم البيئية فيها
وتشكل المنحدرات الشرقية اكبر مساحة في  .وجزء من المرتفعات الوسطى ،المنحدرات الشرقية
 ،تياسير)وتضم كل من القرى التالية  ،من مساحة المحافظة الكلية%  57الى المحافظة تصل 

 .3(خربة المالح ،خربة كردلة ،عين البيضاء ،بردلة ،طمون

 
 ارتفاعات محافظة طوباس :(4)خريطة 
 .باالعتماد على نموذج االرتفاع الرقمي لمحافظة طوباس ةاعداد الباحث :المصدر

                                                           
طوباس بين عراقة . طنية واالسالمية للدفاع عن االراضيوزارة الحكم المحلي واللجنة الو المركز الجغرافي الفلسطيني،  1

 .3، ص1999. الماضي وامال المستقبل
 .49ص ،1973 .، عمان1، طجغرافية االردن: البحيري، صالح الدين 2

 . 31، صسابق جعمر معهد االبحاا التطبيقية،  3
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  (²كم)رتفاع في محافظة طوباسنطاقات اال  مساحة (:1)جدول 
 النطاق (²كم)المساحة النسبةالمئوية

1.. .1 -..0 – 200 
22 11 -200 – 0 
.0 ..9 0 – ..0 
2... 91 ..0 – ..0 
.2 2. ..0 – ..0 
 المجموع 99.      00.

 .باالعتماد على خريطة نطاقات االرتفاع ةاعداد الباحث :المصدر

 التربة 2.2.1
والذي يرجع  ،في انواع التربة ر مساحة فلسطين اال انه يوجد بها تنوع كبيربالرغم من صغ

وقسم العلماء منطقة فلسطين لمجموعتين  ،سببه الى الطبيعة الجغرافية والطوبوغرافية لفلسطين
والتي يسودها مناخ البحر وشبه الجافة  االولى هي اتربة المناطق الرطبة وشبه الرطبة  ،رئيسيتين
والثانية هي اتربة المناطق الجافة  ،ومناطق المرتفعات الجبليةنتشر في مناطق السهول وتالمتوسط 

 .من مساحة المحافظة% 98وتشكل اتربة المجموعة االولى   .1والصحراوية
ضمن المجموعتين ومن اشهر اتربة المجموعة االولى التربة الحمراء  محافظة طوباستقع 

التربة البنية اما من اتربة المجموعة الثانية  .متوسط البنيةالبحر الوكذلك تربة  ،(التيراروزا)
   .الصحراوية

 :في المحافظة من انواع الترب
يوجد بها كميات قليلة من المواد العضوية  :(Terra rossa soil) (التيراروزا)التربة الحمراء . 2
توجد في المناطق  .ى بني فاتحلونها احمر ال ،فقيرة نسبيا بالجير وهي غنية بالمواد الطينية( الدبال)

 .الجبلية  واالنحدارات الشديدة التي يوجد بينها بعض االودية العريضة او السهول المحصورة

                                                           
( رام اهلل والبيرة) اضي الزراعية في مدينتي دراسة الزحف العمراني واثره على البيئة واالر : كتانة، محمد تيسير احمد 1

. رام اهلل. جامعة بيرزيت(. رسالة ماجستير غير منشورة . ) بأستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
 . 35ص. 2119. فلسطين
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تنشا هذه التربة  :Mediterranean brown forest soil)) البنية البحر المتوسطتربة . 1
، وهي اكثر سمكا من اءالحمر  كالتربةوال يحا لها عمليات غسل  ،على الصخور الجيرية الطرية

 .توجد في المناطق الجبلية مرافقة للتربة الحمراء .الجيرو التربة الحمراء واكثر غنى بالمواد العضوية 

تنشا من تجمع الغرين المنقول  :(Brown desert skeletal soil)التربة البنية الصحراوية. 3
وهذه التربة فقيرة جدا بالمادة  ،سفوحبالريح او المياه اما في المناطق المنخفضة اوالهضاب او ال

 .توجد على سفوح تالل منحدرة نسبيا او في المناطق المنخفضة .العضوية

تنشا في نفس مناطق تربة البحر : ((Rendzina soils of valleyتربة الرندزينا الشاحبة.4
 .1 المتوسط البنية

وجودها في مناطق محدودة من ينحصر  :Brown basaltic soil))التربة البازلتية البنية . 2
 .العائدة للكريتاسي (الالفا)وتعود الى تفكك الصبات البازلتية  ،وادي المالح ووادي الفارعة

وتظهر . تتمثل بترب السهول الفيضية لألودية :( Colluvial alluvial soil)التربة الفيضية. 1
  .داكن بسبب ارتفاع محتواها العضويتميل تربتها الى اللون ال .على جوانب اودية المالح والفارعة

تتمثل هذه الترب في رسوبات اقدام الجبال وفي  :(( Alluvial soil(النهرية)التربة الطميية . 7
  .2سهل طوباس والبقيعة ووتشكل هذه الترب المناطق القابلة للزراعة في بردلة  .السهول الداخلية

تتميز باحتوائها على نسبة عالية من المواد  :(Brown alluvial soil)التربة البنية الثقيلة. 8
 .وتوجد في سهل عين البيضا ،وتكثر في المستنقعات حيا االراضي المنبسطة Kالعضوية

توجد في المناطق ذات التضاريس  :(Desert alluvial soil)تربة الطمي الصحراوية. 9
 .3ادي االردنرواسب الرملية والطينية في و التنشا من تجمع  ،المنبسطة السهلية

                                                           
 .351 – 323ص . 1999. نمجموعة الهيدرولوجين الفلسطيني. جيولوجية فلسطين. عابد، عبد القادر وصايل الوشاحي 1

مجلة جامعة النجاح لألبحاا  .التصنيف الجيوكيميائي لترب شمال الضفة الغربية .(2112-12-9)محمد  ،ابو صفط 2
 .137ص ،135، 134ص  :(1) 17مجلد (. العلوم الطبيعية)

 .349 ،341، صمصدر سابق. عابد، عبد القادر وصايل الوشاحي  3



24 

 
 .انواع الترب في محافظة طوباس :(2)خريطة 
  .1022 ،رام اهلل ،وزارة الزراعة الفلسطينية ،خريطة الترب باالعتماد على ةاعداد الباحث:المصدر

 (²كم) انواع الترب في محافظة طوباسمساحة (: 3)جدول 

 النسبة المئوية (²كم)المساحة  نوع التربة
 ..21 0.. التيراروزا
 1.2 1. الشاحبة الرندزينا

 1.1. 2.. البنية تربة البحر المتوسط
 0.2 ..0 تربة الطمي الصحراوية

 0.1. ...1 التربة الفيضية
 . ... التربة البنية الصحراوية

 1.. ... التربة البازلتية البنية
 ..0 ..0 التربة البنية الثقيلة

 2. ..21 (النهرية)التربة الطميية 
 00. .10 المجموع

 سعلى خريطة الترب في محافظة طوباباالعتماد  ةاعداد الباحث :المصدر
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 الديموغرافيةالخصائص  1.1
 تطور عدد السكان  2.1.1

في محافظة طوباس فان ذلك يتطلب االحاطة باعدادهم ضمن  عند الحديا عن السكان
ول على نتائج التعدادات من اجل تتبع تطور اعداد السكان تاريخيا من خالل الحص ،تسلسل زمني

للوقوف على طبيعة عدد  ،السكانية او التقديرات التي تمت من قبل المنظمين لعملية االحصاء
الذي كان فيه اول تعداد فلسطيني كانت  1997في عام  .السكان في المحافظة وتطور اعدادهم

بية وغزة والذي اعتبر من بياناته خالية من االخطاء التي تتعلق بالسياسات الحاكمة في الضفة الغر 
بين عامي % 37 فقد زاد عدد السكان في محافظة طوباس بمعدل، 1ادق التعدادات في العالم

حيا تم رجوع العائدين بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية باالضافة للزيادة  ،1997-2117
 .طاب للغرباءاستقحيا ان مجتمع محافظة طوباس مجتمع عشائري وال يوجد  الطبيعية للسكان

 (4)انظر جدول 

العديد من المشاكل التنظيمية في ظل  ورالى ظه المحافظةادة في عدد السكان في ادت الزيو 
تتمثل بظاهرة العشوائية والتزاحم وذلك للعراقيل التي  ،الوطنية االحتالل االسرائيلي وغياب السلطة

لية الموضوعة من قبل مؤسسات وضعتها سلطات االحتالل وعدم المصادقة على المخططات الهيك
التخطيط الفلسطينية واعتماد المخططات التي تعرقل النمو الطبيعي للمدينة وخدمة مصالح 

 .االحتالل االسرائيلي
  

                                                           
 نظم تقنيات بأستخدام والبيرة اهلل رام مدينتي في الزراعية واالراضي البيئة على وأثره العمراني الزحف دراسة :محمد كتانة، 1

 36ص (.2119.)فلسطين .اهلل رام .بيرزيت جامعة (. منشورة غير ماجستير رسالة) .بعد عن واالستشعار الجغرافية المعلومات
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 .1007 ،2997عامي في محافظة طوباس عدد السكان :(4)جدول رقم 
 التجمع
 

 نسبة الزيادة 2117 0997

 %12 2.1. 1... بردلة
 %11 .2.. .19 عين البيضا

 %.1. 291 .2. كردلة
 - - .9 خربة تل الحمة

 %10. 202 .1 ابزيق
 %9.- .1 .. سلحب
 %.1 .221 .111 عقابة
 %2. .2.1 1.1. تياسير
 %1- .1. 2.. الفارسية
 %1. 00. .1 العقبة
 %11. .2. 19. الثغرة
 %... ... ... المالح
 %2. 110.. .11.. طوباس
 %... 21 29 كشدة

 %.2 1. .2 بة يرزةخر 
 %2. 211 ... راس الفارعة
 %0. 111. 1201 مخيم الفارعة
 %12. .1. 22 الراس االحمر
 %.. 22.2 ..1. وادي الفارعة

 %.. .0.1. 1210 طمون
 %2.. 21. 12 خربة عاطوف
 - - 1.. الحديدية

 %211 21. 1. خربة حمصة
 %1. .1121 2.2.. محافظة طوباس

المجلد  :منطقة طوباس –دليل التجمعات السكانية  .2111 ،المركزي لألحصاء الفلسطيني  الجهاز: المصدر
 .فلسطين –رام اهلل  .الثاني

 ،المباني  ،السكان )  –ملخص  –النتائج النهائية للتعداد  .2118 ،الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني 
 .فلسطين –رام اهلل  .محافظة طوباس –( المنشآت  ،المساكن 
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وقد ازداد بشكل كبير  ،ان عدد السكان قل في سلحب والفارسية  (4)رقم  يتبين من الجدول
حيا يعاني سكان  ، جدا في كردلة وابزيق والمالح والثغرة وكشدة والراس االحمر وعاطوف وحمصة

الخرب من اجراءات االحتالل التي تستهدف هذه المناطق لمنع السكان الفلسطينين من االستقرار 
 .ي المنطقةف

وذلك يعود ألسباب  %0.بلغت  في مخيم الفارعةالزيادة ان  (1)رقم  يتبين من الجدولو 
عودة اعداد من الالجئين الذين سكنوا المناطق المحاذية للخط االخضر من اجل العمل  ،عدة منها

سوة وتوجههم للعمل في المزارع المحيطة بالمخيم باجور منخفضة لق ،بسبب االنتفاضة الثانية
اضافة الى لجوء بعض العائالت من االردن وقطاع غزة الى المخيم طلبا للرزق ،الظروف المعيشية

كون هذا المخيم يقع في اراضي زراعية مشهورة واراضي خصبة  ،وفرص العمل في مجال الزراعة
رد فان االقبال على العمل مط ،ورغم ان االجور متدنية نسبيا ،وتوفر المحاصيل على مدار السنة

  .نظرا لقلة وانعدام العمل داخل الخط االخضر

اال انها متغيرة بسبب النمو السكاني المستمر وهذا دفع السكان  ،ان مساحة المخيم ثابتة
ولكن االونروا ال تعترف  ،ألحتالل ارض مالصقة للمخيم او شرائها من اصحابها االصليين

  .1تخطيطيا بالسكان المتواجدون خارج حدود المخيم

عدد السكان حسب السنوات التي تم احتساب مساحات ( 2) وجدول (.)يبين جدول و 
% 1.م ..20حيا يشكل سكان  طوباس وطمون عام  ،الكتلة العمرانية واالراضي الزراعية فيها 

من % 20م ..20وتشكل مساحة الكتلة العمرانية في طوباس وطمون عام  .من سكان المحافظة
 .اكبر التجمعات السكانية في المحافظة ويعد التجمعان ،المحافظة مساحة الكتلة العمرانية في

 
  

                                                           
1
.9009،مقابلةشخصية،مديرمخيمالفارعة 
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 في 2994،1001،1022تطور اعداد السكان والنمو السكاني للسنوات  :(2) جدول رقم 
 محافظة طوباس

 

 التجمع

عدد السكان 
(2994) 

* 

 عدد السكان
(1001) 

  

النمو السنوي 
-2994)للسكان 

1001) 

 عددالسكان
(1022) 

+ 

لسنوي النمو ا
1001)للسكان

-1022) 

عدد السكان 
المقدر 

(1021) 
  

 2.111 2.63 18215 5.11 16187 11146 طوباس

 9..1. 3.31 12166 5.18 11441 6488 طمون

 11.0 4.31 7379 5.18 6172 3744 عقابا

 .... 3.41 2815 5.17 2397 1491 تياسير

 9.9 2.71 796 5.11 711 438 راس الفارعة

 1.91 1.11 6437 4.98 5751 3598 ةمخيم الفارع

 ..2. 6.29 3177 5.39 2341 1422 وادي الفارعة

 11.. 4.26 1311 5.15 1181 668 عين البيضا

 2.11 3.41 1845 5.18 1577 981 بردلة

 101 3.78 346 19.22  291 88 كردلة

 122 27.67 615 7.95 258 132 الثغرة

 1.. 3.88 117 2.85 98 73 العقبة

 .20 3.61 171 1.18 144 141 ربة الفارسيةخ

 192 21.49 417 6.99 216 112 خربة المالح

 177 3.81 151 211.66 126 5 خربة حمصة

 221 3.83 193 14.94  162 58 خربة عاطوف

 202 3.81 175 -5.41 147 417 تجمعات اخرى

 66334 3.48 56214 5.11 47879 29911 محافظة طوباس
 : المصدر

 ير الباحثة تقد 

 Applied Research Institute – Jerusalem (1996) Environmental profile for 

the WestBank – nables District.Vol.5(http://vprofile.arij.org/) 
  تقديرات منقحة  ،االسقاطات السكانية في االراضي الفلسطينية . 6002،الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني

 ).بيانات غير منشورة).فلسطين – رام اهلل.6002
http://www.pcbs.gov.ps/portals/Rainbow/Documents/tub + 

 www.pcbs.gov.ps/portals/Rainbow/Documents/tubas/htm(2102-2-2: الدخول  تاريخ) 
 ⁿ( معدل النمو السكاني + 1*)عدد السكان الحالي = عدد السكان  :لسكان المقدر معادلة عدد ا

ⁿ: عدد السنوات من السنة الحالية ولغاية سنة الهدف 

 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/Rainbow/Documents/tubas/htm(تاريخ
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 0994،2116،2100لألعوام  نسبة سكان التجمعات من سكان المحافظة :(6)جدول رقم 

النسبة من سكان  التجمع
 (0994)المحافظة

النسبة من سكان 
 (2116)ةالمحافظ

النسبة من سكان 
 (2100)المحافظة

 ..2. .... .... طوباس
 2..2 1..2 2..2 طمون
 .... 2.2. ..2. عقابا
 1.9 . 1.9 تياسير

 1.. 1.. 1.. راس الفارعة
 1... 2. 2. مخيم الفارعة
 1.. 1.1 1.1 وادي الفارعة
 ..2 2.2 2.2 عين البيضا

 2.. 2.. 2.. بردلة
 .0.2 0.20 0.29 كردلة
 09.. ...0 0.11 الثغرة
 0.20 0.20 0.21 العقبة

 0..0 0..0 0.11 خربة الفارسية
 0.11 .0.1 1..0 خربة المالح
 0.22 0.22 .0.0 خربة حمصة
 1..0 ...0 9..0 خربة عاطوف
 ...0 0..0 ... تجمعات اخرى

 اعداد الباحث :المصدر

و السكاني بحسب الجهاز المركزي لالحصاء ان تقديرات النم( 5)يتبين من جدول رقم        
الفلسطيني تشير الى زيادة سكانية كبيرة في المستقبل والتي ستؤدي بدورها الى زيادة الضغط على 

الزيادة في عدد السكان يجب ان يكون مخطط لها من قبل  وهذه.احتياجات االراضي الالزمة للبناء
 بناء على اعداد السكان المتوقعة يتم تقدير التوسعةو . ن قبل السلطة الوطنيةالبلديات المعنية وم

حتى تفي بمتطلبات النمو السكاني وهذا يعود لطبيعة المجتمع وهل ة للمخططات الهيكلية المقترح
لها دور في تحديد اتجاه التوسع التي تصنيفات الجيوسياسية للالتجمع السكاني قرية ام مدينة وكذلك 

 .العمراني
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ان المرتفعة ستؤدي الى قيام مراكز عمرانية جديدة تحتوي على معظم ان معدالت نمو السك
كما هو الحال في  ويمكن مالحظة هذه الظاهرة في البلديات المعتمدة حديثا .النشاطات الخدماتية

القرى الواقعة حول المدن الرئيسة تتحول الى مراكز عمرانية  ومن المالحظ ان، محافظة طوباس
ع في المناطق المبنية والسكان فيها لتشكل تجمعات سكانية تحتوي على اصغر وذلك للنمو السري

كما هو الحال في قرية الثغرة القريبة من مدينة طوباس فهي قرية . 1الخدمات العمرانية االساسية
حديثة النشاة وهي بحاجة الى خدمات البنية التحتية نتيجة لزيادة عدد السكان والتطور العمراني 

 .فيها

 د االسر والمباني والمساكنعد 1.1.1
وعدد المباني %49بنسبة ( 2117- 1997)ارتفع عدد االسر في المحافظة بين عامي

وهذا يدل على رغبة اكبر للسكان للعيش في اسر  %31وعدد المساكن بنسبة % 28بنسبة 
حيا ان مجتمع المحافظة هو مجتمع عشائري ويدلل على ذلك صلة القرابة في االسر في  منفصلة

البناية الواحدة او الحي الواحد وقلة عدد المستاجرين او غرباء االحياء وقلة عدد البيوت متعددة 
اال انه مع  ،اكثر من العشائري الحضريالطوابق التي تاخذ طابع التحضر وتكون مالئمة للمجتمع 

مع مجت خطاو  ،2تقدم الزمن سيتمكن القادمون الجدد من كسر القوقعة العشائرية للمحافظة
وتعتبر طوباس وطمون من التجمعات الحضرية في  ،خطوات كبيرة نحو التحضر المحافظة
 .(8) (7) جدولانظر .المحافظة

 

  

                                                           
اثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام االرض والمجتمعات الفلسطينية في ، 2115اا التطبيقية، معهد االبح 1

 155، صالضفة الغربية

رسالة ماجستير غير . )اتجاهات التطور العمراني في مدينة طوباس دراسة في مورفولوجية المدينة: صالح، اياد جميل 2
 .121، ص 2119. فلسطين. لسناب. جامعة النجاح الوطنية. (منشورة 
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 .1007 ،2997عدد المساكن والمباني واالسر حسب التعدادين  :(7)جدول رقم 
 0997 2117 

 المساكن المباني االسر المساكن المباني االسر التجمع
 2.9 2.1 2.9 192 198 157 بردلة 

 19. .1. 19. 142 127 118 عين البيضا 
 11 9. 11 24 17 21 كردلة

 - - - 15 15 12 خربة تل الحمة

 .. 2. .. 11 11 10 ابزيق 
 . 1 . 13 13 8 سلحب
 010. .92 010. 699 702 651 عقابة
 111 102 111 308 313 281 تياسير

 21 21 21 23 23 20 الفارسية 
 22 21 22 14 15 13 العقبة
 92 .0. 92 40 41 33 الثغرة
 .. 1. .. 27 27 25 المالح

 ..21 2111 ..21 2308 1949 1989 طوباس
 1 2. 1 3 3 2 كشدة

 1 .. 1 8 8 5 خربة يرزة
 20. .0. 20. 85 82 76 راس الفارعة
 001. 290 001. 777 668 737 مخيم الفارعة
 .. 0. .. 15 15 16 الراس االحمر
 1.1 112 1.1 358 341 293 وادي الفارعة

 .11. ..1. .11. 1541 1442 1282 طمون
 21 1. 21 16 17 16 خربة عاطوف

 - - - 28 28 28 الحديدية
 .2  22 .2 3 3 3 خربة حمصة

 1221 11.2 1221 22.0 20.1 192. المجموع
 اعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

 .فلسطين –رام اهلل  .المجلد الثاني :منطقة طوباس –دليل التجمعات السكانية  .2111 ،الفلسطيني  الجهاز المركزي لألحصاء
 –( المنشآت  ،المساكن  ،المباني  ،السكان )  –ملخص  –النتائج النهائية للتعداد  .2118 ،الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني 

 فلسطين  –رام اهلل  .محافظة طوباس
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 1007-2997نسبة الزيادة في عدد االسر والمباني والمساكن بين عامي  :(8) جدول رقم 

 نسبة الزيادة في عدد المباني نسبة الزيادة في عدد االسر التجمع
نسبة الزيادة في عدد 

 المساكن
 %.. %0. %.2 بردلة

 %.. %1. %20 عين البيضا
 %92 %29. %21. كردلة

- -   -  خربة تل الحمة
 %12. %221 %2.0 ابزيق
 %-22 %-12 %1.- سلحب
 %.. %1. %22 عقابة
 %.1 %21 %9. تياسير
 %22 %22 %10 الفارسية
 %1. %20 %29 العقبة
 %10. %..2 %290 الثغرة
 %01. %... %20. المالح
 %22 %22 %.1 طوباس
 %21. %00. %00. كشدة

 0 %.2 %20 خربة يرزة
 %.1 %.2 %1. راس الفارعة
 %29 %. %2. مخيم الفارعة

 %20. %00. %02. خربة الراس االحمر
 %21 %.1 %.. وادي الفارعة

 %22. %.. %11. طمون
 %29 %1.. %29 خربة عاطوف

- - -  الحديدية
 %200 %..2 %200 خربة حمصة
 %0. %21 %19 المجموع

 اعداد الباحثة :المصدر
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نفسها لعدد المباني في  ان االرتفاع في عدد المساكن ليست هي( 8)من الجدول  يتبين
من نسبة الزيادة  اقل بعض التجمعاتوالزيادة في عدد المساكن والمباني في  ،تجمعات المحافظة

واستقطابها للغرباء  ،حيا ان الطابع العشائري هو المهيمن على النسيج االجتماعيفي المحافظة 
ان اراضي بعض  كما .وهو ما يؤثر سلبا على الوضع االقتصادي والتجاري ،ضعيف جدا

وكذلك طبيعة  وادي الفارعة وراس الفارعة وكشدةالتجمعات ذات طبيعة زراعية كما هو في 
وكذلك هناك بطء في استكمال الوضع االنشائي للمباني  .المجتمع تختلف في تجمعات المحافظة

العظمى من بسبب ارتفاع تكلفة البناء واسعار االراضي وسيطرة بطركية دير الالتين على الغالبية 
 .اراضي تياسير والثغرة

كة البناء في البلدة بشكل ملحوظ ازدادت حر الوطنية بعد قدوم السلطة و وفي بلدة طمون 
" انتفاضة األقصى"بعد اندالع و ، (2111 – 1991)من المباني بنيت في الفترة % 28.5حوالي 

و بلغت نسبة المباني في طرأ ارتفاع على البناء في ظل غياب النظام والقانون  2111في العام 
 في مخيم الفارعة اما.1وهي أعلى نسبة بناء منذ نشات البلدة% 31حوالي  (2111-2111)الفترة

 ،بالرغم من محدودية عدد المباني جدا  بشكل كبيركان نالحظ ان االرتفاع في عدد المساكن 
ويقوم  ،الهيكليمخطط لل يوجد توسعةان هناك تطور عمراني في المخيم لكن ال  وبالرغم من

بعد امتالء  السكان بشراء اراضي في الجهة الغربية والشمالية الغربية المالصقة للمخيم للبناء عليها
 .المخيم بالمباني

 الكثافة السكانية  3.1.1
طوباس منخفضة مقارنة بباقي محافظات االراضي  محافظةتعتبر الكثافة السكانية في 

حيا تبل  الكثافة السكانية  ،راضيها وانخفاض عدد السكان فيهاوذلك التساع مساحة ا ،الفلسطينية
وهذا يؤهل ، 3 ²كم/ فرد  125الى  2117وارتفعت عام  ،2م 1997عام  ²كم/ فرد 88فيها 

وفي التجمعات السكانية في  .المحافظة الستيعاب المزيد من السكان بسبب اتساع المساحة

                                                           
 .23ص، 2112،دراسة المخطط الهيكلي لطمون، بلدية طمون 1

تفاوت نمو الم شرات االقتصادية . مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد. 2119الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني،  2
 . فلسطين -رام اهلل . 1007 – 2997واالجتماعية بين المحافظات الفلسطينية 

 –رام اهلل . 1001جدول استعماالت االراضي في االراضي الفلسطينية . 2117الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني،  3
  .فلسطين
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تها في منطقة جذر البلد وتقل باالبتعاد عنها نحو المحافظة تبل  الكثافة السكانية اعلى معدال
في المحافظة يكون فيها امتداد عمراني نحو الداخل وتكون  تجمعاتحيا ان هناك .االطراف

 تجمعاتوهناك  ،االبنية متعددة الطوابق مما يزيد من الكثافة السكانية في منطقة البلدة القديمة
التوسع فيها نحو االطراف بعيدا عن جذر البلد حيا  فيها نمط التوسع عشوائي واخرى يكون يكون

 .تكون االبنية متباعدة عن بعضها البعض
في محافظة طوباس سجلت  2121 – 2112ان الكثافة السكانية المتوقعة في الفترة بين 

اعلى نسبة مقارنة مع المحافظات االخرى حيا ان نمط البناء المتوقع ان يسود هو البناء العمودي 
معدل نمو السكان سيكون اكبر من معدل النمو في المناطق المبنية وهذا يعود لما تتمتع به او ان 

 .1المحافظة من طبيعة ريفية

  

                                                           
اثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام االرض والمجتمعات الفلسطينية في ، 2115معهد االبحاا التطبيقية،  1

 . 149ص ،الضفة الغربية
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 ثالفصل الثال
 في محافظة طوباس التوسع العمراني

وواقع العمران في محافظة  ،تناول هذا الفصل النظريات التي تنظم استخدامات االرض الزراعية 
واتجاهات  2111-1994بين عامي والنمو السكاني لزيادة في مساحة البناء وحجم ا ،طوباس 

 .للتجمعات بالنسبة لجذر البلد 2116و  1994التوسع العمراني بعد عامي 

 االطار النظري 2.3
تناولت موضوع انماط استخدام االراضي  التخطيطية التي نظرياتال برزت العديد من        
حيا لم تعد الزراعة المكون االساسي النشاط الزراعي حول المدن  والتي تؤطر عمل ،الزراعية
 :اهمهاو للريف 
 فون ثونن نظرية 0.0.3

الزراعية التي تنمو وتتطور  انماط استخدام االرض لفون ثونن الموقع الزراعينظرية  تفسر
تعد النظرية و  ،حول المدن او المراكز الحضرية نتيجة تاثيرها على الرقعة الجغرافية المحيطة بها 

اول محاولة اعطت البعد المكاني اهمية كبيرة في دراسة االنشطة االقتصادية المختلفة سواء كان 
ذلك على مستوى التوزيع الجغرافي لهذه النشاطات او تنظيم المكان الجغرافي بناء على اسس 

عض من النظريات وقد عدها الب،اقتصادية وجغرافية مثل موقع السوق وعامل المسافة وتكلفة النقل 
 .عملت على تطوير التخطيط االقليمي التي

 :اهداف النظرية

 توضيح اثر الموقع الزراعي بالنسبة للسوق  ..
 ابراز كيفية االختالفات في االستخدامات الزراعية بالتباعد عن السوق  .2

 :ويظهر ذلك في نموذجان

ة االنتاج عن كمية انخفاض كثافة انتاج محصول معين بالتباعد عن السوق اذ تعبر كثاف ..
 المدخالت في عملية االنتاج للوحدة المساحية لألرض 

 (المركز العمراني)التباعد عن السوق ختالفاختالف نمط استخدام االرض الزراعي با .2
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 :نماذج لتطبيقات عالمية لنظرية الموقع الزراعي

يد النطاقات اهتم بالنمو الحضري على التطور في االنتاج الزراعي وبالتالي تحد :سنكلير ..
الزراعية حول المدينة وخرج بخمس نطاقات تمثل االول بالزراعة الحضرية وعبر عنه 
بوحدات صغيرة منتشرة في ضواحي المدن والثاني نطاق رعي مؤقت يتركها اصحابها 
خالية لبيعها عند ارتفاع اسعار االراضي وخصص النطاق الثالا كمنطقة انتقالية 

 .االلبان والخامس للرعي تجاتاما النطاق الرابع خصص لمنللمحاصيل الحقلية والرعي 
طبق فروض النظرية على قرية في شمال نيجيريا وظهرت لديه اربع نطاقات  :برذرو .2

نطاق زراعة المحاصيل الورقية ثم نطاق الحبوب والمحاصيل التجارية ،بمنطقة بستانية 
 ةنوات ثم تترك االرض دون زراعوالنطاق الثالا يعتمد الدورات الزراعية لثالا او اربع س

 .والنطاق الرابع للغابات او االشجار الكثيفة
بينت الدراسة ان هناك عوامل طبيعية  :البصرة مدينةتطبيق نظرية الموقع الزراعي على  ..

واستنتجت الدراسة وجود نطاق  ،وبشرية اثرت على االنتاج الزراعي على مدينة البصرة 
ويمتاز بتنوع ( النطاق الزراعي المختلط)صرة يطلق عليه زراعي رئيسي يحيط بمدينة الب

المحاصيل المزروعة فيه وهو النطاق الذي يتماثل مع النطاق االول وفق النظرية اال ان 
وجه االختالف مع النظرية يكمن في ان النطاق الزراعي المحيط بالبصرة لم يكن نطاقا 

ياخذ شكال غير منتظما وساهمت عدة دائريا تتساوى فيه المسافات عن مركز المدينة بل 
مع  عوامل في ظهور هذا الشكل منها تداخل االراضي الصالحة للزراعة حول المدينة

 .1 االراضي غير الصالحة للزراعة واراضي االستعماالت السكنية والصناعية والتجارية

                                                           
1
دراسة في )االمكانات التخطيطية المتاحة لتطبيق نظرية الموقع الزراعي على محافظة البصرة :مةاسماعيلاسا،عثمان 

 .(www.iasj.net)9000،التخطيط االقليمي
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 النطاقات الزراعية حول المدينة وفق نظرية فون ثونن :(0)شكل رقم 

www.iasj.net :المصدر

 05  كم 80.4672= ميل 

 

 هيليرزايمز(التضاعف الهندسي ) ،مدن التوسع االفقي 2.0.3

تؤكد الفكرة على امكانية استخدام الشكل الشبكي لتوسع المدن من خالل االبعاد النمطية 
 ،ية العاليةاالراضي ذات القيمة االقتصادللوحدات المتنوعة والمتكررة واالمتداد االفقي بعيدا عن 
وتتكرر تلك الوحدات بشكل شبكي على  ،وتستخدم في هذا النوع وحدات تخطيطية مستطيلة الشكل 

  :وتتضمن هذه الوحدات انشطة بالشكل االتي ،طول امتداد الطرق الرئيسية 

والمسدودة الطريق  المنطقة السكنية بجوار الطريق الرئيسي وتمتد مع التفرعات الخارجة من ..
 .النهايات

 .المحال التجارية والمكاتب االدارية مقابل المنطقة السكنية على الجانب االخر من الطريق .2
 .1توزع الخدمات بشكل يخدم كل سكان الوحدة السكنية  ..

 

                                                           
1
،0ط،عمان،الدارالعلميةالدوليةودارالثقافةللنشروالتوزيع،(اسس ومفاهيم )التخطيط الحضري ،خلف،الدليمي

9009. 

http://www.iasj.net/
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  التوسع العمراني في محافظة طوباسواقع  2.3

 :مقدمة
وهي  ،لزيادة السكانية في المنطقةان الزحف والتوسع العمراني يقترن بشكل اساسي با

كما يعتبر التوسع العمراني  ،الهجرة الداخلية والخارجيةبما فيها مقترنة بالزيادة العامة للسكان 
 .التجمعات السكانية بمختلف اشكالها العمودي واالفقي من عوامل ازدهار

 ،لموضوعة لهان لكل تطور سليم حاضرا ومستقبال زاهرا وهو مرهون بالبرامج والخطط ا"
وهنا في دراسة التوسع العمراني  .ويجب ألي تخطيط سليم ألي مدينة وضع نظرة شمولية ومستقبلية

يجب اعطاء نظرة شاملة لهيكلية هذا التوسع على الصعيد الوطني واالقليمي ويجب ان يكون 
البتكارات متوازنا في عملية النمو على الصعيد االفقي والرأسي لكي يكون مصدرا لألنجازات وا

 .1"والعمل ومصدرا لألطمئنان والسكونالعلمية والثقافية والتكنولوجية ومالئما للعيش 

وتولي المسائل ( 1994)ارض الوطن عام بعد دخولها  السلطة الوطنية الفلسطينية  سعت
 عالج ما خلفه االحتالل من اثار سلبية بنيوية خاصة في النظام الهيكليالى المدنية في المحافظة 

 خارج حدود المخططات الهيكلية اذ سعى االحتالل الى الحد من التوسع العمراني  ،الداخلي للمنطقة
ادى الى  لسكان هذا االمرااعداد في ظل تزايد و  ،مما ادى الى وجود ظاهرة البناء العشوائي

رع خاصة بعد االعتداء على الشوا ،االبنية وظهور مشاكل كبيرة في نظم توصيل الخدمات تالصق
 .2وعدم االلتزام بالقوانين

م الى  1994ونم عام د 2396 زادت من ان مساحة الكتلة العمرانية في محافظة طوباس
بمعدل  6137الى  2111وقد ارتفعت عام %. 114.7بمعدل زيادة بل   2116دونم عام  4899

وتبين  .(2111-1994)من عام % 152أي ان الكتلة العمرانية زادت بنسبة  ،%23.2زيادة بل  
دونم  218.8 عند احتساب الزيادة السنوية للكتلة العمرانية في محافظة طوباس انها كانت بمعدل

                                                           
( رام اهلل والبيرة)دراسة الزحف العمراني واثره على البيئة واالراضي الزراعية في مدينتي : انة، محمد تيسير احمدكت 1

 .56، صمرجع سابق. بأستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 .2111،بيانات غير منشورةبلدية طوباس،  2
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م فهي  2111-2116اما الزيادة السنوية للكتلة العمرانية للفترة  ،م2116-1994سنة للفترة بين /
 ،%1نسبة ب 2116-1994وقد قلت مساحة االراضي الزراعية القيمة بين عامي .سنة/دونم 227.6

- 1994أي ان االراضي الزراعية بين عامي % 1.6 قلت بنسبة  2111-2116اما بين عامي 
بسبب التوسع العمراني وذلك يتفق مع دراسة لميس عفانة بان  وذلك% 1.6قلت بنسبة  2111

هناك تناقص في مساحة االراضي المزروعة في المحافظة على الرغم من مالئمتها لمعظم االنماط 
 .عيةالزرا

 
 

 2994،1001،1022مساحة الكتلة العمرانية واالراضي الزراعية القيمة لألعوام  :(1) شكل رقم 

 اعداد الباحثة: المصدر
كما ان مساحة المنطقة المبنية في مناطق ج تغطي جزءا بسيطا جدا من المساحات  

لمنطقة ج خالل الكلية لهذه المناطق حيا لم يتم تقريبا اي تطور للعمران الفلسطيني في ا
فقد شهدت  أاما المناطق .اما المناطق ب فكان التطور العمراني فيها بشكل بسيط .التسعينيات

كما ان التطور العمراني كان مركزا داخل حدود المخططات  .اعلى نسبة زيادة للتطور العمراني
 .1حدودهاوقد بدأ بالتوسع خارج  ،الهيكلية المتوفرة للتجمعات الفلسطينية في المحافظة

من المؤشرات الدالة على تطور العمران في محافظة طوباس ان اكثر من نصف المنازل 
وتشكل الكتلة العمرانية التي تم بناؤها بعد قدوم  ،بنيت بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية

                                                           
اثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام االرض والمجتمعات الفلسطينية : 2115، (اريج)معهد االبحاا التطبيقية  1

 .71ص. في الضفة الغربية
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ة اضاف .2111العمرانية في المحافظة لعام من مساحة الكتلة %  61السلطة الوطنية الفلسطينية 
من قبل البلديات تتذبذب تبعا لألحوال السياسية واالقتصادية السائدة  الى ان رخص البناء الممنوحة

وبلع  2111و  2116عامي المحافظة  وقد تساوى عدد الرخص الممنوحة في  .في المحافظة
محافظة ترى المؤسسات انه يوجد انتشار كبير لظاهرة البناء غير المرخص في و  .1رخصة 332
 قوانين الترخيص حسب نظام االبنية والتنظيم للهيئات المحليةلك يعود لسبب عدم تنفيذ وذ ،سطوبا

ملفات االبنية المخالفة وتبقى االبنية غير المرخصة مخالفة وتقوم مديرية الحكم المحلي بتحويل 
 في فترة االنتفاضةاضافة الى فقدان جزء كبير من السكان لمصادر رزقهم او دخلهم  ،للشرطة

او ان المواطنين يقومون بدفع  رسوم الترخيص  ،االمر الذي جعلهم مضطرين للبناء دون ترخيص
وتعتبر تراخيص البناء مؤشرا على قدرة المواطنين على االستثمار في قطاع  .بعد االنتهاء من البناء

 .2البناء

 
 تطور مساحة الكتلة العمرانية في محافظة طوباس :(3) شكل رقم 

 داد الباحثةاع :المصدر

  محافظة طوباس  تجمعاتالتطور العمراني في واتجاهات حجم  2.1.3
لقد شهدت محافظة طوباس بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية نهضة عمرانية 

وشهدت قرية الثغرة . المحافظة تجمعاتملحوظة، ويظهر ذلك من تزايد مساحة الكتلة العمرانية في 
 يعد االكبر على مستوى المحافظةو   رأ تطور على حركة البناءنهضة عمرانية ملحوظة، حيا ط

، وذلك لقرب القرية من مدينة طوباس حيا ان سكانها هم من مدينة 2116و1994بين عامي 
                                                           

 .فلسطين –رام اهلل  (.1001،1022)إحصاءات رخص األبنية .  2112الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،   1

 .99ص ،مرجع سابق ،(اريج)معهد االبحاا التطبيقية  2
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و  1994بين عامي  اما بلدة طمون فكانت نسبة التطور العمراني فيها. طوباس وقرية تياسير
  .الطابع العشائري للبلدةيعود ذلك الى و  ،اقل من التجمعات العمرانية االخرى 2116
 – 2994) عاميبين وعدد السكان في مساحة الكتلة العمرانية  الزيادةحجم (: 9)رقم جدول 
1022). 

 حجم الزيادة
)%( 
1991-
6011 

الفرق في 
 عدد السكان

 (نسمة)
 

 الزيادةحجم 
)%( 
6002-
6011 

 الزيادةحجم ا
 (دونم)

6002-
6011 

الفرق في 
 السكانعدد 
 (نسمة)

حجم 
 )%(الزيادة
1991-
6002 

 الزيادةحجم 
 (دونم)

1991-
6002 

 التجمع

061 9002 
 

 طوباس 0023 091 6030 493 06.1

 طمون 442.1 30.6 4214 904 01.1 0191 66

 عقابا 932 000.6 9492 11 01 0401 049

 تياسير 61 11.1 201 14 43 302 041

920 
 21 094.2 20 - - - 

راس 
 الفارعة

66 
621 00.1 99.1 9019 32.9 63.1 

مخيم 
 الفارعة

921 
146 34.2 029 202 016 963 

وادي 
 الفارعة

 كشدة - - - 9 40.1 - -

26 
 940 04.6 04 304 19.1 30 

عين 
 البيضا

 بردلة 34.1 041.2 121 94.1 40 962 902

 كردلة - - - 06.1 11 11 -

 الثغرة 046 0001 096 12.1 42 411 0330

 العقبة 02 460 91 42 062.1 02 0030

 تل الحمة - - - 0- -4 - -

 الفارسية - - - 0 0 96 -

 المالح - - - 0 0 900 -

 يرزا - - - 0 0 - -

 الحديدية - - - 0- 44.4- - -

 حمصة - - - 0 0 93 -

 عاطوف - - - 0.1- 6.4- 40 -

 ابزيق - - - 0- 90- - -

 سلحب - - - 0 6 - -

 ةاعداد الباحث :المصدر
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 (م1022،1001،2994)بالدونم للسنوات ( مباني وشوارع)الكتلة العمرانية (: 4)لشك

 (ةاعداد الباحث). 1022و 1001، صور جوية 2994صورة فضائية : المصدر

تعتبر طريقة التوسع العمراني في القرية مختلفة عن المدينة حيا ان التوسع في القرية يتم 
باالضافة الى امتداد  ،أي يكون التوسع افقي السكانية وذلك التساع المساحةبعيدا عن التجمعات 

العمران نحو الداخل، اما في المدينة فيتم التوسع في حدود المخطط الهيكلي وبالقرب من التجمعات 
 .وعلى اطراف المدينة السكانية

 ،بردلة ،باعقا ،طمون ،طوباس ،تياسير) محافظة طوباس تجمعاتان التوسع العمراني في 
بعد تولي السلطة الوطنية الفلسطينية  خارج حدود المخططات الهيكلية اخذ باالتجاه (عين البيضا

فهناك حاجة ملحة لتوسعة حدود المخططات الهيكلية لتالئم  ،ادارة المسائل المدنية في المحافظة
سعى الى تمرير ولتجاوز سوء التخطيط الذي حصل ايام االحتالل حيا كان ي ،احتياجات السكان

 . مخططاته الهادفة الى جعل مساحة المنطقة المبنية في حدود المخططات الجزئية

حيا تقدم مجلس قروي عاطوف بعمل  ،مخططات هيكلية هناك تجمعات ال يوجد لهاو 
وقد حرمت قرية وادي الفارعة سابقا من فرصة .1مخطط هيكلي للقرية لكن لم يتم الموافقة عليه 

                                                           
 .2112-12-17 ،حافظة طوباسورشة عمل م 1
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اراضي نحو كما ان التوسع يتجه  .حيا كان نمط البناء فيها عشوائي ظيم العمرانيالتخطيط والتن
  .وسهل طمون زراعية قيمة كسهل طوباس وسهل تياسير

 2111 ،2116والصور الجوية لعامي  ،1994ومن خالل تتبع الصورة الفضائية لعام 
 ،2116لمباني بعد عامي يتبين ان اتجاهات التوسع  بالنسبة لجذر البلد والزيادة في مساحة ا

 :المحافظة كانت كمايلي تجمعاتفي  1994

النسبة المئوية لحجم الزيادة في مساحة المباني من حجم الزيادة الكلية في  :(20)جدول رقم 
 . حسب االتجاه بالنسبة لجذر البلد  1001 ،2994مساحة المباني بعد عامي 

 
الر
 قم

 
 التجمع

 الشمالي الشرقي
)%( 

 غربيالشمالي ال
)%( 

 الجنوبي الشرقي
)%( 

 الجنوبي الغربي
)%( 

بعد 
1994 

بعد 
2116 

 بعد
1994 

 بعد
2116 

 بعد
1994 

 بعد
2116 

 بعد
1994 

 بعد
2116 

تشمل )38 طوباس 1
 (الثغرة

تشمل )32.7
 (الثغرة

24 32 32 22.9 6 12.3 

 27.4 31 8.5 16 6.8 6 57.3 47 تياسير 2
 28 18 11 13 54 53 7 16 الثغرة 3
 15.5 19 32 24 35 33 17.5 24 عقابا 4
 7 7 67 72 22 14 4 7 العقبة 5
 - 15 - 43 65 19 35 23 مخيم الفارعة 6
 14 29 71 71 15 1 - - راس الفارعة 7
 13 6 62 31 17 23 8 41 وادي الفارعة 8

 14.2 25 35.3 24 37.8 32 12.6 19 طمون 9
 19 6 19 31 28.6 44 33.3 21 عين البيضا 11
 27 31 11.8 22 29.7 24 32.4 23 بردلة 11

 ةاعداد الباحث :المصدر
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 طوباس (2)

دونم عام  861ان مساحة الكتلة العمرانية في مدينة طوباس زادت من( 4)يتبين من الشكل 
 ،(وتشمل هذه النسبة قرية الثغرة) %127بمعدل زيادة بل   2116دونم عام  1955الى  1994

ادارة المدينة زادت نسبة النمو العمراني خاصة خالل  الوطنية الفلسطينية السلطةتولي  حيا انه بعد
 ،الفلسطينين الى االراضي الفلسطينية عملية السالم وذلك بسبب العائدينالفترة التي صاحبت 

وايضا بسبب عدم تدخل سلطات االحتالل االسرائيلي في الشؤون المدنية الفلسطينية خالل تلك 
 ،اخذ طابع االمتداد العمراني االفقي حياظهر النمو العمراني بشكل واضح في طوباس وقد  .الفترة

ويتضح ذلك من قلة عدد البيوت متعددة الطوابق التي تاخذ طابع التحضر وتكون مالئمة للمجتمع 
وعندما تغير الوضع السياسي اثناء االنتفاضة الثانية بعد ايلول  ،المدني اكثر من المجتمع العشائري

اثرت الظروف السياسية واالجتياحات االسرائيلية المستمرة لألراضي الفلسطينية بشكل  ،2111
نشا تجمعان عمرانيان صغيران  1994بعد عام  .سلبي على انشطة التطور الحضري الفلسطيني

احدهما يقع في المنطقة الجنوبية الغربية واالخر في المنطقة الشرقية من المدينة وكال التجمعين 
التمدد العمراني بشكل افقي وكان له ازداد  وقد .المصدق را خارج حدود المخطط الهيكليظه

حيا ادى هذا التمدد الى تقليص مساحة االراضي الزراعية والمساحات  ،تاثيرات سلبية على البيئة
  .المفتوحة

دونم عام  2279م الى  2116دونم عام  1955كما زادت مساحة الكتلة العمرانية من 
ويعود السبب في ذلك الى انه  ،(وتشمل هذه النسبة قرية الثغرة) %16.5م بمعدل زيادة بل  2111

واضحت تمتلك  اصبحت مدينة طوباس مركزا لمحافظة كبيرة المساحة تحمل اسمها 2116بعد عام 
 51للحكومة الفلسطينية لبناء مستشفى حكومي سعة  وايضا وجود توجه ،مقومات الجذب السكاني

يا تم وضع حجر االساس في المنطقة الشمالية للمدينة في حوض العماير على حدود ح ،سرير
 . المنطقة الحرجية اخر حدود البلدية وهذا ادى الى توجه المواطنين للبناء في هذه المنطقة

اثر التطور العمراني الذي حصل خالل هذه السنوات على العديد من المظاهر في 
تم توسعة حدود بلدية طوباس باتجاه  1998ففي عام  ،طوباسالتجمعات السكانية في مدينة 

دونم  2511دونم بعد ان كانت مساحتها  7271فاصبحت  ،المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية
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اال ان  ،2117وقد تم المصادقة عليه عام  ،حيا تم اجراء بعض التعديالت على المخطط الهيكلي
االمر الذي يشكل تهديدا لهذه  ،راضي الزراعية الخصبةالسكان يتجهون باتجاه الشرق حيا اال
توسع المخطط الهيكلي  نحو الشرق  2111وفي عام  ،1المنطقة الزراعية الحيوية في المدينة

وذلك لمواكبة  ،(يشمل الثغرة)  دونم 13161زادت مساحته الى حيا والشمال والشمال الغربي 
حجم الزيادة في مساحة المخططات ( 11)ن الجدول ويبي .احتياجات السكان الحالية والمستقبلية

 .الهيكلية

 في محافظة طوباس ةالهيكلي اتحجم الزيادة في مساحة المخطط(: 22)رقم جدول 

 السنة القرية
 المساحة

 (دونم)

حجم 
 (دونم)التغير

نسبة 
 )%(الزيادة

 طوباس
1998 
2111 

7271 
13161 

5791 79.6 

 طمون
1999 
2111 

4918.5 
6346 

1437.5 29.2 

 تياسير
1993 
2111 

314 
1545 

1231 392 

 عقابا
1993 
2112 

696 
2378 

1682 241.6 

 ةاعداد الباحث :المصدر

 ،العقبة ،الصرارة :تقع مدينة طوباس داخل حدود المخطط الهيكلي المصدق ضمن احواض
خلة  ،الخوارج ،المفقعة ،الدير ،المصرية ،التل ،الصافح ،كشدة الشرقي ،الكفة ،وادي حمد ،العماير
 .2 محفوظ

دونم اقتطعت من اراضي مدينة طوباس حيا انجز المخطط الهيكلي االول  1415وهناك 
 ،الهيكلي القديمالمخطط لقرية الثغرة بعد ان كانت حيا من احياء المدينة وكانت تقع خارج حدود 

ا منفصال عن مدينة وعندما يتم المصادقة عليه تقوم البلدية بتقديم الخدمات للسكان وتصبح تجمع
المخطط الهيكلي الجديد لمدينة طوباس يشمل اراضي قرية الثغرة واذا ما تم طرح مساحة و  ،طوباس

                                                           
 .54ص. مرجع سابق. اتجاهات التطور العمراني في مدينة طوباس دراسة في مورفولوجية المدينة: صالح، اياد جميل 1
 .1021 ،بيانات غير منشورة ،مديرية الحكم المحلي 2
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المخطط الهيكلي للثغرة من مخطط مدينة طوباس فان مساحة المخطط الهيكلي الجديد لمدينة 
 .دونم 11646طوباس تصبح 

 
 محافظة طوباس  تجمعاتلتطور مساحة المخططات الهيكلية  :(1)خريطة رقم 

 اعداد الباحثة :المصدر
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من  %53.7 (²كم 216) حسب الحدود االدارية  مدينة طوباسمساحة اراضي تشكل 
تشكل حوالي  2111الكتلة العمرانية لمدينة طوباس عام  اما مساحة .مساحة محافظة طوباس

دينة في طور االنتقال وهذا يدلل على ان الم من مساحة الكتلة العمرانية لمحافظة طوباس% 38
من القرية الكبيرة الى المدينة الصغيرة حيا هناك بدايات التصال المدينة بقرية الثغرة وبالتالي 

حيا تم تعبيد الشارع المشقوق عبر االرض السهلية والموصل  ،بتياسير من الجهة الشمالية الشرقية
امتداد  ومنه يتبين .الجهة الشماليةللشارع الرئيسي االقليمي الذي يصل مدينة طوباس بعقابا من 

حيا تم شق الشوارع عبر االراضي  ،العمران في الجهة الشمالية الشرقية في منطقة سهل طوباس
حيا تم بناء المدارس ومبنى مديرية التربية  ،على المواطنين البناء فيهاّ سهل وهذا ،الزراعية

ناك بدايات التصال المدينة ببلدة واصبح ه .والتعليم وهذه المنطقة تقع ضمن حوض المصرية
 .حيا يمكن مالحظة االبنية تنتشر على التالل القريبة من منطقة االحراش ،عقابا

فرص الجذب السكاني الضعيفة لديها بدأت في  مركز لمحافظة طوباس والمدينة أصبحت 
مركزها ستتوسع بشكل اكبر نحو االطراف والضواحي وايضا يتم الضغط على  هاان التحسن، حيا

 .1طوابق  6عمارات فقط تتكون من  6وفيها  ألقامة المجمعات التجارية والسكانية والبناء العمودي

حة الكتلة العمرانية النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية للتجمعات من مسا(: 21) جدول رقم
 في المحافظة

 )%(..20 )%(2002 )%(991. التجمع
 ..22 ...2 1. طمون
 1. 10 2. طوباس
 9 ..9 0. عقابا

 0. ..1 2 وادي الفارعة
 اعداد الباحثة :المصدر

حيا  الجنوبية الشرقية بشكل كبير المنطقة نحواتجه  1994ان التوسع العمراني بعد عام 
بالرغم من انها مناطق زراعية  ،1994من حجم الزيادة بعد عام  %32زادت مساحة المباني بنسبة 

                                                           
 .2112 ،مقابلة شخصية مهندسة، -مها عودة  ،بلدية طوباس 1
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جامعة القدس المفتوحة حيا اصبحت هذه  وجودذلك الى  ويرجع ئمة،وتزرع بالمحاصيل الدا
وهي مناطق سهلية ولكن يوجد فيها مناطق نمو عشوائي خارج حدود  المنطقة جاذبة للسكان،

خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للمدينة  حسب المخطط الهيكلي المصدق المدينة
مما تشكل مناطق يصعب  ،لتي يتم البناء فيها بطريقة عشوائيةفي حوض الثغرة، الدير والسحيلة، ا

تخطيطها وعمل شبكة المرافق العامة الالزمة والخدمات الضرورية لها، خصوصا مع خطة وزارة 
الحكم المحلي مؤخرا بدمج التجمعات السكنية القريبة من المدن الرئيسية، حيا يوجد توجه بدمج 

 %.38اتجه نحو الجهة الشمالية الشرقية بنسبة كما  .مدينة طوباسبهذه المناطق 

وذلك بسبب عدم توفر  فيهالم يكن هناك توجه للمواطنين للبناء فاما الجهة الجنوبية الغربية 
يجعلها منطقة غير االمر الذي  ،كما انها بعيدة عن مركز المدينة الطرقوشبكة البنية التحتية 
في من المدينة  الجزء الجنوبي والجنوب الغربيوجود مناطق جبلية وعرة في و . جاذبة للسكان

 .حد من التوسع بهذه االتجاهات شدة الغربي وخلة محفوظكحوض 

حيا زادت مساحة في االتجاه الشمالي الشرقي  اتجه 2116ان التوسع العمراني بعد عام 
 في% 32و ،2116من حجم الزيادة بعد عام ( 2116تشمل مباني الثغرة بعد % )32.7المباني 

حيا سار االمتداد العمراني مسايرا الطريق االقليمي الذي يربط مدينة االتجاه الشمالي الغربي 
 . هي عبارة عن تاللو  فيهاتم شق المزيد من الطرق وقد  طوباس بعقابا،
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 .بالنسبة لجذر البلد 2994اتجاهات التوسع العمراني بعد عام  :(7)خريطة رقم  

 اعداد الباحثة :المصدر

 ةالثغر  (1)
 طوباس ضمن مخطط هيكلي الثغرة المقترح  احواضو  ،ان قرية الثغرة قرية حديثة النشاة

وهناك خطة لوزارة الحكم المحلي  ،والثغرة الغربي الخلة،البطمة ،المصرية،السحيلة ،التل،المقواق
 ،مدينة طوباسب بدمج التجمعات السكنية القريبة من المدن الرئيسية حيا يوجد توجه بدمج الثغرة
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مما تشكل مناطق  ،ويتم البناء فيها بطريقة عشوائية ،طوباس وهي تقع في المنطقة الشرقية لمدينة
 .1يصعب تخطيطها وعمل شبكة المرافق الالزمة والخدمات الضرورية لها

الى  1994عام  دونم 13.5ان مساحة الكتلة العمرانية زادت من  (4)من الشكل  يتبين
ويعود هذا المستوى العالي من التطور العمراني % 1117زيادة بل بمعدل  2116دونم عام  149.5

كذلك طبيعة القرية السهلية و  ،الى موقع القرية على الطريق الرئيسي الذي يصل طوباس بتياسير
بلدية طوباس بعد ان التصقت بها ب يوجد خطة لدمجهاوقربها من مدينة طوباس حيا  ،والجبلية

 2423خارج حدود التوسعة المقترحةطوباس الذي تبل  مساحته  نتيجة للتمدد العمراني في سهل
حيا  %39بمعدل زيادة بل   2111ونم عام د 218كما ارتفعت مساحة الكتلة العمرانية الى  .دونم

انه خالل هذه الخمس سنوات تم تنظيم البناء في القرية بعد سنوات من عدم التخطيط والبناء 
حيا تم عمل مخطط هيكلي وهذا المخطط هو في حدود  ،نيةالعشوائي في فترة االنتفاضة الثا

من المساحة الكلية للقرية % 56.6وتشكل المساحة التنظيمية لقرية الثغرة  .الكتلة العمرانية للقرية
 . 2دونم 2511البالغة 

باالتجاه الشمالي الغربي فقد ارتفعت  1994بعد العام في الثغرة اتجه التوسع العمراني         
 2116بعد عام و  .1994من حجم الزيادة في مساحة المباني بعد عام % 53حة المباني بنسبة مسا
من حجم الزيادة في % 54فقد ارتفعت مساحة المباني بنسبة  ايضا الشمال الغربيباالتجاه  كان

وال يوجد توسع كبير باتجاه الشرق حيا ان المنطقة الشرقية هي  ،2116مساحة المباني بعد عام 
ة جبلية وتعتبر مناطق عسكرية مغلقة، وهناك توسع كبير باتجاه الغرب على الرغم من وجود منطق

حيا بدأت القرية تلتصق بمدينة طوباس في منطقة السهل، اما  ،االراضي الزراعية الخصبة
بسبب عدم وجود  %7حيا زادت مساحة المباني بنسبة  االتجاه الشمالي الشرقي ال يوجد فيه توسع

 .، ووعورة المنطقةيةبنية تحت

  

                                                           
 .2112 ،نات غير منشورة، بيامديرية الحكم المحلي 1
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 تياسير (3)
 1994دونم عام  58.5ان الكتلة العمرانية في تياسير ارتفعت من  (4)من الشكل  يتبين

حيا انه بعد قدوم السلطة الوطنية % 75.7بمعدل زيادة بل   2116دونم عام  155.5الى 
لجا السكان لحل د وق ،ة بسبب زيادة عدد السكان الطبيعيالفلسطينية زادت حركة البناء في القري

يعود البطء  و ،المشكلة السكنية باللجوء الى البناء في وسط القرية وفقا للمخطط الهيكلي االسرائيلي
سيطرة بطركية ديرالالتين على بسبب في حركة البناء الى ارتفاع تكلفة البناء واسعار االراضي 

وقد زادت  .التواصل مع الكنيسةفاخراج رخصة للبناء يتطلب  ،الغالبية العظمى من اراضي القرية
حيا كان هناك امتداد نحو %  34بمعدل زيادة بل   2111دونم عام  218.5الكتلة العمرانية الى 

 الداخل في العمران حيا يسود البناء متعدد الطوابق في داخل القرية بسبب محدودية االراضي
ي المباني العامة قد يتطلب التدخل والنقص ف  .يهاسيطرة بطريكية ديرالالتين علالمخصصة للبناء ل

 . 1 من كافة االطراف للعمل على انشاء مؤسسات ومرافق عامة للقرية، ومشاريع تطويرية وتنموية
م وبقيت هذه  1993تم تشكيل لجنة مشاريع في القرية من قبل االحتالل االسرائيلي عام 

وكان للقرية مخطط هيكلي . 2م 1997اللجنة تعمل الى ان تم تشكيل اول مجلس قروي للقرية عام 
م، حيا اقتصر 1993عام  اللجنة المحلية لتنظيم القرى في لواء جنينجزئي مصادق عليه من قبل 

التصنيف فيه على مناطق سكن أ وسكن ب وسكن ج، وحرمت القرية من المباني العامة والحدائق 
 . 3والمناطق الخضراء

ة الحكم المحلي بمنح يفتقوم مدير  ال يمتلك المجلس القروي صالحيات منح الرخص
وبعد مجيء . الرخص داخل وخارج حدود المخطط الهيكلي من اجل ضبط وتنظيم عملية التوسع

القرية هي السلطة الوطنية الفلسطينية سهلت الحصول على التراخيص، اال ان معظم اراضي 
نه حصل تطور على ولك. ومن ناحية الشرق مناطق ج يمنع البناء فيها عسكرية مغلقة،اراضي 

دونم االمر الذي سهل على المواطنين البناء في  1231مساحة المخطط الهيكلي بمساحة تقدر ب
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حيا  .االماكن التي تتواجد اراضيهم فيها ويريدون البناء عليها داخل حدود المخطط الهيكلي الجديد
دونم  1551ساحة الى  لتصل الم تم اقتراح توسعة جديدة لتلبية االحتياجات المستقبلية للسكان

المكاني  الوطني ولكن هذا المخطط لم يتم المصادقة عليه حتى االن، حيا انه حسب المخطط
خارج حدود التوسعة تبل  مساحته  ر الذيي الزراعية القيمة في سهل تياسييمنع البناء في االراض

 . دونم 515المقترحة 

 طق زراعية وحقول زيتون ارة عن مناوهذه التوسعة كانت باتجاه المنطقة الغربية وهي عب
بالبناء على االراضي الزراعية، والمنطقة الشرقية في سهل تياسير والتي  ونحيا يقوم المواطن

تصنف اراضي زراعية قيمة حسب المخطط الوطني لحماية المصادر الطبيعية حيا ال يوجد 
تدريبات عسكرية، اما المنطقة  مناطق اخرى للتوسع عليها ففي الشمال تقوم قوات االحتالل باجراء

اضافة الى التصاق القرية بقرية الثغرة فال مجال لتوسع  ،يوجد فيها غابةالجنوبية فهي منطقة جبلية 
 .المخطط الهيكلي في هذا االتجاه

السهل الجنوبي، المصقاع، (: المقترح)اما احواض تياسير ضمن هيكلي تياسير الجديد 
 . 1البلد، الطبن

اتجه نحو االتجاه الشمالي الشرقي حيا  1994لتوسع العمراني في تياسير بعد العام ان ا       
االتجاه الشمالي الشرقي نحو  2116اتجه التوسع بعد العام و  ،%47المباني بنسبة  زادت مساحة
ويعود ذلك الى ان البلدة توسعت على جانبي الطريق % 57.3بنسبة  مساحة المبانيحيا زادت 

اال انه ال  ،الرغم من انها اراضي قيمة زراعيايصلها باالغوار وبمدينة طوباس بالرئيسي الذي 
مجال للتوسع اال في حدود المخطط الهيكلي الذي اعدته االدارة المدنية االسرائيلية قبل ان تقوم 

و وتشكل قرية العقبة االتجاه الطبيعي  وزارة الحكم المحلي بعمل توسعة للمخطط الهيكلي للبلدة،
 .كذلك هناك امتداد في العمران نحو الداخل ،وسع العمراني لقرية تياسيرللت

 

                                                           
 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مديرية الحكم المحلي 1
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 العقبة  (4)
حيا ارتفعت  ،باالتجاه الجنوبي الشرقي 1994اتجه التوسع العمراني في العقبة بعد عام         

 2116بعد عام و  .1994من حجم الزيادة في مساحة المباني بعد عام % 72مساحة المباني بنسبة 
من حجم الزيادة في % 67فقد ارتفعت مساحة المباني بنسبة  ،ايضا تجاه الجنوبي الشرقيكان باال

الشارع الرئيسي االقليمي الذي يربطها  حيا اتجه التوسع نحو ،2116مساحة المباني بعد عام 
لبناء في قرية العقبة حيا تقع وهناك صعوبة في الحصول على تراخيص ا بتياسير وباالغوار،

، وقد تطورت هذه القرية ونشات من حسب الحدود االدارية للقرية المصنفة ج ضمن المنطقة
 .بركسات في بداية نشاتها بالرغم من المعيقات االسرائيلية

سيكون نحو المنطقة الوسطى بين قريتي تياسير والعقبة التي االنتشار السكاني و  ان التوسع
وتقع بالقرب من االبنية القائمة  ،لخدماتتتميز بسهولة الطبوغرافيا والملكيات الخاصة وتوفر ا

هذه المنطقة هي المنطقة المقترحة للتوسع العمراني المستقبلي حسب المخطط ، و وشبكة الطرق
 .1الهيكلي

 مخيم الفارعة (2)
دونم عام  195.5دونم الى  131من  1994ان مساحة الكتلة العمرانية زادت بعد عام 

ك الى انه بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام ويرجع ذل ،%49.2بمعدل زيادة بل   2116
حيا عاد كثير من السكان الذين هاجرو منه لعدم  ،شهد المخيم نهضة عمرانية ملحوظة 1994

وشهدت هذه الفترة استقرارا سياسيا ونوعا من االنتعاش االقتصادي وتوفر  ،االستقرار وطلبا للرزق
السكاني والكثافة السكانية العالية من خالل تالصق فرص العمل حيا ان هناك حالة االكتظاظ 

 .2المباني وتعدد الطوابق المخالفة للقوانين التي وضعتها وكالة الغوا
بمعدل زيادة بل   2111دونم عام  218 الىفي المخيم ارتفعت مساحة الكتلة العمرانية 

نعدام المساحة حيا ان هناك استمرار في التطور العمراني وبشكل عشوائي نظرا ال 11.5%

                                                           
 .27، ص11ص ،2119 ،دراسة المخطط الهيكلي ،مجلس قروي العقبة 1

التوجهات التخطيطية والعمرانية في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية حالة دراسية لمخيم : مهداوي، عبد المنعم محسن 2
 122، 121ص. 2114. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية. (منشورة رسالة ماجستير غير )الفارعة 
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مما حدا بالسكان للتوجه نحو شراء ارض مالصقة للمخيم  ،وغياب القوانين وزيادة عدد السكان
بهما  وهاتان الجهتان فقط التي يمكن التوسع ،وخاصة في جهة الشمال والشمال الغربي للمخيم

ه العذبة التي اضافة لوجود ينابيع الميا ،وجود االراضي الزراعية في منطقة الجنوب وذلك بسبب
  .تزود المنطقة باكملها بمياه الشرب

منها االزدحام  ،عن العديد من االسبابناتج  المناطق المحيطةوهذا الهروب نحو 
ونفاذ الساحات وتعدد الطوابق المؤسسة بطريقة غير هندسية والتي  ،واالكتظاظ وزيادة عدد السكان

هذه العوامل واالسباب مجتمعة حالة نفسية صعبة وقد شكلت  ،تنذر بالعديد من المخاطر المستقبلية
مما دفعهم نحو التوجه لشراء االرض المالصقة للمخيم تارة او االعتداء على امالك  ،لدى السكان

حيا تم االعتداء والبناء  ،وهذا ما تم مشاهدته فعال في الناحية الشمالية للمخيم ،الغير تارة اخرى
والقسم االخر غير مستاجر والذي تم االعتداء عليه  ،رسمية في اراضي الغير والمملوكة بوثائق

 اضافة الى ذلك االعتداء على االمالك العامة والساحات والشوارع .والبناء فيه بشكل غير قانوني
وهذا ناتج عن االزدحام واالنفجار السكاني والحاجة الملحة نحو التوسعة االفقية وتحت اشراف 

  .1لبناء على اسس تنظيمية سليمةجهات مسؤولة ومختصة لضمان ا

فقد ارتفعت مساحة  ،باالتجاه الجنوبي الشرقي 1994اتجه التوسع العمراني بعد عام         
اتجه  2116بعد عام و  ،1994من حجم الزيادة في مساحة المباني بعد عام % 43المباني  بنسبة 

من حجم الزيادة في % 65ة الشمالي الغربي حيا ارتفعت مساحة المباني  بنسب نحو االتجاه
الفارعة بعد ان امتأل المخيم  راسباتجاه  توسعواحيا ان سكان المخيم  2116مساحة المباني بعد 

اما  .يعد هناك مجال للتوسع اال بالخروج خارج المخيملم ف ،وهي اراضي  زراعية قيمة بالمباني
  .بسبب وجود ينابيع المياه  2116عام فلم يتم أي توسع عمراني فيها بعد المنطقة الجنوبية الشرقية 

 
 
 

                                                           
 .123، صالمرجع السابقمهداوي،  1
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 راس الفارعة وكشدة (1)
عام دونم  73.5الى  1994عام 1(دونم  42) ارتفعت الكتلة العمرانية في راس الفارعة من 

بمعدل زيادة  2111عام  دونم 164.5الى  2116دونم عام  73.5ومن ،%75بمعدل زيادة  2116
حيا انه  .ي المنطقة هي اراضي زراعية خصبةوذلك بسبب ان معظم االراضي ف %123.8 بل 

ويالحظ ان  ،اصبحت مستقبلة لسكان المخيمبحكم موقع القرية الى الشمال من مخيم الفارعة فانها 
وعدم وجود مركز تتكثف حوله سابقا نمط البناء عشوائي بسبب عدم وجود مخطط هيكلي للقرية 

اني فيها تمدد افقي ويظهر ذلك من قلة عدد التمدد العمر و  ،حركة البناء كما في وادي الفارعة
بمساحة  2111وتم التقدم بعمل مشروع مخطط هيكلي لراس الفارعة عام  ،البيوت متعددة الطوابق

احواض طلوزة وطوباس ضمن هيكلي راس اما  .م2112دونم وتم المصادقة عليه عام  2551
عتبر جميع اراضي القرية ملكية خاصة وت .2مرج الدوم، كشدة الغربي، ظهر الفرس: الفارعة المقترح

 .3 وال يوجد أي اراضي اوقاف في القرية ،باستثناء المسجد فهو ملك عام
دونم عام  8.5الى  2116دونم عام  6.5ان مساحة الكتلة العمرانية في كشدة ارتفعت من 

فارعة ويرجع ذلك لطبيعتها الزراعية ولقرب الخربة من راس ال %31.7بمعدل زيادة بل   2111
من المساحة % 1الكتلة العمرانية لخربة كشدة اقل من  تشكلو  ،ومعظم سكانها هم من الفارعة

  .4(دونم 6111)الكلية للخربة 

حيا  ،ارعة نحو االتجاه الجنوبي الشرقيفي رأس الف 1994اتجه التوسع العمراني بعد عام         
اتجه  2116وبعد عام  ،1994ام من حجم الزيادة بعد ع% 71زادت مساحة المباني بنسبة 

انتشر حيا  ،2116من مساحة المباني بعد عام  %71 زيادة بنسبة الجنوبي الشرقي ايضاباالتجاه 
الشارع الرئيسي الذي يربطها بمخيم الفارعة والموصل للشارع االقليمي الموصل  العمران على جانبي

 . الى مدينتي طوباس ونابلس

                                                           
 .2112 ،بيانات غير منشورة ،وزارة التخطيط 1

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،سلطة االراضي 2

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مجلس قروي راس الفارعة 3
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والشمالي الغربي  الغربي  يباالتجاه الجنوب 2116دة بعد عام التوسع العمراني في كشاتجه 
بسبب توجه سكان مخيم الفارعة وراس الفارعة للبناء في تلك المنطقة، اما التوسع في االتجاهات 

 .تلك االراضي قيمة من ناحية زراعية وذلك ألناالخرى كان اقل 

 
 ظة طوباس تطور مساحة الكتلة العمرانية في محاف :(8) خريطة رقم 

 اعداد الباحثة: المصدر
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 وادي الفارعة (7)
دونم  151ان مساحة الكتلة العمرانية في وادي الفارعة ارتفعت من  (4)من الشكل  يتبين

 596وقد ارتفعت الكتلة العمرانية  ،%176بمعدل زيادة بل   2116دونم عام  414الى  1994عام 
% 297بنسبة ( 2111-1994)بين عامي  توارتفع ،% 43.9بمعدل زيادة بل   2111دونم عام 

شهدت القرية زيادة  ،ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ،1994ويعود ذلك الى انه بعد العام 
من مجموع المباني الموجودة في القرية بنيت ما بين % 58.3حيا ان  ،ملحوظة في حركة البناء

هذا المستوى العالي  ويعود .%3.1وذلك بنسبة نمو سنوية وصلت الى  2112و  1994العامين 
من التطور العمراني في القرية الى عدة اسباب من اهمها انتقال القرية من الحكم العسكري 
االسرائيلي الى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية وما رافق ذلك من تحسن في الوضع االقتصادي 

لفلسطينية هو رفع القيود التي فرضتها ومن اهم ما قامت به السلطة الوطنية ا .واالمني في المنطقة
سلطات االحتالل على حركة البناء في القرية وتسهيلها لعملية الحصول على التراخيص الالزمة 

يضاف الى ذلك ما قامت به من شق للطرق الجديدة التي ربطت التجمعات السكانية الواقعة  ،لذلك
وقد لعبت هذه الطرق  .مرورا بالقريةفي الجهة الغربية للقرية بمدن اريحا ونابلس وطوباس 

جنين االقليمي والذي يعد الشريان الرئيس في  –طوباس  –باالضافة الى توسعة طريق نابلس 
 . القرية دورا مهما في زيادة النشاط االقتصادي والعمراني في القرية

لقرية بدأت فان ا ،وبالنسبة للتوزيع المكاني لالبنية خالل فترة السلطة الوطنية الفلسطينية
فقد ساهم  .في هذه الفترة تاخذ طابع القرية الشريطية مع احتفاظها بمستوى عال من العشوائية

تحسن الوضع االقتصادي واالمني مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية الى زيادة الحركة التجارية 
اما  .اذاتهوبالتالي تشجيع حركة البناء بمح ،جنين االقليمي –طوباس  –على طريق نابلس 

فتعود الى عدم وجود مخطط هيكلي يعتمد عليه كمرجع في توزيع  1994قبل عام عشوائية العمران 
وتنتشر بالتدريج منه  تتكثف حوله حركة البناء اقتصادي وافتقار القرية الى مركز ،جغرافيا المباني

 .1الى االطراف كما هو شائع في كثير من القرى والبلدات الفلسطينية االخرى

                                                           
 .43،44، ص2112، دراسة المخطط الهيكلي لوادي الفارعةشركة معالم،   1
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جلمة ابو  ،وادي المراش ،الفارعة :اما احواض طلوزة ضمن الهيكلي المقترح لوادي الفارعة
  .1جبل الثور ،السقيفة ،الغابة ،خاليل الوقف ،حمداهلل والمدارس

باالتجاه الشمالي الشرقي حيا  1994بعد عام في وادي الفارعة اتجه التوسع العمراني         
بعد العام و  ،1994من حجم الزيادة في مساحة المباني بعد % 41زادت مساحة المباني بنسبة 

 ،من حجم الزيادة في مساحة المباني %62 زيادة بنسبةالجنوبي الشرقي اتجه باالتجاه  2116
ويعود ذلك الى ما قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية من شق للطرق الجديدة التي ربطت 

بمدن اريحا ونابلس وطوباس مرورا بالقرية حيا تحسن مع بعضها و  التجمعات السكانية للقرية
 . الوضع العمراني للبلدة في تلك المنطقة بعد سنوات من النمط العشوائي في البناء

 طمون (8)
دونم في  816ان مساحة الكتلة العمرانية في طمون قد ازدادت من ( 4)من الشكل يتبين 

ويعود السبب في ذلك الى ، %41.6  بمعدل زيادة بل 2116دونم عام  1155.5الى  1994عام 
 ترفيع  1998كان دخول السلطة الوطنية الفلسطينية حيا تم بعد ذلك عام  1994انه بعد عام 

المجلس القروي لبلدية وكان يغلب على المباني في تلك الفترة بانها متالصقة وقريبة من بعضها 
فظة طوباس حيا يسكن االقرباء محا تجمعاتوهذا يعود الى الطابع العشائري للبلدة كما هي 

زواج يلجاون للبناء في المقبلون على ال كان البناء في تلك الفترة قليل وكان وقد ،بالقرب من بعضهم
بسبب محدودية االراضي المسموح البناء عليها البلد حيا يتم البناء فوق بناء قائم  منطقة جذر

 بانها البلدة القديمةفي االبنية  على يغلبو  .وبسبب الظروف االقتصادية وارتفاع اسعار االراضي
  .لكنها ليست شقق ،متعددة الطوابق
 ،طوابق 3تتكون من  من المباني% 6ان  2111حسب استمارة مسح المباني لعام وتبين 

 تتكون من اكثر من ثالثة طوابق% 1.5و
ومعظم  ،ونسبة البنايات ذات الطوابق المرتفعة قليلة ،2

 بسبب زيادة االسر النوويةالنزعة العشائرية ضعفت  وقد ،ق واحد او طابقينطاب تتكون من المباني
اما في فترة االنتفاضة الثانية كانت نسبة البناء اعلى .رفي طريقها للتحض البلدةعلى ان  لوهذا يدل

                                                           
 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مديرية الحكم المحلي 1

 .2112 ،دراسة المخطط الهيكلي لطمون ،بلدية طمون 2
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من الفترة االولى لقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية حيا طرأ ارتفاع على البناء في ظل غياب 
القانون وعدم دفع رسوم ترخيص او االلتزام باي تبعات قانونية خالل عمليات البناء من النظام و 

 .1 ارتدادات عن الشوارع وغيرها

دونم  1358.5الى  2116دونم عام  1155.5كما ان مساحة الكتلة العمرانية زادت من 
ة البناء في زادت حرك 2116وهذا يعود الى انه بعد عام  ،%17.5بمعدل زيادة بل   2111عام 

  .والحكم المحلي ويتضح ذلك من عدد الرخص الصادرة عن بلدية طمون ،البلدة بشكل ملحوظ

 ،جلمة المراح ،جلمة البطمة :المصدق والمقترح اما احواض طمون ضمن هيكلي طمون
 ،راس عيوش ،السدور ،العشارين ،البلد ،الراس ،مراح ارشيد ،البركة ،البطة ،المقبرة ،الشعفة
 .2 النقار ،عةالمفق

نحو االتجاه الشمالي الغربي حيا ارتفعت مساحة  1994اتجه التوسع العمراني بعد العام         
بعد التوسع العمراني و  ،1994ة في مساحة المباني بعد عام من حجم الزياد %325المباني بنسبة 

 %37.8بنسبة  لمباني مساحة احيا زادت ايضا باالتجاه الشمالي الغربي للبلدة  اتجه 2116العام 
ويعود السبب في ذلك الى ان التوسع العمراني سار بهذا  ،من حجم الزيادة في مساحة المباني

والذي يقع خارج المخطط  (مدخل البلدة الرئيسي)االتجاه مسايرا الطريق الرئيسي لبلدة طمون 
رع عن شارع طوباس الهيكلي للبلدة ويصل الى الشارع الموصل بين مدينتي طوباس ونابلس، ويتف

مدخل ترابي وشارع العشارين )و( المدخل الرئيس وشارع العشارين الشمالي)نابلس مدخالن معبدان 
. 3ويمتاز شارع العشارين الشمالي بانه تكثر فيه التعرجات بسبب طوبوغرافية المنطقة ،(الجنوبي

ي المنطقة الشمالية دونم من التوسعة المقترحة هي ف 1437.5دونم من اصل  446.5كذلك هناك 
يوجد في المنطقة الكثير من البركسات غير الثابتة وفيها الكثير من السكنات  والغربية للبلدة، 

 .الزراعية

                                                           
 .23ص ،دراسة المخطط الهيكلي لطمون ،بلدية طمون 1

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،ية الحكم المحليمدير  2

 .36ص ،نفس المرجع السابق ،بلدية طمون 3
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 .بالنسبة لجذر البلد 1001اتجاهات التوسع العمراني بعد عام  :(9)خريطة رقم 

 اعداد الباحثة: المصدر
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 عقابا (9)
دونم عام  244العمرانية في عقابا ارتفعت من  ان مساحة الكتلة( 4)من الشكل يتبين 

دونم عام  567ارتفعت الى و  ،%111.6 بمعدل زيادة بل  2116دونم عام  492م الى  1994
ويرجع ذلك الى عدم كفاية المخطط الهكيلي القديم لحاجات السكان %  15بمعدل زيادة بل   2111

ة على التوسع العمراني التي كانت زمن حيا رفعت السلطة الوطنية الفلسطينية القيود المفروض
 .االحتالل وعملت على تسهيلها لعملية الحصول على التراخيص الالزمة

وعملت البلدية  ،م 1993اعتمد المخطط الهيكلي الجزئي المعتمد زمن االحتالل في عام 
حيا هناك حاجة لضم  على توسيع حدودها من خالل مخطط هيكلي مقترح لم يصادق عليه

ني التي تقع خارج حدود المخطط الهيكلي لحدود البلدية باالضافة لعمل تصنيف الستعماالت المبا
 .1االراضي حيا ال يوجد تصنيف لالستعماالت العامة

باتجاه الشمال والغرب والجنوب بالرغم من ان االراضي في الشمال هي  البلدة توسعتوقد 
اء عليها وتقوم البلدية باعطاء التراخيص للبناء اراضي زراعية خصبة وقيمة زراعيا اال انه يتم البن

يتم البناء فيها بترخيص من الحكم  فاالراضي فيها اراضي زراعية يةالشرقة قالمنطوكذلك  ،فيها
 .يمتد العمران الى خربة سلحب في الشرق و ،المحلي

 ،االعوج ،الزرعيني ،السلم :(التوسعة المصدقة)اما احواض عقابا ضمن المخطط الهيكلي 
  .2النقار ،الراس االقرع ،ام عودة ،ام سدرة ،الظهر ،كلبانة ،خلة الزعرور ،المواجهات ،العقبة

حيا ارتفعت مساحة  الغربيباالتجاه الشمالي  1994اتجه التوسع العمراني بعد عام         
 كان 2116بعد عام و  ،1994المباني بعد عام  من حجم الزيادة في مساحة% 33المباني بنسبة 

وهي اعلى نسبة للتوسع في البلدة حيا ساير العمران % 35بنسبة  ايضا باالتجاه الشمالي الغربي
وال الطريق الرئيسي اما اقل نسبة كانت في االتجاه الجنوبي الغربي حيا ان تلك المنطقة جبلية 

 .حيويمنطقة تنوع و  غابات واحراشويوجد فيها  ،يوجد فيها بنية تحتية
                                                           

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،بلدية عقابا 1

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مديرية الحكم المحلي 2
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  ة عين البيضا وبردل (20)
دونم عام  55ان مساحة الكتلة العمرانية في عين البيضا ازدادت من  (4)من الشكل  يتبين

بين % 13.6وقد قلت هذه النسبة الى % 72.7بمعدل زيادة بل   2116دونم عام  95الى  1994
الكتلة العمرانية بين عامي  مساحة  اما في بردلة فقد بل  حجم التغير في. 2111-2116عامي 
بين عامي % 31وقلت هذه النسبة الى % 135.9دونم اي ما نسبته  43.5م حوالي 1994-2116
ويعود السبب في ذلك الى ان هاتيتين القريتين تقعان في المناطق المصنفة ب  .2116-2111

 بترخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية والمتمثلة بوزارة الحكم المحلي، فيهاحيا يسمح البناء 
 .ناطق زراعيةوهي عبارة عن م

: احواض طوباس ضمن هيكلي عين البيضا و ،التجمعاتويوجد مخططات هيكلية لهذه 
واحواض طوباس ضمن هيكلي بردلة حوض . الشمسية الفوقا والحمة، باب الخوانة، ذوقة الحامضة

 .1خربة بردلة 

الغربي حيا باالتجاه الشمالي  1994اتجه التوسع العمراني في عين البيضا بعد العام         
اتجه  2116اما بعد عام  ،من حجم الزيادة في مساحة المباني% 44زادت مساحة المباني بنسبة 

حيا تم  2116بعد  مساحة المبانيمن حجم الزيادة في % 33.3باالتجاه الشمالي الشرقي بنسبة 
حوال لذلك شق المزيد من الطرق، كما ان المنطقة الجنوبية منطقة مستعمرات حيا توجد مستعمرة م

 . ال يسمح بالتوسع فيها

حيا زادت مساحة  ،باالتجاه الجنوبي الغربي 1994اتجه التوسع العمراني في بردلة بعد العام 
كانت  2116بعد عام اعلى نسبة توسع و  .من حجم الزيادة في مساحة المباني% 31المباني بنسبة 

وذلك مسايرا  المبانيي مساحة من حجم التغير ف% 32.4نسبة بفي االتجاه الشمالي الشرقي 
وكما ان تلك المنطقة سهلية من ناحية  وتم شق المزيد من الطرق الفرعية، ،الطريق الرئيسي

 وعرة  ويسهل على المواطنين البناء فيها اما المناطق الجنوبية فهي مناطق جبليةطوبوغرافية 
 .ومصنفة ج

                                                           
 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مديرية الحكم المحلي 1
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 وباقي الخرب كردلة (22)
وتقع . 2111-2116بين عامي %  75كردلة  في نيةبل  حجم التغير في الكتلة العمرا

المالح، تل الحمة، )القرية في المنطقة المصنفة ج حيا تعاني التجمعات الفلسطينية والخرب مثل 
من ممارسات سلطات االحتالل التي ( حمصة، الحديدية عاطوف، الراس االحمر، الفارسية، يرزة،

االسرائيلية حيا تقوم قوات  المستعمراتبها من تمنع التوسع العمراني في تلك الخرب بحجة قر 
كما يتبين من خريطة . منع الفلسطينين من االستقرار في المنطقةاالحتالل بهدم البركسات من اجل 

من اراضي 1االف دونم  5الذي يلتهم  ان المستعمرات االسرائيلية وجدار الفصل العنصري( 10)
توسع العمراني للتجمعات الفلسطينية الواقعة في المنطقة من المحددات التي تعيق التعتبر  المحافظة

c، المصنفة  دونم من اراضي مدينة طوباس 196 ويلتهم الجدارa،  ويمر الجدار في اراضي عين
مساحة  شكل انظر.لهذه التجمعات البيضا وبردلة وابزيق وطوباس حسب الحدود االدارية

 المستعمرات
 
 

                                                           
 .2114 ،بحاا التطبيقية اريجباالعتماد على معهد اال  ةاحتساب الباحث 1
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 .في محافظة طوباس 1022تعمرات عام جدار الفصل والمس :(20)خريطة 
 ةاعداد الباحث :المصدر

 
 1022عام ( بالدونم)مساحة المنطقة المبنية للمستعمرات االسرائيلية في محافظة طوباس (: 2) شكل

  1022 ،اعداد الباحث باالعتماد على صورة جوية لمحافظة طوباس: المصدر
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 الفصل الرابع

 في محافظة طوباس مرانيالعوامل الم ثرة على التوسع الع

العوامل  فتناول .على التوسع العمراني المؤثرةبشرية الطبيعية و العوامل ال تناول هذا الفصل
من نطاقات االرتفاع  2111-1994مساحة الكتلة العمرانية بين عامي احتساب من خالل الطبيعية 
طور العمراني تبيان كيفية الت لتناولها من خالاما العوامل البشرية  ،والتكوينات الصخرية واالنحدار

راضي حسب التصنيفات مساحة الكتلة العمرانية من االاحتساب و  ،في تجمعات المحافظة
ومساحة استعماالت االراضي الطبيعية والمخططات الهيكلية من مساحة الحدود  ،الجيوسياسية

 .االدارية لتجمعات محافظة طوباس

 الضوابط البشرية 2.4
 في محافظة طوباس رانيالنمو العم 2.2.4

حول مساحة المناطق  1996 -1991لعدم توفر بيانات للسنوات ما بين االعوام  نتيجة
 ،وبما انه قد تم اعتبار التغيرات السياسية العامل االساسي للتطور العمراني ،المبنية الفلسطينية

لذا فان  ،1995 – 1991خالل السنوات الواقعة ما بين  على حالهوحيا ان الوضع السياسي بقي 
  .هذه الظاهرة التي ينظر فيها هي عملية تراكمية

تعتبر محافظة طوباس من المحافظات االقل حساسية لتوفر االراضي المالئمة للتطور 
ولكي تنمو المدن في  .القدس واريحا ،رام اهلل،سلفيت ،المستقبلي مقارنة مع محافظات نابلس
وللتقليل من مساحة االراضي المستخدمة في البناء يجب  ،والمستقبل باستخدام اراضي مالئمة للنم

بتطوير طرق واستراتيجيات جديدة بهدف الحفاظ على استدامة يبدأوا على مخططي العمران ان 
  .1الموارد الطبيعية والمساحات المفتوحة

مصدر اراضيها الزراعية تتمتع المحافظة بخصوصية معينة لطابعها الزراعي حيا تشكل 
مبنى عام  7736م الى 1997عام  6158تطور عدد المباني في المحافظة من و  ،سكانرزق لل

                                                           
اثر النشاطات العمرانية على استخدام االرض والمجتمعات الفلسطينية في الضفة ، 2115معهد االبحاا التطبيقية،  1

 .154، ص18ص الغربية،
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وقد شهدت تطورا عمرانيا من جذر البلد للتجمعات السكانية نحو  %.28بمعدل زيادة  2117
نحو الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي باستثناء طمون  1994اتجه بعد عام  ،اتجاهات مختلفة

عين )اما التجمعات الشرقية  ،الغربي وهذا في التجمعات الغربية للمحافظةوالثغرة  نحو الشمالي 
 . اتجه نحو الجنوبي الغربي والشمالي الغربي( البيضا وبردلة

اتجه العمران بالنسبة للتجمعات الغربية نحو االتجاه الشمالي الشرقي  2116اما بعد عام 
اما التجمعات  ،ة والعقبة نحو الجنوبي الشرقيوالشمالي الغربي باستثناء راس الفارعة ووادي الفارع

 .نحو الشمالي الشرقي على االراضي السهلية( عين البيضا وبردلة )الشرقية 

كانت الكثافة العمرانية  1994عند دراسة الكثافة العمرانية في المحافظة يتبين انه في عام 

فعند . فرد/ ²م 111عت الى ارتف 2111وفي عام  ،فرد/ ²م111الى  2116ارتفعت عام  ،فرد/²م81

 .قدوم السلطة الوطنية عملت على زيادة مساحة رقعة المنطقة المبنية في ظل تزايد اعداد السكان

تبين ان  2111و  2116والصور الجوية لعامي  1994وعند تتبع الصورة الفضائية لعام 

  :المحافظة كما يلي تجمعاتالنمو العمراني في 

 طوباس (1)
والتي تطل بمجملها على  ،يمة في مدينة طوباس باالكتظاظ في المبانيتتميز البلدة القد

وقد اظهر التصوير الجوي انها تتركز في الجانب الغربي من  ،1السهلية الى الشرق منها المناطق
 . الشارع الرئيسي

اكثر ازدحاما كان ومن المالحظ ان الجانب الغربي من الطريق الموصل الى مدينة نابلس 
ويعود ذلك الى كون المناطق التي تقع الى  ،1994عام  سواء اكان تجاريا او سكنيافي البناء 

فان تكاليف  ،فهي باالضافة الى استغاللها زراعيا ،الشرق من هذا الطريق مناطق سهلية زراعية
حيا ان التربة في تلك المنطقة هي تربة  ،لحاجتها الى اساسات قوية ،البناء في هذه المناطق كبيرة

وايضا لسهولة المواصالت اليها وذلك  ،هذا باالضافة الى ارتفاع اسعار االراضي هناك ،ةعميق
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وفي عام .1 لقربها من الطريق العام الذي يقطع المدينة ويصلها بمدينة نابلس جنوبا وجنين شماال
  .اصبح الجانب الشرقي من الشارع الرئيسي اكثر ازدحاما في البناء 2111

شكل االمتداد الطولي على طول الشارع الرئيس المار من  لمدينةاخذ الهيكل الحضري ل
حيا ازداد  ،عند طرفها الشمالي والجنوبي كبيرمع التوسع في المدينة بشكل  ،شمالها الى جنوبها

تنتشر و   مساحة كبيرة ذاتبانها  دات السكنية الحديثة البناءوتتميز الوح ،عدد المساكن في المدينة
 : كما هو موضح في التالي ،(البلدة القديمة)ا عن مركز المدينة وتزداد كلما ابتعدن

 ،الصرارة ،المنطقة الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية من طوباس مثل منطقة العقبة -
هي مناطق جبلية تتميز بانها مشرفة على سهل طوباس ومفتوحة و  ،الكفة ووادي حمد ،العماير

  .بالسكان مقارنة بمنطقة جذر البلدوغير مكتظة  ،ومناخها لطيف

 ،المصرية ،المنطقة الجنوبية الشرقية والجنوبية في المدينة مثل منطقة ضاحية الشهيد -
  .التل والدير وهي منطقة سهلية مناخها حار نسبيا في الصيف ،خلة محفوظ ،الصافح
يا المساحات ح ،التوسع بهذه الطريقة الى الحفاظ على الجانب الطبيعي من المدينة وادى

الخضراء الموزعة بين االبنية وخصوصا بسبب اهتمام السكان في زراعة االشجار المثمر منها 
رغم الزحف  ،قائمةاالحراش المتناثرة على قمم التالل المحيطة في المدينة  توما زال ،والزينة

في هذه تركز الخدمات و وذلك لقربها من مركز المدينة  ،العمراني على االراضي الزراعية
 .2المنطقة

 :محددات ومشاكل التنمية للمدينة
 محددات طبيعية 

في  من المدينة وجود مناطق جبلية ومناطق وعرة تتركز في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي -
 .وافتقارها للبنية التحتية ،شدة الغربي وخلة محفوظكحوض 

 .من الخوارجوادي حمد وجزء مثل وجود مناطق وديان يصعب فيها اعمال البناء  -
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المنطقة السهلية الموجودة في الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي من المدينة في حوض  -
حيا تتميز تلك المناطق بتربة زراعية عميقة ترتفع فيها  ،التل والصافح ،الدير ،المصرية

باالضافة  ،كما انها منطقة زراعية تصلح للزراعة والتي يجب المحافظة عليها ،تكاليف البناء
مما يجعل الطقس فيها حار  ،ونها تقع في مستوى منخفض مقارنة باالجزاء الغربية للمدينةلك

 .صيفا وفي مهب الرياح الصيفية المثيرة للغبار

وجود مناطق االحراش في المنطقة الشمالية للمدينة مما يعيق عملية النمو العمراني للمدينة في  -
 .1هذا االتجاه

 محددات اقليمية وعمرانية 

الشارعين االقليميين الواصلين بين مدينة طوباس وجنين ونابلس واالغوار الذي يمثل  وجود -
 عنصر فصل بين اجزاء المدينة 

 .2معظم اراضي المدينة مملوكة على الشيوع حيا ال يتم عمل معامالت افراز اال ما ندر -
 الثغرة (2)

الجهة الجنوبية اظهر التصوير الجوي لقرية الثغرة ان البلدة القديمة كانت تتركز في 
ومصادرة االراضي فقد امتد العمران نحو الجهة الصهيوني بسبب سياسة االستيطان  و ،الشرقية

يتم االمتداد العمراني باالتجاه االفقي مما يؤدي الى و  .والجنوبية الغربية الشمالية والشمالية الغربية
بينت دراسة وقد  .ارتفاع اسعارهازيادة الطلب على االراضي لتغطية االحتياجات السكنية وبالتالي 

 ،يتكون من طابقين% 36و  من المباني يتكون من طابق واحد% 61ان للثغرة المخطط الهيكلي 
  .3طوابق  3يتكون من % 3و

ان القرية تطورت بشكل يتبع امتداد الطريق  يالحظمن خالل تتبع تاري  البناء في الثغرة و 
حيا  ،ار والذي يقع داخل حدود المخطط الهيكلي المقترحالرئيسي الذي يصل مدينة طوباس باالغو 
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تم الحفاظ على هذا الطريق واعتباره عصب حركة  2111انه في المخطط الهيكلي الجديد لعام 
 .اضافة الى اقتراح طرق ومداخل للبلدة تربطها بمدينة طوباس وقرية تياسير ،رئيسي في القرية

ائية، نتيجة لعدم وجود مخطط هيكلي للقرية تعاني بعض الطرق الداخلية من بعض العشو 
سابقا، مما يجعلها ضيقة في بعض المناطق باعتبارها قرية حديثة النشاة وهي بحاجة الى صيانة 

 .1تعبيد ةواعاد

 مخيم الفارعة (3)
ان النمو العمراني في مخيم الفارعة مر بمرحلتين حيا بعد ان اكتملت مرحلة التوسع 

ومع ازدياد اعداد السكان اصبح  ،ديدة ونفاد المساحة المخصصة للبناءوبناء المساكن الج ،االفقي
فهم من ناحية يعانون من وضع  ،من الصعب على االزواج الشابة ان تجد لها مسكنا مالئما

فجزء قليل منهم وممن تيسرت له  ،ومن ناحية ثانية يتطلعون الى مستقبل افضل ،اقتصادي صعب
والغالبية توجهوا للبناء فوق  ،صقة للمخيم من اجل البناء عليهااالحوال قام بشراء قطعة ارض مال

 . من خالل بناء الطوابق والتوسع العمودي ،اسطح اسرهم وعائالتهم
وهناك قوانين متبعة لضبط التوسع وتاثيره على الشكل العام للمخيم حيا لم تسمح الوكالة 

يوت اصبحت مكونة من ثالا طوابق العديد بل معظم الب اال ان هناك ،ببناء اكثر من طابقين
وخارج حدود المخيم  وهناك قانون يشترط عدم البناء خارج حدود السكن .فاكثر وهذا مخالف للقانون

اال ان السكان لم يلتزمو ا بهذه القوانين بسبب عدم  ،اال بعد الموافقة الخطية من قبل قسم الهندسة
بالتالي زيادة حجم االسرة مع ثبات المساحة وجود رادع يمنع ذلك اضافة لزيادة عدد السكان و 

تعداد الطوابق والتوسع من خالل مد برندات من اجل كسب مساحات اكثر كلما اتجه و  .المتاحة
بحيا تقلصت الفجوات  ،البناء الى اعلى قد خلق نوعا من االكتظاظ واالزدحام بين المساكن

يظهر كانه كتلة اسمنتية متراصة وهذا شوه الشكل العام حيا  ،واالرتدادات بين المساكن
 .2وعشوائية
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 وادي الفارعة (4)
يشير التطور العمراني في قرية وادي الفارعة من خالل تتبع الصور الجوية انه ال يوجد 

وياخذ العمران . مركز تتكثف حوله حركة البناء وتنتشر بالتدريج منه نحو االطراف كباقي القرى
الجانب الغربي من الشارع الرئيسي اكثر ازدحاما في البناء ان  ويالحظ. الطابع الشريطي العشوائي

اما الجانب الشرقي اقل عمرانا فهي سهلية ويوجد فيها  ،حيا تتنوع طوبوغرافيتها بين سهلية وجبلية
 .وديان

من ضمن القرى التي حرمت خالل فترة االحتالل االسرائيلي من فرصة  القرية تعتبر
تمثل هذا الحرمان بعدم وجود مخطط هيكلي للقرية طيلة هذه  التنظيم والتخطيط العمراني حيا

ويعتبر غياب المخطط الهيكلي من اهم العوامل التي اعاقت عملية التخطيط في القرية  .الفترة
والتي ساهمت بدورها بتقويض فرص  ،وخاصة التوزيع المكاني الستخدامات االراضي المبنية

 .1التنمية والتطور العمراني

وبينت معلومات  ،قرية ما بين طابق واحد وخمسة طوابقالتفاع المباني في يتراوح ار 
ان المباني ذات الطابق الواحد تشكل اكثر من نصف المباني  2112لعام  استمارة مسح المباني

اما  .%39.9يليها المباني ذات طابقين بنسبة  ،من مجموع المباني القائمة% 53.1 وهو ما نسبته
وتصنف ملكية  .ومنه يتبين ان التمدد العمراني افقي ،%5.7ة طوابق فتشكل المباني ذات الثالث

من مجموع %  3.4وملكية عامة والتي تشكل  ،%96.6والتي تشكل  المباني الى ملكية خاصة
 .2المباني في القرية

 طمون  (2)
هي عبارة عن مجموعة من العقود القديمة يشير التطور العمراني في طمون انها كانت 

ال يزيد البلدة من المالحظ أن المباني الموجودة في و  يل الكثير منها وتم البناء في مواقعهاالتي أز 
%( 52حوالي )طوابق كحد أقصى، وأن معظم المباني تتراوح بين طابق واحد ( 6)ارتفاعها عن 
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ة أما المباني المكون ،%6تشكل المباني المكونة من ثالثة طوابق ما نسبته  و، %(41.5)وطابقين 
 .1%(1.5)من أكثر ثالثة طوابق فشكلت نسبة قليلة 

كذلك  ،حيا ان التمدد العمراني فيها يتبع امتداد الطرق ،عبر الزمن البلدة تتطورثم اخذت 
 ،a، b، cالى  المناطقتقسيم التي ارتبطت بشكل مباشر بجاء التمدد حسب المخططات التنظيمية 
يمنع البناء في  حيا انه .سمح بالبناء في مناطق اخرىوالذي بدوره يسمح بالبناء في مناطق وال ي

لقد تطور البناء في البلدة من المركز و  .الشرقي بقعوت في الجنوب نةالمناطق القريبة من مستوط
ومن خالل تتبع تاري    ،والتي تقع على تلة فوق الشارع الموصل للبلدية الذي يمثل نواة البلدة 

أن البلدة تطورت بشكل هشعاعي بدأ من منطقة جذر البلدة ومن  يالحظحسب الصور الجوية البناء 
 هلى بداية القرن الماضي، وتحديدًا في وسط البلدة، هايعود تاري  البناء فيو . ثم انتشر العمران حولها

وتتصل بلدة طمون بشبكة الطرق اإلقليمية من خالل الطريق الرابط في الجهة الشمالية الغربية من 
 .2يقع خارج المخطط الهيكلي للبلدة، وهو الطريق الرابط بين طوباس ونابلسالبلدة، والذي 

حسب استمارة  هي مباني مكتملة البناء%( 89.5حوالي )ومعظم المباني في بلدة طمون 
من مجموع مباني % 8.5، فيما تشكل المباني التي بها توسعة ما نسبته 2111مسح المباني لعام 

لى التوسع في البناء هلى الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها ويرجع سبب التوجه ه. القرية
السكان في الضفة الغربية من جهة ومحدودية األراضي المسموح البناء فيها من جهة أخرى بسبب 

حوالي )ويتضح هذا أيضا من تدني نسبة المباني قيد اإلنشاء في القرية  .هجراءات االحتالل
2)%3. 

مصنفة هذه الوطنية ي المنطقة الجنوبية الشرقية حيا ان السلطة فهناك محددات طبيعية 
فال تقوم وزارة الحكم المحلي  ،المنطقة على انه يمنع البناء فيها فهي تقع خارج حدود البلدية

ويمكن ان تشكل هذه المنطقة في المستقبل كبؤرة معيقة لعملية  ،باعطاء تراخيص في هذه المنطقة
 . تعيق التوسع العمرانيوكونها جبلية الالتخطيط 
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في عملية من قبل المواطنين  مشاركةاما المحددات االجتماعية تتمثل في انه ال يوجد 
واكبر معيق لعملية التخطيط هي االبنية العشوائية التي كانت موجودة قبل  ،تخطيط العمرانيال

 .1مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية

ل البقيعة من السكان والعمران حيا تم هدم كما عملت اسرائيل على تفري  منطقة سه
كما اقيمت على اطراف  ،الخرب وبيوت الشعر وذلك تحت ذريعة ان هذه المناطق مغلقة عسكريا

ويخترق السهل عدد من الطرق الزراعية وهناك طريق معبد  ،السهل مستوطنتي روعي وبقعوت
 .2يربط بين مستوطنتي روعي وبقعوت

 تياسير (1)
اظهر التصوير الجوي لقرية تياسير ان المباني القديمة للقرية تقع في الجهة الغربية 

لكن بسبب سياسة االستيطان ومصادرة االراضي فقد امتد العمران نحو الجهة  ،والشمالية للقرية
ب على االمتداد العمراني يتم باالتجاه االفقي مما يؤدي الى زيادة الطلو . الجنوبية والغربية من القرية

االمر الذي دفع بعض المواطنين  ،االراضي لتغطية االحتياجات السكنية وبالتالي ارتفاع اسعارها
من المباني يتكون من طابق % 61كما ان  .للجوء للبناء العمودي لتخفيض تكلفة االرض في البناء

  .3يتكون ثالثة طوابق% 3و  ،يتكون من طابقين% 36واحد و 
ري  البناء في تياسير ان البلدة تطورت بشكل يتبع امتداد الطريق من خالل تتبع تايالحظ 

 ،الرئيسي الذي يصل مدينة طوباس باالغوار والذي يقع داخل حدود المخطط الهيكلي القديم للبلدة
تم الحفاظ على هذا الطريق واعتباره عصب  2111حيا انه في المخطط الهيكلي الجديد لعام 

وذلك  ،ة الى اقتراح طرق ومداخل للبلدة تربطها بالقرى المجاورةاضاف ،حركة رئيسي في البلدة
 .4للتقليل من استخدام المدخل الحالي للبلدة وفتح افاق لتطوير مناطق واحياء البلدة
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ان الطرف الشمالي الغربي من الشارع الرئيسي اكثر ازدحاما في البناء من الطرف 
حيا ان المنطقة الشرقية هي عبارة  ، 2111ام ع دونم 9مساحة مقدارها بفارق الجنوبي الشرقي 

حدود المخطط  عن سهل وتصنف اراضي عالية القيمة الزراعية كذلك االراضي الموجودة خارج
 . تصنف حسب التصنيفات الجيوسياسية ضمن المنطقة جفي الجهة الشرقية الهيكلي المقترح 

رة على التوسعة لحدود تعاني من عدم القد محددات التوسع العمراني ان القريةومن 
 وبسبب القيود المفروضة على القرية من قبل االحتالل ،المجلس القروي وذلك بسبب قلة االراضي

كما ان ملكية غالبية االراضي لدير الالتين مما ادى الى البطء في حركة البناء وهذا دفع .1
االراضي المملوكة الهالي قلة  و .المواطنين للجوء للبناء العمودي بسبب ارتفاع اسعار االراضي
 .2للبناء فيهاالقرية ادى الى رفع نسبة الهجرة واالنتقال الى القرى المجاورة 

 العقبة (7)

انها  تطورت من المركز في الجهة الجنوبية الشرقية وهي  بةاظهر التصوير الجوي لقرية العق
  .ومنها بدأ العمران باالنتشار الى الغرب ،تقع على هضبة

في قرية العقبة بكونها في معظمها مباني سكنية وتتكون من طابق ارضي  تمتاز المباني
من االبنية في % 36وتعود في بنائها لفترة التسعينيات وتشكل  ،وهذا يدل على ان التمدد افقي

كما تمتاز بانتشار عشوائي لالبنية الزراعية  ،2119دراسة المخطط الهيكلي عام حسب  القرية
كما توجد  ،من االبنية القائمة% 43لمواشي بين المباني السكنية وتبل  نسبتها والتي تستخدم لتربية ا

الطرف الجنوبي و  .3 من االبنية القائمة% 16القرية مجموعة من االبنية العامة وتبل  نسبتها  في
 .من الشارع الرئيسي للقرية اكثر عمرانا من الطرف الشمالي

 

 
                                                           

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مجلس قروي تياسير 1

 .22، ص2112، (1029 -1009)الخطة االستراتيجية لقرية تياسير   ،مجلس قروي تياسير 2

 .19ص، 2119 ،دراسة المخطط الهيكلي ،مجلس قروي العقبة 3
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 بردلة وكردلة وعين البيضا (8)

من جذر البلد وبعد ذلك  االخرى التجمعاتكغيرها من  التجمعاتفي هذه  تطور العمران
ان الطرف الجنوبي من الشارع الرئيسي لبردلة  وكردلة اكثر عمرانا  .توسعت عبر الشارع الرئيسي

 .اما في عين البيضا فان الطرف الشمالي اكثر عمرانا من الطرف الجنوبي ،من  الطرف الشمالي

 ثافة العمرانية في تجمعات محافظة طوباسالك :(23)جدول رقم 

الكثافة العمرانية  اسم التجمع
 فرد/²م( 0994)

 الكثافة العمرانية
 فرد/²م( 2116)

 الكثافة العمرانية
 فرد/²م( 2100)

 0.. 20. 90 طوباس
 0.. 0.. 0.. طمون
 10 10 10 عقابا
 10 20 20تياسير

 2.0 00. -راسالفارعة
 0. 0. 10 مخيمالفارعة
 90. 10. 0.. واديالفارعة
 10 90 10 عينالبيضا

 0. 0. 0. بردلة
 0.. 10 - كردلة
 1. 1. 00. الثغرة
 0.. 2.0 10 العقبة

 1 0. - خربةالمالح
 0.. 0.. - خربةعاطوف
 0.. 00. 10المحافظة

 اعداد الباحثة :المصدر

 (2111-1994)قبة ارتفعت بين عامي يتبين من الجدول السابق ان الكثافة العمرانية في الع
 .ويعود ذلك الى التطور العمراني الذي حصل في القرية بصورة واضحة
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 في محافظة طوباسالتصنيفات الجيوسياسية  1.2.4

 .ج،ب  ،ى مناطق أ مصنفة الالكتلة العمرانية  2.1.2.4

وسع تعتبر التصنيفات الجيوسياسية للمناطق الفلسطينية من العوامل المؤثرة على الت
اي ان  (.ج ،ب ،أ)حيا تضمنت اتفاقية اوسلو تقسيم المناطق الفلسطينية الى مناطق  ،العمراني

هذه التقسيمات ليست علمية وانما جاءت نتيجة ظروف سياسية عند مجيء السلطة الوطنية 
وتعتبر محافظة طوباس كغيرها من المحافظات الفلسطينية التي تاثرت  .م 1994الفلسطينية عام 

من % 81ه التقسيمات حيا يمنع المواطنين من البناء في المناطق المصنفة ج والتي تشكل بهذ
وتشكل االراضي عالية القيمة الزراعية  ،مساحة اراضي المحافظة وتتواجد فيها معظم الخرب

من اراضي % 4اما المناطق المصنفة ب فتشكل  .%(64) مساحة كبيرة من االراضي المصنفة ج
حيا يسمح البناء فيها  المحافظةمن اراضي % 16ناطق المصنفة أ تشكل والم ،محافظةال

عن االحصاء الصادرة  وقد تساوى عدد الرخص .بترخيص من البلديات ووزارة الحكم المحلي
 332ليصل الى  2111و  2116لعامي لألبنية السكنية وغير السكنية  ي في المحافظةالفلسطين

 .1رخصة لكل منهما

 2111في عام % 157كبير بعد قدوم السلطة الوطنية بنسبة زيادة  حصل تطور عمراني
 .على مناطق ج% 4ى مناطق ب و عل% 8على مناطق أ و % 88منها  1994عن عام 

 

                                                           
 –رام اهلل . ، بيانات  منشورة(1001،1022) إحصاءات رخص األبنية.  2112الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  1

 .فلسطين
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  .1022-2994حجم الزيادة في مساحة الكتلة العمرانية بين عامي ل النسبة المئوية(: 1)شكل رقم 
 ةاعداد الباحث: المصدر

حيا  ،غطاة بالكتلة العمرانية على مناطق أ اعلى نسبة في المحافظةتشكل المساحة الم
وقد % 93أي بنسبة زيادة  2116عام %  6.9الى  1994عام %  3.6ارتفعت هذه النسبة من 

أي ارتفعت الكتلة العمرانية  ،2116عن العام % 24بنسبة زيادة  % 8.5الى  2111عام ارتفعت 
ويعود  ،%5بنسبة زيادة  2111وحتى عام  1994ة بعد عام على المناطق المصنفة أ في المحافظ

الكامل حيا سهلت أ هي تحت السيطرة الفلسطينية ب المصنفة السبب في ذلك الى ان المناطق
على المواطنين الحصول على تراخيص البناء بعد سنوات من القيود المفروضة السلطة الوطنية 

 . 1994عام على حركة البناء من قبل قوات االحتالل قبل 

عام % 1.6اما الكتلة العمرانية حسب المناطق المصنفة ب فقد ارتفعت مساحتها من 
وبنسبة  %2الى  2111وارتفعت عام  ،%169أي بنسبة زيادة  2116عام % 1.5الى  1994
 1994أي ارتفعت الكتلة العمرانية على المناطق المصنفة ب في المحافظة بعد عام  ،%35زيادة 

حيا ان هذه المناطق هي مناطق سيادة تنظيمية فلسطينية  %2بنسبة زيادة  2111وحتى عام 
 .تقوم وزارة الحكم المحلي باعطاء تراخيص البناء في هذه المناطق أي وامنية اسرائيلية
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 2994في المحافظة بعد عام  لحجم الزيادة في المساحة المغطاة بالكتلة العمرانيةالنسبة المئوية  :(7)شكل 
 .وفق التصنيفات الجيوسياسية 1022عام وحتى 
 ةاعداد الباحث: المصدر

حيا ان  ،المناطق المصنفة ج فكانت قليلة علىالكتلة العمرانية ب المساحة المغطاة اما
في منطقة وادي االردن   موجودة في المنطقة ج جميع المستعمرات االسرائيلية في محافظة طوباس

االحتالل السيطرة الكلية عليها من خالل عدد كبير من  وهي مناطق عسكرية مغلقة تمارس قوى
الى  1994عام % 1.112من  مساحة الكتلة العمرانية  زادتوقد  ،القواعد العسكرية المقامة فيها

يحدا تطور فلم  ،2111ومعظم هذه الزيادة بعد عام % 2111أي بنسبة زيادة   2116عام  1.13
 وصلت الى 2111اما نسبة الزيادة عام  1التسعينيات  على المنطقة ج خالل للعمران الفلسطيني

أي ارتفعت الكتلة العمرانية على المناطق المصنفة ج في  ،%53أي بنسبة زيادة  1.15%
أي ان التطور العمراني فيها % 1.14بنسبة زيادة  2111وحتى عام  1994المحافظة بعد عام 

 ،التضييق على المواطنين في تلك المناطقويعود ذلك الى ان قوات االحتالل تقوم بقليال جدا  
 (.8)انظر شكل . وتقوم بتوجيه اخطارات للمواطنين بمنع البناء بحجة عدم الترخيص

                                                           
اثر النشاطات العمرانية على استخدام االرض والمجتمعات الفلسطينية في الضفة ، 2115معهد االبحاا التطبيقية،  1

 .71، صالغربية
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حسب  2994،1001،1022النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية في المحافظة للسنوات (:8)شكل رقم 

 .التصنيفات الجيوسياسية
 ةاعداد الباحث :المصدر

 

 

 

 

 

 الكتلة العمرانية وفق التصنيفات الجيوسياسية في محافظة طوباس  :(9)شكل رقم 
 ةاعداد الباحث :المصدر

 6الى المحافظة  حسب الكتلة العمرانية بالنسبة للتصنيفات الجيوسياسية  تجمعاتوتصنف 
يتبين و  .الكلية( ج،ب،أ)حيا احتسب النسب المئوية لمساحة الكتلة العمرانية من مساحات  ،اقسام

ان تجمعات عقابا وخربة سلحب ووادي الفارعة وراس الفارعة من خريطة التصنيفات الجيوسياسية 
وتقع طمون على منطقة مصنفة  ،ومخيم الفارعة وكشدة تقع حسب الكتلة العمرانية على منطقة أ

 ،و ج و تياسير على منطقة مصنفة حسب الكتلة العمرانية ب و أ ،حسب الكتلة العمرانية ب و أ 
 و عين البيضا وبردلة وعاطوف ،وطوباس والثغرة على منطقة مصنفة حسب الكتلة العمرانية أ و ج
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حسب الكتلة وتقع العقبة ومعظم الخرب  ، على منطقة مصنفة حسب الكتلة العمرانية ب و ج
 (.11)انظر خريطة  .على منطقة جالعمرانية 

 ،المصنفة الى مناطق أ دود االداريةمساحة تجمعات المحافظة حسب الح :(04)جدول رقم 
  .ج،ب

النسبة من مساحة  (دونم)المساحة اسم التجمع
 )%(ج )%(ب )%(أ المحافظة

 0 0 00. 2 8438 عقابا
 0 0 00. ..0 1113 سلحب

 0 0 00. 1.. 6695 وادي الفارعة
 0 0 00. ..0 1129 كشدة

 0 0 00. ..0 1183 راس الفارعة
 0 0 00. 0.01 167.5 مخيم الفارعة

 29 18 13 16 65773 طمون
 19 11 41 1.3 5311 تياسير
 ...1 1.5 16 54 216221 طوباس
 16 0 84 1.3 1128 الثغرة

 92 4 0 1 16885 عين البيضا
 95 5 0 ..1 18329 بردلة

 1. 66 0 0.1 3146 عاطوف
 00. 0 0 ... 5157 العقبة

 اعداد الباحثة :المصدر

راس  ،وادي الفارعة ،كشدة ،سلحب ،عقابا )ان تجمعات ( 14)م رقيتبين من الجدول 
االمر الذي  تحت السيطرة الفلسطينية بالكامل حسب الحدود االدارية  تقع( مخيم الفارعة ،الفارعة

اما العقبة تقع .خاصة المتعلقة بالمخططات الهيكلية يسهل اداريا اية خطوات تخطيطية الحقة
 . ة ج االمر الذي يشكل صعوبة في الحصول على تراخيص البناءاراضيها بالكامل ضمن المنطق
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 في المحافظة  أ من مساحة المنطقةالنسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية  :(05)جدول رقم 

 )%(2100 )%(2116 )%(0994 التجمع
 0.9 0.1 0.1 عقابا
 .0.0 .0.0 - سلحب

 0.9 0.6 0.2 وادي الفارعة
 0.3 0.1 - راس الفارعة
 0.4 0.3 0.2 مخيم الفارعة

 0.01 0.01 - كشدة
 2 1.7 1.2 طمون
 0.3 0.2 0.1 تيلسير
 3.5 2.9 1.3 طوباس
 0.4 0.2 0.02 الثغرة

 ةاعداد الباحث :المصدر

سلحب وكشدة  لم يحدا اي تطور للعمران الفلسطيني فيانه  (15)رقم  يتبين من الجدول 
مساحة الكتلة  تشكلو  .2111-  2116ة العمرانية  بين عامي فلم ترتفع المساحة المغطاة بالكتل

على مناطق أ اكبر مساحة في المحافظة حيا ان مدينة طوباس هي  في مدينة طوباس العمرانية
 .اكبر تجمع سكاني ومركز محافظة طوباس ويتبع لها العديد من القرى

 
 مساحة المنطقة أ الكليةالنسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية من (: 20)شكل رقم 

 ةاعداد الباحث: المصدر 
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مساحة الكتلة العمرانية على منطقة أ من مجموع مساحة الكتلة ل النسبة المئوية:(21)جدول رقم 
 .في المحافظة أ العمرانية على منطقة

 )%(..20 )%(2002 )%(991. التجمع
 0. .. 0. عقابا
 ..0 0.1 - سلحب

 .. 9 1 وادي الفارعة
 . 2 - الفارعة راس

 1 ..1 2 مخيم الفارعة
 0.2 ..0 - كشدة
 .2 .2 .. طمون
 . . 1 تيلسير
 .1 12 1. طوباس
 ..1 . . الثغرة

 اعداد الباحثة :المصدر

قلت بالنسبة في طمون  ان الكتلة العمرانية على منطقة أ  (16)رقم  يتبين من الجدول        
بسبب صغر مساحة اراضيها ، أ في المحافظة بشكل كبير جدا لمساحة الكتلة العمرانية على منطقة

 .المصنفة أ

النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية على منطقة ب من مجموع مساحة  :(07)جدول رقم 
 الكتلة العمرانية على منطقة ب في المحافظة

 )%(..20 )%(2002 )%(991. التجمع
 21 .2 0 طمون
 0. 1 1 تياسير

 .. 2. 9. اعين البيض
 22 21 1. بردلة

 . 1 - عاطوف

 اعداد الباحثة :المصدر



82 

ان الكتلة العمرانية على منطقة ب ارتفعت بشكل كبير جدا في ( 17)رقم جدول يتبين من ال   
 .طمون وقلت بشكل كبير جدا في عين البيضا

 ب في المحافظة النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية من مساحة المنطقة :(08) جدول رقم

 )%(..20 )%(2002 )%(991. التجمع
 0.2 ..0 0 طمون
 0.2 ..0 0.01 تياسير

 0.2 ..0 ..0 عين البيضا
 0.2 0.1 0.2 بردلة 
 ..0 ..0 - عاطوف

 ةاعداد الباحث: المصدر

 
 النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية من مساحة المنطقة ب الكلية  :(22)  شكل رقم

  ةاعداد الباحث :المصدر

الكتلة العمرانية في عاطوف على منطقة ب لم تتطور بين عامي  ان( 18)رقم  الجدوليتبين من 
2116-2111. 
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من مجموع مساحة على منطقة ج  العمرانية النسبة المئوية لمساحة الكتلة :(09)جدول رقم 
 .في المحافظةالعمرانية على منطقة ج الكتلة 

 )%(..20 )%(2002 %()991. التجمع       
 . 2 0 تياسير
 2 . 0 طوباس
 1. .2 00. العقبة

 . 1 0 عين البيضا
 . . 0 بردلة

 20 21 - الخرب_
 اعداد الباحثة: المصدر

ان الكتلة العمرانية في بردلة على منطقة ج لم تتطور بالنسبة لمساحة ( 9.)رقم يتبين من الجدول 
 ...20-2002عامي  العمرانية في المحافظة بينالكتلة 

 .في المحافظة النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية من مساحة المنطقة ج :(21)جدول رقم 

 )%(..20 )%(2002 )%(991. التجمع
 0 0 0 تياسير
 .0.00 0 0 طوباس
 0.02 0.001 0.002 العقبة

 0.002 .0.00 0 عين البيضا
 .0.00 0.002 0 بردلة

 .0.0 0.02 - الخرب_

 اعداد الباحثة :المصدر

 .ابزيق،حمصة ،الحديدية ،يرزة ،المالح ،الفارسية ،تل الحمة ،كردلة _ 
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 النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية من مساحة المنطقة ج الكلية  :(21)شكل رقم 

 ةاعداد الباحث :المصدر

ى نسبة من مساحة المنطقة ج ان الكتلة العمرانية في الخرب تشكل اعل( 21)رقم يتبين من الجدول 
 .تليها قرية العقبة

 الرخص في محافظة طوباس 1.1.2.4

 

 عن البلديات في محافظة طوباسالصادرة عدد الرخص (: 23)شكل 
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 نسبة التغير بالنسبة للعام السابق في عدد الرخص الصادرة عن البلديات (: 24)شكل 

 اعقاب،طمون ،باالعتماد على بلديات طوباس ةاعداد الباحث

. 1 (أ)وتصنف بلدية طوباس ،(ج)تصنف بلدية عقابا وبلدية طمون من الناحية االدارية 
ان اعداد الرخص في تجمعات محافظة طوباس كانت في حالة تذبذب  اشكال الرخص يتبين منو 

فارتفعت بشكل كبير جدا في بداية احداا االنتفاضة حيا كان هناك غياب  ،من فترة ألخرى
حيا كان  وارتفعت بشكل كبير جدا بعد انتهاء احداا االنتفاضة ،على االبنية للقانون والمراقبة

 2111و  2111ي في عام ارتفعت كذلك ،ى حركة البناء من قبل االحتاللهناك قيود مفروضة عل
والتي تعتبر اراضيها ذات طبيعة زراعية كوادي  مخططات هيكلية لبعض التجمعاتحيا تم انجاز 

 ،بعد سنوات من القيود المفروضة على حركة البناء وتم توسعة بعضها ةالفارعة وراس الفارع
هناك قلة في الرخص الممنوحة للتجمعات و  .لحدود المخطط الهيكلي ودمجت االحياء غير المنظمة

وفي شهر شباط من  ،العقبةكما في  بسبب الممارسات االسرائيلية التي تقع اراضيها في مناطق ج
هناك قلة في الرخص الممنوحة لبعض و  .2خص من مجلس قروي العقبةر  3تم اصدار  2112عام 

وبسبب عدم وجود مخطط هيكلي  ،3المواطنين يقومون بالبناء بدون ترخيصالتجمعات بسبب ان 
  .يعتمد عليه كمرجع في التخطيط

 
                                                           

 .32ص ،1022لعام ( 2)نظام االبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم ،وزارة الحكم المحلي 1

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،قروي العقبة مجلس 2
 .2112،مقابلة شخصية  مراقب ابنية، –ابو حمزة  ،مديرية الحكم المحلي 3
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 عدد الرخص الصادرة عن مديرية الحكم المحلي  :(22)شكل رقم 
  ةاعداد الباحث :المصدر

 
 عدد الرخص الصادرة عن مديرية الحكم المحلي :(21) شكل

 باالعتماد على مديرية الحكم المحلي إعداد الباحثة: المصدر

وبشكل مختلف عن السنوات السابقة  2111حصل تطور عمراني كبير جدا بعد عام وقد        
المحافظة  عام  بل  عدد الرخص الصادرة عن مديرية الحكم المحلي لكافة التجمعات السكانية فيف

  .2111رخصة عام  124رخصة بناء و 113م  2112
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 الكتلة العمرانية في محافظة طوباس وفق التصنيفات الجيوسياسية  :(22) خريطة رقم 

 ةاعداد الباحث :المصدر
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 في محافظة طوباساستخدامات االراضي  3.2.4

وقد  ،جمعات العمرانيةتخضع انماط استعماالت االرض لمعايير تخطيطية محددة في الت
تختلف نسب مساحات استعماالت االرض المختلفة من مدينة ألخرى نظرا ألن لكل مدينة 

فمثال يجب ان يكون  ،قوانين تحتم على كل بلدية االنتباه اليهاولهذه االستعماالت  .1خصوصيتها
ان تكون المخطط الهيكلي للمدينة مقسما لمساحات ونسب ألستعماالت االراضي ومنها يجب 

من مجموع المساحة الكلية شاملة بذلك االبنية %51 – 41االبنية السكنية تشكل ما نسبته 
من %25 -21كما يجب ان تشكل مساحة االبنية والمرافق العامة ما نسبته  ،الصناعية والتجارية

 .2%25 -21اما الطرق والشوارع ومواقف السيارات يجب ان تكون  ،مجموع المساحة الكلية
تلبية  تصنيفات استخدامات االراضيزيادة في المساحات المخصصة للبناء يؤدي الى تغير في وال

 .وهناك استخدامات يتم التعدي عليها كالمناطق الخضراء والسكنات الزراعية ،ألحتياجات السكان

في محافظة طوباس تتميز بالتنوع حيا تشمل هذه االستخدامات  ان استخدامات االراضي
مساحة من % 91وتشكل االراضي المزروعة  ،ومناطق رعوية عمرانيةمناطق  ،ةاراضي زراعي

تشكل االراضي و  ،3%9المحافظة واالراضي غير المزروعة  في (دونم71775) الحيازات الزراعية
تتركز  و ومراعي ذات غطاء عشبيأي ان معظم اراضي المحافظة % 42.4ذات الغطاء العشبي 

الكتلة وتشكل  .االردنووادي  في منطقة المنحدرات الشرقية في الجزء الشرقي من المحافظة
وهذا يعني ان المحافظة تمتلك مساحات كبيرة  ، من المساحة الكلية% 1.5 م2111عام  العمرانية

المالئمة للتطور العمراني وهي من اقل المحافظات حساسية الزراعية واالراضي  من االراضي 
االستخدامات الحالية لألراضي في خارطة تعكس و  .مستقبليلتوفر االراضي المالئمة للتطور ال

اذ تبل  مساحة االراضي الزراعية بنوعيها عالية  ،المحافظة بشكل واضح مدى خصوبة المنطقة

                                                           
، دار "فلسفتها وانواعها ومنهجية اعدادها وتطبيقاتها في مجال التخطيط العمراني " معايير التخطيط  ،عثمان محمد ،غنيم 1

 .78ص،2111 ،1ط .عمان –صفاء للنشر والتوزيع 

 .47ص  ،مرجع سابقكتانة،  2

 –رام اهلل  .محافظة طوباس –،النتائج النهائية 1020-التعداد الزراعي. 2112،الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني 3
 .فلسطين
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( 21)انظر جدول .ظةاراضي المحافمن  1%37القيمة الزراعية و متوسطة القيمة الزراعية 
 (12)وخريطة 

 (بالدونم)راضي في محافظة طوباس استخدامات اال مساحة (: 12)جدول 

 مساحة المحافظةالنسبة من  (دونم)المساحة نوع االستخدام 
طبيعي يتخللها اراضي  اراضي ذات غطاء عشبي

 زراعية
14695 3.5 

 1.2 644 اراضي صخرية جرداء
 1.5 2133 اشجار حمضيات 

 1.5 2224 راتمستعم
 1.18 319 غابات 

 1.6 2722 مناطق انشاءات
 1.5 6137 لكتلة العمرانية ا

 5 21838 زراعات مروية
 1.6 2316 بساتين كرمة مروية

 1.6 6713 زراعات مروية متنوعة
 1.1 577 معسكرات اسرائيلية

 1.5 1896 غابات مختلطة
 14.5 61237 مناطق رعوية ذات غطاء عشبي طبيعي

 1.2 673 اراضي زراعية متنوعة غير مروية
 14.7 61932 مروية اراضي زراعية غير

 1.7 6999 حقول زيتون
 1.15 218 المخيم

 11.8 48787 غطاء نباتي ذا شجيرات متفرقة 
 42.4 176141 اراضي ذات غطاء عشبي قليل ومتفرق

 111          415111      المجموع
 

 .1022لعام  خريطة استخدامات االراضيباالعتماد على  ةاعداد الباحث

                                                           
 .2111،باالعتماد على صورة جوية ةاحتساب الباحث  1
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 استخدامات االراضي في محافظة طوباس :(21)خريطة رقم 

 (ةبتصرف الباحث) ،1022خريطة استخدامات االراضي لعام  ،وزارة الزراعة :المصدر

ياتي بشكل اساسي انعكاسا للزيادة  المحافظةان التغير في استعماالت االراضي في 
لناتجة عن الفرق بين المواليد واستجابة لمتطلباتها الرئيسية والناتجة عن الزيادة الطبيعية ا ،السكانية
 .وتلك المتطلبات يكون السكان بحاجة ماسة لها وتشمل المساكن وطرق النقل والمصانع ،والوفيات

الزيادة في المساحات  ،دوا تغيرات في استعماالت االراضيومن المؤشرات الدالة على ح
اعداد رخص البناء  تزايد والذي ظهر من خالل ،فيها ةالتنظيمياكل المخصصة للبناء داخل الهي

 ،تجاري ،سكني)في سنوات مختلفة على اختالف استعماالتها  مجالس البلدياتالصادرة عن 
 .1ة لقرى المحافظةالتنظيمي اكلالملحوظ في الهي اضافة الى التوسع ،(صناعي

استخدامات ونتيجة للتطور العمراني وتطور مساحة المخططات الهيكلية فقد تغيرت 
 :المحافظة تجمعاتاالراضي في 

                                                           
 .46ص ،مرجع سابق، كتانة 1
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المخططات من مساحة ( ي وشوارعمبان)مرانية  النسبة المئوية لمساحة الكتلة الع :(66)جدول 
 .الهيكلية المصدقة  والمقترحة

المخططات  الرقم
المصدقة 
 والمقترحة

مساحة المخططات 
 المصدقة والمقترحة

.991 2002 20.. 

 21 2. .121 2001طوباس .
 (تشمل الثغرة) 

.. 
 (الثغرة شملت) 

 21 21 1. ..1901 999.طمون 2
 12 .1 .. 292 .99.عقابا  .
 22 0. 21 1.. .99.تياسير  1
 2 . - ...2 راس الفارعة .
 .. 0. 1 10.2 وادي الفارعة 2
 .. .. 1 1.1 عين البيضا 1
 .. 22 .. 292 بردلة 1
 .. .. . ..1. الثغرة 9
 20 1 2 2.. العقبة 0.

 ةد الباحثاعدا :المصدر

 طوباس (1)

من مساحة المخطط %21دونم وتشكل  1411م  1997عام  بلغت مساحة الكتلة العمرانية
من % 53دونم و تشكل  3791 الكتلة العمرانيةمساحة بلغت  2117اما في نهاية عام  ،الهيكلي

دونم  11111وعليه فان التوسعة المقترحة لحدود البلدية تصل الى  .مساحة المخطط الهيكلي
2125مع نهاية عام  (سكان طوباس والثغرة)نسمة  31661سب عدد السكان المتوقع للمدينة ح

1. 

 

                                                           
 .181، 158ص  ،مرجع سابق عودة، 1
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 للتجمعات النسبة المئوية لمساحة استخدامات االراضي حسب الحدود االدارية :(13)جدول رقم 
 التجمع

 التصنيف
 عقابا الثغرة تياسير طمون طوباس

وادي 
 الفارعة

راس 
 الفارعة

عين 
 البيضا

 
 بردلة

 
 العقبة

اراضي ذات غطاء 
 0 10 . 0 0 0 0 0 .1 ..19 عشبي قليل ومتفرق

غطاء نباتي ذا 
 .9 22 0 0 0 0 21 ..0. 0 2. شجيرات متفرقة

 0 0 0 0 0 0. 1 . 0 ..0 حقول زيتون
اراضي زراعية غير 

 2 . 2 0 . 1. 1 2. 21 9 مروية

مناطق رعوية ذات 
 0 . 21 2 9. ..0 1 0 .. 2. غطاء عشبي طبيعي

زراعات مروية 
 ..0 21 1. . .2 ..0 0 0 1 2 متنوعة

 0 0 0 0 0 . 9 . 0 . غابات
 0 0 0 0 0 0 0 0 . ..0 مستعمرات

اراضي ذات غطاء 
عشبي طبيعي يتخللها 

 اراضي زراعية
. . 1 9 . 0.. 0 0 0 0 

 مباني فلسطينية
 ..0 . . 1 ..0 0 0 ..0 0 ..0 خارج الهيكلي

 المخطط المقترح
 2 2 . +11 2. 29 *.1 29 0. 2 المصدق/

اراضي صخرية 
 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 جرداء

 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 اشجار حمضيات
 اعداد الباحثة :المصدر

 ضمن الحدود االدارية للثغرة*
 ةضمن الحدود االدارية لراس الفارع+

ي في حدود استخدامات االراضمن خالل دراسة المخطط الهيكلي المصادق ان تبين 
الحدائق على المناطق السكنية والتجارية والمرافق العامة و تقتصر المخطط الهيكلي المصادق 

ان االستعمال السكني يسيطر على  وتبين ،فقط% 1وقد خصص للحدائق والمتنزهات  ،والمتنزهات
 ،كليمن مساحة المخطط الهي (تشمل البلدة القديمة)%78.15 وشكل المساحة االكبر من المدينة

وبذلك تعتبر الوظيفة السكنية هي الوظيفة االساسية التي تسيطر على مساحة الحيز الحضري 
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وهذا يتفق مع دراسة مها عودة حيا هناك ضعف في تنظيم وتخطيط استخدامات االراضي  للمدينة
واذا ما قورنت النسبة المخصصة لالستعمال السكني في مدينة  .في المخطط الهيكلي المصدق

في مدينة نابلس نسبة حيز االستعمال فمع النسب في مدن فلسطينية اخرى نجدها مرتفعة  طوباس
 :وتم تقسيم االستعمال السكني الى عدة قطاعات%. 56السكني تشكل 

تقع البلدة القديمة في المركز  ،من مساحة المخطط الهيكلي%  2.49تشكل  :البلدة القديمة .1
وال يفصل االبنية الصغيرة  القديمة ككتلة بناء واحدة وتظهر البلدة،وهي بداية نشوء المدينة

سوى االزقة والشوارع الضيقة وبما ان اغلب الوحدات الموجودة في البلدة القديمة لألستعمال 
تقع على تل يشرف على المناطق السهلية و  .السكني اال انه يوجد بعض االماكن التجارية

مدينتي نابلس وجنين، هذا االمر الذي ادى  الزراعية من المدينة على الشارع الموصل بين
بدوره على تركز السكان والمباني السكنية على هذا الشارع الذي يمر في الجزء الشرقي منها 

 .ويمتد هذا الشارع من الجنوب الى الشمال

من مساحة المخطط الهيكلي وتم تصنيف المناطق % 9.16تشكل ما نسبته :منطقة سكن ج .2
ر البلد باالضافة الى المناطق التي حولها حيا ان منطقة جذر سكن ج جزء من حوض جذ

ومساحة  حيا يوجد في اجزاء منها ابنية قديمة متراصة نوعا ما ،البلد مستثناه من التسوية
وفي ظل تفتت الملكية يصعب من خاللها توفير متطلبات احكام سكن ج حسب  ،قليلة اراضي

مما يتطلب وضع  ،1996يم للهيئات المحلية لعام من نظام االبنية والتنظ( 35)المادة رقم 
 .احكام خاصة لتلك المنطقة كل على حاله

وهي تعتبر في  ،من مساحة المخطط الهيكلي%  25.98تشكل ما نسبته  :منطقة سكن ب .3
خصوصا في  ،وتم تصنيف بعض المناطق سكن ب.اجزاء منها من المناطق الحديثة والمنظمة

اذ ان االبنية ال  ،الدير والصافح ،د البلدية مثل حوض الصرارةالمناطق التي تقع داخل حدو 
ووجود مساحات ارض فارغة بين  ،توفر فيما بينها االرتداد القانوني حسب تصنيف المنطقة

 ،االبنية وفي ظل تفتت الملكية يصعب توفير المساحة الكافية للترخيص حسب احكام المنطقة
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قاموا بشراء تلك االراضي دون الرجوع الى  خصوصا ان معظم السكان في تلك المناطق
 .1 تصنيف تلك المناطق واستغالل تجار االراضي لعدم وعي لدى السكان بتصنيف المناطق

 .من مساحة المخطط الهيكلي% 27.15تشكل و وهي من المناطق الحديثة : منطقة سكن أ .4
ال انه نرى وجود ا ،وتعتبر من اكثر المناطق الموجودة داخل المدينة ضمن شروط التنظيم

  االبنية المتناثرة والبناء العشوائي مما يرهق ميزانية البلدية في توفير الخدمات الضرورية
يوجد بعض االبنية التي ال يتوافر فيها االرتداد القانوني حسب تصنيف المنطقة والتي كانت و 

 .تقع سابقا خارج حدود البلدية في منطقة الدير والصافح

والتي ما زال االستعمال االكبر  ،هي منطقة واقعة تحت التنظيم :منطقة سكن أ خاص .5
وما زالت البلدية تقوم بدراسة وتقسيم نمط استعمال هذه  ،والظاهر بها هو االستعمال الزراعي

وعليه يكون تنظيم هذا الجزء من  ،االراضي حسب ما ترتئيه البلدية لخدمة اهالي المدينة
جزئية لكل من المنطقة الغربية من المدينة والجنوبية  المدينة بناء على مخططات هيكلية

ان هذه النسبة تعتبر مرتفعة . من مساحة المخطط الهيكلي% 13.47تشكل ما نسبته و الغربية 
 حيا يوجد ببعض المناطق ابنية غير مرخصة مما يستوجب ،بالنسبة لمساحة الحيز الحضري

غير القانوني او العشوائي الذي من  ضرورة عمل مخطط لهذه المنطقة لضبط عملية البناء
شانه ان يعيق تنفيذ الخطط التنموية في المنطقة، باالضافة الى ضرورة اعادة النظر في 
بعض المناطق التي يصعب البناء فيها بسبب وعورة اراضيها وطبيعتها الكنتورية الصعبة كما 

 .2 هو الحال في بعض اجزاء من حوض خلة محفوظ وكشدة

 ،حيا ال يتم عمل معامالت افراز اال ما ندر ،المدينة مملوكة على الشيوعمعظم اراضي 
ويالحظ بعض مساحات االراضي الفارغة مما يشكل صعوبة في تخطيط االراضي حسب النظام 

بسبب ان اصحاب تلك االراضي ال يقوموا ببيعها بسبب عمق االنتماء  ،داخل الكتل العمرانية
وتعتبر اراضي طوباس وعقابا وتياسير احواض تسوية أي  .لعشائريةواالحترام للهوية العائلية وا

                                                           
 .76،78، صمرجع سابق عودة، 1

 .79ص ،مرجع سابق ،عودة 2
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وفي طمون تختلف أي ان االراضي فيها تسوية غير  ،(ميري)تصنف االحواض حسب الملكية 
 .منتهية

 طمون (1)

خرالل الفترررة السررابقة تررم هعررداد مخططررين هيكليررين لبلردة طمررون، أحرردهما تررم هعررداده مررن قبررل 
والثرراني تررم هعررداده مررن قبررل . دونررم 1491م علررى مسرراحة 1991فرري عررام  اإلدارة المدنيررة اإلسرررائيلية

 1.دونم 4914على مساحة قدرها   2111عام وزارة الحكم المحلي الفلسطينية وصودق عليه 

في ضوء الدراسة الفنية من قبل االستشاريين وكذلك مالحظات مهندس بلدية طمون على 
 : م تبين مايلي 2111المخطط الهيكلي المصادق عليه مؤخرا عام 

 هناك عدد من الشوارع المقترحة في المخطط تتعارض مع مباني قائمة. 

  المخطط لم يراعي العدالة في نسبة المساحات المقتطعة من األراضي بالتساوي وخاصة
األراضي المتقابلة وخصوصًا لألراضي الصغيرة والتي يجاورها أراضي كبيره يجب مراعاة 

 .مساحة األرض

 األراضي على المخطط الهيكلي القائم غير موزعه على المناطق بشكل علمي أو  استعماالت
والعكس ( ب)ويمكن أن تكون ( أ)منهجي صحيح حيا أن كثير من المناطق هي سكن 
 .صحيح لذا يجب مراجعة استعماالت األراضي من جديد

  ن استعمالها ويفترض أن يكو ( أ)واستعمالها ما زال سكن ( أ)هناك مقابر داخل مناطق سكن
 .وهذا على جميع المقابر في البلدة( أ)مقابر أو شيء عام وليس سكن 

  حسب المخطط الهيكلي القائم الشارع الرئيسي مدخل بلدة طمون ال يوجد له استعمال خاص
 ( أ)أو للمناطق المجاورة له حيا أن استعمال المناطق المجاورة له مباشره هو سكن 

                                                           
 .43، صدراسة المخطط الهيكلي لطمونبلدية طمون،  1
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 جاري طولي خاصة على امتداد الشارع الرئيسي في البلدةال يوجد في المخطط مناطق ت. 

  والشوارع المشقوقة على عرضها % 61نسبة الشوارع المنفذة ضمن المخطط الهيكلي القائم
والسبب في ذلك أما لقلة التمويل لشق % 21الحقيقي حسب المخطط الهيكلي ال يتجاوز 

 .شوارع أو لوجود محددات قائمه على ارض الواقع

  ًلكثرة بيوت البالستيك واهتمام أهالي البلدة في الزراعة والثروة الحيوانية، فإن ذلك لم  نظرا
 .ينعكس على المخطط الهيكلي للبلدة

  هناك شوارع تربط طمون بقرى مجاوره وتعتبر مهمة لم يتم مراعاتها في المخطط الهيكلي من
انه يعتبر شارع حيا عرض الشارع، خاصة الشارع الذي يربط طمون بالنصاريه حيا 

حيوي يربط طوباس باألغوار وهو باألصل غير موجود وقام المواطنين بشقه من أراضيهم 
 .وهو نافد ويمكن استغالل اتفاق أصحاب األراضي ليكون شارع رسمي

  المناطق العامة في المخطط الهيكلي القائم هي أراضي ملكية عامه وليس خاصة في
 .ون نظرا لصعوبة عملية نزع الملكيةمعظمها وهذه نقطة قوة في مخطط طم

  المناطق الخضراء في المخطط الهيكلي تم البناء فيها وكذلك بعض المناطق العامة أيضا
 .يوجد بها بناء

 لم يكن ضمن اي معايير  فالمخطط ،1استعماالت األراضي في المخطط نسبتها غير متالئمة
نالحظه في مساحة الجزء علمية وانما هو عبر تخطيط عشوائي غير مدروس وهذا ما 

من مساحة المخطط  (تشمل البلدة القديمة)%86.5ما نسبته شكل المخصص للسكن و 
وفي المخطط الهيكلي .فقط% 1.5وقد خصص للمناطق الخضراء والمفتوحة  ،الهيكلي

حيا قلت النسبة ( تشمل البلدة القديمة% )81.78شكلت االبنية السكنية  2111المقترح لعام 
 %.71وقد ازدادت المساحة المخصصة للسكن الزراعي بنسبة  ،%38كن أ المخصصة لس

                                                           
 .43،44، صدراسة المخطط الهيكلي لطمونبلدية طمون،  1
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معظم األراضي في بلدة طمون هي ملكية خاصة لعائالت البلدة، باستثناء ما مساحتة 
دونمًا هي ملكية عامة يتواجد عليها المباني والخدمات العامة مثل مبنى البلدية، " 78"حوالي 

 .1المدارس، المقبرة والساحات العامة

ليست )على انها تسوية غير منتهية  1999في المخطط القديم لعام صنفت االراضي 
حيا لم يتم العمل بنظام االفراز وهناك تفتت ملكية حيا ان قطع االراضي صغيرة  (اراضي طابو

اما في المخطط المقترح تم التعامل مع قطع االراضي الصغيرة كقطعة  ،يصعب التخطيط فيها
 .2 مفرزة واحدة ألنها غير

 تياسير (3)

خالل الفترة السابقة تم اعداد مخططين هيكليين لتياسير احدهما تم اعداده زمن االدارة 
ومن  ،مخطط هيكلي مقترح من قبل السلطة الوطنية الفلسطينيةالمدنية التابعة لألحتالل والثاني 

 :خالل دراسة المخططين تبين مايلي

من قبل اللجنة المحلية لتنظيم  1992عام  يهلتم المصادقة ع الجزئي الهيكلي ان المخطط
 تصنيفاتهو  .القرى في لواء جنين والذي كان تابع في ذلك الوقت لألدارة المدنية التابعة لألحتالل

ولم يتم تثبيت االراضي  .حرمت تماما من مباني الخدمات والمالعب والحدائق والمناطق الخضراء
واقتصر التصنيف على منطقتي سكن  ،ى المخططكالمدارس والمساجد والمقابر عل)العامة 

اما الطرق التي تم اقتراحها فهي  %(8.15)والبلدة القديمة ج %(34.23)وسكن ب %(57.72)أ
دون اقتراح شوارع جديدة تخدم  ،حيا تم التاكيد على الشوارع الرئيسية للبلدة ،تثبيت لما هو قائم

جاءت مع حدود المنطقة العمرانية للبلدة دون  كما ان حدود المخطط ،توسعات البلدة المستقبلية
 .3 لقطاعات سكنالمستقبلي واقتصرت على تصنيف المناطق  اعطاءها المساحات الكافية للتوسع

                                                           
 .25، صمرجع سابق، بلدية طمون 1
 .2112 ،مقابلة شخصية مهندس، –محمد بشارات ،بلدية طمون 2

 .73ص. 2112، رلتياسي دراسة المخطط الهيكلي ارابيسك، 3
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يهدف مشروع المخطط الهيكلي الجديد الى اعداد مخطط هيكلي للقرية متضمنا شبكة 
ب التزايد الطبيعي للسكان وتحديد شوارع جديدة تهدف الى استيعاب التغيرات المتوقعة للقرية بسب

وذلك بتوفير ( 2131)ضي والتي تفي باحتياجات القرية المستقبلية لسنة الهدف رااستعماالت اال
مناطق سكنية جديدة وتوفير الخدمات للسكان مع االخذ بعين االعتبار الحفاظ على المصادر 

ويهدف المشروع للوصول  .يلي السابقالطبيعية في القرية وألنهاء االثار السلبية للمخطط االسرائ
الى تنمية حقيقية شاملة تساهم في االستفادة من كافة العناصر والموارد المتاحة لتحقيق االنسجام 

 .لبناء مستقبل حضاري يربط بين هذين العنصرين االساسيين ،والتكامل بين االرض واالنسان
وتلبية حاجات السكان اخذين باالعتبار  وايضا الى الحفاظ على التجانس بين العملية التخطيطية

في نطاق تنظيم حيز  طموحاتهم ورغباتهم وثقافة توفير المسكن واستهالك المجال الذي يعيشون فيه
البلدة من خالل التخطيط الفعال لشبكة الشوارع واستعماالت االراضي واستعماالت المباني والتوزيع 

غالبية المباني في تياسير هي ألغراض السكن وان و  .المناسب للمرافق العامة والساحات الخضراء
كما ان المباني التي تحوي استخدام تجاري ال تتركز في منطقة  .انتشارها ال يتخذ نمطا معينا

 .1 فالبلدة ال يمر بها شارع اقليمي مما يساعد على تنشيط الحركة التجارية .معينة

% 21 المساحة لألبنية السكنية منها معظم تبين من تصنيفات المخطط الهيكلي المقترح ان
وقد خصص للسكن الزراعي في  ،سكن ج% 16سكن ب و % 19مخطط سكن أ ومن مساحة ال

 %.2والمرافق العامة % 14و الطرق % 24المنطقة الشرقية للقرية 

ان غالبية االراضي في تياسير مملوكة لبطريكية دير الالتين وهذا ادى الى اتخفاض البناء 
وال يتوفر بالقرية اراضي عامة او شيوع وبالتالي محدودية اقامة  .ن المخصصة للبناءفي االماك

او تطبيق  ،مرافق عامة اال في حال تبرع االهالي وهذا امر صعب بسبب ارتفاع اسعار االراضي
 .2قانون التملك لالغراض العامة

 

                                                           
 .7،33ص، المرجع السابق، ارابيسك 1

 .19،76، صالمرجع السابق، ارابيسك 2
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 الثغرة  (4)

من % 2.أي ان  ةمن مساحة الحدود االداري% .1يشكل المخطط الهيكلي المقترح 
ضمن الحدود االدارية لطوباس % 21مساحة المخطط الهيكلي ضمن الحدود االدارية للثغرة و

         .وتياسير

وقد تم اعداد مخطط  ،تفتقر القرية لمخطط هيكلي مما حرمها من المشاريع التطويرية سابقا
االستخدام االمثل للموارد يهدف المخطط الهيكلي الى تطوير القرية من خالل و  ،2111هيكلي عام 

 ،حيا ان البنية التحتية للقرية غير مالئمة الحتياجات المواطنين .المتاحة خاصة االرض واالنسان
ال يتوفر بالقرية اراضي عامة و  .القرية بحاجة الى مشاريع لتعبيد الطرق الداخلية وخاصة الطرق 

تبرع االهالي وهذا صعب بسبب ارتفاع  او شيوع وبالتالي محدودية اقامة مرافق عامة اال في حال
من % 83تبين ان وحسب الدراسة  .وتملك بطريكية دير الالتين غالبية االراضي ،اسعار االراضي

ألغراض % 3و ،يستخدم ألغراض السكن والتجارة% 5و ،المباني يستخدم الغراض السكن فقط
 .1 والباقي يستخدم كمدرسة ومسجد ،التجارة

اقتصرت معظمها لألبنية السكنية حيا اضي داخل المخطط المقترح اما استخدامات االر 
  .وباقي المساحة للطرق ،من مساحة المخطط الهيكلي% 87على مناطق سكن أ وب وج  وشكلت 

وال يتوفر في القرية اراضي عامة او  ،معظم اراضي القرية مملوكة لبطريكية دير الالتين
وهناك صعوبة في الحصول  ،لها يوجد تسويةا حيضمن احواض طوباس تقع واراضيها  ،شيوع

 .2 على مخططات االفراز والتقسيمات الرضائية وحتى المخططات التفصيلية

 عقابا (2)

تفتقر البلدة للتخطيط و . من مساحة الحدود االدارية% 29تبل  مساحة التوسعة المقترحة 
طيط العمراني والذي لعدم وجود المخطط الهيكلي الذي هو العنصر االساس والضروري جدا للتخ

                                                           
 .4،5،17ص ،2112،، دراسة المخطط الهيكلي للثغرةارابيسك 1

 .17ص، المرجع السابق، ارابيسك 2
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يوضح تقسيم المناطق وبالتالي من الصعب جدا السيطرة على البناء بالشكل الصحيح في البلدة من 
حيا الشكل واالستعمال ومن حيا ايجاد شبكة طرق جيدة في البلدة ومما يصعب ايضا عملية 

ن تحديد بالرغم م في المخطط الجزئي صنيف لقطاعات السكنال يوجد تو . 1ترخيص المباني
ويجري العمل على  ،%43والبلدة القديمة % 17ولسكن ب % 41وقد حدد لسكن أ  ،مساحات لها
 .2112لعام  لتوسعة المقترحةتصنيفها في ا

، وهذه االراضي تقع (تسوية منتهية)تصنف اراضي بلدة عقابا على انها اراضي طابو 
في اقتطاع اجزاء منها  وتعتبر ملكيات االراضي صغيرة مما يسبب صعوبة .حوض 12ضمن 

 .2لتوسعة الشوارع 

 مخيم الفارعة (1)

 ،من مساحة الحدود االدارية للمخيم% 78م 1994تشكل مساحة الكتلة العمرانية عام 
ويالحظ من خالل المخطط الهيكلي %. 131الى  2111وعام % 117الى  2116وارتفعت عام 
1992للمخيم لعام 

وكذلك ،ات بسبب زيادة عدد السكانبداية امتالء الساحات وتالشي الفراغ 3
حيا  ،يالحظ منه حالة االكتظاظ السكاني وتالصق المباني 4 2111المخطط الهيكلي لعام 

 التوسع العمودي بسبب محدودية مساحة المخيم التي تمتلكها االونروا لذلك ال يوجد هناك تنوع في
 .استخدامات االراضي

ألن االرض المقام عليها  ،مقام عليها البناءان ملكية المسكن ال تشمل ملكية االرض ال
 .5المخيم هي ارض مستاجرة من قبل وكالة الغوا وال توجد ملكية ألي ساكن فيها

 

                                                           
 .14ص ،2111 ،(التقرير التشخيصي)الخطة التنموية االستراتيجية لبلدة عقابا  ،بلدية عقابا 1

 .13ص ،المرجع السابق ،بلدية عقابا 2

 .سجالت خاصة مكتب مدير مخيم الفارعة، ،وكالة الغوا 3

 .نفس المرجع السابق 4

 .51ص ،مرجع سابقمهداوي،  5
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 وادي الفارعة (7)

تتميز استخدامات االراضي في حدود المنطقة التخطيطية للقرية بالتنوع العالي وتشتمل         
رية ومحميات طبيعية ومنطقة تنوع حيوي وتعكس على مناطق عمرانية، مناطق زراعية ومناطق اث

هذه االستخدامات بشكل واضح مدى خصوبة المنطقة، وتشكل مساحة االراضي الزراعية بنوعيها 
من مجموع االراضي في منطقة % 1.عالية القيمة او متوسطة القيمة الزراعية ما نسبته حوالي 

 .1% 2ية والمحمية الطبيع% 1ومنطقة التنوع الحيوي  ،التخطيط
والطرق % .1فتشكل االبنية السكنية  ،اما استخدامات االراضي في حدود المنطقة المبنية

 .2%0.(حدائق ومالعب)والمرافق العامة % 1.
تعود ملكية اراضي الفارعة اصال لسكان قرية طلوزة، حيا كان السكان يقومون بزراعة 

زة كونها مرتفعة واكثر امنا، وفي فترة هذه االراضي، ولكنهم كانوا يفضلون السكن في قرية طلو 
 تصنفو . الستينات بدأ مالك االراضي تدريجيا بالسكن واالستقرار في القرية بالقرب من اراضيهم

وملكية عامة وتشكل  ،%96.6ملكية المباني في قرية وادي الفارعة الى ملكية خاصة وتشكل 
 .3من مجموع المباني في القرية% 3.4
 راس الفارعة (8)

من % 41أي ان ،من مساحة الحدود االدارية للقرية% 88مساحة المخطط الهيكلي تشكل 
من مساحة المخطط ضمن الحدود االدارية % 59مساحة المخطط الهيكلي داخل الحدود االدارية و

يهدف مخطط هيكلي راس الفارعة الى تلبية االحتياجات السكانية  و .لطوباس ووادي الفارعة وكشدة
 تبين. 4المنطقة ومعالجة المشكالت التخطيطية التي كانت تعاني منها القرية سابقا واستغالل موارد 

% 37تصنيفات المخطط الهيكلي ان االبنية السكنية اقتصرت على سكن أ وسكن ب وشكلت  من
واراضي  ،%42واحتل تصنيف االراضي الزراعية معظم المساحة بنسبة ،من مساحة المخطط
 %.7امالك دولة بنسبة 

                                                           
 .45،46ص، 2112، تقرير الدراسات لقرية وادي الفارعة ،شركة معالم 1

 . 46، صالمرجع السابق، شركة معالم 2

 .9،51ص ،نفس المرجع السابق 3

 .45،46، ص2111،، مشروع تخطيط هيكلي لقرية رأس الفارعةالشركة الهندسية والمعمارية للتنمية والتطوير 4
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 البيضا  عين (9)

لالبنية المخطط مساحة من % 73ان  1999تبين من تصنيفات المخطط الهيكلي لعام 
 %.5والمرافق العامة  ،(سكن ريفي ،ج ،ب ،أ) السكنية 

مستثناة من التسوية ألهل البلد كما في حوض الشمسية الفوقا والحمة  اراضي القريةتعتبر 
التي تعتبر ملكيات خاصة فهي باقي اراضي  اما االراضي ،حوض باب الخوانة( 1)و قطعة رقم 

 .1وهي عبارة عن مقابر اسالمية  (126)في حوض ( 3)القرية مثل قطعة 

 بردلة  (20)

في حوض  (9)فبردلة البلد حاليا موجودة بقطعة رقم  ،مستثناة من التسوية تعتبر اراضي القرية
راضي حكومية مثل اما باقي االراضي فهي ملكيات خاصة وهناك ا .وهي مشاع بلدي( 131)

 .2 (امالك دولة)فهي عبارة عن حراج محفوظة ( 131)في حوض ( 11)قطعة رقم 

 العقبة  (22)
ان معظم مساحة العقبة حسب الحدود االدارية عبارة عن اراضي ذات غطاء نباتي ذا 

 .من مساحة الحدود االدارية% 6والمخطط المقترح ،%91شجيرات متفرقة بنسبة 
لقرية الى الحفاظ على االراضي السكنية بان تكون مدمجة مع يهدف المخطط الهيكلي ل

وقد قدم مشروع المخطط الهيكلي بمساحة .3االغراض الزراعية لمواءمة طبيعة الحياة في القرية 
ومباني عامة من طرق دونم ولم يصادق عليه بسبب عدم وجود مرافق عامة في القرية  1721

 (24)انظر جدول .4 لخدمة سكان القرية
 

 
 

                                                           
 .2112،بيانات غير منشورة ،مديرية الحكم المحلي 1

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مديرية الحكم المحلي 2

 .27ص ،2119، دراسة المخطط الهيكلي للعقبة ،مجلس قروي العقبة 3

 .2112 ،مقابلة شخصية ،مهندس بناء ،مجلس قروي العقبة 4
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 (دونم)للعقبة تصنيفات االراضي في المخطط المقترح (: 14)جدول 
 النسبة المئوية (دونم)المساحة  االستخدامنوع 
 %11 191.28 سكن أ

 %15 262.46 سكن ب
 %43.2 743.58 سكن زراعي
 %4.2 71.89 مباني عامة

 %1 16.47 تجاري
 %1.4 6.11 مقابر

 %13 221.7 اراضي زراعية
 %1.2 3.8 ءمناطق خضرا

 %12 215.71 الطرق
 %111 1721.71 المجموع

 .1009 ،المخطط الهيكلي ،مديرية الحكم المحلي :المصدر

من مساحة المخطط المقترح للمصادقة عليه %74يتبين ان ( 25)ومن خالل جدول 
 .لألبنية السكنية

 (دونم)للعقبة  المخطط المقترح للمصادقة عليهفي  تصنيفات االراضي(: 12)جدول 

 النسبة المئوية المساحة نوع االستخدام
 44.73 141.52 سكن أ

 29.33 93.6 سكن ب
 3.38 11.68 تجاري طولي
 3.97 12.57 مرافق عامة

 1.46 1.47 مقبرة
 18.13 56.56 طريق مقترح
 111 316.41 المجموع

 .1009 ،المخطط الهيكلي ،مجلس قروي العقبة: المصدر

حيا بلغت نسبة  ،عالي للملكيات العامة واالراضي الملوكة للكنسية بتمثيل القريةتتميز 
من % 37اما اراضي الكنيسة بلغت  ،من اراضي القرية% 21االراضي العامة المملوكة للدولة 
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اما اراضي القرية التي فيها طابو تبل  مساحتها  دونم 2891مجموع مساحة اراضي القرية البالغة 
ومن الجدير بالذكر ان هذا النوع من الملكية  .اضي فهي ملكيات خاصةاما باقي االر  ،دونم 3511

وخاصة تلك التابعة للكنيسة تؤثر بشكل مباشر على التوسع العمراني في القرية وتحد من االنتشار 
حيا ان قرية العقبة محاطة باراضي الكنيسة من الجهة  ،وعليه يجب مراعاتها عند التخطيط

اما بخصوص االراضي العامة المملوكة للدولة فانها  .نحو الشرق سعالشرقية مما يحد من التو 
ايضا ذات استخدام محدود حيا تختص بتوفير الخدمات للسكان وتحد من طبيعة االنتشار 

وتمتد الكتلة العمرانية الحالية في قرية العقبة على اراضي ذات ملكية خاصة  .السكاني المستقبلي
  .1لألهالي

 
 االحواض في محافظة طوباس :(23)خريطة رقم 

 اعداد الباحثة :المصدر

                                                           
 .6، صمرجع سابقمجلس قروي العقبة،  1
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 تصنيفات المخططات الهيكلية المقترحة والمصدقة في محافظة طوباس :(24)خريطة رقم 

 اعداد الباحثة :المصدر

 الضوابط الطبيعة  1.4
 التضاريس 2.1.4

واتجاهات  ،تلعب الخصائص الموقعية والموضعية دورا في التاثير على شكل المدينة          
ومدى سهولة وانخفاض تكاليف تقديم الخدمات للسكان في المستقر  ،نموها الحضري من ناحية 
 .1الحضري من ناحية اخرى 

                                                           
،0ط،مكتبةالمجتمعالعربيللنشروالتوزيع.دراسات في التخطيط العمراني والبيئي. عاطف،والخرابشة،عثمان،غنيم 1

 .21ص،9000
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المحافظة  تجمعاتفقد نشات  ،اثر الوضع الطبوغرافي على االمتداد العمراني للمحافظة
 ،كالتربة الخصبة والمياهوتمتلك بعض المقومات الطبيعة الهامة  متوسطة االرتقاععلى مناطق 

وعند مقارنة االمتداد العمراني مع الوضع الطبوغرافي يتضح االثر المباشر الذي اثر به الوضع 
 .للمحافظة الطبوغرافي على االمتداد العمراني 

 كتلة العمرانية حسب االرتفاعات في محافظة طوباسال لمساحة النسبة المئوية (:11)جدول رقم 

الكتلة العمرانية  فاعرتنطاق اال  الرقم
2100)%( 

الكتلة العمرانية 
2116)%( 

الكتلة العمرانية 
0994)%( 

. -.10 - -200 0 0 0 
2 -200 – 0 1.. . 1 
. 0 – ..0 2 2 . 
1 ..0 – ..0 .2 .. .. 
. ..0 – ..0 1... 12 12 
 00. 00. 00. المجموع 
  ةاعداد الباحث :المصدر

لكتلة العمرانية في محافظة طوباس شكلت اعلى نسبة على يتبين من الجدول السابق ان ا
متر ويتواجد هذا النطاق في الجهة الغربية من ( 351 – 151)المناطق التي يتراوح ارتفاعها بين 

المحافظة ويضم العقبة وتياسير والجهة الشرقية من طوباس وطمون ومخيم الفارعة وراس الفارعة 
اما اقل نسبة للكتلة العمرانية كانت على المناطق التي يتراوح  ،ووادي الفارعة وخربة عاطوف ويرزا

متر ويتواجد هذا النطاق في المنحدرات الشرقية ويضم خربة الحديدية (151-1)ارتفاعها بين 
 .والمالح والجهة الشرقية من عاطوف

اه الحالي ونتيجة لكبر مساحة االراضي والتطور العمراني وتطور تكنولوجيا البناء فان االتج    
 .للتمدد العمراني سيكون نحو التالل وفق المخططات الهيكلية الجديدة لمحافظة طوباس

وبالتالي لعب العامل الطبوغرافي دورا هاما في االمتداد العمراني حيا ساهم في تحديد 
اتجاهات االمتداد العمراني، فاالرض المنبسطة تؤدي الى توسع افقي االمر الذي يؤثر على 

 .العام للتجمع الحضري وبالتالي يتوقع ان تصبح الشوارع اكثر اتساعا ويزداد التمدد االفقي المظهر
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 نموذج االرتفاع الرقمي لمحافظة طوباس :(22)خريطة رقم 

 ةاعداد الباحث :المصدر

 
 المنحنى التكراري لنطاقات االرتفاع في محافظة طوباس :(27)شكل رقم 
 ةاعداد الباحث :المصدر

 (11)ام تمثل نطاقات االرتفاع في جدول رقم االرق*
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 االنحدار 1.1.4

 النسبة المئوية لمساحة نطاقات االنحدار في محافظة طوباس :(17)جدول رقم 

 النسبة المئوية نطاق االنحدار الرقم

1 1 27 

2 1-9 18 

3 9-18 22 

4 18-27 16 

5 27-36 11 

6 36-45 5 

7 45-54 1.5 

8 54-65 1.5 

9 65-75 1 

 111 المجموع 

 ةاعداد الباحث :المصدر

من اراضي المحافظة تتراوح درجة انحدارها بين % 83يبين جدول نطاقات االنحدار ان 
 .أي ان المساحة الكبيرة للكتلة العمرانية تتركز ضمن هذا النطاق ،درجة( 27 – 1)

 
 االنحدارات في محافظة طوباس :(21)خريطة رقم 

 ةلباحثاعداد ا: المصدر
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 : فيما يخص التباين في انحدار السطح هناك نوعين من االنحدارات وهما

وانتشر في المناطق قليلة االنحدار  ،درجة 27-1 حيا بلغت درجته حوالي :االنحدار البسيط .1
العديد من االستعماالت والتي كان لقلة انحدارها االثر الهام في انتشارها ومنها التوسعات التي 

 .للتجمعات السكانية 1994 حصلت بعد عام

ن م الغربية وتمثل في الجهة الشرقية في منطقة وادي االردن والجهة الشمالية :االنحدار الشديد .2
درجة ومن اهم االستعماالت المستعمرات  65-27المحافظة حيا بلغت درجته حوالي

 .االسرائيلية

رزها الظروف السياسية واثر على انتشار مثل تلك االستعماالت العديد من العوامل من اب
فقد تميزت المباني  .التي مرت بها المحافظة باالضافة الى المقومات الطبيعية كمواد البناء

بالتالصق في البلدة القديمة وذلك بسبب قلة االراضي الالزمة للتوسع بسبب القيود المفروضة من 
وعمرانية مرتفعة، وضيق في  قبل االحتالل على حركة البناء، وتميزت تلك المناطق بكثافة سكانية

  .الطرق والممرات الداخلية، وقلة استعماالت اراضي الفضاء

 النسبة المئوية للكتلة العمرانية حسب درجات االنحدار في محافظة طوباس(: 18)جدول رقم 

 نطاق االنحدار الرقم
 الكتلة العمرانية

(0994)%( ) 
الكتلة العمرانية 

(2116) )%( 
 الكتلة العمرانية

(2100) )%( 
. 0 21.. 29 29 
2 0-9 22 2. 2. 
. 9-.1 29 29 29 
1 .1-21 .. .... .... 
. 21-.2 ... 1 1 
2 .2-1. ... . . 
1 1.-.1 0.. 0.. 0.. 
1 .1-2. 0 0 0 
9 2.-1. 0 0 0 
 00. 00. 00. المجموع 
 ةاعداد الباحث :المصدر
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لكتلة العمرانية في المحافظة تتواجد في يتبين من الجدول السابق ان اكبر نسبة لمساحة ا
في العامين % 29و  1994عام % 28.5أي على المناطق المستوية بنسبة ( 1)نطاق االنحدار 

اما اقل نسبة . للسنوات الثالا% 29بنسبة ( 18-9)وكذلك في نطاق االنحدار  ،2111و 2116
 %.1.5بنسبة ( 54-45)لمساحة الكتلة العمرانية تتواجد في النطاق

 (الصخور والتربة)التركيب الجيولوجي  3.1.4

التركيب الجيولوجي له دور هام في النمو العمراني فهو يعمل على توفير مواد البناء    
الالزمة ومقومات الحياة خاصة قبل تطور وسائل النقل وحاليا يعمل على امكانية اقامة المنشآت 

عية الصخور والهيئة التي ينتشر الصخر حيا ياخذ التركيب الصخري بعين االعتبار نو  ،المختلفة
عليها حيا تنتشر في المحافظة الصخور الكلسية والطباشيرية وهي من اكثر الصخور مالءمة 

 .رألستخدامها في البناء حيا تنتشر المباني في مناطق انتشار تلك الصخو 

 ةالصخري النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية من مساحة التكوينات :(19)جدول رقم 

 )%(2100 )%(2116 )%(0994 نوع الصخر
 . . . مارل اليمستون ساندستون كونجلو

 .1 ..11 0. اليمستون دولومايت مارل مع ساندستون
 22 20 1. شالك اليمستون شيرت

 21 ..21 ..29 شالك شيرت مع ساندستون
 1.. 1.. ..0 الوفيوم سانددونز كركار شالك مارل كونجلو

 ..0 ..0 0 ستون دولومايت مارلبازلت ساند
 00. 00. 00. المجموع

 .اعداد الباحثة باالعتماد على خريطة التكوينات الصخرية :المصدر
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الحاملة للمياه الجوفية تساهم بشكل فعال في تشكيل استخدام  التكوينات الجيولوجيةو 
زراعية والصناعية االرض المناسب حيا ان وجود المياه يساعد في تلبية احتياجات السكان ال

 .انظر خريطة التكوينات الصخرية. 1وغيرها من االستخدامات

 
 التكوينات الصخرية في محافظة طوباس :(27)خريطة رقم 

 (ةبتصرف الباحث) atlas of israiel 1985 : المصدر

التربة لها تاثير على االمتداد العمراني حيا ان وجود التربة يعني امكانية ممارسة النشاط 
لزراعي وهذا يعني االستقرار البشري وبعدها يبدأ الزحف على االراضي الزراعية وتتغير السمة ا

                                                           
. (رسالة ماجستير). طقة نابلس بأستخدام تقنية االستشعار عن بعددراسة غطاءات االراضي في من: شولي، منار محمد 1

 23 – 22ص . 2118. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح
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وتغيير النشاط يعني تعدد الوظائف التي يقوم بها التجمع  ،العامة للنشاط الممارس من قبل السكان
يمة حيا ويحدا ذلك في البلدة القد ،وعندها يستمر التجمع بالنمو ولكن بدرجات متفاوتة ،الحضري

  .يقل االستعمال الزراعي بسبب الزحف العمراني على االراضي الزراعية

 النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية حسب نوع التربة في محافظة طوباس(: 30)جدول رقم 

 الكتلة العمرانية نوع التربة

2994)%( 

 الكتلة العمرانية

1001)%( 

 الكتلة العمرانية

1022)%( 

 11 11 3 (النهرية)يية التربة الطم

 7 6 5 التربة الفيضية

 24 27 33.5 تربة البحر المتوسط البنية

 59 57 58.5 التيراروزا

 111 111 111 المجموع

 ةاعداد الباحث :المصدر

في المناطق التي يتبين من الجدول السابق ان اكبر نسبة لمساحة الكتلة العمرانية تتواجد 
 .ا وتتواجد في التجمعات الغربية من المحافظةتسود فيها تربة التيراروز 

دور في االستقرار البشري ويتجمع ( التيراروزا) لتربة الخصبة مثل التربة الحمراءكان لتوفر ا
السكان في المناطق ذات الترب القليلة السمك حيا توفر عناء الحفر بالقرب من االراضي الزراعية 

ي خاصة في الترب دور بارز في االمتداد العمرانحيا ان لنوعية  ،ذات الترب االكثر عمقا
وتوجد تربة التيراروزا على سفوح المرتفعات الجبلية وتتركز في المناطق  .رالمناطق قليلة االنحدا

ذات االنحدارات الشديدة والتي يوجد بين بعضها االودية العريضة أو السهول المحصورة كما تنشا 
 .1 في مناطق التضاريس المتموجة

ان لعمق التربة اثر على التوسع العمراني حيا ان التربة العميقة تعني ان تكلفة البناء  كما
اما التربة غير العميقة التي تتكشف على الصخور تكون  ،اعلى وذلك لحاجتها الى اساسات قوية
 .مالئمة للبناء اكثر من التربة العميقة

                                                           
1
 .1999. مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين. جيولوجية فلسطين. عابد، عبد القادر وصايل الوشاحي 
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 الفصل الخامس
 في محافظة طوباس عيةاثر التوسع العمراني على االراضي الزرا

اثر التوسع العمراني على االراضي الزراعية المصنفة الى اراضي عالية تناول هذا الفصل       
تطور مساحة المخططات الهيكلية وتناول العالقة بين  .القيمة ومتوسطة القيمة ومنخفضة القيمة

قبلي واستدامة االراضي واحكام المخطط الوطني المكاني واثر ذلك على التطور العمراني المست
المحاذية للتجمعات والتي تشكل ظهيرا مهما في توفير حاجة سكانها من الخضروات  الزراعية

  . السريعة التلف

 تأثير العمران على قطاع الزراعة  2.2
ان النمو والتوسع العمراني مرتبط وبدرجة كبيرة بعملية الزحف العمراني على االراضي 

لمناطق التي تغلب فيها االراضي الزراعية، سواء االراضي الزراعية التي الزراعية، وخاصة في ا
وان معظم مدن وبلدات وقرى الضفة . تعتمد على مياه االمطار، او تلك التي تعتمد على الري

 .1الغربية تقع في مناطق اما زراعية او صالحة للزراعة
العمرانية في حماية هذه يتمثل الهدف االساسي لتخطيط استعماالت االرض في التجمعات 

االستعماالت وحماية البيئة والموارد الطبيعية وفي سبيل ذلك ال بد من تطبيق سياسات عامة عند 
زيادة مساحات المناطق  ،حماية االرض الزراعية من التوسع العمراني :انشاء مرافق الخدمات منها

بيعية وتطبيق مبدأ االستخدام انشاء المحميات الط ،والمسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات
 .العقالني لألرض على اساس انها الرئة التي يتنفس منها أي تجمع عمراني

ومن المعايير التي يتم تطبيقها عند اعداد المخططات العمرانية ان يحد من النمو العشوائي 
 .2ويحد من الفراغات العمرانية داخل المخطط  ،خارج المخطط

                                                           
لمختلفة على استخدام االرض والمجتمعات الفلسطينية اثر النشاطات العمرانية ا: 2115،(اريج)معهد االبحاا التطبيقية  1

 .111ص. في الضفة الغربية

دار ".دراسة في منهجية اعدادها من منظور التخطيط العمراني "المخططات االقليمية والعمرانية ":غنيم، عثمان محمد2
 .402، ص9009، 0صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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اضي الزراعية الحضرية في فلسطين نتيجة فعالية المخططات لم يبرز االهتمام باالر 
يمكن اعتبار فلسطين البلد الوحيد من .بل نتيجة اندالع االنتفاضة الثانية ،الهيكلية او قوة القانون 

ضمن بلدان الشرق االوسط وشمال افريقيا التي خصصت مساحات هامة للزراعة داخل النسيج 
 .1نية بجهود بذلتها وزارة الزراعة الفلسطينيةالعمراني في بعض المدن الفلسطي

ان االراضي الزراعية في محافظة طوباس تعاني من المشاكل التي تحد من افاق التنمية 
المستدامة لهذه االراضي، ومن هذه المشاكل خطر التوسع العمراني على االراضي عالية القيمة 

 . الزراعية

تحديا البيانات المتعلقة بخارطة  الىاني وفي هذا االطار يهدف المخطط الوطني المك
األراضي القيمة زراعيا وتصنيفها هلى درجات قيمة مختلفة لالستخدام الزراعي سواء كانت تلك 

حيا يتسنى للجميع المعرفة الكاملة . األراضي أو المناطق مفتلحة أو مستخدمة ألغراض أخرى
حيا المواصفات المتعلقة بالتربة والمناخ بطبيعة األراضي الزراعية ومدى مالئمتها للزراعة من 

غرافيا، باإلضافة هلى ذلك حماية تلك األراضي من سوء االستخدام المتمثل في االستخدام و والطب
العشوائي لألرض وخطر الزحف العمراني وخاصة في المناطق الريفية وحمايتها من خطر التدهور 

اف هذه األراضي حيا سينعكس سلبيا على وتغير صفة االستخدام قد يؤدي بالنهاية هلى استنز 
استدامتها من خالل فقدان خصوبة هذه األراضي والذي سيؤثر سلبا في النهاية على األمن الغذائي 

 . 2في فلسطين

حسب وبناء عليه تم تصنيف األراضي في المحافظات الشمالية من حيا قيمتها الزراعية 
 :ى النحو التاليعلالمسودة االولى من المخطط الوطني المكاني 

                                                           
ية في المدن الفلسطينية وتهميش الزراعة الحضرية في ظل غياب المخطط الهيكلي المخططات الهيكل: فريجات ،فايز1

 .10ص.9002جامعة القدس ، . لمدينة اريحا
رام  ،(المسودة االولى)المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية في فلسطين وزارة الزراعة،  2

 .94،ص9000اهلل،
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و تضم األراضي ذات المالئمة الزراعية العالية من : األراضي التي لها قيمه زراعيه عالية .1
حيا عناصر التربة والمناخ والطبغرافيا وال يوجد محددات تؤثر على النشاط والنمط 
ة الزراعي، باإلضافة هلى األراضي المفتلحة زراعيا والمتمثلة بالمحاصيل الزراعية الدائم

 .كالزيتون والعنب وأشجار الفاكهة

وتضم األراضي المتوسطة المالئمة زراعيا : ها قيمه زراعية متوسطةاألراضي التي ل .2
والهامشية المالئمة زراعيا والتي تحكم ببعض المحددات لالستخدام الزراعي من حيا عمق 

طبيعي متمثل  التربة والميل ونسبة الصخور باإلضافة هلى األراضي التي يوجد فيها غطاء
 .بنباتات وشجيرات وأعشاب وانه من الممكن استغاللها زراعيا

وتضم األراضي ذات المالئمة الزراعية المتدنية والتي : األراضي التي لها قيمة زراعية متدنية .3
تحكمها محددات عدة تطغى عليها التضاريس الصعبة ذات االنحدار العالي أو الصخور 

 .1ول المطري القليل وتملح الترب في بعض المناطقالجرداء بنسبة كبيرة والهط

ان محافظة طوباس تعتبر زراعية من الدرجة االولى، وتبل  مساحة االراضي الزراعية 
من مساحة المحافظة، ومساحة االراضي %  19.2حسب المخطط الوطني المكاني القيمة 

ها في التوسعات المقترحة دونم فقط من 251عالية القيمة الزراعية والتي يسمح بالبناء على 
من مساحة المحافظة، ومساحة االراضي المتوسطة % 1.7للمخططات الهيكلية تبل  

من مساحة المحافظة، اما مساحة االراضي المنخفضة القيمة % 19.6القيمة الزراعية 
الزراعية تشكل اعلى نسبة من مساحة المحافظة وذلك باعتبار جزء كبير من هذه 

  .(18)خريطة  ، انظر%61.4عرة طوبوغرافيا وتبل  االراضي مناطق و 

  وقد تم تعديل تصنيفات االراضي الزراعية حسب المسودة الثانية من المخطط الوطني 
  :المكاني على النحو التالي

                                                           
الزراعة1 مرجع ،(المسودة االولى)لوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية في فلسطين المخطط ا،وزارة

 .91ص ،سابق
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وهي اراضي سهلية تتميز بمواصفات عالية لغايات الزراعة  :اراضي زراعية عالية القيمة .1
 .ومالئمة لمعظم انواع الزراعة

وهي اراضي شبه سهلية وصالحة لزراعة جميع المحاصيل  :اراضي زراعية متوسطة القيمة .2
 .وتصلح بشكل جيد لغايات الزراعة الشجرية

 .1سواء كانت ملكية عامة او خاصة ،وهي المناطق المزروعة باالشجار الحرجية :الغابات .3

 المحافظةة من مساحة نيفات االراضي الزراعيالنسبة المئوية لمساحة تص :(32)جدول رقم 

النسبة من مساحة  التصنيف
 (1022)المحافظة 

النسبة من مساحة 
 (1001)المحافظة 

النسبة من مساحة 
 (2994)المحافظة 

 23.1 22.9 22.8 عالية القيمة الزراعية
 13.7 13.7 13.7 متوسطة القيمة الزراعية
 62.3 62 61.8 منخفضة القيمة الزراعية

 1.4 1.4 1.4 غابات
 .1022، 1001صور جوية ،2994صورة فضائية باالعتماد على  ةاعداد الباحث :المصدر

يتبين من الجدول السابق ان مساحة االراضي عالية القيمة الزراعية في محافظة طوباس 
 .من مساحة المحافظة%1.3بنسبة  2111- 1994قلت من عام 

تصنف هلى ثالا درجات قيمة  المالحظ أن المناطق الزراعية القّيمة في محافظة طوباس
 :تتنازل من األكثر أهمية هلى األدنى أهمية وعلى النحو التالي

 تضم أعلى المناطق قيمة والتي ينبغي عدم السماح بالقيام بتغييرات استخدام األراضي فيها. 

  تضم المناطق متوسطة القيمة والتي ال بد من القيام بعملية تقييم لآلثار البيئية فيها قبل
 . سماح باية أنشطة تنموية أو تطويرية عليهاال

                                                           
-01 ،(6011المسودة الثانية،)المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية  ،ورشة عمل محافظة طوباس 1

09-9009. 
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 1والتي يسمح بالبناء فيها تضم أدنى األراضي الزراعية قيمة . 

 18.3و ( ب)في منطقة  %18.8و ( ج)من األراضي الزراعية في منطقة % 62.9يقع 
وبموجب اتفاقية اوسلو سيسري مخطط الحماية على مناطق أ . أ في الضفة الغربية في منطقة% 
 .2ب و ج على ان يستثنى من المخطط المناطق العمرانية كافةو 

 .النسبة المئوية لمساحة االراضي القيمة الواقعة على االراضي المصنفة جيوسياسيا(:31) جدول رقم
 النسبة المئوية من مساحة االراضي عالية القيمة  التصنيف

A 29% 

B 7% 
C 64% 

 .1022ة عام اعداد الباحثة باالعتماد على صورة جوي
النسبة المئوية لحجم الزيادة في مساحة الكتلة العمرانية من مساحة االراضي (: 33)جدول رقم 

 .المصنفة الزراعية

 اسم التجمع
 الزراعيةالمساحة من منخفضة القيمة  الزراعية المساحة من عالية القيمة

النسبة من حجم 
 2994التغير بعد 

النسبة من حجم 
 1001التغير بعد 

من حجم النسبة 
 2994التغير بعد 

من حجم التغير  النسبة
 1001بعد 

 64 44 36 56 عقابا
 59 36.5 41 63.5 تياسير

 72 48 28 52 طوباس والثغرة
 49 62 51 38 طمون
 68 111 32 1 العقبة

 23 - 77 - راس الفارعة
 45 28 55 72 وادي الفارعة
 33 55 67 45 عين البيضا

 61 65 39 35 بردلة
 ةاعداد الباحث :المصدر

                                                           
 .91ص ،مرجع سابق ،وزارة الزراعة 1
2
رام،(المسودة االولى)المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية في فلسطين ،اعةوزارةالزر 

 .99ص،9000،اهلل
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من حجم الزيادة في مساحة الكتلة العمرانية في % 63ان  (33)رقم يتبين من الجدول 
على % 37على اراضي زراعية عالية القيمة و هي( 2111-1994)بين عامي  محافظة طوباس

زراعية  في وهذا يدلل على انه ال يوجد تخطيط كافي لألراضي ال .اراضي منخفضة القيمة الزراعية
ان سبب الزحف على االراضي الزراعية  حيامحافظة طوباس وذلك يختلف مع دراسة محمد كتانة 

 .هو بسبب عدم وجود نظام معلوماتي جغرافي وارشفة صحيحة لدى البلديات

النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية من مساحة االراضي الزراعية المصنفة  :(34)جدول رقم 
 .طوباسفي محافظة 

النسبة من  السنة
 عالية القيمة

النسبة من 
 متوسطة القيمة

النسبة من 
 منخفضة القيمة

1994 2.2 1 1.8 
2116 4.6 1 1.7 
2111 5.7 1 2.1 

 ةاعداد الباحث :المصدر

 باالعتماد  صنفت االراضي داخل حدود المخططات الهيكلية المقترحة والمصدقة عالية القيمة ومنخفضة القيمة
 .الصور الجويةعلى 

يتبين من الجدول السابق ان الكتلة العمرانية على االراضي عالية القيمة ارتفعت أي ان 
 .التوسع العمراني يمتد نحو اراضي زراعية قيمة

 ،منطقة تنوع حيوي)من اراضي المحافظة % 42وحسب المخطط الوطني المكاني صنفت 
وغالبية هذه  ،(نطقة زراعية عالية القيمةم ،مناطق محميات طبيعية ،منطقة تاريخية وثقافية

المساحة هي ملكية خاصة تعود الى مواطنين وليس ملكية عامة  وتمنع مالكيها من استغالل 
من االراضي الممنوع استغاللها في % 72و ،بالمجال االنشائي او االستثماري اراضيهم سواء

 .1 المحافظة تتواجد في االغوار الشمالية

                                                           
 .2112-12-17،ورشة عمل محافظة طوباس 1



119 

 
 حسب المخطط الوطني المكانيصنيفات االراضي الزراعية في محافظة طوباس ت(: 28)خريطة 
 باالعتماد على خريطة المخطط الوطني المكاني ةاعداد الباحث: المصدر



121 

 
في محافظة طوباس حسب صورة جوية الكتلة العمرانية حسب تصنيفات االراضي الزراعية  :(29)رقم خريطة 
1022 
 .1022تماد على صورة جوية لمحافظة طوباس عام باالع ةاعداد الباحث :المصدر
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حسب المخطط الوطني  مساحة تصنيفات االراضي الزراعية في الضفة الغربية(: 32)جدول 
 المكاني

 (دونم)المساحة  نوع االستخدام

 563648 اراضي عالية القيمة الزراعية

 27163 (251)اراضي عالية القيمة الزراعية 

 1545784 ة الزراعيةاراضي متوسطة القيم

 16955 اراضي منخفضة القيمة الزراعية

 2153551 المجموع

 ةاعداد الباحث:  المصدر

من مساحة % 19ان مساحة االراضي عالية القيمة الزراعية في محافظة طوباس تشكل 
 .االراضي عالية القيمة الزراعية في الضفة الغربية وهي ثاني اعلى نسبة بعد محافظة جنين

 في محافظة طوباس اثر التوسع العمراني على االراضي داخل حدود المخططات الهيكلية 2.2.2
ان االراضي الزراعية داخل حدود المخططات الهيكلية المصادق عليها صنفت على انها 
اراضي منخفضة القيمة الزراعية حسب المخطط الوطني المكاني لتسهيل التخطيط، وهناك قانون 

ولكن ذلك يعود اما الى سوء في التخطيط، ،راضي المنخفضة القيمة الزراعيةيسمح بالبناء على اال
او اضطرار المخططين الى جعل تلك االراضي ضمن المخططات الهيكلية حيا انه ال يوجد امام 

التي تشكل  cالناس سوى تلك االراضي للبناء عليها، او ان تلك االراضي تعتبر ضمن المنطقة 
طوباس واليسمح بالبناء فيها من ناحية قانونية، او بسبب اجراءات  من مساحة محافظة% 81.6

 .االحتالل االسرائيلي التي تحد من البناء في بعض المناطق دون االخرى
وعند اعداد المخططات التنظيمية االراضي الزراعية عالية القيمة تستثنى من التنظيم اما 

في التوسعات الهيكلية و  توسع بها وتنظيمهااالراضي الزراعية من الدرجة الثانية باالمكان ال
جزر مستثناة من التنظيم وال تدخل في تصنيف المناطق العمرانية وال عالية القيمة المقترحة تبقى 

حيا انه بقاءها كجزر ال يتعارض مع تصنيفات المخطط الهيكلي  ،1ينطبق عليها احكام السكن 

                                                           
 .9004-0-00 ،، مقابلة شخصيةمدير دائرة المساحة –جهاد ربايعة  ،وزارة الحكم المحلي 1
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انظر  ،ام جديد لتصنيفات المخطط الهيكلياستحداا نظ ألنه يجري العمل على ،لقطاعات سكن
 (.36)جدول 

 تصنيف االراضي الزراعية داخل حدود المخططات الهيكلية (: 31)جدول 

 اراضي عالية القيمة  القرية
 (دونم)

النسبة من 
المخطط 
 الهيكلي

اراضي منخفضة القيمة 
 (دونم)

النسبة من 
المخطط 
 الهيكلي

 41 611 51 773 2111تياسير
 29 1151 58 2321 لفارعة وادي ا

 29 743 64 1621 راس الفارعة
 34 4419 27 3512.5 طوباس والثغرة

 33 775 61 1419  2112 عقابا
 51 159 36 112.5 العقبة

 38 2383.5 41 2594 2111 طمون
 35 113 39 115 بردلة

 17 126.5 82 618 عين البيضا
  11461  13164 المجموع

 .1022  ،باالعتماد على صورة جوية  ةاحثاعداد الب :المصدر

الف دونم من المخططات الهيكلية هي اراضي زراعية  13يتبين من الجدول السابق ان 
من االراضي % 55حيا تشكل االراضي السهلية عالية القيمة ، قيمة وباالمكان المحافظة عليها

دسة بلدية طوباس بخصوص وعند سؤال مهن .غير المبني عليها داخل حدود المخططات الهيكلية
اراضي زراعية داخل حدود المخطط اما ان تخرج خارج  تصنيف يوجدال "التوسعة المقترحة اجابت 

والهدف من  ،على جعلها مناطق مبنية حدود المخطط او تدخل للبناء وتم االتفاق مع الحكم المحلي
االراضي محافظة على هذه التوسعة ليس فقط حاجة السكان او تغيير تصنيفات االراضي وانما لل
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يمكن ان تبقى االراضي الزراعية الحضرية مدخرات عقارية للتوسع  .1 "من سيطرة االحتالل عليها
 .العمراني

من مساحة تصنيفات  1001، 1022النسبة المئوية لمساحة الكتلة العمرانية عام (: 37)جدول  
 يفي المحافظة حسب المخطط الوطني المكان االراضي الزراعية

النسبة من عالية  السنة
 القيمة

النسبة من عالية 
 120القيمة 

النسبة من 
 متوسطة القيمة

النسبة من 
 منخفضة القيمة

2116 1.17 1.71 1.14 3.22 

2111 1.25 1.21 1.28 1.99 
 ةاعداد الباحث: المصدر

 حجم التغير في مساحة االراضي داخل حدود المخططات الهيكلية (: 38)جدول 

ت الهيكلية المخططا
 المقترحة والمصدقة

 حجم التغير 
(2994-1001)%( ) 

 حجم التغير 
(1001-1022)%( ) 

 4 11.2 2117طوباس
 5.3 6.5 2111طمون
 9.3 6 2111عقابا 
 18.5 18.6 1992تياسير 

 1 6.2 1999عين البيضا 
 6.3 11.9 1999بردلة
 2.7 11.7 2111الثغرة 
 2.2 1 2119العقبة 

 4.6 - عةراس الفار 
 2.4 3.4 وادي الفارعة

 ةاعداد الباحث: المصدر

                                                           
 .9004-9-04،،مقابلةشخصيةسةمهند–مهاعودة،بلديةطوباس1
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ان االراضي الزراعية داخل حدود المخططات الهيكلية  (38)و (36)من جدول رقم  يتبين
نتيجة لزيادة مساحة الكتلة العمرانية بعد دخول السلطة الوطنية حيا حصل  1994قلت بعد عام 

 (. 2111- 2116)و ( 2116-1994)تطور في مساحة الكتلة العمرانية بين عامي 

فهي من  بها الزراعة االراضي الزراعية داخل حدود التنظيم لم يعد هناك عالقة لوزارةان 
ويمنع اعطاء تراخيص على اراضي عالية  ةصالحيات البلدية فال يجوز ان ياتي مسؤول في الزراع

  .1القيمة داخل حدود المخطط الهيكلي

في محافظة  على االراضي الزراعية خارج حدود المخططات الهيكلية العمرانياثر التوسع  1.2.2
 طوباس

ان التوسع العمراني خارج حدود المخططات الهيكلية يكون مضبوطا بعوامل ومحددات 
ال يمكن اصدار تراخيص في  .وذلك من اجل المحافظة على االراضي عالية القيمة الزراعية

والتوسعات ال يجوز  يبنون دون ترخيصديد من الناس الذين االراضي الزراعية القيمة لكن هناك الع
ويسمح القانون بالترخيص الزراعي خارج حدود المخطط  ان تكون على حساب االراضي القيمة

ويسمح  .2(مناطق تنوع حيوي ،اثار،زراعي) الهيكلي بشرط ان ال يكون ضمن االراضي المحمية 
ونم واحد مس دونمات اذا كانت االرض زراعية ودالتوسعة المقترحة بالبناء على خمساحة حسب 

  .3اذا كانت االرض صخرية 
وهناك احكام وقوانين خاصة يتم اصدارها حسب المخطط الوطني المكاني على ان يتم 

يسمح و  ،السماح بالبناء خارج المخطط الهيكلي سكنات زراعية او ابنية عادية حسب المساحة
ية قيمة على ان يتم اعتبارها سكنات زراعية وعلى ان يقوم للمواطنين بالبناء على اراضي زراع

المواطنون بحماية هذه االراضي واستغاللها وزراعتها واالستفادة منها حيا ان هذا يحمي االراضي 
وهناك مواطنين يقومون بالبناء في اراضيهم الزراعية بدون  ،من ان يستولي عليها االحتالل

ن شراء ارضي داخل داخل المخطط الهيكلي وال يريدو  ترخيص حيا انهم ال يملكون اراضي

                                                           
 .9004 ،، مقابلة شخصيةGISمسؤول قسم  –يعقوب الكيالني  ،وزارة الزراعة 1
 .9004.مقابلة شخصية.مدير دائرة المساحة –جهاد ربايعة  ،وزارة الحكم المحلي 2
 .9004.مقابلة شخصية ،مهندسة –ام زيد  ،مديرية الحكم المحلي 3
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ورفعت بعض  وقد حصلت خالفات بين الحكم المحلي وبين المواطنين بشان ذلك. المخطط الهيكلي
وسوء تخطيط  ،وهناك سوء متابعة بشان البناء خارج حدود المخططات الهيكلية ،الحاالت للمحكمة

والبلدية تطلب التوسعة ليس . من قبل مهندس البلديةالمخططات الهيكلية بشان البناء داخل حدود 
لحاجتها لها بسبب عدم كفاية المخطط المصادق ولكن لتجاوز الفوضى التي حصلت في 

كما ان هناك كثافات عمرانية في بعض التجمعات وهذا  .وخاصة في سنوات االنتفاضة،البناء
نتج عنه تجمعات ذات كثافة  ةالهيكلي اتوهناك خلل في تنفيذ المخطط ،بحاجة لتوجيه من البلدية

 . 1عمرانية كبيرة

توسعة المخطط يكون من اجل مساعدة المواطنين الذين يواجهون مشاكل في عدم ان 
حصولهم على خدمات نتيجة سوء التخطيط الذي حصل عن عدم توجيه الناس للبناء في االماكن 

زيد من االعباء الملقاة على عاتق كما ان زيادة مساحة المخططات الهيكلية ي ،لذلك المخصصة
وهناك تخطيط محلي داخل حدود  .البلديات والحكم المحلي في توفير البنية التحتية وشق الطرق

اما المخطط الوطني المكاني يبقى في االطار العام  وتبقى التصنيفات  ،وتخطيط اقليمي ،التنظيم
مصادقة على المخطط الوطني المكاني كان كما انه قبل ال .العالية القيمة ال يسمح بالتوسع فيها

ويجري  ،(بيت لكل خمس دونمات)يسمح بتطبيق القانون الزراعي في االراضي الزراعية القيمة 
حاليا صياغة قوانين تعطي صالحيات لمديرية الحكم المحلي باعطاء تراخيص في المناطق 

 .المصنفة ج

المباني على  شكلتو  ،تبر صغيرةان مساحة المباني خارج حدود المخططات الهيكلية تع
من مساحة المباني خارج المخطط الهيكلي % 61م 2116االراضي عالية القيمة الزراعية عام 

وقد بل  حجم الزيادة في مساحة المباني على االراضي عالية القيمة  ،%57 م2111عام  وشكلت
لتخطيط ال يشمل وهذا يبين ان ا .من حجم الزيادة% 54 م2111-2116بين عامي الزراعية 

وال يتم بذلك المحافظة على االراضي الزراعية داخل  ،جميع االراضي بل يتركز في مساحة محددة
وعند سؤال مهندسة بلدية طوباس بشان المباني التي ترخص على  .حدود المخططات الهيكلية

                                                           
1
 .9004-9-92ئيس لجنة التنظيم والبناء، مقابلة شخصية، مديرية الحكم المحلي، ر 
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دود المخطط ان الحكم المحلي هو الذي رخص المباني التي تقع خارج ح" االراضي الزراعية اجابت
المباني خارج حدود المخطط  و ".للتوسعة المقترحة االراضيالهيكلي فهم مجبرون بضم هذه 

في المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية على االراضي  لمدينة طوباس يتواجد معظمها الهيكلي
مناطق الزراعية الخصبة حيا تقوم مديرية الحكم المحلي بالسماح للمواطنين بالبناء في تلك ال

 .بناء على رغبتهم بالبناء على االراضي الزراعية خارج الهيكلي وتقوم بمنحهم الرخص
مساحة المباني خارج الهيكلي على االراضي عالية القيمة الزراعية  حسب ( 39)جدول رقم 

  الصور الجوية
 2100 2116 اسم التجمع الرقم
 2 2 عين البيضا .
 ... ..0 بردلة 2
 ..1 1 وادي الفارعة .
 .... .2 ..20عقابا 1
 ..2. . 20.0طوباس  .
 21 9 ..20طمون  2
 . 2 ..20تياسير  1
 0 0 الثغرة 1
 0 0 العقبة 9
 90 ..12 المجموع 

 اعداد الباحثة :المصدر

ان بلدة عقابا فيها اكبر مساحة للمباني على االراضي العالية يتبين من الجدول السابق   
 .ج حدود التوسعة المقترحةالقيمة الزراعية خار 
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 (بالدونم) 1001،1022الهيكلي للعام  المخطط مساحة المباني خارج(: 40)رقم جدول 

 1022 1001 المقترحة والمصدقةالمخططات  الرقم
 29 7 2111طوباس 1
 51.5 21 2111طمون 2
 37.5 22 2111عقابا  3
 4.5 3 2111تياسير  4
 2 2 1999عين البيضا  5
 23 15 1999ردلةب 6
 2 1 2111االثغرة  7
 1.5 1 2119العقبة  8
 8 7 وادي الفارعة 9
 158 77 المجموع  
 ةاعداد الباحث: المصدر

 طوباس محافظةمساحة االراضي السهلية في (: 42)جدول 

 (دونم)المساحة  اسم السهل
 4600 سهل طوباس

 950 سهل عينون
 22955 سهل البقيعة

 1625 سهل كشدة

 16725 سهل عين البيضاء

 4191 (عقابا)سهل سلحب

 2142 سهل طمون
 951 سهل تياسير 

 ةاعداد الباحث: المصدر

مساحة االراضي السهلية في محافظة طوباس وقد بدأ العمران ( 41)يتبين من جدول رقم 
جل توجيه فيجب ايجاد الوسائل المالئمة من ا  ،يتجه نحو هذه االراضي العالية القيمة الزراعية

 . وخاصة المصنفة ب و أ العمران بعيدا عن هذه المناطق
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 السهول في محافظة طوباس  :(10)خريطة رقم 

 اعداد الباحثة: المصدر

في  1022افضل المناطق مالءمة للتوسع العمراني المستقبلي والسيناريوهات بعد   3.2.2
 محافظة طوباس

نمو العمراني المستقبلي في محافظة طوباس درجة المالءمة لل( 21)يتبين من خريطة رقم 
هي على مناطق جيدة من الناحية الطبوغرافية حيا ان افضل المناطق مالءمة للتوسع المستقبلي 

 (.ج)و ( ب)و ( أ)وتتواجد هذه االراضي على مناطق  ،وذات تربة وصخور مالئمة للبناء

االراضي مالئمة للبناء اذا ما ان اتجاه التوسع سيكون نحو المناطق الجبلية حيا ان جميع 
 ،كذلك ان التجمعات العمرانية ليست محاطة بجميع الجهات باالراضي الزراعية ،تم استصالحها
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ان التخطيط  . الوطني ،االقليمي ،التخطيط المحلي يؤخذ بعين االعتبارعند توسعة المخططات و 
عمل  عندفعالة وذلك ألنه  لكي تبقى االراضي القيمة كجزر داخل حدود المخطط الهيكلي ليست

موازنة لتخطيط منطقة تم المصادقة عليها من قبل الحكم المحلي ومنحت صالحيات تنظيمها 
  .ال يتم اعتبارها اراضي زراعية داخل حدود المخطط الهيكلي وتخطيطها للبلديات

 
  درجة المالئمة للتطور العمراني في محافظة طوباس(: 12)خريطة 

 .1004 ،لى معهد االبحاث التطبيقية اريج باالعتماد ع ةثباحاعداد ال: المصدر
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 (1021 -1022)المساحة المتوقعة للتوسع العمراني المستقبلي (: 41)رقم جدول 

 اسم التجمع الرقم

نصيب الفرد 
عام (دونم)

1022 

الفرق في عدد 
السكان بين 

1021-1022 

المساحة الالزمة 
-1022 (دونم)

1021 

المساحة 
 المفترضة

 (دونم)
 83 16.5 332 1.15 بردلة 1

 59 18.88 236 1.18 عين البيضا 2

 15.5 6.82 62 1.11 كردلة 3

 11.5 1.43 43 1.11 ابزيق 4

 332.5 93.17 1331 1.17 عقابة 5

 126.5 35.42 516 1.17 تياسير 6

 7.5 1.1899 31 1.1129 الفارسية 7

 5 11.92 21 1.52 العقبة 8

 27.5 36.63 111 1.33 الثغرة 9

 18.5 1.5325 75 1.1171 المالح 11

 821.5 393.84 3282 1.12 طوباس 11

 35.5 11.11 143 1.17 راس الفارعة 12

 138.5 49.86 554 1.19 وادي الفارعة 14

 548 241.23 2193 1.11 طمون 15

 8.5 3.74 34 1.11 عاطوف 16

 6.5 1.1891 27 1.1133 حمصة 17

18 
تجمعات 

 ىاخر 
1.35 31 11.85 7.5 

 2543 975.75 11173 2.1433 المجموع 

  ةاعداد الباحث :المصدر

  اما نصيب الفرد تم احتسابه بقسمة  ،بضرب نصيب الفرد بعدد السكان المقدر الالزمةحسبت المساحة

 .1022عام على عدد السكان  المقدر  1022مساحة المنطقة المبنية  عام 



131 

ان المساحة الالزمة الستيعاب الزيادة السكانية خالل االربع يتبين من الجدول السابق 
الواقع حيا ان التوسع العمراني اختلف في  احتياجاتدونم حسب  951سنوات القادمة تقدر ب 

فعند توسعة المخططات الهيكلية يؤخذ بعين االعتبار التواصل الجغرافي  ،السنتين االخيرتين
فيحتاج السكان في ( ²م251)اما على اعتبار نصيب الفرد  ،صاديةللتجمعات العمرانية والتنمية االقت

 .دونم 2543المحافظة 

 

 في تجمعات محافظة طوباس 1022اتجاه التوسع العمراني بعد عام  :(11)خريطة رقم 

 اعداد الباحثة :المصدر
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 في محافظة طوباس ةاثر المخطط الوطني المكاني على التوسعات المقترح 4.2.2

 1بين المخطط الوطني المكاني والقوانين سواء الزراعية او قوانين التنظيم والبناء يوجد تعارض      
في بعض الحاالت الخاصة وفي و  .المتعلقة باالراضي الواقعة خارج حدود المخططات الهيكليةو 

وتوصي اللجنة  ،المناطق المصنفة زراعية عالية القيمة يوجد اجزاء صغيرة صخرية وليست زراعية
ما اذا كانت ن يتم السماح بالبناء بهذه المناطق على ان تكون هي مسؤولة عن تحديد المكلفة ا

. ندما يتقدم المواطن للترخيص فيهاوان يتم دراسة كل حالة على حدا ع ،مناسبة للبناء ام ال
واالراضي الزراعية الخصبة التي ال يتم الموافقة على ضمها للمخطط الهيكلي تقوم وزارة الحكم 

 .باعطاء تراخيص للمواطنين للبناء فيهاالمحلي 
النسبة المئوية لمساحة االراضي العالية القيمة من مساحة الزيادة في  :(43)جدول رقم 

 التوسعات المقترحة

القيمة  عالية  اسم التجمع
 (دونم)

نسبة عالية القيمة من الزيادة 
 في التوسعة المقترحة

 %13 4001 طوباس
 %11 620 تياسير
 %63 0011 عقابا
 %30 123 طمون

  .1022عام  باالعتماد على صورة جوية ةاعداد الباحث :المصدر

 وادي الفارعة (2)

ان المخططين البديلين لمخطط وادي الفارعة غير صالحين لتعارضهما مع المخطط     
حيا ان هناك اراضي دولة ومناطق اثرية ومحميات طبيعية  ومناطق تنوع حيوي  ،الوطني المكاني

بر نقطة خالف مع االهالي، وعند سؤال مهندس المشروع عن الخالفات بشان البدائل اجاب  تعت
".  ال يستطيع الناس البناء على جبل، والمناطق المقترحة تقتصر ملكيتها على عائالت محددة"

وبناء على ذلك هناك امكانية ألعتماد بديل ثالا يحافظ على ترابط اجزاء القرية مع بعضها 
                                                           

 9004-9-92،مقابلةشخصية،رئيسلجنةالتنظيموالبناء،مديريةالحكمالمحلي1
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الضغط  ويخفف ،على سمة التشتت العمراني عن طريق انشاء مركز جديد للقرية يتغلبو ، البعض
الناتج عن تركيز التمدد العمراني حول المنطقة الجنوبية مما يتيح فرصة التمدد العمراني الطبيعي 

 2112) احتساب مساحة المنطقة المبنية المقترحة بين عامي دتبين عنو  .في انحاء القرية المختلفة
 .دونم 451حسب البديلين  (2127-

ان افضل منطقة للتوسع العمراني هي المنطقة الشمالية الغربية البعيدة عن المنطقة المبنية 
الحالية وفي المنطقة الجنوبية الغربية القريبة من المنطقة المبنية وهاتين المنطقتين تحافظان على 

 .يرة من الناحية الزراعيةاالراضي الزراعية القيمة حيا تمتاز القرية باهمية كب

قامت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع المخطط الهيكلي المقترح لوادي الفارعة ووجدت ان 
المنطقة التاريخية الثقافية في واد الفارعة شملت مساحات واسعة جدا يوجد فيها ابنية قائمة قديمة 

المحافظة تم تحديدها بمنطقة لذلك وبالتعاون مع مدير االثار في  ،وتجمعات عديدة ألهل القرية
وقد اوصت بان تقتصر المنطقة  ،تسمى تل الفارعة وهي محاطة بطرق تحددها على المخطط

كما يوجد منطقة تنوع حيوي في واد الفارعة شملت مساحات كبيرة .التاريخية الثقافية على تل الفارعة
ذه المنطقة بجزء اصغر من ضمنها تجمعات فلسطينية وابنية قائمة وقد اوصت اللجنة بحصر ه

 (.واد الربيعية)فيما يسمى 

ان يتم تحديد هذه المناطق حيا حددت بمساحات كبيرة وهي على ارض فمن الضروري 
كذلك صنفت مساحات منها على انها عالية القيمة الزراعية فيجب  ،الواقع تمثل مساحات اصغر

  .تصنيفها اما عالية القيمة او منطقة تنوع حيوي

 :مل ايجابية توثر على الوضع العمراني للقرية منهاهناك عوا

  وجود القرية في منطقة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية بالكامل وهي من اكبر
مناطق الضفة الغربية من ناحية التواصل الجغرافي، حيا تمتد من مدينة جنين شماال الى 

ادي اية مناطق تحت سيطرة مدينة نابلس جنوبا، وفي نفس السياق فران القرية ال تح
 . االحتالل االسرائيلي او المستعمرات االسرائيلية
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  ،وقوع القرية على الطريق االقليمي الذي يربط مدينتي نابلس وجنين مرورا بمدينة طوباس
 .والذي يربط ايضا محافظتي طوباس وجنين بمحافظة اريحا

 لية لنسبة كبيرة من اراضي كون القرية منطقة جذب سكاني وذلك للقيمة الزراعية العا
 .القرية

  وقوع القرية بمحاذاة مخيم الفارعة لالجئين ذو الكثافة السكانية العالية، مما يجعل القرية
وهذا واضح في الجزء . منطقة جذب لسكان المخيم لالنتقال والبناء في اراضي القرية
 .الجنوبي حيا انتقل عدد من سكان المخيم وكونوا حيا سكنيا كامال

 من المؤثرات السلبية 
 عدم وجود مخطط هيكلي للقرية سابقا يستخدم كاساس للمخطط الجديد 
 عدم وجود بؤرة مركزية للقرية تتركز فيها وحولها النشاطات التجارية والعمرانية 
  الكثافة السكانية المتدنية والتمدد العمراني العشوائي غير المخطط له وغير المدروس على

 لسابقة مدى الخمسة عقود ا
 صعوبة التواصل بين اجزاء القرية المختلفة بسبب طبوغرافية القرية وعشوائية البناء 
  امتداد المنطقة المبنية على مساحة كبيرة وبشكل عشوائي مما ادى الى عدم كفاءة البنى

 .1التحتية وخاصة شبكة الطرق

 طوباس  (2)

هناك منطقة و . دونم 5791ي حة لمدينة طوباس حوالتبل  مساحة الزيادة في التوسعة المقتر 
تنوع حيوي بين طوباس وعقابا وتوصي اللجنة المكلفة الغاء تصنيف المنطقة كتنوع حيوي لوجود 

تبل  و. ابنية قائمة فيها وهي ضمن التوسعة المقترحة لبلدية طوباس علما انها جبلية مناسبة للبناء
بة يمنع البناء فيها حسب دونم اراضي خصبة وغا 71دونم من ضمنها  111مساحة المنطقة 

 .المخطط الوطني المكاني

                                                           
1
 .9009، تقرير الدراسات لقرية وادي الفارعةشركة معالم، 
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هي فعليا  ،المنطقة المصنفة زراعية عالية القيمة على يمين الطريق بين طوباس وعقابا
ليست زراعية من الدرجة االولى كما يوجد في المنطقة اسكان مرخص وفيه العديد من االبنية 

ي اذا كان بالنسبة للتوسع من جهة طوباس او القائمة وهذا الطريق في التصور المستقبلي هو تجار 
ان تصنف هذه المنطقة  فمن الضروري .عند تنفيذ المخطط الهيكلي لبلدة عقابا الجاري العمل فيه
 .ارض عالية القيمة الزراعية داخل حدود المخطط الهيكلي

مل مقترحة لعوهناك منطقة في الجهة الجنوبية الشرقية مصنفة عالية القيمة الزراعية وهي منطقة 
ان تصنف هذه المنطقة ارض عالية القيمة  فمن الضروري .مكب نفايات وتقع في حوض الدير

وسيكون التوسع العمراني نحو الجهة . فهي سلة غذاء ومصدر رزق ياكل منه الناس ،الزراعية
 .الشمالية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية

 االيجابيات 

المنطقة المقترحة هي و  ،مراني للمدينة في كافة االتجاهاتلعالمحافظة على شكل التمدد ا .1
 .طق جيدة من الناحية الطوبوغرافيةعلى منا

 السلبيات 

وجود اراضي مصنفة على انها عالية القيمة الزراعية وهناك الجهة الجنوبية الغربية ال يتم  .1
ج حدود المخطط حيا هناك منطقة منخفضة القيمة الزراعية خار  ،التوسع فيها لكونها وعرة

معظم التوسعة المقترحة تقع شرق الشارع و  ،وباالمكان ضمها للتوسعة المقترحةالهيكلي 
الرئيسي االقليمي الذي يربط المدينة بمحافظة جنين من الشمال ومحافظة نابلس من 

  .الجنوب

 طمون  (3)

يكلي عن المخطط اله%  29.2دونم وبنسبة زيادة  1437.5تبل  مساحة التوسعة المقترحة 
 .القديم
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المنطقة التي تم وصفها بانها زراعية عالية القيمة في الجزء القريب من المحمية الطبيعية 
وتوصي  .المحاذية للمخطط الهيكلي لبلدة طمون تم الكشف على مواقع فيها ووجد انها صخرية

متوسطة اللجنة المكلفة بتعديل الجزء المحاذي للمخطط الهيكلي لبلدة طمون وان تصبح منطقة 
وان يتم تصنيف  ،طقة بانها عالية القيمة الزراعيةان يتم تصنيف المن فمن الضروري .القيمة

دونم  47دونم  منها  224وتبل  مساحة المنطقة . االرض الصخرية بانها متوسطة القيمة الزراعية
 .منطقة صخرية

فيه ابنية قائمة  كما ان المحمية الطبيعية في طمون الجزء المحاذي للمخطط الهيكلي يوجد
واراضي مزروعة باشجار زيتون أي لم تعد محمية وتوصي اللجنة المكلفة ان يتم ضم هذا الجزء 

وفي الجهة الشرقية من طمون يوجد منطقة زراعية عالية القيمة يوجد من . لمخطط هيكلي طمون
مساحة المنطقة  تبل  .ضمنها جزء جبلي وتوصي اللجنة المكلفة ان يتم تحديد المنطقة بشكل افضل

 ،دونم 76.5عالية القيمة الزراعية الواقعة ضمن التوسعة المقترحة في الجهة الشرقية من طمون 
 . ويوجد فيها مباني سكنية

 وقد ،السلطة الوطنية الفلسطينيةكمحمية طبيعية كما حددتها محمية طمون  وصنفت
ية ولكن تبين ان هدفها من تحديد الكثير من المناطق كمحميات طبيع السلطات االسرائيلية اعلنت

هو  ،وتقع على مناطق ج (كمحمية تياسير وطوباس ووادي االردن)مناطق دون اخرى كمحميات 
ومصادرة  (كمستعمرة روعي وبقعوت على اراضي البقيعة)المستعمراتسعيها للسيطرة عليها وبناء 

على مناطق ب % 51و ،على منطقة ج% 43منها  ²كم14 محمية طمونوتبل  مساحة . االراضي
 .من مساحة المحافظة% 21وتشكل المحميات . والباقي على منطقة أ

 االيجابيات 

تعزيز الجانب االقليمي للبلدة عن طريق توجيه العمران نحو مدينة طوباس والشارع الرئيسي  .2
حو المناطق ذات الكثافة السكانية توجيه العمران نو  .الذي يربطها بمدينتي طوباس ونابلس

 تدنية الم
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 السلبيات

المناطق و  ،في الغرب والشمالالتوسعة المقترحة على اراضي عالية القيمة يوجد جزء من  .1
 .الجبلية المقترحة للتوسع ال يتوفر فيها بنية تحتية وشوارع

ونحو الجهة الشمالية  ،سيكون التوسع العمراني نحو المنطقة الجبلية في الجهة الشرقية
مدخل )تجاه الشمال الغربي مسايرة الطريق الرئيسي باال تتجه عة المقترحةوالتوس .الغربية والغربية

والمنطقة الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية  ،والمنطقة الشمالية والمصنفة ضمن المنطقة أ( طمون
 . المصنفة ضمن المنطقة ب

 تياسير  (4)
الهيكلي  عن المخطط% 392 دونم بمعدل زيادة 1231تبل  مساحة التوسعة المقترحة 

اراضي عالية القيمة وامالك كنيسة ومناطق ففيها ومشكلة االراضي في تياسير مركبة  .الجزئي
 . وغاباتاثرية 

 االيجابيات 

تخفيف الضغط على مركز القرية وضم  و ، توجيه التمدد العمراني للقرية باتجاهات مختلفة .2
كلي بعد ان كان غير مسموح جزء من االراضي المملوكة لبطريكية ديرالالتين للمخطط الهي

 . حيا ان تحديد مناطق سكنية يتطلب التواصل مع الكنيسة في القدس ،التوسع فيها

 السلبيات

ال يتوفر فيها يوجد جزء من المساحة المقترحة للتوسع في المنطقة الجنوبية الغربية جبلية و  .2
نطقة الشمالية الشرقية يوجد مساحة كبيرة من التوسعة المقترحة في المو  .بنية تحتية وشوارع

 .والجنوبية الشرقية مصنفة على انها عالية القيمة الزراعية

المنطقة المصنفة زراعية عالية القيمة في الجزء الجنوبي من تياسير يوجد فيها ابنية قائمة 
وتوصي اللجنة المكلفة باعادة النظر  ،سيتم ضمها للمخطط الهيكلي الذي يجري العمل على اعداده
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 أي تغيير تصنيفها الى منطقة متوسطة القيمة الزراعية او تقليصها بحيا ،هذه المنطقة بتصنيف
 .يتم تطبيق القانون الزراعي فيها

زراعية داخل حدود المخطط ان يتم تصنيف هذه المنطقة ارض عالية القيمة ال فمن الضروري
وعند سؤال  .ت بالخطاالمنطقة الزراعية دخلهذه قد تكون و  دونم 266وتبل  مساحتها  الهيكلي

ان المنطقة الزراعية ال ينطبق عليها احكام "عن ايجاد بدائل للمنطقة الزراعية اجاب المهندس 
السكن ألن المخطط تمت المباشرة باعداده قبل مصادقة المخطط الوطني المكاني وتعتبر اللجنة 

من جهة الغرب ألن هذا وبالتالي ال يوجد ضرورة لتوسعة المخطط  1"الفرعية لجنة تخطيط دائمة
والمساحة المخصصة للسكن في المشروع يعتبر هدر الحتياطي االراضي المخصصة للسكن 

هناك جزء كبير من االراضي صالحة للسكن وتقع  و 2135المقترح يكفي احتياجات البلدة لعام 
 (.ج)تحت السيطرة االسرائيلية 

الوطني المكاني محمية طبيعية وهي وهناك جزء في المنطقة الجنوبية مصنفة حسب المخطط  
سيكون  و .تصنيفها لمنخفضة القيمة الزراعيةأعادة النظر ب ومن الضروري ايضامنطقة جبلية 

 .التوسع في الجهة الغربية وفي المناطق القريبة من الغابة

 عقابا  (2)

العمل بمشروع توسعة ان المخطط الجزئي لم يتم فيه تصنيف قطاعات السكن ويجري 
الهيكلي وهو مخطط تنمية موجه للنمو العمراني مع االخذ بعين االعتبار امكانات البلدة المخطط 

والمخطط الهيكلي . والعوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة وحاجات السكان الحالية والمستقبلية
ح الرخص لبلدة وحتى تكون البلدية قادرة على منليعتبر الية لتنفيذ الخطة التنموية واالستراتيجية 

وفي المخطط يتم الموازنة .ويحافظ المخطط على التواصل االقليمي مع القرى المجاورة ،للمواطنين
 .بين حاجات السكان والمحافظة على االراضي الزراعية

                                                           
 .9004-00-0، مقابلة شخصيةوزارة الحكم المحلي، مدير دائرة المساحة، 1
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ويهدف المخطط الى تحويل جزء من االراضي الزراعية المخطط للبناء عليها لمشاريع 
والمخطط الهيكلي يكون حسب  ،يف استخدامات االراضيحيا سيتم تصنعمرانية لخدمة اهل البلد 

وكيف يستطيع اهالي عقابا خدمة انفسهم ( تجاري ،صناعي ،زراعي)توجه اهل البلد وامكانياتها 
وذلك عن طريق المشاريع التي ستنفذ في المخطط الهيكلي بدال من ان يحصلوا على هذه الخدمات 

في المخطط الهيكلي ان ومن نقاط القوة  .المحيطمن القرى المجاورة ولكن دون االنفصال عن 
 .لكل شخص ²م 351وقد تم المحافظة على معدل  ،فيها افراز اراضي عقابا

حتى يطبق المخطط على ارض لجنة بدراسة توجهات المواطنين نحو المخطط الهيكلي  وتكلف
يستوعب عدد كبير واراضي بلدة عقابا مساحتها ليست كبيرة والمخطط الحالي يمكن ان  ،الواقع 

واالصل في المخطط الهيكلي ان يكون التخطيط قبل  ،من السكان لكن المخطط هدفه تنمية مكانية
 .1البناء وليس ان يكون المخطط تنظيم بعد البناء 

عن المخطط الهيكلي % 241.6دونم بمعدل زيادة  1682تبل  مساحة التوسعة المقترحة 
وتم المحافظة على . راضي متوسطة القيمة الزراعيةالجزئي، وجزء من هذه المساحة على ا
حيا لم يتم الموافقة على ضم المباني الموجودة على  ،االراضي عالية القيمة الزراعية في الشرق

 .االراضي السهلية للمخطط الهيكلي

وكذلك  ،وجود اراضي عالية القيمة الزراعية في الشمال ،اما من سلبيات التوسعة المقترحة
وهناك مناطق  ،للتوسعة المقترحة وهي ملكية عامةء من الغابة الموجودة في الجنوب تم ضم جز 

واسعة مزروعة باشجار الزيتون صنفت متوسطة القيمة الزراعية حيا تعتبر بلدة عقابا من اكثر 
 .بلدات المحافظة انتاجا للزيتون

مالءمة ل المناطق وتعتبر المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الشمالية الغربية من افض
للتوسع العمراني في عقابا لكن المنطقة الجنوبية الغربية ال يستطيع المواطنين البناء فيها النها 

  .صنفت حسب المخطط الوطني المكاني منطقة تنوع حيوي

                                                           
  .9004 ،ورشة عمل مخطط هيكلي عقابا ،ة عقابابلدي 1
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والتخطيط يجب ان  ،ان يتم السماح للمواطنين بالبناء في اراضيهم حسب الملكيات فمن الضروري
ي عقابا وليس فقط داخل المخطط الهيكلي والسماح بالتمدد االفقي خارج حدود يكون لكل اراض
 . لحماية االراضي وهذا يتطلب اقتراح مساحة اكبر للتوسعة  ،المخطط الهيكلي

 الثغرة  (1)

يوجد مخطط هيكلي جاري اعداده في الثغرة يتعارض معه المحمية الطبيعية الموجودة في 
 ،الجزء هو منطقة جبلية مناسبة للتوسع العمراني لقرية الثغرةالجزء الشرقي من الثغرة  وهذا 

ذي للجزء المصنف تجمعات وتوصي اللجنة المكلفة بالسماح بالتوسع العمراني في الجزء المحا
ان يتم تقليص مساحة المحمية حيا تبل  مساحتها على ارض الواقع  فمن الضروري .فلسطينية

 .في المنطقة الشمالية للثغرة باتجاه تياسيروسيكون التوسع العمراني  .دونم 6331

سنة  21وحسب دراسة المخطط الهيكلي للثغرة من المتوقع ان يبل  عدد السكان بعد 
حيا تم تحديد احتياجات السكان من المرافق العامة االساسية بحيا يتالءم المخطط  ،نسمة 1225

ى المرافق العامة االساسية كالمدارس حيا تفتقر القرية ال ،الهيكلي المقترح مع هذه االحتياجات
وهي تعتمد في الحصول على الخدمات بشكل  ،الحكومية والمراكز التنموية والحدائق والمتنزهات

 .مدينة طوباس علىرئيسي 

 بردلة  (7)

تم تصنيف منطقة واسعة على انها مشهد طبيعي علما انها تحتوي العديد من المباني 
 .ي هي بامس الحاجة لتوسعة المخططتالسكنية وهي على حدود القرية ال

 ،الغاء الجزء الذي يحتوي على ابنية سكنية من منطقة المشهد الطبيعي فمن الضروري    
حيا ان هذه المنطقة ذات حساسية كبيرة والقرية بحاجة لتوسعة المخطط الهيكلي لمواجهة 

مشهد طبيعي يحد من التوسع وتصنيفها ك ،السياسات االسرائيلية الهادفة للسيطرة على اقليم الغور
 .وسيكون التوسع العمراني في المنطقة الجنوبية الشرقية باتجاه كردلة .على االستيطانويشجع 
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 العقبة (8)

ذا ال يوجد االدارة المدنية ترفض تخطيط العقبة لهو  ،ال يوجد مخطط هيكلي معتمد للعقبة
اربتك هي المسموح لهم من قبل د معالمخطط الوالمساحة المقترحة حسب  ،مساحة معتمدة ونهائية

واصبح من صالحياته اعطاء يم استثنائيا وقد تم اعطاء رئيس المجلس لجنة تنظ ،الترخيص عليها
وهذه المساحة تكفي حاجة السكان لكن دونم  11تنظيميا الى العقبة وتحتاج  ،رخص للمواطنين

التوسع العمراني في المنطقة  وسيكون .مساحة اكبرروف السياسية يفرض اعطاء القرية الواقع والظ
حيا ان المنطقة الشمالية عبارة عن اراضي زراعية عالية  ،الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية

 .القيمة وفيها اراضي مشقوقة عبر االراضي السهلية

 :بالمالمح المشتركة التاليةوبناء على ما سبق فانه يمكن الخروج 

وتجنب االراضي الزراعية عالية  ،اضي غير الزراعيةتركيز النشاطات العمرانية في االر  .1
 القيمة

 .توجيه مناطق التوسع بحيا يراعى امكانية توفير البنية التحتية والطرق .2

 .اقتراح مناطق التوسع العمراني في المناطق ذات الكثافة السكانية المتدنية .3

 ،ة الطوبوغرافيةاالخذ بعين االعتبار مدى مالئمة االراضي المقترحة للتوسع من الناحي .4
 .بحيا يتم المحافظة على االراضي السهلية

اقتراح المباني المفردة التي تقع خارج المناطق المبنية كمباني زراعية للحد من االعتداء  .5
 .على المناطق الزراعية

واقتراح مراكز تخفيف الضغط الناتج عن تركيز التمدد العمراني بمحاذاة المناطق المبنية  .6
  .العمرانيجديدة للتوسع 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

  :يمكن الخروج بالنتائج التالية ،في ضوء التحليل الذي تم في الفصول السابقة  

 النتائج 2.1

 2116في العام % 114.7لقد ازدادات مساحة الكتلة العمرانية في محافظة طوباس بنسبة  .1
عما كانت عليه % 23.2بنسبة  2111، في حين ازدادات عام 1994عما كانت عليه عام 

 . 2116عام 

شكلت ( 251)ان الكتلة العمرانية على االراضي عالية القيمة الزراعية وعالية القيمة الزراعية  .2
من مساحة هذه %  1.45شكلت  2111، اما الكتلة العمرانية عام 2116عام % 1.88

من مساحة  1994عام % 2.2وقد شكلت  .االراضي الزراعية حسب المخطط الوطني المكاني
حسب % 5.7الى  2111وعام % 4.6الى  2116االراضي عالية القيمة وارتفعت عام 

 .الصور الجوية  وهذا يبين عدم وضوح المخطط الوطني المكاني

ال يوجد ضمن المخططات الهيكلية الجزئية تخطيط لألراضي الزراعية، اال ان المخططات  .3
امل، حيا ان مخطط هيكلي وادي الفارعة جعل نسبة الجديدة اخذت بعين االعتبار هذا الع

ومخطط عقابا في المنطقة . لهذه االراضي الزراعية في المنطقة الغربية والشمالية الغربية
 الشمالية والشمالية الغربية

من حجم الزيادة في مساحة الكتلة العمرانية في محافظة طوباس بين عامي % 63ان  .4
 .عية عالية القيمةهي على اراضي زرا( 1994-2111)

يوجد مساحات كبيرة من اراضي محافظة طوباس خارج حدود المخططات الهيكلية، حيا  .5
 .دونم 412111دونم من اصل  22537بلغت مساحة المخططات الهيكلية المصادق عليها 

قيام البلديات بانشاء البنية التحتية وشق الطرق في المناطق الزراعية يسهل على المواطنين  .6
 .حيا ان التمدد العمراني يتبع امتداد الطرق ،فيها البناء
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حيا تسمح  ،ال تقوم البلديات بتوجيه المواطنين للبناء في المناطق الجبلية داخل حدود التنظيم .7
وايضا حسب عامل ملكية  ،البلديات بالبناء على اراضي خصبة بناء على رغبة المواطنين

 .لمناطق التي يتوفر فيها بنية تحتيةويقوم المواطنين بشراء اراضي في ا ،االراضي

لعب العامل السياسي المتمثل في تقليص دور السلطة الوطنية الفلسطينية في محافظة طوباس  .8
 .الى اهمال المشاريع العمرانية في المحافظة

السكنية مساحة كبيرة من مساحة المنطقة المبنية لكافة التجمعات في محافظة  يةتشكل االبن .9
 طوباس 

اتجه نحو االتجاه الشمالي  1994سع العمراني بالنسبة للتجمعات الغربية بعد عام ان التو  .11
اما التوسع  ،والشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي باستثناء طمون باالتجاه الشمالي الغربي 

 .العمراني في بردلة وعين البيضا اتجه نحو االتجاه الشمالي الغربي والجنوبي الغربي

اتجه نحو االتجاه الشمالي  2116بالنسبة للتجمعات الغربية بعد عام ان التوسع العمراني  .11
اما التوسع العمراني .والشمالي الغربي باستثناء وادي الفارعة والعقبة باالتجاه الجنوبي الشرقي

في عين البيضا وبردلة اتجه نحو االتجاه الشمالي الشرقي وفي كردلة نحو االتجاه الجنوبي 
 .الغربي

عمرانية في محافظة طوباس شكلت اعلى نسبة على المناطق التي يتراوح ارتفاعها ان الكتلة ال .12
عام % 52و 2116عام % 51و  1994عام % 53وقد شكلت  ،متر  351 – 151بين 

 2116 ،1994واكثر من نصف مساحة الكتلة العمرانية في محافظة طوباس لالعوام  .2111
 (.9-1)تتواجد ضمن نطاق االنحدار  2111 ،

 

 لتوصياتا 1.1

 :بناء على نتائج الدراسة يمكن الخروج بالتوصيات التالية
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العمل على توعية المواطنين في محافظة طوباس على الحفاظ على االراضي عالية القيمة  .1
 .الزراعية واعتبار االبنية في تلك االراضي سكنات زراعية

، حيا يجب اعادة اتمن قبل البلدي المخططات الهيكلية المقترحة واعادة تقييمها مراجعة .2
دراسة المخططات الهيكلية المصادق عليها قبل المصادقة على المخطط الوطني المكاني، 

 .وذلك للحفاظ على استدامة االراضي عالية القيمة الزراعية

العمل على تفعيل نظام االفراز لألراضي من اجل تسهيل عملية التخطيط عند اعداد  .3
 المخططات الهيكلية

الحكم المحلي بمنح المجالس المحلية للقرى التي تقع في مناطق ج لجان تنظيم  ان تقوم وزارة .4
على ان تقوم هذه اللجان بمنح الرخص للمواطنين  لتثبيت ملكيتهم لهذه االراضي  ،استثنائية

 . وخاصة بعد حصول السلطة الوطنية الفلسطينية على صفة دولة مراقب في االمم المتحدة

لة عن دراسة اثر المخطط الوطني المكاني على التوسعات الهيكلية اللجان المسؤو  ان تاخذ .5
وانه يوجد سباق  ،اطق الفلسطينية حسب اتفاقية اوسلوالمقترحة بعين االعتبار تقسيمات المن

حيا ان العامل  .مصادرة االراضي وضمهابعمليات حيا يقوم االحتالل  على االرض
ع واعطاء رخص المباني في هذه االراضي السياسي اهم من الجانب الزراعي، فيجب تشجي

 .من اجل تثبيت ملكية السكان لها

للحفاظ على االراضي الزراعية  ،خارج حدود المخططات الهيكلية السماح بالتوسع االفقي .6
ولتخفيف الضغط الناتج عن تركيز التمدد العمراني  ،القيمة داخل حدود المخططات الهيكلية

بشق طرق ومد بنية تحتية في المناطق خارج  لطة الوطنيةالس وان تقوم.حول منطقة معينة
 .حدود المخططات الهيكلية

اعطاء التراخيص للبناء في االراضي الزراعية وخاصة عدم على العمل من قبل البلديات  .7
المناطق الشرقية من تجمعات تياسير عقابا طوباس طمون والحد من الفساد االداري التي 

 .هذه التراخيص تلعب دورا سلبيا في اعطاء
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العمل على ان يطبق المخطط الوطني المكاني على جميع المناطق المصنفة حسب اتفاقية  .8
  .اوسلو بما فيها التجمعات العمرانية

 العمل على استصالح االراضي الوعرة وذلك اليجاد بديال عن االراضي عالية القيمة  .9

  .الزراعية التي تشكل مصدر رزق ياكل منه الناس

لى ان يكون التخطيط لمساحات واسعة من اراضي المحافظة وان ال يكون التخطيط العمل ع .11
 .فقط داخل حدود التنظيم

استحداا تصنيف جديد للمخططات الهيكلية  بحيا يتم تصنيف االراضي الزارعية الخصبة  .11
 .على انها ارض عالية القيمة الزراعية داخل حدود المخطط الهيكلي

ياء سكنية على مناطق منخفضة القيمة الزراعية وان تقوم بمد المياه ان تقوم  البلدية بعمل اح .12
 الكهرباء وشق طرق في هذه المناطقو 
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 المصادر والمراجع

  المراجع العربية

مجلة  .التصنيف الجيوكيميائي لترب شمال الضفة الغربية .(2112-12-9)محمد  ،ابو صفط
 (.1) 17مجلد (. يةالعلوم الطبيع)جامعة النجاح لألبحاا 

 .49ص ،1973 .، عمان1، طجغرافية االردن: البحيري، صالح الدين

الدارالعلميةالدوليةودارالثقافةللنشر،(اسس ومفاهيم )التخطيط الحضري ،خلف،الدليمي

 .0،9009ط،عمان،والتوزيع

عمان الكبرى الزحف العمراني على االراضي الزراعية في مدينة (.2111-4-2)الظاهر، نعيم 
 .1، العدد 29، مجلة دراسات ، العلوم االنسانية واالجتماعية ، المجلد (2929-2994)

. مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين .جيولوجية فلسطين. عابد، عبد القادر وصايل الوشاحي
1999. 

ة،الوطنيجامعةالنجاح،معايير تصنيف وتخطيط الموارد الطبيعية والثقافية:علي،عبدالحميد

.9009،نابلس

دراسة في منهجية اعدادها من منظور "المخططات االقليمية والعمرانية ":غنيم، عثمان محمد
 .2112 ،1ط ،عة والنشر والتوزيعدار صفاء للطبا". التخطيط العمراني

فلسفتها وانواعها ومنهجية اعدادها وتطبيقاتها في مجال " معايير التخطيط  ،غنيم، عثمان محمد
 .2111 ،1ط .عمان –ر والتوزيع ، دار صفاء للنش"لتخطيط العمراني ا

مكتبةالمجتمع.دراسات في التخطيط العمراني والبيئي.عاطف،الخرابشةو،محمدعثمان،غنيم

.21ص،0،9000ط،العربيللنشروالتوزيع
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رية في ظل المخططات الهيكلية في المدن الفلسطينية وتهميش الزراعة الحض:فايز،فريجات

.10ص.9002،جامعةالقدس.غياب المخطط الهيكلي لمدينة اريحا

اثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام االرض : 2115، (اريج)معهد االبحاا التطبيقية 
 .والمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية

مطرية وتأثرها بالفقر في استخدامات االراضي في مناطق الزراعة ال. معهد االبحاا التطبيقية
 .2111. منطقة المنحدرات الشرقية في الضفة الغربية

 الرسائل الجامعية 

 – 2970)انماط االستغالل الزراعي في محافظة اريحا : لؤي محمود عبد الرحمن ،ابو ريدة
. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية(. رسالة ماجستير غير منشورة ) (. 1008
2118. 

واقع وامكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة : ، غالب محمود حسينالسالم
. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية(. رسالة ماجستير غير منشورة . ) طوباس
2118 . 

دراسة غطاءات االراضي في منطقة نابلس بأستخدام تقنية االستشعار عن : شولي، منار محمد
 2118. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح. (ستيررسالة ماج). بعد

. اتجاهات التطور العمراني في مدينة طوباس دراسة في مورفولوجية المدينة: صالح، اياد جميل
 .2119. فلسطين. نابلس. ح الوطنيةجامعة النجا(. رسالة ماجستير غير منشورة )

ها على التخطيط العمراني استراتيجية تنمية مدينة طوباس وانعكاس: عودة، مها مجاهد يوسف
 .2111. فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية(. رسالة ماجستير غير منشورة . )للمدينة
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دراسة الزحف العمراني واثره على البيئة واالراضي الزراعية في مدينتي : كتانة، محمد تيسير احمد
رسالة ). االستشعار عن بعدبأستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و ( رام اهلل والبيرة) 

 . 2119. فلسطين. رام اهلل. جامعة بيرزيت(. ماجستير غير منشورة 

التوجهات التخطيطية والعمرانية في مخيمات الالجئين في الضفة : مهداوي، عبد المنعم محسن
جامعة النجاح (. رسالة ماجستير غير منشورة ). الغربية حالة دراسية لمخيم الفارعة

 .2114. فلسطين. ابلسن. الوطنية

رسالة )، انماط استخدام االرض في مدينة طوباس دراسة في التركيب الداخلي: يوسف، ناصر
 .2111.فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية(. ماجستير غير منشورة 

 والتقارير النشرات

 .2112دراسة المخطط الهيكلي لتياسير، ارابيسك، 

 .2112 ،للثغرة ، دراسة المخطط الهيكليارابيسك

 .2112 ،دراسة المخطط الهيكلي لطمون ،بلدية طمون

 . 2119 ،بيانات غير منشورةبلدية طوباس، 

 .2111،بيانات غير منشورةبلدية طوباس، 

 .2112، ، بيانات غير منشورةبلدية عقابا

 .2111، (التقرير التشخيصي)الخطة التنموية االستراتيجية لبلدة عقابا  ،بلدية عقابا

  2113 ،ورشة عمل مخطط هيكلي عقابا ،دية عقابابل

 -رام اهلل . 2999احصاءات البيئة في فلسطين . 2111الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين
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 ،(1001،1022)إحصاءات رخص األبنية .  2112الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين –رام اهلل . بيانات  منشورة

،االسقاطات السكانية في االراضي الفلسطينية.9006يلألحصاءالفلسطيني،الجهازالمركز

).بياناتغيرمنشورة.)فلسطين–راماهلل.9001تقديراتمنقحة

محافظة  –،النتائج النهائية 1020-التعداد الزراعي. 2112،الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني
 .فلسطين –رام اهلل  .طوباس

جدول استعماالت االراضي في االراضي . 2117ألحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي ل
 . فلسطين –رام اهلل . 1001الفلسطينية 

: منطقة طوباس – دليل التجمعات السكانية. 2000الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني ، 
 .فلسطين –رام اهلل . المجلد الثاني

 .(1)فظة طوباس االحصائي السنويكتاب محا .2111الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني، 

(. 3)كتاب محافظة طوباس االحصائي السنوي . 2111الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين –رام اهلل 

تفاوت . مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد. 2119الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني، 
رام اهلل . 2117 – 1997افظات الفلسطينية نمو المؤشرات االقتصادية واالجتماعية بين المح

 . فلسطين -

السكان، )  – ملخص –النتائج النهائية للتعداد . 2118الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين –رام اهلل . محافظة طوباس –( المباني، المساكن، المنشآت

 .2111، السجالت الرسمية ، االرصاد الجويةدائرة 

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،سلطة االراضي
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 2112 ،تقرير الدراسات لقرية وادي الفارعة ،شركة معالم

 .2111، مشروع تخطيط هيكلي لقرية رأس الفارعةالشركة الهندسية والمعمارية للتنمية والتطوير، 

 .2112، (1029 -1009)الخطة االستراتيجية لقرية تياسير   ،مجلس قروي تياسير

 2112 ،انات غير منشورةبي ،مجلس قروي تياسير

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مجلس قروي راس الفارعة

 2112 ،بيانات غير منشورة ،مجلس قروي العقبة

 .2119 ،دراسة المخطط الهيكلي ،مجلس قروي العقبة

 . 2111 ،تقرير عن الوضع المائي في طوباس واالغوار الشمالية ،محافظة طوباس

 .2112،غير منشورة بيانات ،ديرية الحكم المحليم

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،مديرية زراعة طوباس

. المركز الجغرافي الفلسطيني، وزارة الحكم المحلي واللجنة الوطنية واالسالمية للدفاع عن االراضي
  .1999 .طوباس بين عراقة الماضي وامال المستقبل

بيعية والمعالم التاريخية المخطط الوطني لحماية الموارد الط ،ورشة عمل محافظة طوباس
 .2112-12-17 ،(1022المسودة الثانية،)

 .2112 ،بيانات غير منشورة ،وزارة التخطيط

 .2111لعام ( 5)نظام االبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم ،وزارة الحكم المحلي

المسودة ) ينالمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية في فلسط ،وزارة الزراعة
 .2111،رام اهلل ،(االولى
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 .سجالت خاصة ،مكتب مدير مخيم الفارعة ،وكالة الغوا

 المقابالت الشخصية 

 .2112 ،مقابلة شخصية ،مهندس  –محمد بشارات ،بلدية طمون

 .2113-2-13،مقابلة شخصية  ،مهندسة –مها عودة  ،بلدية طوباس

 .2112 ،يةمقابلة شخص ،مهندسة - مها عودة ،بلدية طوباس

 .2112 ،مقابلة شخصية ،مهندس بناء ،مجلس قروي العقبة

 .2112 ،مقابلة شخصية ،مدير مخيم الفارعة

 .2112 ،،مقابلة شخصيةمراقب ابنية  –ابو حمزة ،مديرية الحكم المحلي

 .2113،مقابلة شخصية ،مهندسة –ام زيد  ،مديرية الحكم المحلي

 .2113-2-28 ،مقابلة شخصية ،يم والبناءرئيس لجنة التنظ ،مديرية الحكم المحلي

 .2113-1-11 ،مقابلة شخصية ،مدير دائرة المساحة –جهاد ربايعة  ،وزارة الحكم المحلي

 .2113 ،، مقابلة شخصيةGISمسؤول قسم  –يعقوب الكيالني  ،وزارة الزراعة

 االنترنت ومقاالتالمراجع األجنبية 

Applied Research Institute – Jerusalem (1996) Environmental profile for 

the WestBank – nables District.Vol.5 

Atlas of israiel، 1985 

www. Google earth.com 
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Abstract 

Tubas district is one of the strategic  areas in the West Bank,but 

suffered  from the absence of comprehensive plans  and instead have been 

prepared in partial projects,dealing with specific location inside district and 

the acompaining urban growth is not directed. The phenomenon of 

construction in agriculture lands increased, in spite of a law that prevents 

citizens from build in agricultural lands. 

National plan prevent the application of the low in high –value 

agricultural land , and prevent the expansion of structural drawings on area c. 

This study discussed the directions of urban expansion in Tubas 

District after entering the Palestinian National Authorit between ( 1994-

2111) and its impacts on agricultural lands.It  followed the structural 

expansion of the cities all over the different periods and discussed the most 

important elements that influenced on expansion. 

The descriptive and historic analytical method depending on aerial 

photographs and structural designs of Tubas District. For the spatial  and 

temporal advancement of urbanization in the study area, chronological 

sequence of available aerial photos were used and utilizing GIS.  



c 

In addition   interviews with private personnel , and to a less extent, the 

quantitative aspects of the current urbanization process to explain the 

factors influencing the expansion at the expense of agricultural land. 

The study also , discussed the important elements that affected the 

urban space regarding the distribution of  buildings , and the constructional 

density. 

The study found that the Israeli occupation had and still has the role 

in restricting urban expansion of localities in area c. There are no planning 

of agricultural land in the partial structural drawings. 

The study recommended that the municipalities in Tubas district  

should work on master plans and re-evaluated, and taking into 

consideration the preservation of agricultural lands, And making residential 

areas on low-value agricultural land, And introduce a new classification 

charts. 




