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 الملخص :

الكبير الذي التوسع العمراني مشكلة عقب و بالتحديد  رتتناول هذه الدراسة موضوع التحوالت الحضرية في كف

دحيث تم دراسة اهم االسباب المختلفة التي ادت الى هذا ,  1993اي ما بعد عام ونة االخيرة دحدث في اآل

التوسع في كفرعقب وذلك باستخدام االدوات المختلفة  سة االثار المختلفة المترتبة على هذاالتوسع , ثم درا

المقابالت و المصادر  باالضافة الى ,  Arc map10.4اهمها االستبانة و الصور الجوية و برنامج 

لتعرف على نمط التوسع العمراني الحاصل في كفرعقب , واخيرا من اجل محاولة وضع المكتبية , من ثم ا

 .لولة دون خروجهم من القدسدحلول بديلة لسكان القدس للحي

وصفي و المنهج التاريخي و المنهج في هذه الدراسة تم االعتماد على  مناهج مختلفة اهمها المنهج ال

  التحليلي .

ديد من النتائج اهمها ان اكثر سبب ادى الى التوسع العمراني هو العامل وقد توصلت الدراسة الى الع

السياسي المتمثل بسياسات االدحتالل التي تعمل على تضييق السكن والحياة داخل القدس مما يدفع السكان 

لقدس . ا قانون للبناء فيها و تتوفر فيها المساكن االقل كلفة منها من  الى الهجرة الى كفرعقب التي ال يوجد

وكثيفة المساكن ايضا ترتب على هذا التوسع العمراني تحول المنطقة من قرية الى مدينة ابراج سكنية عمالقة 

واظهر تحليل االستبانة بأن السكان يتجهون للسكن في  فيها الخدمات و االمن والتخطيط . و السكان وينقص

تكاليف هذه المساكن , اضافة الى رغبة كفرعقب لتوفر المساكن الرخيصة نسبيًا ولقدرتهم على تحمل 

المبحوثين في السكن في منطقة تعتبر تابعة للقدس وذلك للحفاظ على هوياتهم المقدسية . اال ان االكتظاظ 

الحاصل في كفرعقب ادى لظهور افرازات بيئية و اجتماعية اهمها تلوث الهواء و المياه و النفايات الصلبة , 

 .اعية المنتشرة بين السكان و السرقات اضافة الى المشاكل االجتم
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في ان منطقة كفرعقب يجب ان تخضع لسلطة و قانون ينظم كافة منادحي الحياة فيها  وتتمثل اهم التوصيات

ايضا توعية سكان كفرعقب بالمخطط الصهيوني الذي تعتبر منطقة كفرعقب  وكذلك وبالتحديد عملية البناء .

 جزء منه لوقف البناء و وقف هجرة السكان من القدس الى كفرعقب .

Abstract: 

This research studies the urban transformation in Kufur Aqab under the huge 

urban sprawl since 1993 . The research studied main causes of this urban sprawl 

along with its effects on Kufur Aqab utilizing different tools such as questionnaire 

and aerial photos, Arc map10.4, interviews, books. Using different methodological 

approaches such as the historical, the descriptive, the analytical, and the 

quantitative methodology. 

This research also aimed to understand the urban sprawl pattern in Kufur Aqab, 

and finaly tryied to put alternative solutions for the Palestinian who lives in 

Jerusalem in order not to leave it. 

The study found that the main cause of urban sprawl in kufur aqab is the political 

one, including that the Israeli occupation policies that tend to press on the 

Palestinians inside Jerusalem so as to force them to leave Jerusalem and reside 

in Kufur Aqab where the houses are available at lower costs with no minimum 

restrictive laws on building. In addition, this urban sprawl changes kufur aqab 
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from a small village to a high rise residential towers city, a city with a high 

population density with no planning, security, safety and insufficient services. 

Analysis of the questionneir reveald that people tend to live in Kufur Aqab due to 

availability of  comparatively , low coast of postments , the desire of the 

inhabitants lo live in a nearby area to Jerusalem so that they can keep their 

Jerusalem ID cards . Due to their intensive movement to Kufue Aqab, 

environmental, and social problems appeared such as: air water and solid waste 

related pollution, in addition to different social problems as well as thefts in the 

area.  

The study recommends imposing of planning law and power in Kufur aqab to 

organize the different aspects of the resident's life, specially the construction 

process activities. Also the study recommends increasing the people awareness 

about the Israel planning to evacuate Jerusalem so they stop leaving Jerusalem. 
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 1.1.مقدمة :

العالم في تطور و تغير مستمر , وينجم عن هذا التطور دحدوث الكثير من الظواهر اإليجابية و السلبية , ان 

وما يرتبط بها ,Urbanizationظاهرة النمو الحضري التي تعتبر منتشرة في كل ارجاء العالم "ومن الظواهر 

مخطط لها او الغير  ة تلكالمصادحبة للنمو السكاني خاص, هذه التحوالت الحضرية ة من تحوالت دحضري

و التقييد على السكان لتحديد مكان اقامتهم , إضافة الى األسباب المختلفة التي االتي تتم من خالل االجبار 

وافرازات مختلفة قد  باسبابقد تؤدي الى النمو السكاني غير المخطط له و غير المنظم , كل هذا يرتبط 

الجديدة تكون اقتصادية او اجتماعية او سياسية او عرقية , التي بدورها تنعكس على التجمعات السكانية 

بخصائصها المختلفة من النوادحي المادية الظاهرية )مواد البناء , طريقة و مخططات البناء ,...الخ ( او من 

موضوع  ان دراسة , الدين , العالقات االجتماعية , .. الخ ( . النوادحي الغير مادية )تلك المرتبطة بالثقافة

التي  و التغيرات لتعرف على ابرز التحوالتا يتضمن ( (Urban Transformationsالتحوالت الحضرية 

 اضافة الى تحديد دور العوامل المختلفة  ( (Urban Sprawl صا مشكلة التوسع العمراني وخصو   تدحدث

 التوسع العمرانياهم العوامل التي أدت الى دحدوث مشكلة   تحديددراسة و دحيث سيتم  في تفاقم هذه المشكلة 

بالضرورة . ان دراسة مشكلة التحوالت الحضرية يتضمن اجتماعية او اقتصادية او سواء عوامل سياسية 

 وسوء(Over Urbanization) رانيمثل التكدس العمالسلبية الناجمة عن هذه المشكلة اهم االفرازات دراسة 

  انتشار الجرائم و الفوضى .و , تلوث بيئيال وتخطيط , نقص الخدمات ,ال

 مشكلة الدراسة :2.1.

األخيرة بالتزامن مع زيادة اعداد السكان فيها أي خالل  باآلونة اكثيف اعمراني اشهدت بلدة كفرعقب تطور 

مخطط لها , دحيث أصبحت البلدة منطقة  او م تكن منظمة الخمسة عشرة سنة الماضية , وهذه الزيادة ل
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, استقطاب و جذب لحملة الهوية الزرقاء القادمين من القدس وذلك لعدة أسباب أهمها البناء بدون ترخيص 

ودفع ضرائب اقل لبلدية القدس وغيرها من األسباب , وبالتالي ترتب على ذلك دحدوث مشكلة التوسع 

وهذا نجم عنه الكثير من االفرازات السلبية مثل مشاكل اجتماعية  ,مخطط الوغير  العمراني الكثيف

, مشاكل قانونية مثل  ين ياسية كتفريغ القدس من الفلسطينيكالمخدرات , مشاكل بيئية كالتلوث , مشاكل س

يرها العمودي لالبراج السكنية, وغو البناء الغير منظم اكل تخطيطية مثل البناء البناء بدون ترخيص , ومش

لتحديد جذور و اسباب هذه المشاكل في محاولة كل هذه األمور مما يحتم علينا دراسة الكثير من المشاكل . 

ومن  لصناع القرار و الجهات المسؤولة . مقتردحاتافرازاتها من خالل وضع  من  او التقليل و محاولة وقفها 

هنا تكمن اهمية موضوع الدراسة والذي يعتبر ضمن الجغرافيا السياسية , دحيث اظهرت الدراسة كيف اثر 

االدحتالل على عملية تحرك السكان وخصوصا المقدسيين و تحديد اماكن استقرارهم و اماكن البناء , 

 .  باالضافة ان فلسطين تعتبر الدولة الودحيدة التي الزالت واقعة تحت االدحتالل

 أسئلة الدراسة :3.1.

 1993بلدة كفرعقب منذ العام  التوسع العمراني  االليات التي من خاللها بدأسباب و األما هي اهم  - 1

 ؟الى اليوم 

 كيف ادت سياسات االدحتالل الصهيوني الى دحدوث التوسع العمراني في بلدة كفرعقب؟ - 2

 المترتبة على التوسع العمراني في كفرعقب؟ما هي اهم االفرازات )االثار( المختلفة  - 3
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 فرضيات الدراسة :4.1.

 الغير منظمث مشكلة التوسع العمراني اثرت سياسات االدحتالل الصهيوني بشكل مباشر على دحدو  - 1

 في بلدة كفرعقب .

 العمراني في بلدة كفرعقب .وسع الفلسطيني في داخل القدس بالتيرتبط العامل الديموغرافي  - 2

 العمراني . وسعالتهناك عالقة ما بين األدحوال البيئية و االجتماعية في بلدة كفرعقب و  - 3

 اهداف الدراسة :5.1.

اقية أوسلو( في )دخول السلطة الفلسطينية وتوقيع اتف1993العمراني منذ العام  وسع دراسة الت -

 .اليومكفرعقب الى 

 العمراني. وسعالمؤدية لهذا الت  دراسة اهم العوامل -

 العمراني. وسعات )االثار( المختلفة لهذا التتحديد االفراز  -

 الحاصل في منطقة كفرعقب.انماط التوسع العمراني وانواعه  و تحديد دراسة -

الى منطقة كفرعقب  وضع نموذج مقترح للمؤسسات المسؤولة للحيلولة دون خروج السكان من القدس -

 كبديل عن القدس .

االستقرار في هذه المنطقة عن  للحيلولة دون سكان كفرعقب )دحاملي هوية القدس( ل تقديم اقترادحات -

 للعودة الى القدس . طريق زيادة وعيهم وكذلك تحفيز المؤسسات المختلفة على مساعدتهم
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 منهجية و أدوات الدراسة :6.1.

على  منطقة الدراسة وخصائصها الطبيعية و  : المتمثل بأسلوب دراسة الحالة للتعرف المنهج الوصفي

االثار البيئية و االقتصادية و  وتحديد و وصف )اعداد السكان و تطور العمران(  مثل البشرية 

 العمراني . توسع جتماعية الناجمة عن مشكلة الاال

ى تاريخ : المتمثل بالوثائق  و الكتب و المنشورات عن منطقة الدراسة للتعرف عل المنهج التاريخي

 منطقة الدراسة , و خصوصا تطور العمران  واعداد السكان فيها لسنوات متتابعة .

 وسعلرصد استخدامات األراضي و الت صور جوية تحليل : ) الكمي و الكيفي (  التحليلي المنهج 

. أيضا في هذا المنهج سيتم عمل استبانات للتعرف على  لمنطقة الدراسة  العمراني لسنوات مختلفة

أصول سكان بلدة كفرعقب و ما هي األسباب التي دفعتهم لالنتقال من القدس و السكن في كفرعقب , 

والعينة التي تم العمراني ,  وسععقب قبل و بعد دحدوث مشكلة الت وما هو رايهم بالسكن في كفر

استبانة على عينة الدراسة , هذا العدد تم  112وتم توزيع  ,لمتددحرجة استخدامها هي العينة العشوائية ا

التوصل اليه من معادلة ادحصائية تعتمد على االنحراف المعياري و اعمار السكان في كفرعقب , وهنا 

االدحصاء  يع العمري لسكان كفرعقب نظرا النانوه انه كان هناك صعوبة في الحصول على التوز 

ت االعمار من دراسة قام بنشرها معهد اريج بالتعاون مع خذ معداللذا تم اكفرعقب , الفلسطيني ال يشمل 

دحيث تحتوي الدراسة على معلومات تم التوصل اليها من استبانات تم  2015عام  وزراة الحكم المحلي

 Close-ended)استخدام أسئلة محددة اإلجابات في وتم  توزيعها على عينة عشوائية في كفرعقب .  

Questions )  اصول سكان كفرعقب , وما هي االسباب السياسية و االجتماعية و للتعرف على

االقتصادية التي دفعتهم للخروج من القدس و السكن في كفرعقب , ايضا هدفت االستبانة للتعرف على 
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ادية و و االثار االقتصالنتائج راي السكان بالسكن في كفرعقب و مدى وعيهم بما يحدث في كفرعقب و 

االجتماعية و السياسية و البيئية المترتبة على التمدد العمراني . أخيرا سيتم تحليل خرائط هيكلية للمنطقة 

و لطرح دحلول  لالستخدامات المختلفة خصوصا العمرانية , قديما و دحديثا للتعرف على مدى مالئمتها 

 العمراني . وسعالتخطيط للتقليل من سلبيات التلمحاولة 

والمتمثل في تحليل الجوانب البشرية الحضرية و الجوانب الطبيعية قديما  و دحديثا في المقارن :  المنهج

كفرعقب من خالل المقارنة بين سنوات مختلفة لكفرعقب لفهم التغيرات و التحوالت الحضرية المختلفة 

 من دحيث االسباب و االفرازات .التي دحدثت فيها 

المتمثل في استقراء المستقبل في منطقة الدراسة   و وضع بعض التوصيات التي  المنهج االستقرائي :

 قد تساعد مستقباًل في التخفيف او دحل مشكلة التوسع العمراني الكثيف و الغير منظم .

 أدوات الدراسة :7.1.

والذي سيستخدم في معالجة  (ArcMap 10.3()Esri2013برنامج نظم المعلومات الجغرافية ) - 1

والتغير في  للتعرف على التغير في مسادحة المناطق المبنية , المختلفة الحيزية الصور الجوية و البيانات 

 ذلك .لسنوات مختلفة لمنطقة الدراسة ثم انتاج خرائط توضح استخدامات األراضي 

ا ميدانيا للتعرف على اهم وذلك لتحليل إجابات االستبانات التي سيتم جمعه SPSSبرنامج  - 2

األسباب التي دفعت السكان للهجرة من القدس الى كفرعقب , أيضا استخدام أدوات البرنامج للتعرف على 

العالقات بين العوامل المختلفة , مثل العالقة ما بين سياسات االدحتالل وهجرة السكان ,باستخدام أداة 

(CROSSTABS)  و كذلكChi-square  وdependent sample T-test 
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 في الميدان  من قبل البادحثة . التصوير الفوتوغرافي - 3

مع بعض الجهات المسؤولة والوزارات والمؤسسات والبلديات والهيئات المعنية بما يتناسب  مقابالت - 4

دحيث وموضوع الدراسة، وذلك لتكوين صورة اشمل عن موضوع التحضر واهم االفرازات الناجمة عنه , 

للحصول على المعلومات االساسية دحسب الحاجة  البلديةب وبعض أعضاء كفرعق بلدية  رئيس تم مقابلة

دحول منطقة كفرعقب مثل السكان وتوزيع االدحياء المختلفة في كفرعقب و ايضا معلومات دحول طبيعة 

الخدمات التي تقدمها البلدية و اخيرا ما هي المشاكل التي تواجهها بلدية و سكان كفرعقب . كما تم 

دور في عمل  دس ( من اجل معرفة اذا كان للوزارة )ضوادحي القوزارة الحكم المحلي مقابلة مهندسين في 

مخططات هيكلية في كفرعقب و هل تقوم بالرقابة على عملية البناء و التخطيط في كفرعقب . ايضا 

القيام بمقابلة مع اشخاص مختصون في الشؤون االجتماعية في مؤسسات اجتماعية موجودة في كفر 

واهم المشاكل االجتماعية المنتشرة في كفرعقب و ربط ذلك عقب للتعرف على واقع الحياة االجتماعية 

 بمشكلة التوسع العمراني الكثيف . 

 لرصد التغير في مسادحة المناطق المبنية . صور جوية و خرائط قديمة و حديثة - 5

 علمية وكتب ودوريات و مقاالت وتقارير تتعلق بموضوع التحضر . بأبحاثمتمثلة  مصادر مكتبية – 6

 حدود منطقة الدراسة :8.1.

دحيث تم اختيار منطقة  : تتمثل منطقة الدراسة في بلدة كفرعقب والتي تقع شمال القدس ,الحدود المكانية 

كفرعقب لدراستها لعدة اسباب اهمها موقع المنطقة دحيث انها تقع في منطقة متوسطة )تعتبر المنطقة التي 

نها الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظات الجنوبية )بيت تربط القدس جنوبا مع رام هللا شماال ( و يمر م
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لحم و الخليل ( مع المحافظات الشمالية )رام هللا نابلس وغيرها ( , سبب اخر وهو واقع المنطقة الجيوسياسي 

اي انها تخضع في كل النوادحي اداريا وامنيا  لبلدية  J1المعقد و الحساس دحيث انها تصنف اداريا منطقة 

القدس , لكن في الواقع كفرعقب تقع خارج دحدود بلدية القدس )خارج جدار الفصل العنصري ( و يسكنها 

 قاء و الهوية الخضراء .هوية الزر سكان من دحملة ال

 ( : موقع و دحدود منطقة الدراسة 1شكل )

 

 بتصرف البادحثة . 2017المصدر : وزراة الحكم المحلي 

الحدود الزمانية : تتمثل بدراسة التحوالت الحضرية التي دحدثت في بلدة كفرعقب وخصوصا التوسع العمراني 

 ( . 2015 -1991منذ عام )
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 الفصل الثاني :

 

 الدراسات السابقة

 

 طار النظري اإل
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 الدراسات السابقة :1.2.

جمة التحوالت الحضرية سواء من دحيث أسبابها او االثار النا هناك الكثير من الدراسات التي تناولت موضوع

وهنا تم تقسيم الدراسات الى مجموعتين , االولى دراسات تتحدث عن تأثير سياسات االدحتالل عنها , 

الصهيوني على عملية التحضر في فلسطين عامة و القدس خاصة . اما المجموعة الثانية تتحدث عن 

جتماعية و السياسية و الُسكانية المؤثرة على عملية التحضر على المستوى المحلي العوامل االقتصادية و اال

( بعنوان : تأثيرات  2006دراسة )عبده من الدراسات التي تناولت مدينة القدس و االقليمي و العالمي . 

اهداف  دحيث بينت هذه الدراسة تغيرات االحتالل في الفضاءات العمرانية في القدس على سكان المدينة ,

سياسات التخطيط التي يتبعها مخططو بلدية االدحتالل خالل تخطيط الفراغات العمرانية لمدينة القدس , وذلك 

عن طريق فهم االثار الناتجة عن التغيرات العمرانية و االجتماعية و االقتصادية على سكان البلدة القديمة و 

وصول الى للعلى قدرة سكان الضوادحي  اقيود محيطها و ضوادحيها الناتجة عن هذه السياسات التي فرضت

عن طريق فرض تحديدات على مواقف السيارات , وفي المقابل خلق مناخ مناسب يمكن سكان  البلدة القديمة

الضوادحي من االنفصال عن مركزهم ,  واهم النتائج التي توصلت اليها ان سياسات المخططين في بلدية 

ريق وضع االدحتالل تهدف الى تشتيت البلدة القديمة ومحيطها بتقليل دحركة المشاة والمواصالت فيها عن ط

الصعوبات والعراقيل ، وبناء الجدار والذي دحد بشكل كبير من قدرة ورغبة سكان الضوادحي بالوصول للبلدة 

القديمة ومحيطها , و إعاقة نمو وزيادة السكان الفلسطينيين فيها وإجبارهم على بناء منازلهم في أماكن أخرى 

و ان هناك عدم وعي وإدراك للمواطنين بهذه  و تحقيق زيادة سريعة لسكان البلدة القديمة من اليهود ,

السياسات التي تخفى عليهم ، وتصرف المواطنين دحسب ما يحقق مصالح الفرد بدون إدراك المخاطر التي 

تختفي وراء ذلك , و غياب سلطة تعمل على خدمة القدس والبلدة القديمة وتحيطها برعايتها . عالقة هذه 
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ر سياسات االدحتالل الصهيوني على دحياة المقدسيين والتي تتمثل بتخطيط الدراسة بدراستي انها بحثت تأثي

الطرق و المواقف بطريقة تقيد دحركة و امتداد مساكن الفلسطينيين وهو جانب مهم واساسي سيتم بحثه في 

دراستي  , ونقاط قوة هذه الدراسة هي عرض المشكلة بطريقة واضحة و مفصلة ) التخطيط و انواعه و 

امثلة عليه( و استخدام التقنيات الحديثة في شرح و تفسير الظاهرة و المشكلة , لكن الدراسة  ركزت اشكاله و 

على تأثير االدحتالل فقط على تخطيط الطرق و الشوارع , أي انها لم تتحدث عن تأثير قوانين  االدحتالل 

نة القدس الى ضوادحيها , لكن العنصرية على مساكن و السكان الفلسطينيين والتي تدفعهم الى الهجرة من مدي

في دراستي هذه سيتم توضيح تأثير االدحتالل الصهيوني على مختلف جوانب دحياة الفلسطينيين و كيف وضع 

دراسة أخرى .  قيود عليهم , وكيف اثرت مخططات االدحتالل الصهيوني على االستيالء على اراضي القدس

( بعنوان : نظرة على اثر المستوطنات  2007دراسة )حامدة ايضا وهي  ركزت على مدينة القدس

, تناولت هذه الدراسة اثر  االسرائيلية على التوسع العمراني المستقبلي  لمدينة القدس و قرى المحافظة

التجمعات االستيطانية  في محافظة القدس و توسعها المستقبلي على ادحتياطي االرض الالزم لتوسع االدحياء 

يم النقص المتوقع  باستخدام دحسابات رياضية , كما تتناول اثر هذه التجمعات و البلدات الفلسطينية  و تقي

على المساكن و السكان الفلسطينيين . اهم النتائج التي توصلت اليها ان هناك تهجير منهجي و مدروس 

 للسكان العرب داخل دحدود البلدية تقوم به سياسة االدحتالل الصهيوني لتفريغ االرض من السكان العرب و

ادحالل الصهاينة مكانهم , عدا عن المضايقات  في السكن ضمن ظروف تخالف كل المعايير , بالمقابل 

وضع تسهيالت للصهاينة  , كما يمنع العرب من استخدام المسادحات الخضراء والتي تصبح مناطق للبناء 

ستيطانية على مختلف الصهيوني بنفس الوقت . ما تميزت به هذه الدراسة انها تناولت تأثير التجمعات اال

نوادحي الحياة )مساكن , طرق , اراضي , تخطيط ( و استخدام اسلوب المقارنة التاريخي بين ماضي و 



27 
 

دحاضر مدينة القدس لتوضيح التغيرات التي دحدثت فيها ,  و استخدام تقنيات دحديثة في توضيح المشكلة مثل 

المشكلة رقميا . اوضحت مستقبل مدينة القدس الصور الجوية , عدا عن استخدام معادالت رياضية لتوضيح 

من دحيث المسادحة المتبقية للبناء و من دحيث تقديرات عدد السكان في القدس في السنوات القادمة . عالقة 

هذه الدراسة بموضوع دراستي انها توضح تأثير التجمعات االستيطانية على المشهد العمراني للقدس من دحيث 

ة االدحتالل والقيود على البناء والسياسات التي تدفع السكان الى الهجرة الى خارج القوانين التي تضعها بلدي

دراسة مشابهة أخرى  القدس والسكن في ضوادحيها وقيامهم بالبناء العشوائي الغير منظم في هذه الضوادحي .

الحتالل ( بعنوان : اثر المعوقات الحيزية ل 2015دراسة  )مناصرة وهي لكنها تناولت الضفة الغربية 

االسرائيلي على استعماالت االراضي وامتداد المناطق المبنية لبعض التجمعات الفلسطينية في الضفة 

, دحيث تناولت هذه الدراسة المعوقات الحيزية لالدحتالل االسرائيلي على استعمال االراضي في بعض  الغربية

من دحيث  2017الى  1997عوقات منذ التجمعات السكانية في الضفة الغربية ,  من خالل مقارنة هذه الم

اتجاه االمتداد ومسادحته و اثره على التجمعات الفلسطينية , واهم النتائج التي توصلت اليها هي زيادة مسادحة 

المناطق المبنية الفلسطينية و االسرائيلية وتراجع االراضي الزراعية والرعوية داخل الحدود االدارية للتجمعات 

الغربية دحيث ان  اغلب التجمعات الحضرية الفلسطينية موجودة في التصنيفات الفلسطينية في الضفة 

دحيث بينما التصنيفات الريفية يتواجد اغلبها في التصنيف )ب ( و )ج( , , الجيوسياسية )أ( و )ب( و )ج( 

اطق يعد التصنيف الجيوسياسي )ج( اكثر التصنيفات مسادحة مقارنة بالتصنيفات االخرى و تزداد مسادحة المن

المبنية االسرائيلية في المناطق المصنفة )ج( . تميزت هذه الدراسة ان البادحث تناول و درس مناطق مختلفة 

من الضفة الغربية و لم يركز على منطقة وادحدة كما انه استخدم التقنيات الحديثة المختلفة لتوضيح مشكلة 

المقارنة بالسنوات قديما و دحديثا لتوضيح البحث )ادحصاءات ,خرائط , بيانات  ( , عدا عن استخدام اسلوب 
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التغيرات التي دحدثت على منطقة الدراسة من دحيث تمدد المناطق الفلسطينية و المستوطنات االسرائيلية ,اال 

ان الدراسة لم تعطي  صورة مستقبلية لمنطقة الدراسة , ترتبط  هذه الدراسة بدراستي في كونها  تتحدث عن 

أثير االدحتالل على التوسع العمراني و دوره في دحدوث هذه المشكلة , كما انها عامل أساسي ومهم و هو ت

تناولت منطقة فلسطينية مصنفة سياسيا)ج( وانا ايضا سأتناول منطقة فلسطينية مصنفة سياسيا )ج(. ستتميز 

دراستي عن هذه الدراسة بتجنب نقاط الضعف أي من خالل اعطاء صورة مستقبلية عن مستقبل منطقة 

مكتب األمم المتحدة  لتنسيق الشؤون االنسانية    دراسة. دراسة اذا استمرت مشكلة التوسع العمراني فيهاال

( بعنوان التهجير و انعدام االمن في 2011في االراضي الفلسطينية المحتلة)اوتشا( : )تقرير خاص 

تجمع  13فلسطينيين في , دحيث تحدث هذا التقرير عن معاناة السكان ال المنطقة )ج(في الضفة الغربية

موزعين في الضفة الغربية  في منطقة)ج(, دحيث يضطر سكان هذه المنطقة الى الهجرة الى مناطق اخرى 

بسبب ما يعانونه من تضييق في المعيشة وصعوبة في التنقل , وكذلك  بسبب الممارسات االستيطانية 

لتي توصل اليها ان هناك انماط واضحة من الصهيونية  التي تقيد عملية بناء المساكن , واهم النتائج ا

التهجير تحدث في منطقة الدراسة دحيث يجبر السكان الى الردحيل لتلبية ادحتياجاتهم االساسية , و ايضا 

السياسات و الممارسات الصهيونية ومضايقات المستوطنين لهم   , التي تقوض الظروف المعيشية للسكان و 

م االمن و االستقرار في منطقة الدراسة مما ادى الى الهجرة . عالقة هذا تجبرهم على الهجرة ,عدا عن انعدا

التقرير بدراستي انه يركز على المناطق المصنفة )ج(من دحيث االوضاع االمنية و المعيشية و اثر االدحتالل 

رير الصهيوني على مختلف جوانب الحياة و هو جزء مما سيتم دراسته  في المنطقة مصنفة)ج(.تميز هذا التق

انه شمل  اكثر من تجمع موزعة  على كل محافظات الضفة الغربية  وبذلك اعطى صورة واضحة عن 

اوضاع هذه التجمعات , كما انه استخدم اسلوب جمع البيانات الميداني من خالل االستبانات و الصور و 
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اعطى توصيات و  بانهالمشاهدات من قبل البادحث ,  وهذا يعطي دقة و موضوعية في البحث ,ايضا تميز 

لم يتناول جانب النمو العمراني في  هذا التقرير ن ن قبل الجهات المسؤولة .لكا متبنيهدحلول واقعية  يمكن 

تناوله في دراستي , وسيتم وضع  صورة شاملة و تفصيلية عن التوسع العمراني  ممنطقة الدراسة , دحيث سيت

( بعنوان : اعادة تشكيل المحيط الحضري المقدسي  2013دراسة )خمايسي و تناولت .  في منطقة الدراسة

التطور الحضري في القدس في النصف االخير من القرن العشرين الى اليوم  قلب الدولة الفلسطينية

, دحيث شهدت القدس تحوال عمرانيا في هذه الفترة مع ضم القدس الشرقية لبلدية  1967وخصوصا عام 

هجرة الكثيرين الى اطراف القدس وبلداتها مثل كفرعقب, الرام , بيت االدحتالل الصهيوني ,  وهذا ادى الى 

شهدت القدس ايضا تراجعا دحضريا بسبب وضع دحواجز امام الداخلين الى القدس  1991دحنينا . في عام 

واكب ذلك وضع سياسات ديموغرافية و تخطيطية تعيق التطور الحضري في القدس , و بناء جدار الفصل 

وغيرها من السياسات الصهيونية التي اثرت سلبا على التطور الحضري في القدس .  2003العنصري عام 

اهم النتائج التي توصلت لها ان السكان المقدسيين ,  ونتيجة السياسات الصهيونية بحقهم ,  دفعتهم الى 

ري وذلك الهجرة و التوطن بمحاذاة القدس واطرافها مثل كفرعقب . كما أدى الى ظهور رام هللا كمركز دحض

بسبب موقعها القريب من القدس وتوطن السلطة المركزية فيها وخروج االدحتالل الصهيوني منها و ودحصول 

تقرار فيها خصوصا المقدسيين رام هللا على الدعم من الدول المانحة , كل ذلك دفع السكان الى الهجرة و االس

لتطور الحضري فيها. عالقة هذه الدراسة اثر على تراجع مكانة و مركزية القدس واثر سلبا على اذا ,وه

بموضوع دراستي انها وضحت االسباب المباشرة و الرئيسية والمتمثلة بسياسات االدحتالل الصهيونية  التي 

أدت الى خروج السكان المقدسيين من قلب القدس الى االطراف و تحول هذه االطراف و البلدات الى مدن 

العشوائي مثل بلدة كفرعقب و التي هي منطقة دراستي . ما ميز هذه ثانوية يتسارع فيها النمو الحضري 
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الدراسة هو توضيح التوسع العمراني في القدس منذ ان كانت تحت سلطة الدولة العثمانية الى اليوم , أي انها 

وضحت من خالل تسلسل زمني التحضر في القدس وهذا ساعد على فهم االبعاد السياسية التي اثرت على 

التحضر. ايضا ما ميزها انها اعطت دحلول واقعية يمكن من خاللها اعادة التطوير الحضري المركزي عملية 

للقدس . لكن هذه الدراسة اخفقت في توضيح التغيرات الحضرية قديما ودحديثا باستخدام التقنيات الحديثة 

ا  باستخدام التقنيات دحيث سيتم في دراستي توضيح هذه التغيرات الحضرية العمرانية مكاني  GISكخرائط 

دراسة   من الدراسات التي تناولت تاثير عملية التخطيط على البناء  . GISالمختلفة خصوصا برنامج 

دحيث ( بعنوان : التخطيط و البناء في اسرائيل بين السلطة المركزية و االقلية العربية .  2014)ناصر 

تناولت هذه الدراسة مشاكل التخطيط في البلدات العربية من منظار جهاز التنظيم و البناء في ما يسمى " 

اسرائيل " , و التي تعتبر الحكومة هي المخطط االعلى أي ان جهاز التنظيم و البناء بيد السلطة المركزية 

تائج التي توصلت لها ان اغلب الملكيات وال يوجد مكانة او عضوية  للعرب في هذه االجهزة . من اهم الن

العربية هي ملكيات خاصة , مع ذلك ال يسمح جهاز التخطيط للعرب باستغالل هذه الملكيات وفي نفس 

الوقت تقوم بتوزيع هذه الملكيات على اليهود لتكثيف وجودهم , وعملية التخطيط التي يقوم بها جهاز 

له يؤدي الى بناء االالف من الودحدات السكنية الغير مرخصة التخطيط ال يشمل البلدات العربية وهذا ك

وتعرض الكثير منها الى الهدم .عالقة هذه الدراسة بدراستي  انها تناولت تأثير االدحتالل الصهيوني على 

المشاكل التخطيطية و البناء في البلدات العربية وهو جزء من دراستي . ما ميز هذه الدراسة انها بحثت 

ي عملية التخطيط  عند االدحتالل الصهيوني و كيف اثرت سلبا على السكان العرب , كما بشكل تفصيل

تميزت بانها اعطت دحلول واقعية يمكن من خاللها تخفيف مشاكل التخطيط عند السكان العرب مثل ان يكون 

ة في جهاز التخطيط اعضاء عرب و ان يشاركوا في وضع خطط لصالح السكان العرب.مشكلة هذه الدراس
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انها تحدثت بشكل عام عن عملية التخطيط في كافة المناطق المحتلة في الداخل , أيضا استخدام أسلوب 

السرد التقليدي في توضيح المشكلة , ستتميز دراستي عن هذه الدراسة من خالل التركيز على عملية 

 :بعنوان)  (Qurt2006 وفي دراسة.  التخطيط في بلدة كفرعقب أيضا سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي

 The impact of the Israeli occupation wall on the urban growth of Jerusalem 

تم تناول تأثير جدار الفصل العنصري على مدينة القدس و بالتحديد بلدة ابوديس , وذلك باستخدام تقنية 

( , وذلك من خالل استعمال جميع المعلومات الديموغرافية و  Trends projectionاسقاط التوجهات)

االجتماعية و االقتصادية و البيئية و الفيزيائية  من اجل صياغة و تقييم النمو الحضري في بلدة ابوديس . 

% من االراضي الالزمة للنمو 60الجدار االدحتاللي يقطع اكثر من  اهم النتائج التي توصلت لها ان 

للسكان للتوسع اال على دحساب االراضي الزراعية  او في مناطق  بلدة وبالتالي ال يترك مجاالالحضري في ال

غير مناسبة للنمو الحضري , وهذا يضع اعباء مالية على السكان وعلى مقدمي الخدمات  من ماء و كهرباء 

الصهيوني و التي و بنية تحتية  , وكل هذا يشجع على الهجرة خارج التجمع  و تحقيق سياسات االدحتالل 

تهدف الى الحفاظ على التفوق الديموغرافي للمستوطنين الصهاينة  على السكان الفلسطينيين . عالقة هذه 

الدراسة بموضوع دراستي انها بينت اثر سياسة  االدحتالل الصهيوني  والمتمثلة بتهجير الفلسطينيين من 

ر على النمو العمراني  في القرية بشكل القدس من خالل جدار الفصل العنصري, دحيث اثر هذا الجدا

عشوائي بسبب قيود البناء التي و ضعها االدحتالل , عدا عن تأثيره على الحياة االجتماعية و االقتصادية 

للسكان ,وهو جزء من دراستي التي تتحدث عن تأثير و دور االدحتالل في النمو العمراني في منطقة دراستي 

ت بشكل مفصل في اثر جدار الفصل العنصري على السكان من مختلف . تميزت هذه الدراسة انها بحث

الجوانب , لكنها لم تعتمد  المقارنة بين الماضي و الحاضر للتعرف على التغيرات العمرانية  باستخدام تقنيات 
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نة و عمليات دحسابية قديما و دحديثا في البلدة , وهذا ما سيتم عمله في الدراسة الحالية دحيث سيتم عمل مقار 

لمنطقة الدراسة على سنوات متتابعة الستنتاج الفروق , ايضا سيتم استخدام تقنيات دحديثة لتوضيح التغير 

لتوضيح  التوسع العمراني من دحيث النمط  وربطه باالسباب  و االثار و مستقبل التوسع  GISمثل برنامج ال

 بعنوان : 2015وفي دراسة لمؤسسة اريج عام  في منطقة الدراسة.

 (Israel is due to vacate Palestinian estate in Kafr Aqab for colonial 

purposes) (ARIJ2015) 

دحيث تناول هذا التقرير تأثير سياسات االدحتالل الصهيوني على استخدام االراضي في كفرعقب من خالل 

, دحيث تخضع اداريا و امنيا  القيود التي تضعها على استخدام االراضي باعتبار كفرعقب مصنفة منطقة)ج(

% من اراضي البلدة . اهم النتائج التي توصل اليها التقرير ان 65لسلطة االدحتالل الصهيوني وتسيطر على 

سكان بلدة كفرعقب يلجؤون  الى البناء بدون ترخيص وذلك الرتفاع كلفة ترخيص البناء داخل القدس, وهذا 

ا ان بناء المستوطنات يقف في وجه عملية السالم و ينافي يجعل مساكنهم معرضة للهدم في أي وقت, ايض

و الذي ينص على " التدابير التي تتخذها اسرائيل في  1980الذي اصدرته عام  465قرار مجلس االمن 

بما في ذلك القدس  1967تغيير الطابع العمراني و التكوين الديموغرافي او التحكم باألراضي المحتلة عام 

و الذي ينص على انسحاب  اسرائيل  242نونية او سياسية ". ايضا قرار مجلس االمن ليس لها شرعية قا

. هذا التقرير يبحث تأثير سياسات االدحتالل الصهيوني على نفس  1967الكامل من االراضي المحتلة عام 

ي منطقة دراستي . وتميز هذا البحث في انه كشف عن مخططات استيطانية صهيونية لالستيالء على اراض

كفرعقب مثل الحي الجديد و الذي سيتم بناءه على ارض تعتبر انها تابعة للصندوق القومي اليهودي , لكن 

في بلدة كفرعقب من دحيث االسباب و االثار و  توسع العمرانيقرير انه لم يوضح المن نقاط ضعف هذا الت
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اني بشكل مفصل في بلدة كفرعقب مستقبل هذا التوسع . لكن في الدراسة الحالية سيتم دراسة التوسع العمر 

 قام بها  وفي دراسة للمعهد الفلسطيني للدراسات.  من دحيث االسباب و االثار و مستقبل التوسع

(Graaff2014) : بعنوان 

 Pockets of lawlessness in the “oasis of justice “ Institute for Palestine 

studies .  

الصهيوني المتمثلة بجدار الفصل العنصري و الحواجز الغير شرعية على تم تناول  تأثير سياسات االدحتالل 

, دحيث اثر كال من  الجدار و الحواجز  سلبا على  و الرام دحياة السكان المقدسيين في بلدة كفرعقب و شعفاط

الحياة االجتماعية و االقتصادية للسكان في ظل غياب جهة رسمية تستطيع دحل المشاكل الناجمة عن هذه 

سياسات . اهم النتائج التي توصلت اليها ان االدحتالل الصهيوني يتبع سياسات صارمة بخصوص بناء ال

المساكن في القدس داخل جدار الفصل العنصري بعكس المناطق خارج الجدار مثل بلدة كفرعقب , وهذا 

طط لها للتخلص من وبناء المساكن العشوائية و الغير مخ ,الذي يدفع المقدسيين للهجرة الى هذه المناطق 

سياسات االدحتالل الصهيونية , كما ان المناطق التي تقع خارج جدار الفصل العنصري )مناطق  ج( ال 

تتوفر فيها الخدمات االساسية للسكان مثل البنية التحتية , التخطيط , الصحة وغيرها و ذلك الن هذه 

ي مع ذلك ال يحصلون على ادنى الخدمات مع المناطق ال تتبع للسلطة الفلسطينية وانما لالدحتالل الصهيون

انهم يدفعون الضرائب لالدحتالل . عالقة هذه الدراسة بموضوع الدراسة الحالية  انها بحثت  بشكل مباشر 

دور االدحتالل الصهيوني و سياساته في التوسع العمراني في بلدة كفر عقب , وقد تميز هذا البحث انه تناول 

( دحيث اوضحت تأثير سياسات االدحتالل و كفرعقبية )الرام و شعفاط اكثر من منطقة كحالة دراس

لكن هذه , الصهيونية على  الحالة االجتماعية و االقتصادية و التعليمية و البيئية و االمنية في هذه المناطق 
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الدراسة لم توضح التوسع العمراني في مناطق الدراسة من خالل خرائط توضح مدى ونمط وتوسع العمران 

اما الدراسات التي تناولت االسباب المختلفة لعملية التحضر و التحوالت  ل فترات زمنية مختلفة  .خال

-1922بعنوان : واقع التحضر في مدن الضفة الغربية بين الفترة ( 2012) الخطيبالحضرية  دراسة 

. دحيث تناولت هذه الدراسة ظاهرة التحضر في  حالة دراسية لمدن الخليل ورام هللا والبيرة ونابلس 2010

مدن الضفة الغربية )رام هللا و البيرة , نابلس , الخليل ( من دحيث االسباب السياسية و االقتصادية و 

دحيث تم تقسيم عملية التحضر الى , االجتماعية و االدارية المؤثرة على عملية التحضر في هذه المدن 

ان خضوع الدراسة (.اهم النتائج التي توصلت لها 2010-1994دحديثة )( و 1994-1922فترتين قديمة )

مناطق الضفة لفترات دحكم مختلفة )البريطاني , االردني , االسرائيلي , سلطة فلسطينية (اثر على السكان 

وان  ,الحضر و عملية التحضر وان الوظيفة االدارية و التجارية لمدن الضفة اثرت على عملية التحضر

, واخيرا ان  1994الحضري ظل مغيب عن عملية التحضر الى دحين قدوم السلطة الفلسطينية عام التخطيط 

عملية التحضر ستزيد بطريقة افقية وليس راسية أي ان نسبة  اعداد السكان الحضر ستزيد مكانيا ولن تتركز 

فلسطين خصوصا رام  داخل المدن .عالقة هذه الدراسة بدراستي انها تتناول بشكل مباشر عملية التحضر في

هللا و البيرة و نابلس و الخليل من دحيث االسباب المؤثرة في التحضر وهو نفس موضوع دراستي لكن منطقة 

الدراسة تختلف . تميزت هذه الدراسة انها اوضحت الفروق في اعداد السكان في مناطق الدراسة  رقميا على 

منطقة  لم توضح و تركز على تناقص هذه االعداد , لكنها  فترات زمنية مختلفة والعوامل المؤثرة في تزايد او

 الدراسة الحالية , لكن  GISالدراسة من دحيث المناطق المبنية قديما و دحديثا باستخدام التقنيات الحديثة مثل 

كتانة )ستوضح التغيرات الحضرية )مباني , سكان ( باستخدام التقنيات المختلفة . دراسة مشابهة قام بها 

( بعنوان : دراسة الزحف العمراني و أثره على البيئة واألراضي الزراعية في مدينتي رام هللا و البيرة  2009
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دحيث تناولت هذه الدراسة موضوع ,  باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن بعد

واهم  , لت بالعامل السياسيالزدحف العمراني في مدينة رام هللا و البيره من دحيث اسباب الزدحف التي تمث

مما  2005% في 422ان المسادحة العمرانية في رام هللا و البيرة  ازدادت بنسبة النتائج التي توصلت اليها 

و ان المخططات الهيكلية لمدينتي رام  ,في المقابل تراجع االراضي الخضراء فيها,  1972كانت عليه في 

% من 50و ان , اما المناطق الزراعية و الترفيهية لم تشملها  , هللا و البيرة شملت على المناطق السكنية

اراضي رام هللا و البيرة لم تشملها المخططات الهيكلية و يسيطر عليها االدحتالل االسرائيلي ألنها تعتبر 

في تقليص مسادحة االراضي الزراعية وذلك  ااساسي ا ان المستوطنات الصهيونية  تلعب دور  كمامنطقة )ج( 

انها دحيث  بدراستي مباشرة  الل اصدار اوامر بضمها لبناء المستوطنات عليها , عالقة هذه الدراسة من خ

التي  ستشمل  دراستيتناولت  وبحثت موضوع الزدحف العمراني في رام هللا و البيرة   و هو ايضا موضوع  

ايضا منطقة تقع ضمن جبال فلسطين الوسطى و بالتحديد بلدة  )كفرعقب( , كما ان هذه الدراسة وضحت 

التي سيتم دراستها  األسباب اسباب الزدحف العمراني )السياسية , االقتصادية , تخطيطية , اجتماعية ( وهي 

مت ,تميزت هذه الدراسة انها استخد .ب للتعرف  على دورها في التوسع العمراني في بلدة كفرعقأيضا 

وانها استخدمت اكثر من  GISالعمراني مثل الصور الجوية و برنامج  توسعالتقنيات الحديثة في شرح ال

منهج ) تاريخي , وصفي , ميداني , تحليلي  , مقارن ( و شملت الدراسة كافة مناطق و ادحياء و مخيمات  

لسل الزماني لتوضيح الفروق في اعداد السكان و مسادحة المناطق منطقة الدراسة و استخدام اسلوب التس

سكان  رايهذه الدراسة  لم تتناول (. لكن 2005-2002-1994-1984-1972-1967-1948المبنية  )

 توسعو لم تعطي توقعات  لمستقبل ال ,  منطقة الدراسة من دحيث اسباب هجرتهم الى مدينتي رام هللا و البيرة

تي رام هللا و البيرة . ستتميز دراستي عن هذه الدراسة بانني سأستخدم االستبانة للتعرف العمراني في مدين
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على اسباب هجرة السكان الى منطقة الدراسة  ايضا للتعرف على وعي السكان بهذه المشكلة . ايضا 

سأدحاول و ضع دحلول و توصيات لبحثي من اجل تطبيقها من قبل صناع القرار .واخيرا وضع صورة 

دراسة   .  من الدراسات التي تناولت مشكلة التوسع العمراني بشكل مباشرو ..تقبلية لمنطقة الدراسة.مس

( بعنوان : النمو الحضري في مركز جبل الخليل )االتجاهات , االنماط , االسباب , االثار 2012)ابوهاشم

دحيث تناولت هذه الدراسة النمو الحضري في مركز جبل  , ( مدن الخليل )حلحول و دورا ( كحالة دراسية

الخليل )دحلول و دورا( بالتحديد دحيث ادى غياب سلطة مهتمة بالتخطيط فيها الى التوسع العمراني العشوائي 

على دحساب االراضي الزراعية و ضعف البنية التحتية و االزددحامات المرورية , ايضا تناولت تأثير النمو 

وطنات على الحياة االجتماعية و االقتصادية لمنطقة الدراسة , ايضا اسباب و اثار النمو الحضاري و المست

الحضري في منطقة الدراسة . اهم النتائج التي توصلت لها ان االوضاع السياسية الغير مستقرة و االنتهاكات  

و بالنميونية كثير من المستوطنات الصهلل و سمحتالصهيونية اثرت بشكل سلبي على النمو الحضري 

العمراني في الكثير من المناطق , كما ترتب على النمو العمراني في منطقة الدراسة مشاكل عدة مثل التلوث 

نمو عدا عن االزددحام المروري وال , البيئي و ضعف المخططات الهيكلية و التي ال تستوعب التوسع العمراني

نها شردحت تطور النمو العمراني على فترات زمنية . تميزت هذه الدراسة او البناء العمراني العشوائي 

وانها اوضحت تأثير و دور االدحتالل الصهيوني على النمو العمراني في منطقة الدراسة وايضا , متسلسلة 

اال انها لم تأخذ بعين االعتبار األسباب انها اعطت صورة لمستقبل النمو العمراني في منطقة الدراسة 

 .جتماعية و االقتصادية لهذا النمو والذي سيتم تناوله في الدراسة الحالية المقتردحةالسياسية و االفرازات اال

دحيث   ( بعنوان : النمو السكاني و التطور العمراني لعدد من المدن العربية المعاصرة2006مهديدراسة )

النمو السكاني على تطور الهياكل العمرانية للمدن وتغير معاييرها الوظيفية  تأثيرهدفت للتعرف على مدى 
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واعتماد النموذج الرياضي االنحداري الخطي  ,  والمكانية وفقا لتغير البعد الزماني باستخدام الحاسوب االلي

لحالة المدينة  للتعرف على العالقات واختبار مدى صحتها وإمكانية اعتمادها في رسم تنبؤات مستقبلية وفقا

والذي يمكن تطبيقه لدراسة التغير السكاني و عالقته بتغير المسادحة الكلية للرقعة , الزمانية و المكانية 

 فيومسادحة الوظائف األخرى  المكانية لهياكل المدن التي توضح تغير الكثافة االسكانية وفقا لتلك العالقة 

التطور االقتصادي للمدن  كما ان راني مرتبط بالنمو السكانياهم نتائج الدراسة ان التطور العممن المدينة.

المكانية التي تحدد اتجاهات محاور النمو  والتوسع  باألبعادوالتي ترتبط الهياكل العمرانية  أيضا باتساع تأثر

سة بانها الديموغرافية والمكانية . تميزت هذه الدرا باألبعادالعمراني وأيضا ارتباط المعايير التخطيطية للمدن 

وضحت من خالل المعادالت الرياضية التنبؤ المستقبلي لمسادحة العمران في المدينة من خالل توفر 

معلومات عن اعداد السكان و مسادحة المدينة ,وعالقة هذا بدراستي انها بينت كيف يؤثر النمو العمراني على 

دور الدولة  لم تتناولذه الدراسة الهياكل التخطيطية للمدينة و هو ما سيتم بحثه في دراستي , لكن ه

توضيح جانب دحيث سيتم في هذه الدراسة التخطيط الهيكلي , النمو و على عملية  التأثيرفي  التخطيطي

دحل الكثير من المشاكل التخطيطية. من  التخطيط الهيكلي في منطقة الدراسة لما له دور مهم واساسي في

عبدهللا التوسع السكني على األراضي الزراعية  هي دراسة ) تأثيرالدراسات التي تخصصت في توضيح 

دحيث  البوذياب في قضاء الرمادي 17(التوسع السكني على حساب األراضي الزراعية في مقاطعة 2010

مقاطعة البوذياب من دحيث أسباب تناولت هذه الدراسة تاثير التوسع السكني على األراضي الزراعية في 

اضي الزراعية , اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان ارتفاع النمو السكاني أدى التوسع و اثره على األر 

هذا النمو  وراءالى توسع الودحدات السكنية على دحساب األراضي الزراعية , دحيث ان من اهم األسباب 

مما ,  2003السكاني الكبير هو األوضاع السياسية و دحالة الفوضى التي عاشتها العراق بعد ادحتاللها  عام
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والتي  أدى الى انتشار البناء العشوائي و الغير مرخص في الريف  و المدن , عدا عن العوامل االجتماعية

دحيث بلغت نسبة أي رغبة االفراد بعد الزواج في بناء بيت مستقل عن االهل  , أهمها االنشطار االسري  من 

دات السكنية في منطقة الدراسة , أخيرا % من مجموع الودح89الودحدات السكنية التي بنيت لهذا السبب 

من خالل ترك السكان العمل في األرض و الزراعة و التوجه نحو  ا مهماالعامل االقتصادي لعب دور 

تميزت هذه الدراسة بانها وضحت تاثير النمو السكاني و المساكن  الوظائف الحكومية ذات الدخل األعلى .

ات مستقبلية لمسادحات كما انها وضعت تنبؤ  , إدحصاءات على األراضي الزراعية من خالل خرائط و

زمة لتوفير الودحدات السكنية للسكان في المستقبل , كما انها وضعت توصيات فعالة تمكن من األراضي الال

النمو  تأثيرعلى هذه الدراسة انها لم توضح  المأخذإدارة التوسع السكني في منطقة الدراسة . لكن من 

سيتم  ما كو الخدمات و الحياة االجتماعية, وهذا ما سيتم تناوله في الدراسة الحالية السكاني على البيئة 

 أيضا توضيح اثر النمو السكاني  و العمراني على الحياة االجتماعية و البيئة  و الخدمات .

 بعنوان :)  (Thaher2007وفي دراسة 

 Urbanization and environment : the nature of the conflict a study of 

sustainable urban development in Ramallah and Al-Bireh governorate :  

وصف و تقييم للبيئة العمرانية في رام هللا و البيرة نتيجة الزدياد عدد السكان فيها و نسبة التحضر  تناولت 

استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية للتعرف على مسادحة بشكل ال تستطيع البنى التحتية التأقلم معه .وتم 

و المتوفرة للتمدد العمراني نقص في االراضي  هناك  سيكون وتبين انه  2020الالزمة للسكان في االراضي 

سيضطر السكان الى العيش في اطراف المدينتين مثل قرى سلواد ونعلين . اهم النتائج لهذه الدراسة ان 

بسبب كونهما يقعان في , مدينتي رام هللا والبيرة ازداد النمو العمراني فيهما خصوصا مع توقيع اتفاقية السالم 
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المستقبل لن تكون هناك مسادحة كافية في  هواذا استمر النمو الحضري على دحال, مركز الضفة الغربية 

انها تتناول  البحث الحاليللسكان وسيضطرون الى العيش خارج المدينتين .وعالقة هذه الدراسة بموضوع 

تم بحثه . تميزت هذه يموضوع النمو العمراني من دحيث االسباب و النتائج و مستقبل هذا التوسع و هذا ما س

واقعية لمدينتي رام هللا والبيرة في دحال استمرار النمو العمراني فيهما ,  الدراسة بانها وضعت صورة مستقبلية

, والتي سيتم دراستها اثر االدحتالل الصهيوني على النمو العمراني في مدينتي رام هللا و البيرة لم توضح لكنها 

لتوسع العمراني ا علىدور و تأثير سياسات االدحتالل الصهيونية االستيطانية  و توضيحها مع التركيز على 

 وفي دراسة بعنوان : في منطقة كفرعقب .

 (Othman 2009) New Palestinian towns as one of urban development 

models 

 دراسة و مقارنة نماذج التطور العمراني المختلفة واهمها انشاء المدن الجديدة )مثل التجربة تم التركيز على 

ايضا مقارنة انواع و انماط و نماذج المدن المختلفة و تحليل نماذج  المصرية كادحد التجارب العربية ( , و

التطور العمراني المستخدمة في المدن الفلسطينية و تحديد اهداف و معايير انشاء المدن الجديدة ومعايير 

ئين الى فلسطين ستكون هناك دحاجة في دحال عودة الالج هاختيار مواقعها . اهم نتائج هذه الدراسة ان

لمسادحات كبيرة الستيعابهم و ان الفلسطينيين يقبلون العيش بالمدن الجديدة ولكن بشرط ان توفر لهم فرص 

العمل المناسبة و ان تكون االسعار معقولة , ويفضل ان تبنى هذه المدن بالقرب من الطرق الرئيسية  وذلك 

ناك , لكن العوائق التي قد تواجهها المدن الجديدة هي قلة االراضي و للحصول على منافع و ميزات للسكن ه

سياسة االدحتالل الصهيوني التي تضع قيود على استعماالت االراضي و مصادرتها عدا عن قلة الموارد 

لألراضي الفلسطينية في  التي اعطاهامستقبلية الصورة ال بالدراسة الحالية هو المالية . عالقة هذه الدراسة 
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لن االمر  , ولكنانشاء المدن الجديدة  من األفضل لذا  , دحيث  سيكون هناك نقص, دحال ازداد عدد السكان 

سهال الن االدحتالل الصهيوني هو المتحكم الرئيسي بهذه االراضي . تميز هذا البحث في انه وجد دحل يكون 

مواصفات الالجديدة ذات واقعي في دحال زاد عدد السكان و نقصت مسادحة االراضي وهو انشاء المدن 

بشكل مفصل تاثير االدحتالل على النمو العمراني في فلسطين )من دحيث  التوضيح لكن لم يتم  , مقبولة ال

عدا عن انها لم تأخذ مناطق كحاالت دراسية انما مجرد تعميم على كل فلسطين ,  النمط و االمتداد و القيود(

 بحث . اما في دراستي هذه سيتم التركيز على منطقة دراسيةوهذا ال يعطي صورة واضحة و دقيقة لمشكلة ال

 وسيتم دراسة مشكلة البحث من جميع النوادحي )اسباب و اثار و مستقبل مشكلة البحث( . محددة 

التي بدات  (Milojevic2012وقد درس ميلوجوفيك أسباب التحوالت الحضرية في البوسنة و الهرسك ) .

أدت  بالمنطقة النتائج التي توصلت لها ان هناك أسباب محددة خاصة هم,كان من ا 1995تظهر بعد عام 

الى التحوالت الحضرية مثل الخصائص الطبيعية و البيئية و عادات و ثقافة المنطقة , وأسباب عامة لعبت 

أهمها النمو السكاني الكبير خصوصا في العاصمة بانجا لوكا التي من الدور األكبر في هذه التحوالت 

وبالتالي ,  1995% من السكان المهاجرين من مناطق مختلفة من البوسنا و الهرسك  بعد دحرب50 استقبلت

,أيضا العامل السياسي الذي لعب دور في هجرة ازدادت المساكن و الخدمات لتوفير ادحتياجات السكان 

الى تطوير بعض  االقتصاد المرتبط بالنظام السياسي للدولة  أدىكما ان السكان و تغيير دحدود المنطقة , 

في ازدياد البناء الغير  االتخطيط الحضري السيء لعب دور وجد البادحث ان المناطق و ليس جميعها , أخيرا 

و العشوائي في الكثير من المناطق بالتزامن مع غياب سلطة تراقب عملية البناء او توفر خطط  و قانوني

العامل السياسي وتاثيره على دحدوث التحوالت مخططين ذوي خبرة . تميزت هذه الدراسة بانها وضحت اثر 

عملية تطور وبالتالي فهم  , الحضرية من خالل عرض االدحداث التاريخية لسنوات متتابعة  في المنطقة
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أيضا تميزت بانها وضعت دحل مناسب للمشكلة و المتمثل بتطبيق التخطيط و التوسع العمراني في المنطقة ,

Zoning  ,  لكن الدراسة و الخرائط .  باإلدحصاءاتالتغير في مسادحة و اعداد السكان لكن الدراسة لم تبين

وكيف اثرت العامل السياسي و االدحداث التاريخية المختلفة  الحالية ستقوم بالتركيز على العالقة المباشرة بين

وات استخدام اإلدحصاءات لسن العمراني الكثيف في منطقة كفرعقب , دحيث سيتم  على تفاقم مشكلة التوسع

ل  ولت منطقة أوروبية أخرى دراسة أخرى تنا وفي متتابعة و خرائط منوعة توضح ذلك .

(Validunciel2014)  وهي بعنوان : 

The anatomy of urban sprawl in the Mediterranean region: the case of the 

Girona districts (1979-2006) : 

برشلونة اسبانيا ,من دحيث أسباب -منطقة جيرونا الزدحف العمراني في وصفت  هذه الدراسة شكلدحيث 

  )المستثمرين(ني واالشكال الناجمة عنه , اهم النتائج التي توصلت لها ان العامل االقتصادياالزدحف العمر 

ببيع وعرض األراضي للشراء كان المصدر األساسي للدخل مما ترتب عليه نمو عمراني غير مخطط المتمثل 

المتمثل بالحكومات  مادورا مهالسياسي  العامللعب , أيضا "  Housing Bubble ظاهرة تدعى" روظهو 

 الزدحف العمراني , أخيرا العامل التخطيطي المتمثل إلدارةالمحلية واإلقليمية التي لم تضع خطة مستدامة 

لرخص األراضي و سهولة تقسيمها بشكل غير  قانوني ببناء مدن في المناطق المهمشة  بقيام المخططين 

كانت واغلب أنماط الزدحف العمراني التي ظهرت دون مراعاة أسس التخطيط والتوسع المستقبلي للمساكن . 

.تميزت الدراسة انها أوضحت االشكال الناجمة عن الزدحف العمراني تتم بشكل غير قانوني و غير مخطط له 

, لكن أخفقت الدراسة في وضع   Zoningعد في عملية الو مميزات كل شكل و مكان انتشاره و هذا يسا

صورة مستقبلية للزدحف العمراني و اعداد السكان و وضع دحلول مستدامة من اجل السيطرة على الزدحف 
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بوضع صورة مستقبلية لمنطقة الدراسة في دحال  وهذا ما ستقوم به الدراسة الحالية دحيث ستقوم  , العمراني 

  لوضع دحلول واقعية فعالة للجهات المسؤولة .وذلك في محاولة  عمرانياستمرت مشكلة التوسع ال
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 الخلفية النظرية للدراسة :

 (  :Urbanizationمفاهيم التحضر)2.2.

تختلف تعريفات التحضر باختالف الجزء المراد التركيز عليه في عملية التحضر , فحسب )الهيتي ( 

التحضر هو عملية تغير سريع للسكان في مكان معين وهو ) المدينة ( , والتي يمكن مالدحظتها في مظهرها 

يعي للسكان او غير الكمي و النوعي , بغض النظر فيما اذا كانت العملية تنبثق من عناصر النمو الطب

واعتبار التحضر في االساس عملية تحديث في المكان من خالل التحول من النظم , الطبيعية )الهجرة( 

االقتصادية التقليدية )الريفية و البدوية ( الى النظم االقتصادية الحديثة العصرية بمظاهرها المختلفة , وهنا 

التحوالت العمرانية المواكبة لعملية التحضر ركز الهيتي على مظاهر التحضر و لم يشمل جانب 

( . اما )الشواورة ( فقد عرف التحضر انه تحول االنسان من الحياة الريفية المعتمدة على 2011)الهيتي

الزراعة و الرعي الى الحياة داخل المدن و التي تعتمد على ممارسة التجارة و الصناعة و السيادحة و 

ربط  الشواورة تعريف التحضر بتغير الحرفة مثال من زراعة الى تجارة , ولم  (, وهنا2002الخدمات )الشواورة

يشمل ايضا جانب اساسي في عملية التحضر وهو التحوالت العمرانية . اما )فتح الردحمن ( فقد عرف 

 التحضر انه عملية من عمليات التغير االجتماعي تتم عن طريق انتقال الريفيين الى المدينة و االقامة بها

(. وأخيرا عرف 2012أي اعادة توزيع السكان من الريف الى المدن و المراكز الحضرية االخرى )فتح الردحمن

تحوال فيزيائيا وديموغرافيا في مبنى، شكل وطابع البلدة من قرية وادعة التحضر او التمدن بانه )خمايسي( 

الفعاليات التجارية والصناعية  إلى مدينة من دحيث عدد السكان، كثافة السكن، ارتفاع المباني، توطن

والخدماتية فيها، وزيادة دحركة السير الخاصة والعامة، وتحول البلدة من دحي وادحد أو على الغالب أدحياء 

 (.2013صغيرة متراصة، إلى عدد كبير من األدحياء)خمايسي
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 : Urban Transformationsمفهوم التحوالت الحضرية  3.2.

وعلى فهوم التحوالت الحضرية , فهو يختلف بحسب الهدف و المنطقة . ال يوجد تعريف محدد و وادحد لم

الرغم من أن التحول الحضري يختلف بين األمم، فإن الهدف الرئيسي هو إيجاد دحل للمشاكل الحضرية في 

المنطقة المحولة. يجب أن يكون هذا الحل نهج شامل الذي يدمج الجوانب الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

هدم المساكن  . فمثاًل يعرف مفهوم التحوالت الحضرية انه "( Tours2016) يئية لتحويل الفضاء الماديوالب

غير القانونية والمباني غير المرخصة والمباني التي ال تمتثل للوائح التخطيط في المدينة وخلق مناطق 

يهدف التحول الحضري إلى وقد ( . Tours 2016" )  استيطان دحضرية جديدة تتوافق مع لوائح التخطيط

تحسين الجودة االجتماعية واالقتصادية والمكانية للمدن. الهيكل الحضري ال يمثل الماضي فحسب، بل يخفي 

أيضا الدوافع المحفزة لنمو المدينة في المستقبل. وتمثل المدن أقوى المحركات االقتصادية في العالم 

(Mishra 2013 ) .الحضري وفقا لثالث فئات رئيسية هي: دحفظ التراث،  ويمكن إعادة النظر في التحول

 ( .Zeren 2011) وتجديد المناطق الحضرية، وإعادة التطوير / التجديد على مر العصور.

: من اهم النظريات التي تناولت نمو المدينة من دحيث امتداد العمران او انماط  نظريات نمو المدن4.2.

 استخدام االراضي هي : 

, تفترض هذه النظرية ان سعر االراضي و سهولة (  Concentric Zonal )نظرية النمو المركزي  (1)

الوصول تبلغ ذروتها في مركز المدينة التجاري , ثم تنخفض تدريجيا باالبتعاد عن المركز , ويكون النمو 

الداخلية الى على شكل دحلقات تتسع مع نمو المدينة , ويؤدي النمو الى تنقل الوظائف من الحلقات 

, وقد قام بتحديد خمس دحلقات مرتبة دحول مركز  Burgessالحلقات الخارجية , صادحب هذه النظرية 

 والثالثة المنطقة االنتقالية ,  والثانية منطقة تجارة و اعمال ,  : الحلقة االولى تحتوي المدينة وهي 
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القادمين للمدينة )المظفر و يوسف منطقة  والخامسة , والرابعة منطقة سكنية افضل مساكن العمال , 

2010 . ) 

 نظرية النمو المركزي رسم يوضح ( : 2الشكل )

 

, تعتبر هذه النظرية تعديل على النظرية السابقة , دحيث (  Sectors Theory )نظرية القطاعات( 2)

 )هومر هويت( هو  تفترض ان نمو وظيفة ما يكون على شكل قطاع يمتد الى الخارج , صادحب النظرية

يفترض ان التركيب الداخلي للمدن تحكمه الطرق التي تخرج من قلب المدينة في اتجاه االطراف ,  , و

دحيث ان التباين في امكانية الوصول يؤدي الى فروق في اسعار و استخدامات االراضي في القطاعات 

 (.2008المختلفة )ابراهيم
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 نظرية القطاعات . رسم يوضح ( 3الشكل )

 

, اصحاب هذه النظرية هم )هاريس و اولمان ( يروا  ( Multiple Nuclei )نظرية النويات المتعددة (3)

ان كثيرا من المدن تنمو دحول اكثر من نواة )مركز( وترتبط هذه النويات بنشاة المدينة , فمثال ممكن ان 

وكلما زادت  توزيع السلع .تكون النواة هي محطة السكك الحديدية في مدينة و ظيفتها الرئيسية هي 

 ( .2005مسادحة المدينة زادت النويات )اسماعيل

 نظرية النويات المتعددة . رسم يوضح ( 4الشكل )
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هناك عدة اساليب و انماط للتوسع العمراني , اهم هذه االنماط بحسب :  نياانماط التوسع العمر 5.2.

 الدليمي : 

المناطق المالئمة لتوسع المدينة , تدريجيا من المناطق اسلوب الزدحف : دحيث تزدحف المدينة نحو  - 1

القديمة نحو الجديدة , ويكون العمران متجانس من دحيث الفن المعماري و الوظيفة , دون ترك فراغات اال 

 في المناطق المخصصة الستعماالت خدمية .

ا بسبب وجود  وذلك اماسلوب القفز : تنمو فيه المدينة بشكل غير متجانس و غير منظم ,  - 2

ي او او غياب قوانين ضبط النمو العمرانمحددات طبيعية و بشرية موقعية تحول دون استمرار نموها , 

غياب مخططات اساسية للمدينة , فتظهر التجمعات السكنية مبعثرة ويكون المظهر العام لعمران المدينة 

 ممزق وغير متجانس .

االمكانات المتادحة ضمن التصميم بدون مشاكل , دحيث يتم اسلوب الملء : وفيه يتم استغالل  - 3

الى عمل معالجة موضعية لمشاكل معينة مثل تماسك التربة  راغات الموجودة وهذا قد يحتاج استغالل الف

 (.2015)الدليمي , او تغيير بعض االستعماالت المخالفة للتصميم 

 االستيطان الريفي : 6.2.

( , 2000االستيطان البشري واكثرها انتشارا على سطح االرض )ابوسمور والهيتيتعتبر القرى اقدم مراكز 

وكل المدن باالساس كانت عبارة عن قرى , ومصطلح التحضر ال يطلق فقط على المدينة ودحدها بل ايضا 

يشمل الريف , الن مصطلح التحضر يرتبط بمفهوم االستقرار , وسكان الريف مستقرون و اكثر ارتباطا 
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( . وهناك انماط توزيعية للمستوطنات البشرية )الريفية( في الوطن 2005ض من غيرهم. )اسماعيلباالر 

 : , ومن هذه االنماط العربي

النمط المنتشر : تتوزع فيه المستوطنات الريفية بشكل عشوائي و غير منتظم على المنطقة , وينتشر  -

جبال اطلس في المغرب , ويتميز هذا هذا النمط في المناطق الجبلية ذات االمطار الغزيرة مثل 

 النمط بصغر دحجم سكانه و دحجم الملكيات الزراعية .

النمط المتجمع : وفيه تتوزع التجمعات السكنية بشكل منتظم و غير منتظم , يقوم هذا النمط دحول  -

االنهار دحيث يكون شكل التجمعات شريطي مع امتداد النهر مثل التجمعات المنتشرة دحول نهري 

 و الفرات في العراق , ويتميز هذا النمط بتقارب المساكن و ارتفاع دحجم السكان .دجلة 

النمط المبعثر : وفيه تتباعد التجمعات السكنية عن بعضها و يكون شكلها مبعثر غير منظم تنتشر  -

على مسادحة و اسعة من االرض مثل منطقة هضبة الشام في سوريا , يحدث هذا النمط عندما تنعدم 

لموارد الالزمة للحياة مثل المياه و التربة الخصبة , فيضطر السكان الى البحث عن مسكن او تقل ا

 ( 2000جديد تتوفر فيه الموارد و االستقرار فيه  )ابوسمور و الهيتي

 7.2.التحضر في الوطن العربي : 

التحضر ظاهرة عالمية و منتشرة في كل الدول , لكنها تختلف من قارة ألخرى ومن دولة الى اخرى . فمثال 

% في الدول المتقدمة و 80%  من بينها 50قدرت في نهاية  القرن العشرين نسبة الحضر في العالم  ب 

ولى في نسبة السكان الحضر ة , وبحسب القارات تعتبر قارة استراليا في المرتبة االالنامي % في الدول45

 2012ودحسب التقرير الذي قام به برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام(.21, ص 2010)االمام 
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% 67% ومن المرجح ان تصل الى 56الى  2010فان نسبة التحضر في الوطن العربي وصلت عام 

 . 2050بحلول عام

رت على عملية التحضر , فاالستعمار مثال عمل على انشاء اما في الدول النامية هناك اسباب مختلفة اث

المدن لكي تكون نقطة اتصال معه . كما ان االوضاع االقتصادية و البحث عن العمل ادى الى هجرة 

ف المدن  . يسلبا و العمل على تري التأثيرالسكان من الريف الى المدن وبالتالي تسريع عملية التحضر او 

 غيرلحياة بالمدينة , نمو العمل ل على تريف المدن في الدول النامية تدني نوعية اومن المظاهر التي تد

رسمي مثل الحرف , الفقر الحضري مثل االفتقاد الى المياه الصالحة للشرب , تنامي االدحياء السكنية 

 ,السكان اليها العشوائية , وهذا ما نجده فعليا في اغلب المدن العربية و التي تعاني من نسبة كبيرة من هجرة

يرافق هذا كله سوء تخطيط  ولخدمات مثل الماء و المساكن على ا الضغطعلى زيادة  التأثيرو بالتالي 

لبعض الدول العربية : زيادة السكان الحضر مثلة على نسب اال و من وتنظيم للمباني بمختلف اشكالها .

وتعد (.2012% في سوريا .)فتح الردحمن 37%في مصر , 38% لبنان , 40% في االردن و العراق , 43

المنطقة العربية من المناطق االولى في العالم التي دحضنت المدن وانتشرت فيها الظاهرة الحضرية منذ زمن 

بعيد يعود الى ما قبل االلف السادس قبل الميالد , وهذه الظاهرة ال تعني فقط الزيادة السكانية في المدن بل 

 . (  2013ياسي و ثقافي واجتماعي )الخطيبايضا تغير ديموغرافي وس
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 8.2.نظريات التحضر 

ايضا للتحضر نظريات كثيرة و مختلفة وهنا سيتم ذكر النظريات التي وضعها )الهيتي (  لتفسير عملية 

 التحضر :

و  االتجاه الديموغرافي لتفسير عملية التحضر :  تقول ان زيادة التركز السكاني و زيادة عدد المدن -(1)

دحجومها و تغير تركيبها الداخلي و تباين توزيع السكان و استعماالت االرض سببه النمو السكاني الحضري 

المستمر و زيادة السكان الطبيعية )زيادة الوالدات و قلة الوفيات ( باإلضافة الى تنامي دحركة الهجرة و انتقال 

على العامل الديموغرافي في انه اساس دحدوث السكان من الريف و البادية الى المدن , وهنا ركز الهيتي 

 عملية التحضر .

يدرس التغيرات االجتماعية التي تؤثر في سلوك و  االتجاه االجتماعي لتفسير عملية التحضر :  -(2)

انماط معيشتهم وعاداتهم و تقاليدهم و قيمهم التي و رثوها عن اباءهم و اجدادهم في البيئات االولى . 

تدرس التحضر في كما انها وهنا تم التركيز على اثر التحضر على الحياة االجتماعية للسكان الحضر 

المراكز الحضرية على انها بؤر للعلوم و االنشطة المختلفة و االفكار الجديدة التي تختلف جذريا عن 

من االفكار االولى للعادات و التقاليد القديمة , ويرى هذا االتجاه ان دحياة المدن تختلف عن غيرها 

تبار ان المدينة بؤرة تتجمع و تتنوع فيها البيئات وذلك لعدم التشابه ولو في خاصية وادحدة داخلها باع

من  م دراسة االتجاه االجتماعي ويت االنشطة االجتماعية ) جامعات , مسارح , معاهد ... الخ ( . 

 نادحيتين :
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يرتبط دحجم المدينة بعدد السكان, دحيث فاعل االنسان مع بيئته )المدينة(نادحية دحيوية : وتركز على ت -

د نمط الحياة في المكان , دحيث يتم فهم التغير في العالقات وكل تجمع يكون له سلوك يحد

 االجتماعية التي تطرا على مكان معين نتيجة تفاعل السكان مع البيئة التي يعيشون فيها .

نادحية سلوكية : وفيها يتم التركيز على السلوك االجتماعي في المدينة , اي تصرف الفرد او  -

لتفكك وقلة الترابط تي يؤمنون بها . ويتميز نمط تطور المدينة باالمجموعة بحسب القيم االجتماعية ال

لدرجة ان الجار ال يعرف جاره , بعكس نمط معيشة الريف الذي يتميز بالترادحم و  و االنعزالية

  التواصل .

االتجاه االقتصادي في تفسير عملية التحضر : تفسر عملية التحضر من وجهة نظر اقتصادية  -(3)

 الثورة الصناعية التي غيرت  اساليب الحياة من خالل :من خالل 

االنتقال الواسع لأليادي العاملة و بأعداد ضخمة من العمال في مجال الزراعة الى العمل في  -

 الصناعات

انتقال السكان من الريف الى المدن و العمل في االنشطة االقتصادية , وهنا ركز الهيتي على العامل  -

سبب الرئيسي في دحدوث عملية التحضر . وبالنظر الى الدول العربية نرى ان االقتصادي في انه ال

هذه النظريات تم تطبيقها عليها لدراسة عملية التحضر فيها , ففي دولة مصر و تحديدا مدينة القاهرة 

نرى ان السبب االساسي في دحدوث عملية التحضر هو العامل الديموغرافي وذلك بسبب اعداد 

 , اما السعودية  فالعامل االقتصادي هو السبب الرئيسي في دحدوث عملية التحضر . السكان الكبيرة 
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 عوامل التحضر في الوطن العربي :9.2.

, ودحسب  في الوطن العربي تلعب الكثير من العوامل المختلفة دورا في دحدوث و تطور عملية التحضر

 هذه العوامل هي :فان (  جلول)

ان المرتفعة : وتعتبر العامل الرئيسي لنمو السكان و النمو الحضري خصوصا و الزيادة الطبيعية  - 1

( , ويختلف هذا %3.12للدول العربية يعتبر من اعلى المعدالت في العالم ) معدل الزيادة الطبيعية 

( بينما في الصومال %4.9المعدل من دولة الخرى , فمثال يبلغ معدل الزيادة الطبيعية في االردن )

 ( %1.3لى )وصل ا

الهجرة الريفية : ايضا تعتبر الهجرة من العوامل المهمة في النمو الحضري في الدول العربية دحيث  - 2

من معدل النمو الحضري على مستوى الوطن العربي , وفي الكثير من الدول  %29تمثل في المتوسط 

( . %64الطبيعية مثل الصومال )تلعب الهجرة الريفية الدور االكبر في النمو الحضري اكثر من الزيادة 

وقد تكون الهجرة اختيارية من اجل تحسين الظروف االجتماعية و االقتصادية , او قد تكون اضطرارية 

 هربا من االوضاع السياسية او الظروف المعيشية الصعبة .

انع و التصنيع وسيطرة قطاع الخدمات : بما ان المدن تعتبر هي مراكز الخدمات و المص سياسة  - 3

ادى الى دحدوث النمو الحضري التجارة , ادى ذلك الى جذب المستهلكين من كافة المناطق اليها وهذا 

 ( .2015)جلولفيها 

في دحدوث عملية التحضر  اباالضافة الى هذه العوامل هناك عوامل اخرى بحسب )الهيتي(  تلعب دور 

 في الوطن العربي وهي :
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 العوامل االقتصادية : و المتمثلة في  -(1)

متوسط  دخل الفرد : كلما زاد متوسط دخل الفرد و الدخل القومي للبلد تزداد ظاهرة التحضر ,  -

 فالدول النفطية تحظى بأعلى مستويات التحضر بعكس الدول الغير نفطية .

, لذا فان العالقة عامل التصنيع : تتركز الصناعات في المدن و هذا يتطلب ايدي عاملة كبيرة  -

طردية بين نسبة العاملين و مستوى ظاهرة التحضر . وهنا يؤكد الهيتي نظريته عن العامل 

 االقتصادي في انه السبب الرئيسي في دحدوث عملية التحضر .

 وجود بنوك استثمارية للمشاريع الصغيرة  و بنوك عقارية و بنوك مصرفية .  -

 يزداد التحضر في مراكز المدن التي توفر الخدمات واهمهاالعوامل االجتماعية : دحيث  -(2)

الخدمات الصحية :  ترتبط ظاهرة التحضر  بتوفر الخدمات الصحية مثل المستشفيات و العيادات   -

مراض تقضي على ية للسكان بعدما كانوا يتعرضون ألو ذلك لدورها في تحسين االدحوال الصح

فالدول النفطية التي تحسنت , االعمار اوال ونسبة االنجاب وهذا انعكس على زيادة متوسط , البشرية 

 نسبة السكان الحضر .  نسبة الوفيات فيها  ازدادت فيها االدحوال الصحية ألفرادها وقلت 

الخدمات التعليمية : فكلما توفرت الخدمات التعليمية  والتي تحرص على تخلص افراد المجتمع من  -

الى التعلم و التعليم و الكتابة و الثقافة و الفنون و السكان  انتقل, و الجهل و االمية وقلة الثقافة 

 تطور ظاهرة الحضر .تو مما ساعد على زيادة العلوم وجعل التعليم مجاني لألفراد 

العوامل الديموغرافية : ان التطور السكاني الكمي و النوعي يؤثر في تطور ظاهرة التحضر و ذلك  -(3)

 من خالل :
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 اساس التحضر  هوالطبيعي )الوالدات ( : دحيث ان النمو السكاني كميا و نوعيا  النمو السكاني -

طبيعي )الهجرة ( : لها عالقة مباشرة في التحضر فكلما زادت الهجرة سواء ال غير النمو السكاني  -

داخلية ) من الريف الى المدن (او خارجية )من دولة الى اخرى( ازداد عدد السكان في الدولة 

  المستقبلة

الهيتي نظرية العامل يؤكد الكثافة السكانية : عالقتها طردية مع مستوى ظاهرة التحضر . وهنا  -

االجتماعي في انه اساس دحدوث عملية التحضر . واذا اردنا ان نطبق هذا كله على الوطن العربي 

لكن نجد ان هذه العوامل جميعها لعبت الدور االساسي في دحدوث وتطور و توسع عملية التحضر 

العامل االقتصادي هو السبب االساسي في فان سابقا  كما ذكر بدرجات مختلفة لكل دولة , فمثال

عملية التحضر في  السعودية  ولكن ليس في دولة اليمن , العامل الديموغرافي هو االساس في 

ي عملية التحضر في مصر ولكن ليس في البحرين ... الخ . لكن هنا الهيتي لم يذكر عامل اساس

ورئيسي اثر على عملية التحضر في الوطن العربي و هو العامل السياسي وخصوصا االدحتالل  , 

في نشؤ المدن و اماكنها . وفي فلسطين بالتحديد اثر  ادحيث ان االدحتالل منذ القدم لعب دور 

االدحتالل الصهيوني  وما زال على عملية التحضر فيها من خالل سياساته وإجراءاته بحق الشعب 

 ( .2011)الهيتيفلسطيني وهذا ما سيتم توضيحه و مناقشته في هذه الدراسة ال
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 مشكالت  التحضر في الوطن العربي :10.2.

خصوصا ما من مدينة في العالم اال وتعرضت لمشكالت دحضرية انعكست سلبا على مجتمعها الحضري , 

 : المشكالتابرز هذه  , ومناذا كان هناك عدم توازن في توزيع السكان بين المدن او بين الريف و الحضر 

مشاكل عمرانية : وتتمثل في الضغط السكاني على المساكن المرتفعة االجور وايضا نقص اعداد  -1

الزراعية للمساكن  ولسد هذا النقص تستغل المسادحات الخضراء و, المساكن مع ازدياد عدد السكان 

دون تخطيط وتنظيم هندسي مسبق فتظهر االرض بصورة عشوائية ذات طرق ضيقة  وتنقصها 

 . (2011)الهيتي الخدمات  

ارتفاع اسعار االراضي و اجور السكن و عدم تحقيق العدالة االجتماعية في توفير الخدمات المختلفة  -2

 . (2015بشكل متساو لجميع سكان المدينة )الدليمي

مشكالت تخطيطية :والتي تظهر في عدم توفر مخططات دحديثة تواكب تخطيط المدن , وعدم مراعاة  -3

زيادة دحجم المدينة في التخطيط , وقلة االرقام الحقيقية التي يعتمد عليها المخططون في مجال عدد 

الستخدام السكان في جانب خدمات السكن و النقل و السيادحة و الصحة و التعليم و الترفيه , ايضا ا

 (2011)الهيتيالعشوائي لألراضي في اطراف المدينة  للسكان 

على االراضي  عديظهور ادحياء سكنية عشوائية مخالفة للمخططات و التصاميم المعمارية ,ايضا الت -4

 (.2015)الدليميالمشاكل و الجرائم منطقة عمرانية تنتشر فيها تتحول فيما بعد الىوالتي الزراعية  

عد ان كانت المدن بؤرة العمل ذه المشاكل هي قلة فرص العمل , باجتماعية : وابرز همشكالت  -5

اصبحت تستخدم االجهزة و المعدات التي دحلت محل االيدي العاملة , فبالتالي انتشرت البطالة و 

والتباين في مستويات الدخول و توفر الخدمات في مكان وقلتها في مكان اخر و العزلة االجتماعية 
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الى بحث السكان عن مهن خدماتية انتاجية  البطالة  ادت عوبة التكيف مع دحياة المدن , لذاو ص

والتي قد تسبب لهم االمراض  ,  غير دحكومية و غير نظامية يعتمدون فيها على صغار السن

الخطيرة , االمر الذي سيؤدي الى السرقة و النهب و النصب و االدحتيال و المتاجرة بالناس و 

لمخدرات و الممنوعات و الرشوة و انتشار الجريمة و االنحراف االخالقي و ظاهرة انتشار ا

 (2011يتي)الهيعم الفساد و الكساد .هكذا العصابات و 

مشاكل تنظيمية : مثل نقص قوانين التخطيط واالفتقار التى تخطيط علمي يتالئم مع نمو السكان ,  -6

 (.2015التخطيط )الدليمي عدا عن عدم توفر الكوادر المؤهلة للقيام بمهمة

ية : اهمها خدمات الماء الصالح الشرب , دحيث تعاني الدول العربية من قلة مصادر اتمشكالت خدم -7

ادى الى نقص و انقطاع المياه لساعات طويلة والتوجه الى شراء المياه . ايضا نقص  مما المياه 

انتاج الطاقة الكهربائية  نتيجة الضغط على محطات االنتاج و سوء االستخدام و قدم االجهزة و 

المعدات وسوء صيانتها . ايضا عدم توفر الخدمات الصحية في بعض المناطق و قلتها في مناطق 

اإلضافة الى عدم توفر خدمات الصرف الصحي في المنازل . باإلضافة الى نقص وسائط اخرى , ب

النقل العام و ضيق الشوارع  وقلة توفر خدمات االمان و االزددحام المروري وعدم توفر الشوارع 

لت نسبة  االسريعة و الجسور و االنفاق التي تختصر الوقت . اخيرا الخدمات التعليمية  , دحيث ما ز 

مية منتشرة و نسبة المتعلمين محدودة والمدارس ذات المواصفات العالية و الكوادر التعليمية و اال

 (2011)الهيتي المناهج الحديثة عددها محدود

 و التدهورمشكالت بيئية : التي تتمثل بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة و قلة نسب سقوط األمطار  -8

وانشطتهم والتغير المناخي  السكان بتزايد اعداد المرتبطة و  و ما يقابل ذلك من ندرة الموارد المائية
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. ايضا مشكلة التلوث بأشكاله المتعددة , وابرزها تلوث المياه السطحية )االنهار و المرتبط بهذا 

, فضال عن التلوث الهوائي ياه الصرف الصحي البحيرات العذبة( و المياه الباطنية بسبب تأثرها بم

ناعية النفطية بفعل ادحتراق النفط و عوادم السيارات و دحرق القمامة في خصوصا في المدن الص

الحاويات , ايضا التلوث البصري بسبب االشكال العمرانية المشوهة و الرديئة .اخيرا مشكلة نقص 

المسادحات الخضراء بسبب التوسع الخطير للمدن على دحساب االراضي الخضراء بشكل غير منتظم 

دحجم وكثافة  وزيادةتيجة الضغط المتولد عن ضيق مسادحات المدينة و غير مخطط و مدروس ن

دحصة الفرد من االرض الخضراء . كل هذه المشاكل لألسف هي فعليا موجودة  مما قلل منالسكان 

في الدول العربية بدون استثناء خصوصا في الدول و المدن التي تعاني من تحضر و توسع عمراني 

عام تعاني مشاكل تتزامن مع التحضر لكن ما يميز الدول العربية , فكل دولة بشكل  وسريع كثيف

 (.2015)الهيتي التعامل مع توسع عملية التحضر . سوء هو سوء التخطيط و 

 الزحف العمراني االفقي و العمودي : 11.2.

تاج ودحدات نالنمو االفقي هو االساس وهو ناجم عن الزيادة السكانية ضمن منظومة اقتصادية معينة اليعتبر 

, والتطور العمودي ال سكنية كبيرة بطريقة ال تؤثر سلبا على النوادحي االقتصادية و االجتماعية و البيئية 

تصادية و سياسية . يزداد البناء العمودي يوجد تعريف محدد له , لكنه ياتي الدحقا ونتيجة السباب مختلفة اق

فية للبناء االفقي من جهة اخرى , دحيث يكون هناك مع ازدياد اعداد السكان من جهة و قلة المسادحة الكا

ضغط على الموارد الطبيعية ) المسادحات واالراضي الخضراء ( والتاثير السلبي على مشهد المدينة , ايضا 

 ( .2017ضغط على الموارد البشرية ) المساكن و الخدمات المختلفة ( )الرفاعي 
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 الفصل الثالث :

 

 الخصائص الطبيعية 

 و

 

 البشرية لمنطقة الدراسة 
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 الموقع الجغرافي و الفلكي : الطبيعية : الضوابط 1.3.

في المنطقة الواقعة في جبال فلسطين الوسطى و بالتحديد بلدة كفرعقب وهي تتمثل منطقة الدراسة 

, وتبعد عن رام كم منها  13تقع بلدة كفرعقب شمال مدينة القدس على بعد ادحدى ضوادحي القدس , 

يحدها من الشرق اراضي قرية برقة , من الشمال مدينة  دونم , 5472تبلغ مسادحة البلدة .كم  4هللا 

,  2003)ابودحجر  البيرة , ومن الغرب رافات و قلنديا ,ومن الجنوب الرام ومخيم قلنديا و قلنديا

 (2012اريج

 الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة خريطة توضح ( 5الشكل )

 
 بتصرف البادحثة . 2017المصدر : وزارة الحكم المحلي 
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( شرقا , وبين  "18 '15 °35 – "18 '12 °35بلدة كفرعقب بين خطي طول )تقع  : الموقع الفلكي

 ( .Google Earth 2017( شماال . ) "54 '51 °31 – "6 '53 °31دائرتي عرض )

شتاء و معتدل  اً بارد دحيث يكون ,كفرعقب مناخ البحر االبيض المتوسط  يسود في المناخ :2.3.

المعدل درجة مئوية . اما  17 – 16فيها ما بين  السنوية يبلغ معدل درجات الحرارة وصيفا , 

المنطقة الشرقية  تكون  لكن, (7و  6)االشكال ملم  541 يبلغ ف السنوي لالمطار في بلدة كفرعقب

فيها اقل كميات امطار بسبب وقوعها في ظل المطر , اما المنطقة الشمالية والشمالية الغربية  تكون 

 850-800قة مرتفعة عن سطح البحر )فيها اعلى كميات امطار بسبب كونها اكثر منط

  (2017()الحكم المحلي متر

 في كفرعقب . توزيع معدالت االمطارخريطة توضح :  (6الشكل )

 
 

 بتصرف البادحثة . 2017المصدر : وزارة الحكم المحلي 
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ان المنطقة الشرقية تسجل اعلى  دحيث ,درجة مئوية  16يصل الى فاما معدل درجات الحرارة  

رة معدالت للحرارة وذلك النها منطقة منخفضة , اما المنطقة الوسطى و الغربية تكون درجات الحرا

 ( .2017)الحكم المحلي % 61اما معدل الرطوبة النسبية فيبلغ درجة ,  17اقل من و فيها معتدلة 

 توزيع معدالت درجات الحرارة السنوية في كفرعقب خريطة توضح ( : 7الشكل )

 
 بتصرف البادحثة . 2017المصدر : وزارة الحكم المحلي 

متر عن سطح  800: تقع البلدة في منطقة جبال فلسطين الوسطى , دحيث ترتفع  التضاريس3.3.

ومع ذلك تختلف تضاريس البلدة من منطقة الخرى , دحيث ان المنطقة الشمالية و الشمالية  البحر.

, اما  ( 8)شكل م عن سطح البحر 850الى يصل ارتفاعها دحيث هي اعلى منطقة في البلدة الغربية 
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م   550لىهي اخفض المناطق في البلدة دحيث يصل ارتفاعها افالمنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية 

 ( .2017عن سطح البحر)الحكم المحلي 

 تضاريس منطقة الدراسة خريطة توضح ( : 8الشكل )

 
 . بتصرف البادحثة 2017المصدر : وزارة الحكم المحلي 

 دونم من اراضيها قابلة  2000دونم ,  5472تبلغ مسادحة قرية كفرعقب  : الغطاء النباتي4.3.

ي , اراضي زراعية مع وهي مصنفة ما بين بساتين زيتون , مناطق عشب طبيع(  9) شكل للزراعة 

 .(2016)يعقوب   غطاء نباتي
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 2015لعام استخدامات االراضي في كفرعقب  خريطة توضح (9الشكل )

 
 بتصرف البادحثة . 2017المصدر : وزارة الحكم المحلي  

وهي  تربة التيراروسا و الرندزينة البنية . نوعان من الترب وهي  تنتشر في البلدة :  التربة5.3.

ن الزيتون و زراعة بعض المحاصيل )الحكم المحلي منتشرة في كل البلدة و تستخدم لزراعة بساتي

2017) . 

الطبيعية ) الحرارة المعتدلة , االمطار الجيدة , التربة الخصبة , التضاريس وتعتبر كل هذه العوامل 

 المالئمة ( عوامل استقطاب و جذب للسكان للسكن و االستقرار في كفرعقب .
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 لمحة عن كفرعقب قديمًا و حديثًا : الضوابط البشرية :6.3.

كان تجمع كفرعقب من المناطق ذات البيئة الريفية الجبلية و المسادحات المفتودحة الواسعة , وكان 

شخص موزعين  1000عدد سكانها االصليون , مالكو اراضي كفرعقب , عددهم قليل ال يتجاوز 

استمر عدد السكان و المباني باالرتفاع في كفرعقب , لكن ( . 2016يعقوبمبنى ) 189على 

و إبقاء  2003الجذري الكبير كان بعد بناء جدار الفصل العنصري دحول مدينة القدس عام التغير 

( . وفي عام 2017)بلدية كفرعقب مع انها بقيت اداريا تتبع لبلدية القدس كفرعقب خارج الجدار 

والذي يسعى الى افراغ القدس من الفلسطينين  2020صادقت بلدية االدحتالل على مشروع  2010

. وبالتالي ( 2016ليهود مكانهم و ذلك من خالل سياساتها العنصرية المختلفة )يعقوبوادحالل ا

فرعقب منطقة جذب للسكان من القدس اليها هربًا من الضغوط التي تفرضها سياسات اصبحت ك

دحيث ان اسعار البيوت و الضرائب , االدحتالل على منادحي الحياة المختلفة و خصوصًا الضرائب 

مقارنة بالقدس كما ان السكان يستطيعون الحفاظ على هويتهم من خالل السكن في كفر عقب اقل 

 مبنى  643و عدد المباني  نسمة 11000الى  2003فيها. وصل عدد سكان كفرعقب عام 

دحيث وصل عدد السكان الى اكثر من  2015, ارتفع العدد بشكل كبير جدًا عام ( 2013)خمايسي 

اي ان كفرعقب تحولت في  ( .2017)بلدية كفرعقب  1287نسمة و عدد المباني الى  50000

دد سكان كبير و توسع عمراني كثيف , ودحاليًا فترة قصيرة من بلدة ريفية صغيرة الى مجتمع ذو ع

, % من السكان تحت ادارة بلدية كفر عقب 10% من السكان تحت ادراة بلدية القدس , و  90يقع  

, والناجم عن االرتفاع الكبير في اعداد السكان التحتية دحيث اصبح هناك ضغط كبير على البنية 

ونقص الكثير من الخدمات مثل تراكم و انتشار النفايات الصلبة و تسرب مياه المجاري على الشوارع 
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تراجع االراضي المفتودحة و الخضراء بسبب البناء العمراني الكثيف ,عدا عن التلوث ايضًا الرئيسية , 

, منها  69شاكل االجتماعية دحيث وصل عدد القضايا الجنائية في كفرعقب الى البيئي و  انتشار الم

 ( .2016) يعقوب قضية عنف اسري ضد النساء 51

 التقسيمات االدارية في كفرعقب :7.3. 

من الجيد الحديث عن التقسيمات االدارية داخل تجمع كفرعقب و تاثير ذلك على دحدوث التحوالت 

مشكلة التوسع العمراني , دحيث يوجد في كفرعقب عدة ادحياء تنقسم اداريا الحضرية فيها و خصوصا 

 الى قسمان :

اراضي كفرعقب ضمن الحدود االدارية التابعة لبلدية كفرعقب , التي تتبع الى وزارة  الحكم المحلي  -

)ج(  الفلسطينية , وتتولى بلدية كفرعقب المسؤوليات و الواجبات فيها. ويصنف هذا القسم بانه منطقة

. يشمل هذا القسم االدحياء التالية ) بلدة كفرعقب القديمة , نزلة عرابي ,  1993دحسب اتفاقية اوسلو 

 جزء من شارع سطح مردحبا ( .

اراضي كفرعقب ضمن الحدود االدارية لبلدية القدس والتي تتولى مسؤولياتها و واجباتها فيها بالرغم  -

ن هذا القسم من خمسة ادحياء ) دحي المطار , دحي من وقوع كفرعقب خلف الجدار الفاصل . ويتكو 

 ( . 2016ام الشرايط , دحي سميراميس , دحي زغير , خلة الشيخ ( )اريج 
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 التقسيمات االدارية في كفرعقب .خريطة توضح ( 10الشكل )

 

 بتصرف البادحثة . 2017 المصدر : وزارة الحكم المحلي  

 النمو السكاني في بلدة كفرعقب :8.3.

شهدت بلدة كفرعقب زيادة في اعداد السكان , لكن القفزة الكبيرة في الزيادة السكانية كانت بعد عام 

 .(11)الشكل 1994خول السلطة الفلسطينية عام وذلك بعد توقيع اتفاقية اوسلو ود 1993
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 (1922-2015تطور اعداد السكان في كفرعقب ) رسم بياني يوضح : ( 11الشكل )

 

:ابودحجر , 1987,  1967:شراب , 1961:برهوم , 1945:النخال , 1931:ابودحجر , 1922المصدر ) 
 كفرعقب ( بلدية: 2015:معهد اريج , 2010: خمايسي , 2003:ابودحجر , 1996: النخال , 1995

 النمو العمراني في بلدة كفرعقب :9.3.

 1945في السنوات االخيرة , دحيث ازدادت اعداد المساكن منذ عام  اً عمراني اً شهدت بلدة كفر عقب تطور 
, وازدات  1993بعد عام أ وخالل السنوات الماضية الى اليوم بشكل كبير , لكن التطور العمراني الكثيف بد

اعداد المساكن و دحجمها و مسادحتها بشكل كبير , ويمكن الي شخص مر من منطقة كفرعقب ان يالدحظ 
ح , دحيث تحولت منطقة كفرعقب من بلدة صغيرة ذات مساكن اعدادها قليلة , الى منطقة ذلك وبشكل واض

 .(2017بلدية كفرعقب )دحضرية مليئة باالبراج السكنية الكبيرة والمنتشرة شكل كبير في المنطقة .
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 ة في كفرعقب : الجيوساسياالوضاع 10.3.

 الوضع السياسي الحالي لبلدة كفرعقب ) الجيوسياسي( : 

 70قامت اسرائيل بتوسيع دحدود البلدية في شرقي القدس لتصل دحوالي  1967بعد االدحتالل االسرائيلي عام 
كم مربعا تم انتزاعها كلها من الضفة الغربية , بحيث وصلت دحدود بلدية القدس في الشمال دحدود بلدية البيرة 

سمت الضوادحي الفلسطينية الى قسمين ونتيجة لذلك ق( . 2009, ودحدود بلدية بيت لحم في الجنوب )الجعبة 
% من الضوادحي الفلسطينية داخل 25, والذي يشكل  J1او ما يسمى منطقة  : قسم داخل دحدود بلدية القدس

% من الضوادحي 75ويشكل  J2او ما يسمى منطقة  ثاني خارج دحدود بلدية القدسالالقدس الشرقية , والقسم 
, وقامت سلطة االدحتالل بالغاء القوانين االردنية في القدس , وتوزيع الهويات االسرائيلية لسكان الفلسطينية 

 (1996)النخالالقدس وذلك للسيطرة بشكل كامل عليها 

تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيـد ادحتاللهـا للضـفة الغربية في عام  : J1منطقة 
بيت المقدس" "تجمعات بيت دحنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، القـدس  J1 .وتضم منطقة 1967

لشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الشياح، راس العامود(، سلوان، الثوري، : اوتشمل )
. )كتاب القدس  جبل المكبر، السوادحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا، كفرعقب

 ( . 2014االدحصائي السنوي 

: تشمل محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنـوة بعيد ادحتاللها J2منطقة 
تجمعات رافات، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع،  J2 ،وتضم منطقة 1967للضفة الغربية عام 

ة، الرام وضادحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نبـاال، بيـت إجزا، القبيبة، خربة قلنديا، بيت دقو، جبع، الجدير 
أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، دحزما، بيت دحنينا البلد )التحتا(، قطنة، بيت سوريك، بيت اكسا، عناتا، 

)التجمعات البدوية  الكعابنة )التجمع البدوي الخان األدحمر(، الزعيم، العيزريـة، أبـو ديـس، عـرب الجهـالين
 (.2014)كتاب القدس االدحصائي السنوي  العيزرية وأبو ديس(، السوادحرة الشرقية، الشيخ سعد

, لكن جغرافيا تقع J1اي  ان كفرعقب دحاليا تخضع تحت ادارة بلدية القدس باعتبارها ضممن دحدود منطقة 
بعد توقيع اتفاقية اوسلو تم تقسيم  1993خارج دحدودها , وهذا ما اعطاها وضع جيوسياسي معقد . في عام 

ج ( , لم تخضع كفرعقب ضمن اي تصنيف , بل بقيت على  -ب  -مناطق  )أ  ثالضفة الغربية الى ثال
 (2015)السقا و هالل  ( . 12)الشكل دحالها قبل توقيع اتفاقية اوسلو , اي بقيت تخضع لنفوذ بلدية القدس 
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 J2و   J1التجمعات السكانية في محافظة القدس دحسب مناطق خريطة توضح  : (12الشكل )

 
 بتصرف البادحثة . 2017المصدر: االدحصاء الفلسطيني 

 االوضاع االقتصادية في كفرعقب : 11.3.

يعتمد االقتصاد  في كفرعقب على عدة قطاعات , اهمها قطاع سوق العمل االسرائيلي والذي يستوعب اكثر 
 (.2017)بلدية كفرعقبمن القوى العاملة % 60من 

ة أمنش 80ة . منها أمنش 270بلغ عددها  فقد االقتصادية و التجارية في كفرعقب المنشئآتاما من دحيث 
ة تعمل في مجال أشنم 50ة تعمل في مجال الخدمات المختلفة . كما يوجد أمنش 80لبيع المواد الغذائية , و 
 10لبيع اللحوم و  منشئآت 10ة تعمل في مجال الخضارو الفواكه و أمنش 40الصناعات المهنية , و 

 (2015اريج ) مخابز 
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دونم فقط , جميعها تصنف  34.6يبلغ المجموع الكلي للمسادحات الزراعية في كفرعقب قطاع الزراعة :  

 . ( 2015)اريج كاشجار بستنة وال يوجد مسادحات مزروعة بالخضار و المحاصيل الحقلية 

 قطاع الخدمات الموجودة في كفرعقب :12.3.

الكهرباء : شبكة كهرباء محافظة القدس تقوم بتزويد البلدة بالكهرباء, وصلت نسبة الودحدات السكنية  – 1

 (.2016)بلدية كفرعقب %.95الموصولة بالكهرباء الى 

تتولى بلدية كفرعقب مهمة شق و تعبيد الطرق ) مناطق "ج" و المناطق الواقعة تحت شبكة الطرق :  – 2

كم نت  5كم من الطرق المعبدة رئيسية و فرعية , كما يوجد  1نفوذ بلدية القدس ( دحيث يوجد في كفرعقب 

 ( .2017) بلدية كفرعقب كم من الطرق الفرعية غير معبدة  2الطرق المعبدة لكن بحاجة الى تاهيل , و 

المياه : تقوم مصلحة مياه محافظة القدس بتزويد كفرعقب بالمياه دحيث تصل نسبة الودحدات السكانية  – 3

 (.2015)اريجلتر يوميا 104. وتقدر كمية المياه المزودة للفرد في كفرعقب ب %95الموصولة بالمياه الى 

 و , ضمن دحدود منطقة ج  تابع لوزارة الصحة الفلسطينية كز صحيمر  كفرعقب الصحة : يوجد في  – 4

تعمل في المنطقة الواقعة تحت  لصندوق المرضى ) مكابي و كالليت (مراكز صحية خاصة تابعة  ستة 

صيدليات  10عيادات طبيب اسنان ,  10مستشفى للتوليد , نفوذ بلدية القدس . كما يوجد في كفرعقب

 (2016)يعقوب

بتمويل من ابناء القرية ,  1990: تم بناء شبكة الصرف الصحي في كفرعقب عام _ الصرف الصحي  5

% من الودحدات السكنية على 10% من الودحدات السكنية , بينما تعتمد 90تغطي شبكة الصرف الصحي 

 ( . 2017الحفر االمتصاصية و الصماء ) بلدية كفرعقب 
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توفر بلدية كفرعقب سيارة خاصة لجمع النفايات في مناطق"ج" , دحيث تقوم بجمع النفايات الصلبة :  – 6

دحاوية موزعة على ادحياء منطقة "ج" . اما المناطق الواقعة  50النفايات مرتين في االسبوع , وتوفر البلدية 

خاص يقوم  تحت نفوذ بلدية القدس يتم ادارة النفايات الصلبة فيها من خالل تعاقد بلدية القدس مع متعهد

%  فقط من دحجم النفايات , دحيث يوفر المتعهد سيارة وادحدة 20بجمع النفايات دحيث يغطي هذا المتعهد 

طن يوميا ) معهد اريج  60تجول المنطقة اربعة ايام في االسبوع . تقدر كمية النفايات الصلبة التى تلقى ب 

2015. ) 

ادحدة تقع ضمن دحدود منطقة ج تشرف عليها وزارة مدرسة , مدرسة و  20التعليم : يوجد في كفرعقب   - 7

التربية و التعليم الفلسطينية , بينما تشرف بلدية القدس او " وزارة المعارف االسرائيلية " على بقية المدارس 

 ( .2015)معهد اريج 
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 نتائجال الفصل الرابع :

 

 تحليل االسبانة و

 

التحليل الزماني المكاني للتمدد العمراني 

 في كفرعقب
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 :و نقاشها االستبانة  نتائج تحليل 1.4.

الى  العوامل التي جذبت المبحوثين   ومكان السكن االصلي  ما بين (  crosstabs اظهر تحليل عالقة )

 قد سكنوا في كفرعقب لسببين رئيسيين وهما : وخاصة  القادمين من القدس  كفرعقب بان معظم المبحوثين

% من المبحوثين ان هذا كان هو 43رخص اسعار البيوت مقارنة بالقدس : دحيث اظهر ما نسبته  - أ

 ( .1ع الرئيسي النتقالهم الى كفرعقب ) الجدول الداف

% من المبحوثين ان هذا هو ادحد االسباب 50الحفاظ على الهوية و التامين المقدسية : دحيث اكد  - ب

مالئمة و رخيصة في القدس , مما دفعهم للبحث عن هذه الرئيسية خاصة مع عدم توفر  مساكن 

 (.2( )الجدول J1المساكن في كفرعقب في الجزء الخاضع لسيطرة االدحتالل االسرائيلي )

بان هنالك عالقة ذات داللة ادحصائية ما بين مكان السكن (  2)الجدول   Chi-squareويؤكد تحليل 

في هذه  , دحيث ان السبب  chi 0.000ث بلغت قيمة الفا االصلي واسباب االنتقال للسكن في كفرعقب دحي

هو بسبب رخص البيوت وكذلك للحفاظ على الهوية المقدسية . ومن قد يكون العالقة ذات الداللة االدحصائية 

ان سلطات تبين  ( السيد بسام مسودة ,2017خالل تحليل اجابات اسئلة المقابلة مع رئيس بلدية كفرعقب)

دا شديدة و متطلبات صعبة للغاية على المقدسيين لالستمرار في اعطائهم الهوية او االدحتالل تفرض قيو 

تجديدها , اضافة الى صعوبة الحصول على ترخيص بناء داخل القدس و التكاليف الباهظة للحصول على 

 وهذا ما اكده سكان دوالر ( او اكثر 150000هذا الترخيص , والذي قد تتعدى قيمته نصف مليون شيقل )

, مما يضطر المقدسيين الى البحث عن اماكن سكن بديلة , دحتى لو كان  كفرعقب خالل المقابالت معهم 

ذلك على عكس رغبتهم بالبقاء في القدس  وبين اهلهم و جيرانهم و اقاربهم , والبديل المتوفر و الرخيص 

دحصائية لمكان السكن االصلي بان هناك تاثير ذو داللة ا  2نسبيا هو كفرعقب . وتدل العالقة في الجدول 
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صفر , اي  chi الداللة االدحصائية لتحليل  على العوامل التي ادت لالنتقال الى كفرعقب , دحيث بلغت قيمة

 اننا نقبل الفرضية البديلة و نرفض الفرضية الصفرية التي تقول بانه ال يوجد تاثير .

 للسكن في كفرعقب .بالعوامل التي ادت : عالقة مكان السكن االصلي   1جدول 

 

 

 

 كفرعقب في السكن الى جذبتك التي العوامل

 االصلي البلد المجموع

 البيوت اسعار رخص

 بالمفارنة كفرعقب في

 بالقدس

 الهوية على الحفاظ

 التامين و المقدسية

 اليهود تهجير

 واجبارهم للفلسطينين

 بيوتهم ترك على

 64 3 32 28 1 القدس االصلي السكن مكان

 5 0 2 3 0 الخليل

 6 1 1 4 0 الرملة و اللد

 12 0 8 3 1 القدس ضواحي

 1 0 1 0 0 هللا رام

 24 0 8 4 12 كفرعقب

 112 4 52 42 14 المجموع

 

 ( للعالقة ما بين مكان السكن و العوامل المؤدية للسكن في كفرعقب chi-square: تحليل ) 2جدول 

 

 نسبة الداللة االحصائية  درجة الحرية القيمة 

Pearson Chi-Square 49.680
a
 15 .000 

Likelihood Ratio 44.268 15 .000 

Linear-by-Linear Association 13.244 1 .000 

N of Valid Cases 112   

a. 18 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .04. 
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 العالقة ما بين مكان السكن االصلي و مكان العمل :

% من المبحوثين يعملون في القدس و يسكنون فيها , اي ان مكان السكن 40بان دحوالي   3يظهر الجدول 

بان هنالك تاثير ذو داللة ادحصائية لمكان  4يؤثر بشكل كبير على مكان العمل , كما يؤكد الجدول رقم 

دحيث تبين من خالل تحليل نتائج المقابالت مع سكان  0.000بلغت قيمة الفا  السكن على مكان العمل دحيث

ان معظم اهالي القدس الذين يسكنون فيها يحاولون ان يجدوا اعماال تتركز في محيط القدس دحتى  كفرعقب 

خير اليومي خالل انتقالهم عبر نقاط التفتيش و الحواجز التي تفصل بين القدس ن للتفتيش و التأال يتعرضو 

% ممن يسكنون في منطقة كفرعقب هم قادمون من مناطق 34بان  3و الضفة الغربية . كما يؤكد الجدول 

دسية قد يعود السبب الى دحملهم الهوية المقو اخرى كالخليل و رام هللا و ضوادحي القدس , اضافة الى القدس , 

 و بالتالي رغبتهم في االدحتفاظ بها مما دفعهم للسكن و العمل في كفرعقب .

 ي للمبحوثين قة مكان العمل بمكان السكن االصل( : عال3جدول )

 

 عملك مكان

 الضفة القدس كفرعقب المجموع

 37 1 26 10 القدس االصلي السكن مكان

 4 0 3 1 الخليل

 5 0 3 2 الرملة و اللد

 6 2 2 2 القدس ضواحي

 1 1 0 0 هللا رام

 15 5 3 7 كفرعقب

 68 9 37 22 المجموع
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 للعالقة ما بين مكان العمل و مكان السكن االصلي  chi-square: تحليل   4جدول 
 

 نسبة الداللة االحصائية درجة الحرية القيمة 

Pearson Chi-Square 24.495
a
 10 .006 

Likelihood Ratio 23.629 10 .009 

Linear-by-Linear Association .853 1 .356 

N of Valid Cases 68   

a. 15 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .13. 

بان السكان   5ومن العوامل المؤثرة على مكان السكن هو االجرة الشهرية للمسكن دحيث يؤكد جدول 

التي يسكنون فيها و ذلك لقدرتهم على شرائها و رخص  كفرعقب يمتلكون في معظمهم البيوتالقاطنين في 

بان مكان السكن  chi-squareاسعارها نسبيا مقارنة بالقدس ذات مستويات االجار العالية . ويبين تحليل 

, دحيث ان معظم السكان  من الدخل الشهري ة االجار المدفوع االصلي له تاثير ذو داللة ادحصائية على نسب

% من دخولهم الشهرية لالجار الشهري لمسكنهم , مما يدلل على 20القاطنين في القدس يدفعون اكثر من 

, وهذا يؤدي بالتالي الى بحثهم صعوبة ايجاد سكن ذو اجار معقول يتناسب مع مداخيل هؤالء االشخاص 

تي تعد االجارات الشهرية فيها رخيصة نسبيا , اضافة الى عن مساكن اخرى في مناطق مثل كفرعقب ال

امكانية هؤالء المقدسيين من شراء شقق سكنية في كفرعقب لتوفرها و رخصها نسبيا . ويؤكد هذه النتيجة 

% من المبحوثين الذين يحملون هوية مقدسية اتوا الى كفرعقب 34الذي يظهر بان ما يقرب  7الجدول 

% من المقدسيين سكنوا في كفرعقب بسبب رغبتهم في الحفاظ على 29بسبب رخص اسعار السكن , وان 

هويتهم و التامين و قد اظهرت هذه العالقة تاثيرا ذو داللة ادحصائية على قرار السكن في كفرعقب ) الجدول 

مما يدفعنا لقبول فرضية ان اسعار السكن وكذلك  ,  chi-squareلتحليل ة الفا صفر ( دحيث بلغت قيم 8

  مكان العمل كان لهما تاثيرا ذو داللة ادحصائية للمقدسيين في قرارهم لالنتقال للسكن في كفرعقب .
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 : العالقة بين مكان السكن االصلي و نسبة الدخل المدفوعة اليجار السكن  5جدول 

 

 

 الشهري دخلك من كنسبة السكن اجرة تستهلك كم

 %30 من اكثر %30-20 %20-10 المجموع

 11 6 5 0 القدس االصلي السكن مكان

 1 0 0 1 الخليل

 1 1 0 0 الرملة و اللد

 4 1 3 0 القدس ضواحي

 1 1 0 0 كفرعقب

 18 9 8 1 المجموع

 

 لتاثير مكان السكن االصلي و نسبة االيجار للسكن  chi-squareعالقة تحليل :  6جدول 

 

 نسبة الداللة االحصائية درجة الحرية القيمة 

Pearson Chi-Square 21.222
a
 8 .007 

Likelihood Ratio 11.575 8 .171 

Linear-by-Linear Association .001 1 .978 

N of Valid Cases 18   

a. 14 cells (93.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .06. 

 

 : العالقة بين نوع بطاقة الهوية و العامل الذي جذب المبحوثين للسكن في كفرعقب 7جدول 

 

 كفرعقب في السكن الى جذبتك التي العوامل

 االصلي البلد المجموع

 البيوت اسعار رخص

 بالمفارنة كفرعقب في

 بالقدس

 الهوية على الحفاظ

 التامين و المقدسية

 اليهود تهجير

 واجبارهم للفلسطينين

 بيوتهم ترك على

 76 3 32 38 3 قدس هويتك بطاقة

 36 1 20 4 11 ضفة

 112 4 52 42 14 المجموع
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 لتاثير نوع الهوية على تحديد مكان السكن في كفرعقب  chi-square تحليل:  8جدول 

 

 نسبة الداللة االحصائية  درجة الحرية  القيمة 

Pearson Chi-Square 24.734
a
 3 .000 

Likelihood Ratio 25.902 3 .000 

Linear-by-Linear Association 1.032 1 .310 

N of Valid Cases 112   

a. 3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.29. 

 

الى  وعند الحديث عن العالقة ما بين مكان السكن االصلي ) اصول المبحوثين ( و اسباب هجرتهم السياسية

دحيث  ان هناك اسباب سياسية وراء هجرتهم خصوصا المهاجرين من القدس 9, يظهر في الجدول  كفرعقب

هذه االسباب  %( , 72ان معظم الذين يهاجرون من مدينة القدس يتعرضون السباب و مضايقات سياسية )

تتمثل في سياسات االدحتالل القمعية المتمثلة في الضرائب المرتفعة التي يقومون بدفعها لما يسمى ) بلدية 

الى قوانين االدحتالل في منع  و باالضافة , السكن و ضريبة الدخل االدحتالل ( في القدس مثل ضريبة 

وارتفاع تكلفة اصدار الترخيص في دحال موافقة البلدية في القدس , هذه السياسات اصدار تراخيص البناء 

ن مكان اخر للسكن يسمح فيه البناء و بتكلفة اقل وفي نفس الوقت يحافظون فيه على تدفع السكان للبحث ع

ب , الرام و ضادحية البريد , مخيم شعفاط يتوفر فيها هذا النوع من هويتهم المقدسية , هذه االماكن مثل كفرعق

ان هناك تأثير ذو  دحيث يظهر 10المساكن لذا اصبحت وجهة السكان المقدسيين . وهذا ما يؤكده  جدول 

و  , داللة ادحصائية لالسباب السياسية المؤثرة على قرار الهجرة من اماكن مختلفة و االستقرار في كفرعقب

ظهر هذا الجدول ان تأثير الضرائب و قوانين االدحتالل كان لهما االثر االكبر في قرار هجرة ايضا ي

ما بين   chi-squareقوة العالقة  10المقدسيين الى مناطق اخرى مثل كفرعقب . ويظهر ذلك في جدول 

 .مكان السكن االصلي و اسباب الهجرة السياسية 
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 : العالقة ما بين مكان السكن االصلي و اسباب الهجرة السياسية  9جدول 

 

 

 السياسية الهجرة اسباب

 lالمجموع

 المرتفعة الضرائب

 لبلدية دفعها يتم التي

 القدس

 في االحتالل قوانين

 تراخيص اصدار منع

 البناء

 من الخوف

 االعتقال الحواجز و االغالقات الصهاينة المستوطنين

 62 0 5 4 27 26 القدس االصلي السكن مكان

 4 0 0 0 3 1 الخليل

 6 0 1 1 0 4 الرملة و اللد

 7 0 3 0 4 0 القدس ضواحي

 1 0 0 0 0 1 هللا رام

 6 1 2 0 2 1 كفرعقب

 86 1 11 5 36 33 المجموع

 

 مختلفة ال السكنالسباب الهجرة المختلفة من اماكن  chi-square: اختبار  10جدول 

 
 نسبة الداللة االحصائية  درجة الحرية  القيمة 

Pearson Chi-Square 34.931
a
 20 .020 

Likelihood Ratio 30.907 20 .056 

Linear-by-Linear Association 8.910 1 .003 

N of Valid Cases 86   

a. 27 cells (90.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .01. 

 

وليست االسباب السياسية و دحدها هي سبب هجرة السكان الى كفرعقب , فهناك اسباب اجتماعية دفعت 

السكان خصوصا الذين اصولهم من القدس للهجرة و االستقرار في كفرعقب , اهم هذه االسباب هي الزواج 

, هذه االزواج اختارت  , دحيث ان غالبية المبحوثين كانو عبارة عن ازواج شابة   11كما يظهر في الجدول 

ان تسكن في كفرعقب نظرا لتوفر مساكن رخيصة مقارنة بالقدس التي من الصعوبة الحصول فيها على 

, وايضا من اجل الحفاظ على الهوية المقدسية في دحال كان ادحد الزوجين من دحملة الهوية الخضراء) مسكن 
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دحيث اجاب المبحوثين ان لم شمل العائلة  11ضفة( واالخر الهوية الزرقاء ) قدس ( وهذا ما يظهره جدول 

ان  11ويظهر الجدول . التي دفعتهم لالستقرار في كفرعقب المهمة هو ايضا من االسباب االجتماعية 

% من المبحوثين والذين يسكنون في القدس قد قرروا السكن في كفرعقب بسبب الزواج ولم شمل 70دحوالي 

العائلة  , دحيث ان ادحد الزوجين ال يحمل هوية القدس , مما يدفعهم الى الهجرة الى مناطق يكون فيها السكن 

دون دحصول مضايقات رخيص نسبيًا و التي يستطيع فيها الزوج الذي ال يحمل هوية القدس ان يسكن فيها 

 له من قبل سلطات االدحتالل 

 العالقة ما بين مكان السكن االصلي و اسباب الهجرة االجتماعية : 11جدول 

 

 

 االجتماعية الهجرة اسباب

 الزواج العائلة شمل لم المجموع

 االسري الترابط

 االجتماعي

 كفرعقب اهل تقبل

 الجدد للسكان

 توفر

الصحة.التعليم)خدمات

 (كهرباء,ماء,

 62 5 2 5 28 22 القدس االصلي السكن مكان

 4 0 0 0 3 1 الخليل

 6 0 0 1 3 2 الرملة و اللد

 9 0 0 0 5 4 القدس ضواحي

 1 0 0 0 1 0 هللا رام

 6 1 0 0 4 1 كفرعقب

 88 6 2 6 44 30 المجموع

 

وباالضافة الى االسباب السياسية و االجتماعية التي دفعت السكان للهجرة الى كفرعقب و االستقرار فيها , 

ان غالبية المبحوثين خصوصا القادمين من القدس  12هناك ايضا اسباب اقتصادية , دحيث يظهر الجدول 

ت مناسبة ورخيصة مقارنة كان السبب االقتصادي وراء خروجهم من القدس هو ان اسعار االراضي و البيو 

, باالضافة  ير جدا ال يستطيع السكان ان يدفعوهبالقدس التي ترتفع فيها اسعار االراضي والبيوت بشكل كب
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, دحيث تفر ض البلدية كما ذكر بمناطق اخرى مثل كفرعقب الى ان تكلفة المعيشة في القدس مرتفعة مقارنة 

وهذا ما ة بالكاد يكفي لمعيشة االسرة و دفع هذه الضرائب .سابقا ضرائب مرتفعة جدا لدرجة ان دخل االسر 

ان االسباب االقتصادية كالضرائب و تكلفة المعيشة دحيث يظهر  chi-squareالختبار  13يؤكده جدول 

كل هذا يدفع بالسكان للبحث عن بديل  .كان لها اثر ذو داللة ادحصائية على قرار الهجرة الى كفرعقب

فيكون الخيار امامهم هو الهجرة من م المقدسية و تتوفر فيه مساكن سعرها مناسب يحافظون فيه على هويته

 القدس الى كفرعقب 

 العالقة ما بين مكان السكن االصلي و اسباب الهجرة االقتصادية :  12جدول 

 

 

 المجموع االقتصادية الهجرة اسباب

 في اقل ضرائب دفع

 بالمقارنة كفرعقب

 بالقدس

 دخل ذو عمل توفر

 كفرعقب في مناسب

 اقل المعيشة تكلفة

 كفرعقب في

 بالقدس بالمقارنة

 و االراضي اسعار

 في مناسبة البيوت

 كفرعقب

 المنشات تنوع

 في االقتصادية

  كفرعقب

 السكن مكان

 االصلي

 62 2 26 19 1 14 القدس

 4 0 1 3 0 0 الخليل

 6 0 1 3 0 2 الرملة و اللد

 ضواحي

 القدس
0 0 3 4 0 7 

 1 0 0 0 1 0 هللا رام

 6 0 1 3 1 1 كفرعقب

 86 2 33 31 3 17 المجموع
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 للعالقة ما بين مكان السكن االصلي و اسباب الهجرة االقتصادية  chi-squareاختبار  13جدول 

 

 نسبة الداللة االحصائية  درجة الحرية  القيمة  

Pearson Chi-Square 41.065
a
 20 .004 

Likelihood Ratio 21.883 20 .347 

Linear-by-Linear Association .187 1 .665 

N of Valid Cases 86   

a. 27 cells (90.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .02. 

 

 

العالقة ما بين عدد افراد االسرة   14ولتاكيد ان اغلب المبحوثين هم من العائالت الصغيرة , يظهر الجدول 
ها ما دالمبحوثين كانوا من العائالت التي عدد افرا % من 60دحوالي و اسباب الهجرة االجتماعية , دحيث ان 

% من المبحوثين هم 67ان  14كما يظهر جدول  ( وسبب هجرتهم هو الزواج و لم شمل العائلة.6-1بين )
سيين كان اكثر سببان اجتماعيان لهجرتهم من القدس الى كفرعقب هو من دحملة الهوية المقدسية وهؤالء المقد

 .16و  15الزواج و لم شمل العائلة كما يوضح جدول 
 العالقة ما بين عدد افراد االسرة و اسباب الهجرة االجتماعية  14جدول 

 

 

 االجتماعية الهجرة اسباب

 الزواج العائلة شمل لم المجموع

 االسري الترابط

 االجتماعي

 كفرعقب اهل تقبل

 الجدد للسكان

 توفر

م,الصحة.التعليم)خدمات

 (كهرباء,اء

 23 0 0 0 22 1 3-1 االسرة افراد عدد

4-6 13 13 4 1 2 33 

7-9 16 9 1 1 4 31 

 1 0 0 1 0 0 10 من اكثر

 88 6 2 6 44 30 المجموع
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 : نسبة دحملة الهوية المقدسية و هوية الضفة في عينة الدراسة  15جدول 
 

 

 النسبة التكرار 

النسبة المىوية 

 النسبة التراكمية الصالحة  

Valid 67.9 67.9 67.9 76 قدس 

 100.0 32.1 32.1 36 ضفة

Total 112 100.0 100.0  

 

 بطاقة الهوية واسباب الهجرة االجتماعية  نوع  العالقة ما بين : 16جدول 
 

 

 االجتماعية الهجرة اسباب

 الزواج العائلة شمل لم المجموع

 االسري الترابط

 االجتماعي

 كفرعقب اهل تقبل

 الجدد للسكان

 توفر

,الصحة.التعليم)خدمات

 (كهرباء,ماء

 71 6 2 5 34 24 قدس هويتك بطاقة

 17 0 0 1 10 6 ضفة

 88 6 2 6 44 30 المجموع

 
 

 السكنية في كفرعقب : في محيط البيوتتحليل الظروف و العوامل البيئية 

على الرغم من وجود عوامل جاذبة للسكان للسكن في كفرعقب مثل توفر مساكن ذات اسعار مناسبة و توفر 

صوصا خدمات صحية و تعليمية وكهربا وماء , اال ان سكان كفرعقب يعانون من الكثير من المشاكل وخ

و  17 )الكثير من الخدمات مثل الماء و الكهرباء جدول خلل في على وجود  البيئية , فقد اكد المبحوثون 

اال انه في كافة ادحياء كفرعقب , فعلى الرغم من قيام بلدية كفرعقب بتوفير المياه و الكهرباء للسكان (  18

اصبحت المياه و الكهرباء   ,عدم صيانتها وبسبب عدد السكان الهائل و قدم شبكات المياه و الكهرباء و 

باالسبوع . وهنا يجب التنويه الى ان اجابات المبحوثين  كل السكان و تنقطع بالمعدل مرتين المزودة ال تكفي

الذين يسكنون في المنطقة التابعة لبلدية كفرعقب اختلفت  عن اجابات المبحوثين الذين يسكنون في المنطقة 
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ان اغلبية المبحوثين الذين يسكنون في منطقة ج  يظهر  20وجدول  19ففي جدول س , التابعة لبلدية القد

التابعة لبلدية كفرعقب اجابوا بانهم ال يعانون من نقص مياه او كهرباء وذلك الن البلدية توفر المياه و 

و الكهرباء ممتازة وايضا الن عدد سكان سكان منطقة ج و تعتبر شبكة المياه لكافة  %100الكهرباء بنسبة 

 .هذه المنطقة قليل بالمقارنة مع المنطقة التابعة لبلدية القدس 

 : نسبة السكان الذين يعانون من نقص مياه في كفرعقب  17جدول 

 النسبة المئوية  التكرار  

 

 النسبة المئوية التراكمية 

 64.3 64.3 72 نعم 

 100.0 35.7 40 ال

  100.0 112 المجموع

 

 : نسبة السكان الذين يعانون من انقطاع الكهرباء في كفرعقب  18جدول 

 

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية التكرار 

 46.4 46.4 52 نعم 

 100.0 53.6 60 ال

  100.0 112 المجموع

 

 ) ضفة , قدس ( و نقص المياه في كفرعقب المبحوثون عالقة الجزء الذي يسكن فيه :  19جدول 

 

 منزلك في المياه في نقص من تعاني هل

 ال نعم المجموع

 76 20 56 قدس هويتك بطاقة

 36 20 16 ضفة

 112 40 72 المجموع
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 ) ضفة , قدس ( وانقطاع الكهرباء  المبحوثون عالقة الجزء الذي يسكن فيه  : 20جدول 

 

 للكهرباء انقطاع من تعاني هل

 ال نعم المجموع

 76 37 39 قدس هويتك بطاقة

 36 23 13 ضفة

 112 60 52 المجموع

 

% 61اشار  21وفي جدول  ومن المشاكل االخرى التي يعاني منها سكان كفرعقب مشكلة انتشار النفايات ,

من عينة الدراسة والذين يسكنون في الجزء التابع لبلدية القدس بوجود مشكلة تراكم نفايات صلبة , بينما اشار 

مشكلة , وهذا يظهر ان % من عينة الدراسة الذين يسكنون في الجزء التابع للضفة بوجود مثل هذه ال14فقط 

طق التابعة لبلدية االدحتالل و التي بدورها ال تقدم مشكلة النفايات الصلبة و تراكمها تزداد بشكل اكبر في المنا

خدمة تناسب اعداد السكان , دحيث وظفت متعهد له سيارة تقوم بجمع النفايات اربعة مرات في االسبوع فقط 

و بالتالي تحتاج المنطقة الى اربعة ,  طن شهريا من النفايات  900مع العلم ان المنطقة تنتج ما يقرب 

وبالتالي يضطر بعض السكان الى دحرق النفايات وهذا يؤدي الى  يات و بشكل يومي .سيارات تجمع النفا

 المنطقة التابعة لبلدية االدحتالل شار الدخان و الروائح الكريهة , ويظهر هذا جليا دحيث افاد المبحوثون فيانت

)جدول  زددحام المروري يعانون من اتشار الدخان و الروائح الكريهة باالضافة الى الغبار الناجم عن االانهم 

عدد السكان الهائل و ارتفاع اعداد االبراج السكنية اصبحت المنطقة ملوثة ايضا زيادة . فنتيجة ل(22

باالصوات العالية و الضجيج الناتج عن كثرة عدد السيارات و المحالت و الورش الميكانيكية , مما زاد من 

يمر منها شارع رئيسي  ممر رئيسيكفرعقب  نطقةدحيث تعتبر م,  ( 23نسبة الضوضاء و الضجيج )جدول 

جنين , نابلس , )هذا الشارع الرئيسي الودحيد الذي يربط محافظات الشمال , وهو شارع " رام هللا القدس " 

ظات الجنوب )بيت لحم و محافظات الوسط )رام هللا و القدس ( و كذلك مع فحام ( مع طولكرم , قلقيلية 
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عدد هائل من المركبات و السيارات و الشادحنات و الدراجات باالضافة الى سيارات الخليل ( وبالتالي مرور 

يؤكد ان  23وجدول  .سكان المنطقة نفسها , كل ذلك يؤدي الى انتشار الضجيج و االزعاج على مدار اليوم 

و انتشار المختلفة في كفرعقب  والتي تزداد مع انتشار المنشئآت سكان المنطقة يعانون من مشكلة الضجيج 

% من سكان المنطقة التابعة للقدس و 61دحيث افاد ما نسبته  ظاهرة اطالق الرصاص بشكل عشوائي يوميا

و .  % من سكان المنطقة التابعة للضفة بوجود مستويات ازعاج و ضجيج كبيرة في منطقة سكنهم 27

التابعة لبلدية االدحتالل تتوفر  االمر مشابه لمشكلة مياه الصرف الصحي " المياه العادمة " دحيث ان المنطقة

% من السكان يعتمدون على 10% من سكان المنطقة , و 50فيها شبكة صرف صحي و لكنها ال تخدم اال 

, اما البقية يقومون بوصل خطوط المنازل مع خطوط و عبارات  تصريف مياه  الحفر االمتصاصية 

اء التابعة لبلدية من يمشي في شوارع االدحيدحظ يالاالمطار , او تصريف المياه الى الشوارع , وبالتالي 

 (.24)جدول  انتشار المياه العادمة في الشوارع و انتشار الروائح الكريهة  االدحتالل

تراكم النفايات الصلبة في كل من منطقة كفرعقب التابعة للقدس و المنطقة التابعة للضفة :  21جدول 

 الغربية .

 

 النفايات تراكم مشكلة من تعاني هل

 ال نعم المجموع

 76 7 69 قدس هويتك بطاقة

 36 20 16 ضفة

 112 27 85 المجموع
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 مشكلة التلوث بالدخان و الغبار في كل من منطقتي ) الضفة و القدس ( في كفرعقب:  22جدول 

 

 الغبار و الدخان انتشار مشكلة من تعاني هل

 ال نعم المجموع

 76 3 73 قدس هويتك بطاقة

 36 11 25 ضفة

 112 14 98 المجموع

 

 مشكلة التلوث و الضجيج و االزعاج في كل من منطقتي )الضفة و القدس ( في كفر عقب : 23جدول 

 

 االزعاج و الضجيج مشكلة من تعاني هل

 ال نعم المجموع

 76 7 69 قدس هويتك بطاقة

 36 6 30 ضفة

 112 13 99 المجموع 

 

 مشكلة التلوث بالمياه العادمة في منطقتي ) الضفة و القدس ( في كفرعقب  : 24جدول 

 

 العادمة المياه مشكلة من تعاني هل

 ال نعم المجموع

 76 12 64 قدس هويتك بطاقة

 36 22 14 ضفة

 112 34 78 المجموع

 

بيئي , و السكن فيها وبالتالي من الواضح ان منطقة كفرعقب تعاني من مشاكل بيئية و يوجد فيها تلوث 

رايهم بالتلوث البيئي في كفرعقب , فعند سؤال المبحوثين عن عتبر خطر على دحياة السكان و صحتهم ي

 .اجاب االغلبية ان منطقة كفرعقب تعاني من تلوث بيئي عالي  25)جدول )
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 مستويات التلوث البيئي في كفرعقب دحسب آراء المبحوثين :  25جدول 

 

 كفرعقب في البيئي التلوث ان

 قليل متوسط عالي المجموع

 76 1 5 70 قدس هويتك بطاقة

 36 10 7 19 ضفة

 112 11 12 89 المجموع
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 التحليل الحيزي الزماني و المكاني : 2.4.

 : 2015الى عام  1943رصد التغير في مساحة المنطقة المبنية في كفرعقب منذ عام 3.4.

لستة تحليل هذا التطور  وقد تمبشكل كبير  1943منذ العام تطورت مسادحة المنطقة العمرانية في كفرعقب 

( وذلك الظهار  2015 – 2010- 2006- 2004 – 1997 – 1945على التوالي وهي ) مختلفة  فترات

بعد  1997)  سية الرئي السياسية و المحاور التغير و التطور في المنطقة المبنية , وربط ذلك باالدحداث

انتهاء  2006وبناء جدار الفصل العنصري ,  2000ما بعد انتفاضة  2004دخول السلطة الفلسطينية , 

الزمنية  الحدود 2015,  2020بدء تنفيذ مخطط القدس الكبرى  2010االنتفاضة واستقرار االوضاع , 

من خالل رعقب في هذه السنوات صور جوية لمنطقة كف تحليل ل للدراسة ( . وتمت هذه العملية من خال

دحيث يظهر بان ,  (  13كل سنة ) الشكل  وترسيم المنطقة المبنية في  Arc map 10.4 برنامج  استخدام

ضعف ) جدول  38دحيث تضاعفت بحوالي  1997و  1943الزيادة االفقية بالبناء دحصلت ما بين عامي 

وبعد ذلك فقد كانت الزيادة االفقية في البناء تتركز على البناء في الفراغات و المناطق ما بين , (  24

,   2015ودحتى   2004العمارات و المباني المختلفة , ويظهر هذا جليًا بتتبع التمدد العمراني للسنوات 

لتمدد العمراني القديم )دحشو من المالدحظ ان البناء الجديد تركز في المناطق الفارغة داخل دحدود ا هدحيث ان

الفراغات ( . ويمكن ان يفسر هذا الشيء بعدم توفر اراضي مسموح فيها البناء من قبل سلطات االدحتالل 

خارج دحدود منطقة التمدد العمراني , مما دفع بالسكان للبناء في الفراغات المتوفرة , اضافة الى ان اسعار 

دفعت بالسكان الى البناء في الفراغات الموجودة و استغاللها بشكل االراضي المرتفعة جدا في كفرعقب دحديثا 

بأن  26كبير , خاصة مع عدم وجود قوانين و ضوابط تخطيطية للبناء في كفرعقب . كما يظهر جدول 

 والتي ارتبطت بزيادة كبيرة في السكان . 2006كانت ما بعد عام اعلى نسبة زيادة في العمران 
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   2015الى عام  1943تطور مسادحة المنطقة المبنية في كفرعقب منذ عام خريطة توضح :  13الشكل 

 

 بتصرف البادحثة . 2017المصدر : وزارة الحكم المحلي 
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 الفترات واعداد المباني و عدد السكان خالل  (بالدونم)التغير في مسادحة المنطقة المبنية :   26جدول 

 :في كفرعقب مختلفة ال

 2015 2010 2006 2004 1997 1943 السنة /م

 1854.669371 1012.369248 684.04689 585.4927 440.109481 27.789928 المنطقة المبنية )دونم( مسادحة

 1287 986 700 643 486 25 عدد المباني

 50000 14315 12500 11000 5662 290 عدد السكان/نسمة 

 المصدر : بتصرف البادحثة 

 : 2015لعام   في كفرعقب الكلية و الكثافة الظاهرية و الكثافة الحقيقية الُسكانية الكثافة4.4.

 :تصنف الكثافة السكانية بشكل عام الى ثالث فئات 

 فرد / فدان  300كثافة منخفضة : اقل من  – 1

 فرد / فدان  500-300كثافة متوسطة :  – 2

 ( .2015)بن غضبان فرد / فدان  500كثافة مرتفعة : اكثر من  – 3

 دونم  4.2الفدان = * 

 : عدد السكان )نسمة ( / المسادحة الكلية لكفرعقب )دونم( في كفرعقب  الكثافة الكلية

 نسمة للفدان  49اي نسمة / دونم   11=   5472/65000

 : عدد السكان )نسمة ( / مسادحة المنطقة المبنية في كفرعقب  الكثافة الظاهرية 

  نسمة للفدان 147اي  نسمة / دونم   35=   65000/1854
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 مسادحة البناء الكلية الحقيقية )مسادحة العمارات * عدد الطوابق ( :عدد السكان/في كفرعقب  الكثافة الحقيقية

طوابق , وكل  10برج سكني , تبلغ اعداد الطوابق في كل برج بالمتوسط   800يوجد في كفرعقب بالمتوسط 

 متر مربع .   120لمتوسط شقة . تبلغ مسادحة الشقق با 2طابق يوجد فيه 

 متر مربع  192,000=  240*   800مسادحة العمارات = 

 دونم  1920متر مربع , اي  1,920,000=   10*    208,000الكثافة الحقيقية = 

  فرد للفدان 457اي  نسمة/دونم   33=  65000/1920

الكلية نجد ان كال من الكثافة  لفئات الثالثة للكثافات مع افي كفرعقب ذه االرقام ) الكثافات ( وعند مقارنة ه

ويؤكد هذا على الحقيقة السابقة التي  و الظاهرية منخفضة , اما الكثافة الحقيقية فهي متوسطة الى مرتفعة .

اكدت وجود نقص كبير في االراضي و توجه السكان الى البناء العمودي اكثر من البناء االفقي , اضافة الى 

لعمارات و االبراج في المسادحات التي من المفترض ان تكون مناطق خدماتية ترويحية للسكان ) دحشو بناء ا

 الفراغات ( , مما اثر بشكل كبير على مبدأ خصوصية كل عائلة وادى بالتالي الى مشاكل اجتماعية كبيرة .
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 تاثير النمو العمراني على استخدامات االرض في كفرعقب :5.4.

اثر النمو العمراني على استخدامات االرضي في كفرعقب , لكن اختلف تاثيره من منطقة الخرى في كفرعقب 

كان عدد  1997وفي عام , , فالجهة الغربية والجنوبية من كفرعقب هي منطقة سهلية زراعية تربتها خصبة 

لشمالية الشرقية وهي منطقة البيوت في هذه المنطقة قليل , دحيث كان التركز االكثر للبيوت في الجهة ا

يزيد االرتفاع و تقل البيوت   و الشمال  مفتودحة ذات ارتفاع اكبر من الجهة الغربية و كلما اتجهنا الى الشرق 

اصبح تاثير التوسع العمراني ملحوظ وكبير , دحيث اصبحت بشكل عام كل الجهات  2015. اما في عام 

ء كان  في الجهة الغربية و الجنوبية و على دحساب االراضي ممتلئة بالبناء , لكن التوسع االكبر للبنا

اد داز فقد شرقية و الشمالية الالزراعية بحيث اصبحت المنطقة تخلو تماما من االراضي الزراعية . اما المنطقة 

ما قد تم ذكره سابقًا من عدم  14ويؤكد شكل  فيها البناء ايضا لكن بشكل اقل كثافة من الجهة الغربية .

, لكن معظم التمدد تركز في داخل المنطقة التي دحصول زيادة وتمدد افقي دحقيقي في العمران في كفرعقب 

كانت مبنية اصال ) دحشو الفراغات ( على شكل ابنية في المناطق الفارغة , وقد تعود االسباب اما السباب 

 سياسية او اقتصادية ) سعر االراضي ( او كالهما .
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 في كفرعقب   2015و عام   1997ان جويتان تظهران اتجاه التمدد العمراني في عام : صورت 14الشكل 

 

 بتصرف البادحثة . 2017المصدر : وزارة الحكم المحلي 



95 
 

 تاثير معوقات االحتالل على التوسع العمراني في كفرعقب :6.4.

وخصوصا التوسع العمراني كغيرها من المناطق الفلسطينية تاثرت كفرعقب بمعوقات االدحتالل المختلفة , 

دحيث , التوسع العمراني هناك  راضيها  في الجهة الغربية علىدحيث اثر جدار الفصل العنصري المقام على ا

دحيث ان التوسع العمراني في الجهة  (  وهذا واضح15) الشكل امام التوسع العمراني اً يعتبر الجدار دحاجز 

و مصادرة  الكثير  دحجزة لذلك فان بناء الجدار ادى الى الغربية اصبح محاذي المتداد الجدار و باالضاف

من االراضي الواقعة خلفه والتي تعود ملكيتها لسكان كفرعقب . عائق اخر وهو اقامة مستوطنة" كوخاف 

دونم , وبالتالي  1406يعقوب " في الجهة الشرقية من اراضي كفرعقب , دحيث تمتد المستوطنة على مسادحة 

. ونتيجة لذلك (15)الشكل او البناء في االراضي المجاورة لها النها مصنفة كمناطق ج يمنع االقتراب منها 

اضافة  كان التوسع بشكل كثيف في الجهة الغربية و الوسطى والجنوبية وهي المناطق التابعة لبلدية االدحتالل

الشرقية الداخلية و  , اما الجهة الى تركز معظم البناء في المناطق الفارغة داخل المنطقة المبنية قديما

الشمالية فهي مصنفة كمناطق ج كان البناء فيها اقل , ونتيجة لهذه المعوقات و محدودية االراضي المسموح 

البناء فيها تميز التوسع العمراني في الجهة الغربية و الوسطى و الجنوبية  باسلوب الملىء او دحشو المناطق 

ت االراضي الزراعية او المفتودحة معدومة و المسافة ما بين الفارغة وهذا يمكن رؤيته بوضوح بحيث اصبح

مما خلق وضعًا اجتماعيًا صعبًا ومشاكل اجتماعية  , ثالثة امتار قد تصل الىالعمارة و العمارة المجاورة 

 . كبيرة ما بين السكان القريبين من بعضهم البعض بسبب فقدان الخصوصية و زيادة التماس ما بين الجيران
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 رية لكفرعقب مع العوائق السياسية للتمدد العمراني المحيطة بها .: الحدود االدا 15الشكل 

 

 .بتصرف البادحثة  2017المصدر : وزارة الحكم المحلي 

 تاثير سياسات االحتالل داخل القدس  على التوسع العمراني في كفرعقب :7.4.

على اقصاء الفلسطينين عن المشاركة في سياسات التخطيط : دحيث تقوم سياسات التخطيط في القدس 

تخطيط مدينتهم , وتسعى من خالل هذه السياسات الى تقييد البناء  لصالح الفلسطينيين مقابل ترسيخ 

% 30يضمن اغلبية يهودية بحيث ال تتعدى نسبة الفلسطينين  وبما االستيطان اليهودي الى اقصى الحدود

 ( . 2016% يهود )جبارين 70مقابل 
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النسبة لقوانين البناء و بعد تحليل اجابات عينة الدراسة و بالتحديد اجابات سؤال " ما هي االسباب اما ب

% من عينة الدراسة بان السبب هو 32السياسية التي دفعتك للهجرة من القدس الى كفرعقب ؟ " اجاب 

قامت بلدية االدحتالل بمصادرة اراضي  1967قوانين االدحتالل في منع اصدار تراخيص البناء . فبعد عام 

% 63كم مربع وضمها لبلدية القدس , وقامت بتصنيف  70.50واسعة من القدس الشرقية بلغت مسادحتها 

%  13من هذه االراضي انها مناطق خضراء وهي غير مخصصة للبناء , وبالتالي يتبقى للفلسطينين  فقط 

( . وفي دحال توفر االرض تظهر مشكلة اصدار 2014من مسادحة القدس الشرقية مخصص لالعمار )ايوب 

الف دوالر عدا عن ان اصدارها ياخذ وقتا  30الترخيص دحيث تصل  تكلفة اصدار تراخيص البناء الى 

( . كل هذه االجراءات و باالضافة الى الضرائب المرتفعة ) 2011طويال يمتد الى عدة سنوات )مارجليت 

التي يدفعها السكان الفلسطينيون لبلدية االدحتالل والتي بدورها تقدم مستوى ضريبة الدخل و االمالك وغيرها ( 

بعكس اليهود , كل ذلك دفع السكان اما للبناء دون ترخيص داخل  ني من الخدمات للسكان الفلسطينيينمتد

 ,( 2016( )عبدالرؤوف  20000قانونية في القدس الى الغير ) دحيث وصل عدد البيوت الفلسطينية القدس

او الهجرة الى مناطق محاذية لبلدية القدس دحيث االراضي المخصصة للبناء اوفر و اسعارها ادنى و 

 ( 2014الحصول على رخصة بناء اسهل و اقل تكلفة )ايوب 

 عملية البناء و اصدار التراخيص في كفرعقب : 8.4.

ة الحكم المحلي , لذا ال يوجد لكفرعقب اي مخطط هيكلي مصادق عليه من الجهات الفلسطينية في وزار 

( 17على المخططات االدحواض االردنية القديمة )خصوصا الجزء التابع لبلدية كفرعقب تعتمد بلدية كفرعقب 

( . بخصوص الية التملك في كفرعقب ال يتم تسجيل الملكية في سلطة 2017دحوض )بلدية كفرعقب 

انما يتم اعتماد الوكاالت الدورية , اي ان عملية تملك  االراضي وال اي هيئة قانونية فلسطينية او اسرائيلية 
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الشقق تتم عن طريق محامي او كاتب عدل بعد االتفاق  على عملية الدفع من خالل كمبياالت وشيكات 

( . ومن خالل مقابلة اجريتها مع المهندس علي ابو عياش " مدير التنظيم و التخطيط 2016يعقوب )

ي وزارة الحكم المحلي / الرام , اكد لي بان الوزارة ليس لها اي دور في عملية العمراني لمحافظة القدس " ف

تخطيط كفرعقب او اصدار تراخيص للبناء او اصدار اوامر بالهدم او اصدار مخالفات , وذلك الن كفرعقب 

ي ادحدى تتبع بلدية القدس , و تمنع الوزراة من دخولها . على الرغم من ذلك , وكما روى المهندس علي , ف

المرات اصدرت الوزارة امر بهدم جزء من عمارة في كفر عقب وذلك بعد دحصول شكاوى من المواطنين عليها 

, وتمت فعال عملية الهدم وردحب سكان كفرعقب بطاقم الوزارة و عبروا عن رغبتهم و دحاجتهم بان يكون هناك 

اء بدون تراخيص و عدم اصدار قانون ينظم المنطقة . وعلى الرغم من سكوت بلدية القدس دحول البن

بهدم ستة ابراج سكنية في دحي  2018مخالفات لهذه االبنية , اال انها مؤخرا اصدرت قرار في بداية عام 

بحجة  و ثالثة منازل )فيالت( في منطقة سطح مردحبا ,  شارع المطار بالقرب من جدار الفصل العنصري 

ئلة في خطر , اما بخصوص تنفيذ االمر قمت عا 300البناء بدون ترخيص , اي ان دحياة اكثر من 

باالتصال مع سكرتير بلدية كفرعقب السيد اشرف ثبتة والذي اكد الخبر و قال ان عملية الهدم ستتم في شهر 

وهنا تظهر الصورة بان عملية البناء والتخطيط العمراني في كفرعقب معقدة و .  2018مارس و ايبرل 

 متشابكة وغير مفهومة .

 تاثير غياب القانون على البناء العشوائي : 9.4.

, (1)الصورة ها وبشكل كثيف ئاالبراج السكنية التي تمتد في كل ادحيا يالدحظمن كفرعقب  ان المار بالقرب

,  ( 2)الصورة  منظم و العشوائيال ء بدون ترخيص الى انتشار البناء غيردحيث ادى غياب القانون و البنا

السكان اي من معايير البناء مثل االرتداد عن الشارع الرئيسي و توفير مواقف بحيث ال يراعى عند بناء ا
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. من االمثلة على و توفر شروط البيت الصحي مثل االنارة الطبيعية و التهوية العمارات سيارات لسكان 

ض دحياة ما بناء ثالثة ابراج سكنية وراء محطة محروقات , وبالتالي تعريغير القانوني مثال البناء العشوائي 

 .(3)الصورة شخص للخطر في دحال دحدوث انفجار في المحطة  240يقر ب 

 ( االبراج السكنية الضخمة و الكثيفة في كفرعقب 1الصورة )

 

 2017المصدر : بلدية كفرعقب 

 

 

 

 



100 
 

 عشوائية البناء و اكتظاظه ( 2الصورة )

 

 المصدر : تصوير البادحثة 

 مناطق قد تشكل خطورة على دحياة السكان ) وراء محطة محروقات ( . ( بناء االبراج السكنية في3الصورة )

 

 المصدر : تصوير البادحثة 
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 الخاتمة : 1.5.

والتي من المهم ’ من المواضيع الهامة والمنتشرة في كافة انحاء العالم التحوالت الحضرية  اصبحث ظاهرة 

مشكلة التوسع العمراني المرتبطة بهذه التحوالت . وفي فلسطين تعتبر هذه الظاهرة منتشرة دراستها وخصوصًا 

بشكل كبير بالتزامن مع ازدياد اعداد السكان . في هذه الدراسة تم دراسة مشكلة التوسع العمراني في كفرعقب 

اجتماعية , و او صادية اقت او للتعرف على اهم االسباب المختلفة  وراء دحدوث هذه المشكلة سواء سياسية

 المباني و السكان و الخدمات .ة لهذه المشكلة سواء على االرض و ايضًا التعرف على االثار السلبية المختلف

اهم النتائج التي تم التوصل اليها ان كفرعقب تعاني من مشكلة توسع عمراني كثيف والناجم عن عدة اسباب 

السياسي و  الدور االكبر و المحرك لبقية العوامل هو العامل  لكن العامل الذي له ,اجتماعية و اقتصادية

لمتمثل في سياسات االدحتالل القمعية المختلفة والتي تجبر السكان على الهجرة و الخروج من القدس الى ا

كفرعقب باعداد هائلة هربًا من الضرائب المرتفعة و للحفاظ على الهوية و الحصول على المسكن المالئم , 

. عدا عن الوضع فيذ مخطط صهيوني وهو تهويد القدس و تفريغها من السكان الفلسطينين نلتكل ذلك 

 الجيوسياسي المعقد لكفرعقب و الذي زاد من تراكم مشكلة التوسع العمراني .
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 استنتاجات :2.5.

االسباب وراء هذه اهم , ومن البناء  في تعاني كفرعقب من مشكلة التوسع العمراني الكثيف و العشوائي – 1

 المشكلة هي :

سياسات االدحتالل الصهيوني القمعية بحق المقدسسين داخل القدس المتمثلة بمنع اصدار تراخيص  -

 ء و فرض ضرائب عالية على السكان تدفعهم للهجرة من القدس الى كفرعقب .البنا

من ة المختلفة فيها عدم وجود  سلطة فعلية " شرطة , قانون " في كفرعقب بحيث تنظم منادحي الحيا -

 ت .آبناء و طرق و منش

منه كونها منطقة اغراء  اً والذي تعتبر كفرعقب جزء 2020قلة وعي السكان دحول المخطط التهويدي  -

 . خارجهاو جذب للمقدسسين للخروج من القدس و االستقرار 

 : , منهاادت مشكلة التوسع العمراني الى دحدوث الكثير من المشاكل – 2

 منظم و العشوائي و المخالف لقوانين البناء و التخطيط ال اء غيرانتشار البن -

 نقص الخدمات المختلفة من ماء و كهرباء و مواقف سيارات و دحاويات نتيجة لكثرة اعداد السكان  -

 انتشار التلوث البيئي خصوصا الهواء الناجم عن دحرق النفايات و انتشار روائح المياه العادمة  -

 جارة المخدرات و السرقات و المشاجرات لعدم وجود قانون في كفرعقب انتشار الجرائم مثل ت -

والذي يرجع ذلك الى الزيادة الكبيرة في عدد السكان  2006تركزت معظم الزيادة في البناء ما بعد عام  – 3

 المنتقلين من القدس الى كفرعقب .
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نسبة كبيرة من اراضي كفرعقب ال يمكن البناء فيها بسبب القيود المفروضة من قبل االدحتالل , هذا  – 4

ادى الى البناء في الفراغات المتوفرة اصال , اضافة الى البناء العمودي  و الذي قد تصل بعض العمارات 

 المبنية الى اكثر من عشرة طوابق .

  الى نشوء مشاكل اجتماعية و بيئية و خدماتية في كفرعقب .بيعة البناء القريب من بعضه ادى ط – 5
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 التوصيات :3.5.

ضرورة وجود سلطة و قانون في كفر من اجل التخفيف و وقف مشكلة التوسع العمراني الكثيف يوصى ب – 1

تضم الى ادارة السلطة  وهذا يتطلب ان, لتنظيم عملية البناء و توفير الخدمات و البنية التحتية للسكان عقب 

, فسكان منطقة كفرعقب لديهم الرغبة بوجود قانون الوطنية الفلسطينية او الى سلطة ما يسمى بلدية االدحتالل 

فيها , فعلى الرغم من انها اداريا تتبع لبلدية القدس , اال انه عندما تدخلت وزارة الحكم المحلي وقامت بتنفيذ 

بذلك و هذا دليل على ان السكان يرغبون بوجود قانون , بعكس اصحاب امر هدم في كفرعقب ردحب السكان 

 العقارات واالبراج السكنية الذين يرفضون تدخل وزارة الحكم المحلي الن ذلك يؤثر سلبا عليهم . 

نشر الوعي لدى السكان بالمخطط التهويدي الذي تقوم به بلدية االدحتالل من اجل وقف هجرة  – 2

 الى كفرعقب . المقدسيين من القدس

طرح طرق خالقة و جديدة لهندسة و تنظيم البناء الجديد مع االخذ بعين االعتبار المحافظة على  – 3

 الخصوصية و المناطق الخضراء و المناطق الترويحية .

دعم اهالي القدس من دحيث توفير تراخيص للبناء و االراضي للوقوف بوجه مخطط االدحتالل الرامي  -  4

 الى تهجيرهم من القدس الى مناطق مثل كفرعقب .
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 تحية طيبة و بعد:

على خصائص واثار النمو العمراني في كفرعقب كبحث لنيل درجة الماجستير في الجغرافيا في جامعة بين يديك إستبانة تهدف الى التعرف 

ال تشكل و  سرية في الخانة التي تنطبق على دحالتك، علمًا بأن إجابتك ستبقى( ×ضع اشارة)منكم التكرم باإلجابة على فقراتها و  و، أرجبيرزيت 
ض البحث العلمي فقط، لذلك ال داعي لكتابة إسمك على هذه اإلستبانة، و يرجى منك مراعاه الدقة و تستخدم إال إلغراولن  أي نوع من اإلختبار

كما إن إجابتك على هذا اإلستبيان ستشكل إضافة نوعية للبحث.، إعطائها اإلهتمام الكافي من أجل التوصل الى نتائج دقيقة  

 شاكر لكم دحسن تعاونكم

 

ةالبادحث  

داخل المربع الذي يعبر عن دحالتك :( ×الرجاء وضع اشارة )  

 ) القسم األول (: المعلومات الشخصية

 أنثى                         ذكر                الجنس :( 1

 

                            سنة فأكثر  65       سنة  65-25      سنة  25- 18             سنه   18أقل من  العمر:  (2

 

دراسات عليا         جامعي             ثانوي           أساسي            المستوى التعليمي:(  3 

 

      شقة                مستقل           : طبيعة المسكن( 4

 

   إيجار                ملك               : نوع المسكن( 5
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  10اكثر من            7-9              4-6               1-3( عدد افراد االسرة :       6

 

   ضفة                ( بطاقة هويتك :            قدس 7

 

    ____________.: مكان السكن األصلي ) اصل العائلة (  (8

 

توفر                                            ( العوامل التي جذبتك الى كفرعقب :        توفر بنية تحتية ) مياه, كهرباء,طرق( 9
 سبب اخر ........................    توفر متنزهات ومناطق ترفيهية    الخدمات )مدارس,مراكز صحية,مصارف(

 

    ال تعمل                      تعمل              : ( الحالة الوظيفية10

 

        الضفة                القدس                   ( مكان عملك :               كفرعقب 11

 

 ( ماهي المهنة ............................... .12

 

 شيكل  4000– 2500من          شيكل  2500 – 1500من        شيكل  1500أقل من الدخل: مستوى ( 13

 شيكل 4000أكثر من                      

 

    %30اكثر من         % 30 – 20        %20-10    :كم تستهلك أجرة السكن كنسبة من دخلك الشهري ( 14
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االسباب المختلفة  التي ادت الى الهجرة من القدس واالستقرار في كفرعقب : (: ) القسم الثاني    

 5اكثر اهمية , ورقم  1( بجانب كل سبب . اي ان رقم 5-1االكثر اهمية الى االقل اهمية من خالل وضع رقم من )رتب االسباب من حيث 
 اقل اهمية :

 االسباب السياسية االسباب االجتماعية االسباب االقتصادية 
 _______القدس الضرائب المرتفعة التي يتم دفعها لبلدية ______لم شمل العائلة _____ضرائب قليلة في كفرعقب

 ______قوانين االدحتالل في منع اصدار تراخيص البناء ______الزواج _____توفر عمل ذو دخل مناسب في كفرعقب
 _____الخوف من المستوطنين الصهاينة _____الترابط االسري االجتماعي _____تكلفة المعيشة اقل في كفرعقب

 _____االغالقات و الحواجز تقبل اهل كفرعقب للسكان الجدد______ ____اسعار االراضي و البيوت مناسبة في كفرعقب
 _____االعتقال _____توفر خدمات)التعليم,الصحة,ماء,كهرباء( _____تنوع في المنشات االقتصادية في كفرعقب

 

اذا كان هناك سببب اخر للهجرة الى كفرعقب الرجاء  دحدد / دحدديه 
                         ......................................................................................   

وعي السكان للتمدد العمراني واثاره :(:  لث) القسم الثا   

 قليلة         متوسطة        ان كثافة و عشوائية البناء في كفرعقب هي :              عالية - 1

  ال            نعم هل ترى ان بيتك تتوفر فيه شروط البيت الصحي )تهوية , انارة( :                 -2

 قليل       متوسط          عالي                    :ان التلوث البيئي في كفرعقب هو -3

 ال                نعم              :    تشعر باالمان في السكن في كفرعقب  هل- 4

 

 ( : 7(  ثم الى االقل اهمية ) 1دحسب االكثر اهمية)1-7رتب المشاكل الموجودة في كفرعقب بوضع رقم من  – 5

 ___ االزمات المرورية .

العائلية .___ المشاجرات و المشاكل   

 ___ المخدرات .

 ___ الضجيج و ازعاج السيارات .

 ___ السرقة .
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 ___ انتشار المخلفات الصلبة في الشوارع .

 ___ المياه العادمة في الشوارع .

 

 برايك ما هو السبب وراء انتشار المشاكل المختلفة في كفرعقب :        -6

سبب اخر)الرجاء التحديد( ................... .       قلة وعي السكان       انعدام السلطة و القانون   

 

 

 )القسم الرابع ( مشاكل السكن المرتبطة بالتمدد العمراني  :

 ال         هل تعاني من نقص في المياه :            نعم 1

 ال        هل تعاني من مشكلة انقطاع الكهرباء :    نعم  2

 ال        هل تعاني من مشكلة الضجيج و االزعاح :  نعم 3 

 ال        هل تعاني من مشكلة تراكم النفايات :        نعم  4

 ال        هل تعاني من مشكلة في المياه العادمة :     نعم 5 

 ال      هل تعاني من مشكلة انتشار الدخان و الغبار:   نعم 6
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