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 شكر وتقدير:

على نعمه  اليهال ت تعهال تت ت وهى تتالاليه  لاه  ت ه   –تعإلى  -اشكر هللا

تههههي االال ات  هههه ة  تالوههههى  تال ههههىل علههههى اشههههر  المر ههههلا  تعلههههى  لهههه  

تص ب  ت   تبعهم   ح  ن إلى ليل الالل   اتالالل  جزيل الشهكر تاليالهاللر 

إلى الهائة اليالري اة تاتداريهة  هال يلاهة اتداي  هال ة  عهة تاركيه   يمه  

ر للههالييير عامهه ن شههري   علههى  هه  حال هه   هه  نوهه  اتالههالل  جزيههل الشههك

 تارش د تتيةا  تنج ك تذا العمل    ضل صير .

تالهالييير ححمهال الاينه نال يمه   عبهال الايه   كم  اتالالل   لشكر إلى الالييير 

كمهههه  اتالههههالل   لشههههكر  لالبههههيلهم ان وكينههههيا  ههههال لجاههههة الاالهههه   علههههى الر هههه لة

 ك تذا العمل.لوالوال تال اللياتال ي  لال  خار داعم ت  ال انج 
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 الملخص

  تحا س اآلث ر لمشكلة تاي  الملكا ت الزراعاة الريا اة  ب ي ة لمعر ة األالراتهال  ال

احيرا   ب درات    ت ه ارتح ت  ال عملاة تايياتةيم عاة تاتحيو دوة الميرتبة علاه   تت اللال ال

الا تجة عاه   حاث تمال   اطالة الالرا ة  ال حرى شم   غري  تشم   ال لباة  ث رلياللال اآل

ذلك نظرًا لليش    تا  اليجمع ت ال ك ناة  اه     ذلك للمال رنة  ام  تااهم   ت شر  رال هللا  ت 

حاث العيا ل اتةيم عاة تالاال  اة  تاتخيى  ت    حاث يماة األ ط ر.تاام  تكم  اتماة 

الالرا ة الى ت اللال درةة تاي  اتراضال الزراعاة تتبا ن اث رت اتةيم عاة تاتحيو دوة ال 

 اطالة الالرا ة ا يخال   الالرا ة عال   ا تج ت ادتات  يايعة    اةل ت الاق اتالا ه  ت   

لي لال  SPSSاتمه  تطبااله   االانا   ت    اتدتات ا يخالال ترن  ج الركل اتةيم عاة 

(  ارد      جيمع 354يال تم تيكيعه  على عااة عشياياة  كينة    )  الات يب نة

الب ث كم  تم ا يخالال العاللال    الما تج اتمه  الماهج المال رن للمال رنة تا  الاي يج  ال 

 اطاليال الالرا ة. ت حال تيصل  الالرا ة إلى  جميعة    الاي يج     حتمه :ت تيةال  رتح ت 

اليال وميلكه  ات راد تا  حرى شم   شر   راضال الزراعاة ذات دتلة إحو ياة  ال    حة األ

رال هللا تشم   غري رال هللا  تاام  تا ك  رتح ت ذات دتلة إحو ياة تا  نيع الياي   ال 

تا ك العاللال    األ ب ي اتةيم عاة المؤدوة لياي  األراضال الزراعاة حرى  اطالة الالرا ة . 

 ناة  ت تال ام األراضال الزراعاة )الماراث (   و در   ال  اطالة الالرا ة تتال: الزي د  ال ك

األراضال الزراعاة. ت تيةال  رتح ت ذات دتلة احو ياة تا   اطاليال الالرا ة  ال األ ب ي 

المؤدوة الى لعملاة تاي  اتراضال الزراعاة    ياا ء دتر  و در  اتحيى  لىراضال وظهر 



 

 

 ي
 

اة. يم  حن تا ك العاللال    اتث ر الميرتبة  شكل اكبر  ال الماطالة الشرحاة اكار    الغرن

تراةع اإلني ةاة الم لاة لىراضال الزراعاة ع  عملاة تاي  اتراضال الزراعاة    اتمه : 

 شكل تاض   ال حرى شم   شر  رال هللا تحرى شم   غري رال هللا  حاث ي ن  ن بة    

يال رنة  ال  اطاليال الالرا ة حاث اكالتا على تةيد تراةع  ال الا تج الم لال لىراضال الزراعاة  

عالل تةيد  رتح ت تا   اطاليال الالرا ة  م  وخص ؛ تتذا لال  على %61.1ك ن  حيالال 

 راضالنيع تاي  األ تا ك عىحة تا  اليغار ال لبال للمردتد الم لال لىراضال الزراعال.

ال اخيى  الييكيع الجغرا تةيد عىحة تا   تغار ا يخالا  ت تلك األراضال الزراعاة ت 

.تا ك عىحة تا  كي د  عالد الزراعاة راضالتتغار ا يخالا  ت األ لىراضال اليال وميلكه  الارد

ال ا كات الزراعاة اليال وميلكه  ات راد تنا  كي د  الخى  ت تا  ات راد  ال  اطاليال الالرا ة. 

األراضال ت تا ًء على تذه الاي يج تيصال الب حاة  م  للال:نشر اليعال  ضرتر  ال ا ظ على 

الزراعاة تاتتيم ل    لزراعة. ت ييل عاليد األراضال      لاة إلى حراضال ط تي للياللال    

المشكىت الا تجة ع  تال ام األراضال الزراعاة  طر  خ رةة ع  الال نين  ال اليراضال 

الذي لزيال    الخى  ت   بب اليال ام غار الع د  لألراضال الزراعاة تإ ك ناة حر  ن 

 .اإلن ث
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This study aims to identify the main reasons behind the problem of the 

disintegration of the possession of farmlands and assess the resultant 

social and economic problems, in addition to specifying the 

differences in factors causing this disintegration, then provide 

initiatives to reduce the negative effects resulting from that. The zone 

of the study is a sample of villages of North-West and North-East of 

Ramallah. The purpose is to hold a comparison between these villages 

due to similarities in social as well as cultural factors between them, in 

addition to the differences in the average of rainfall. 

   The study used several tools most importantly fieldwork method so 

as to achieve its goals. The questionnaire was analyzed by using the 

SPSS program and distributing it at a random sample consisting of 

(354) items representing the population of the study. Other methods 

were also used such as the comparative approach so as to compare and 

contrast results in the zones of the study.   

The study revealed the following important results: 

There are no variations of significant statistical differences in the area 

of farmlands owned by individuals in both zones of North-East and 

North-West of Ramallah villages, whereas there are variations of 

significant statistical differences in the type of disintegration in the 

villages of the zone of the study. It also revealed that there are many 

social factors leading to the disintegration of farmland in the zone of 

the study which are: population increase, division of farmland 

(inheritance), confiscation of farmland. There are no variations of 

significant statistical differences in both areas of the study due to 

reasons leading to disintegration of farmland except that of land 



 

 

 ل
 

confiscation by the Israeli occupation which clearly appears in the 

eastern zone. There are also other effects resulting from the 

disintegration of farmland most importantly: Decline in the financial 

revenue of farmland in the villages of north-east and north-west of 

Ramallah. The percentages of those who confirmed this decline in 

both areas of the study reached 61.1%. This reveals that there are no 

variations between the two zones with regard to the negative financial 

revenue of farmland. There is a relationship between the type of 

disintegration of farmland and the change of using such lands. There 

is a relation between the geographical distribution of the lands owned 

by the individual and the change in using them. There is a relation 

between the increasing number of owners of farmland and the 

increasing number of differences between individuals in the zones of 

the study. Based on these findings, the researcher recommends: 

raising awareness and the necessity to keep the farmlands and giving 

special attention to farming. Changing the farmlands contracts from 

being a public finance to a registered farmland so as to reduce the 

problems resulting from dividing the farmlands in illegal ways such as 

conciliation that leads to more unjust distribution of these lands and 

deprivation of females from owning them. 
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 الفصل األول

 الدراسةالمنهجية وجغرافية منطقة 

 :المقدمة 1.1

تعيبر األرض    العا صر األ   اة تالمهمة للزراعة  م  ةعله    يرًا ت  ّط اتيم ٍل للعاللال 

يماة  ال تذتذي   كل؛تع نال    العاللال    المش   األ راد  إت حنه    ال اليح  ال  لال 

دى ح ر الذي األ ت تاي   لكاة اتراضال الزراعاة؛ لخوينيه   يرنةت الالان ال  ط راألتطي  

 ال ظل تةيد  شكلة اتحيى  الذي وعمل على ال اطر  على   إلى تراةع حالرته  اإلني ةاة

حكبر    حة    تلك األراضال الزراعاة   م  لزيال    حال  الوراع ت علاه  ت الخى  ت 

 .على اترض الزراعاة

ماة؛ لم  له     ت ت شك   ن  شكلة  تاي   لكاة اتراضال الزراعاة    اكار المشكىت ات

تأثار على اتني ةاة الزراعاة  م  لاعك   لب  على حا   الارد تالمجيمع ت تالالل الالتلة  لذلك  

احيض  ال  ةة الى درا ة  شكلة تاي   لكاة األراضال الزراعاة     حاث ات ب ي 

على   ت ليرياز الجيانب اتحيو دوة تاتةيم عاة المؤدوة  ت الاي يج الميرتبة عاه  على

المشكلة  شكل  اول تم اخي ر  اطالة شم       ظة رال هللا تالبار  لالرا ة عملاة تاي  

شم   األراضال الياحعة المال رنة تا   لكاة اتراضال الزراعاة  اه    ضًى ع  إةراء عملا ت 

 .تشم   غري     ظة رال هللا تالبار     ظة رال هللا تالبار   شر  
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 مشكلة الدراسة:  1.2

 تيم ير  شكلة الالرا ة:

 * صغر    حة اتراضال الزراعاة اليال وميلكه  ات راد.

 * ظهير خى  ت ع يلاة  ن تجة ع  تال ام الماراث.

 * تراةع اتني ةاة الم دوة لىراضال الزراعاة.

 

 أسئلة الدراسة : 3.1

   تال األ ب ي اليال حدت إلى تاي  الملكا ت الزراعاة  ال حرى شم   غري تشم    -1

 شر      ظة رال هللا تالبار ؟

 ال تاي  األراضال الزراعاة تا  شم    العيا ل اليال لعب  دتراً اخيى  ت تا  تل تا ك  -2

 غري رال هللا تشم   شر  رال هللا؟

تاي  الملكا ت الزراعاة  ال حرى شم   غري اتةيم عاة الا ةمة ع  اي يج التال     -3

 تالبار ؟تشم   شر      ظة رال هللا 

تاي  الملكا ت الزراعاة  ال حرى شم   غري اتحيو دوة الا ةمة ع  اي يج ال حترك    -4

 تشم   شر      ظة رال هللا تالبار ؟

 ال حرى شم   غري تل تا ك اخيى   ال اآلث ر الا ةمة ع  تاي  الملكاة الزراعاة  -5

 تشم   شر      ظة رال هللا تالبار ؟
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 ة:فرضيات الدراس  1.4

 :اآلتاة لارضا تت عى الالرا ة إلى اخيب ر ا

 الارضاة الريا ة األتلى:

  ييى ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال   (0.05) لمجميعة عيا ل حدت إلى 

 تاي  األراضال الزراعاة تبعً  لماطالة الالرا ة.

 تتاباق  اه  الارضا ت الارعاة الي لاة:

  ييى ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال   (0.05) العيا ل اتةيم عاة  ألثر

 على تاي  األراضال الزراعاة تبعً  لماطالة الالرا ة.

  ييى ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال   (0.05) العيا ل اتحيو دوة  ألثر

 على تاي  األراضال الزراعاة تبعً  لماطالة الالرا ة.

   ييى ذات دتلة إحو ياة عاال  ت تيةال  رت   (0.05) العيا ل ال ا  اة على  ألثر

 تاي  األراضال الزراعاة تبعً  لماطالة الالرا ة.

 الارضاة الريا ة الا ناة:

  ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال( ييى  0.05)   لآلث ر الا ةمة ع  عملاة تاي

 األراضال الزراعاة تبعً  لماطالة الالرا ة.

 تتاباق  اه  الارضايا  الارعايا  الي لايا :

  ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال( ييى  0.05)  ألثر تاي  األراضال الزراعاة

 على تراةع اإلني ةاة تالعملاة الزراعاة تبعً  لماطالة الالرا ة.



 

 

5 
 

  ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال( ييى  0.05) ألثر تاي  األراضال الزراعاة 

 على الخى  ت اتةيم عاة تبعً  لماطالة الالرا ة.

 

  أهداف الدراسة:  1.5

 ة لمعر ة األ ب ي ال الاالاة لمشكلة تاي  الملكا ت الزراعاة  ال  اطالة الراتهال  ال -1

 الالرا ة. 

 . العيا ل تأثارًا  ال عملاة تاي  األراضال الزراعة حا س حكار -2

 ارتح ت  ال ح ب ي عملاة تاي  األراضال الزراعاة تا   اطاليال الالرا ة. ت اللال ال -3

 تاتحيو دوة. عملاة تاي  الملكا ت الزراعاة على الاياحال اتةيم عاة  ت لال حثر -4

 .ةالزراعا اةحا س  الى تأثار عملاة تاي  الملكا ت الزراعاة على اإلني ة -5

اي  األراضال الزراعاة  ال  اطالة ت ال   ال رنة تا  األ ب ي الريا ة اليال تلعب دتراً  -6

 الالرا ة.

 

 أهمية الدراسة:   1.6

   تابع حتماة تذه الالرا ة  ال حلة ات   ث تالالرا  ت العلماة اليال تيا ت   شكلة تاي

 األراضال الزراعاة  شكل  ي ع ت ال  اطالة الالرا ة  شكل خ ص.

  ث رت  اتةيم عاة ت اللال درةة تاي  األراضال الزراعاة  ال  اطالة الالرا ة تنا ن 

 تاتحيو دوة.



 

 

6 
 

     تااال تذه الالرا ة المخيوا   ال  ج   األراضال تتخ ذ الالرارات الما  بة للياللال

 اآلث ر ال لباة.

  ت  عال الالرا ة الع  لا   ال الزراعة  أتماة إح  ة المش ريع المشيرية لل ال    اآلث ر

 الزراعاة.ال لباة لظ تر  تاي  األراضال الزراعاة على اإلني ةاة 

 

 مبررات الدراسة:  1.7

تا ك العاللال    األ ب ي اليال د ع  الب حاة تخيا ر  شكلة تاي  الملكا ت الزراعاة تذلك 

ال لباة  ت ث رت تاي  الملكا ت الزراعاة   ع إتراك ح ب ي. خطير  تانيش ر تذه الظ تر   بب 

تنرتك العاللال    المشكىت الع يلاة الا تجة ع    ياحال اتةيم عاة تاتحيو دوةعلى الا

تال ام األراضال اليال تصل  إلى حال الالطاعة تا  ح راد الع يلة الياحال   ت ال عال إلوج د 

 ح ضل الماليرح ت لياللال    اآلث ر ال لباة لهذه المشكلة.

 

 منهجية الدراسة.  1.8

ة  ة رترية لي الاق حتالا ه  تاإلتذه الالرا ة على العاللال    الما تج اليال تعيبر ض تعيمالا 

 :العلى ح ئليه  ت رضا ته  تت

  الالرا ة الماهج الي ريخال  شكل ع ل لالرا ة تطير الظ تر  ا يخال   المنهج التاريخي: -1

درا ة الجذتر الي ريخاة  ليملك   حاث تم تلك الظ تر    ر الذي و  عال الب حاة  ال  هماأل

نياعه  تطر  ت جاله  تالعيا ل اليال   تم  حاألراضال  ال  ل طا  تتال ام ت األراضال ت 
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لا  ح لة إ ر الذي و  عالن   ال اليابؤ   لم يالبل  م   يؤت  األ   ال تاي  الملكا ت الزراعاة

ل  لة اليال ي ن  علاه  على املاة تاي  األراضال الزراعاة ات الزراعاة  ع ا يمرار عك ا  ال

  ا  بة لمشكلة الالرا ة.  ب دراتلليصي     خىله  تحيرا      ال ً 

 

حالاث تةماع لهال  ا يخالال الماهج اليصاال إلى تصف الظياتر تاأل :المنهج الوصفي -2

الرى شم   غري تشم   شر      ظة لال ال يق لييضا  تاحع ال ا كات  ال  اطالة الالرا ة 

تت لال   تض ع البائاة تاتحيو دوة تاتةيم عاة تذلك  ال  اطالة الالرا ةتصف األت رال هللا  

تصف خو يص الملكا ت   إلض  ة إلى  تلك األ ب ي اليال حدت إلى تاي  الملكا ت 

 تض عه .حالزراعاة  ال  اطالة الالرا ة تت لال 

 

تتيضا ه  تتي الماهج الذي و عى لياظام البا ن ت  :التحليلي المنهج الكمي اإلحصائي -3

الماهج الكمال  ال ت لال ات يب نة    حاث  ال  لاة ت يخالل الالرا ةحاث   تتلخاوه 

ال بب األكبر لياي   وج دي ط ال   تال إللتيض  حتم ح ب ي الياي     خى  ا يخالال ا

. تا يخالال  الا س اتن را  المعا ري لالرا ة  الى تشي     حة األراضال الملكا ت الزراعاة

للمال رنة تا  الميي ط ت ال   تاة  ال  اطاليال الميي ط  ت   اتخب ر الي يال  الزراعاة ع 

( تيريمر )إلوج د حي  تا  الميغارات تإوج د حامة  رنع ي ي )تالذي ُوظهر العىحة الالرا ة 

 تلك العىحة(.
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تهال  الر  لة    ا يخالال الماهج المال رن للمال رنة تا  الالت  العرناة المنهج المقارن:  - 4

 ال ح ب ي تني يج ت   حة ال ا كات  تالمال رنة تا  حرى شم   شر  رال هللا تحرى شم   

غري رال هللا    حاث األ ب ي المؤدوة لعملاة تاي  األراضال الزراعاة  ت ال رنة الاي يج 

 الا ةمة ع  عملاة تاي  األراضال الزراعاة  ال حرى شم   شر  تغري رال هللا.

 

ةمع البا ن ت عاه  للييصل الى  عملاة  ىحظة الظياتر ت تتال: المنهج االستقرائي -5

  حاث ان  ت   خى  البا ن ت المجميعة    خى  ات ياب نة تالمال  ىت   ب دئ ع  ة

 الييحع   ليغار  ال    حة اترض اليال وميلكه  ات راد. 

 

 : ستخدمت الدراسة األدوات التالية في معالجة البياناتوا

 تذلك لر م خرايط  ت اللال الميحع الجغرا ال لماطالة الالرا ة. Arc mapترن  ج  -1

تذلك لي لال ات يب نة تإوج د العىحة تا  األ ب ي ( SPSS) ترن  ج الي لال اإلحو يال -2

اليال تاليغارات   على الزراعةالميرتبة اليال حدت إلى تاي  الملكا ت الزراعاة تالاي يج 

تاخيب ر الميي ط ال   تال  إوج د حامة    ال ا يخالا  ت األراضال    خىحالث  

 .  ت اتخيب ر الي يالت رنع ي ي ت ع  ل يريمر

اإلك ل تذلك لر م الجالات  تالر م البا نال لاي يج الالرا ة الجالات  اإللكيرتناة ترن  ج  -3

 الاه ياة.

 االعتماد بشكل رئيسي على الدراسة الميدانية في جمع البيانات:
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 علماة تياي  الملكا ت تر  يل  ةيخوو م كمة العلماة المجىت ال   ث  اشير   ال ح

لالرا ة اليغارات اليال حالث   ال  تذلك تاي  الملكا ت الزراعاة   الة تا تل   يضيع 

 .ه األراضال نياجة تايي

 رال     ظة  ال األراضال  لكاة ليطير الي ريخاة المالال ة الرا ةل ذلكت  تالمال تت الكيب 

 الملكا ت تاي   أ ب ي الخ صة تالاظري ت  م   ظةال  ال العام ناة الاير  تالاوة    هللا

 ا يخالال تغاارات ح ب ي  الاليال تب ث  الاظري ت ضًى ع   ع ل   شكل الزراعاة

 .الزراعاة األراضال

 : العمل الميداني 

 ؛داخل الالرى المأخيذ  يام ذج للالرا ة  ال الماطاليا  عشياياة على عااة  ا يب نة تكع 

تالمزرعة الشرحاة(    حرى شم   شر  رال هللا  تحرى  تتال )الطابة  تر  عا   المغار

 تعبيي (    حرى شم   غري رال هللا.  ع تيد ترنيا   ت تاال كيال الشرحاة)

 الم ؤتلا   ال  ج   األراضالالمال  ىت لعالد      لكال األراضال . 

 

 وصف تفصيلي لمنهجية الدراسة.* 

شم   رال هللا للالرا ة؛   بب  هيلة المياصىت  تتةيد العاللال     اخي رت الب حاة حرى  -

الميغارات ت اتخيى  ت   ها ك حرى تعيمال على الزراعة  شكل يبار  ال حرية المغار تنا بة 

 - حريج) % تالريب 1تالمزرعة الشرحاة تنا بة  ( 2012ر  دلال المغا - حريج) % تالريبً  80

(. تنا ًء على تذه اتخيى  ت  ال  اطالة الالرا ة  حرادت 2012زرعة الشرحاة  دلال الم

 الب حاة    المال رنة تا  حرى شم   شر  رال هللا تحرى شم   غري رال هللا.
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* تم اخيا ر عااة حوالوة تا ء على العاللال    المع لار اليال تهال  لليصي  إلى ح ضل 

 الاي يج  تالمع لار تالميمالة  ال اآلتال: 

حرادت الب حاة    اعيم د تذا الع  ل يمعا ر تذلك لالرا ة حثر الالل   ال  الديني:العامل  -1

%    45اليأثار على ترتك تلك الظ تر   حاث اشيمل  العااة على  ا طق حكار    

  ا ال  تحرية ع تيد  1,259 ك نه     الم  اا   تتال حرية الطابة تاليال ت ييي على 

(  تاام  2015ك المريزي لإلحو ء الال طااال    ا ال )الجه  847اليال ت ييي على 

ُتشّكل اليجمع ت ال ك ناة األخرى على غ لباة عظمى    ال ك ن الم لما . )الال  غ  

2002 ) 

رغب  الب حاة    ا يخالال العمل  ال الزراعة؛ إلوج د العىحة تا   العمل في الزراعة: -2

اخيا ر اليجمع ت ال ك ناة تاليال تيي ر العمل  ال الزراعة تتاي  األراضال الزراعاة  حاث تم 

 اه  ن بة  رتاعة    األلالي الع  لة  ال الزراعة  ال حرية المغار تاليال تول  اه  إلى 

تلغ  ن بة الع  لا  المزرعة الشرحاة   لمال تل  ( 2012ر  دلال المغا - حريج)% 80حيالال 

(   ال حا  تراتح  2012زرعة الشرحاة  دلال الم - حريج)%  1 ال الزراعة  اه  حيالال 

  )حريج %  ال   حال اليجمع ت ال ك ناة  ال  اطالة الالرا ة47% ت12تذه الا بة    تا  

2012.) 

رغب  الب حاة درا ة حثر الهجر  على  شكلة الالرا ة  حاث تم اخيا ر  ا طق الهجرة:  -3

  تحرية 689ذات حعالاد  ه ةري  يبار ؛  ال تر  عا  حاث لبلغ عالد المه ةري   اه  حيالال 

  تدرا ة الما طق ذات حعالاد المه ةري  األحل؛ 414 ه ةر  تناال كيال الشرحاة  480الطابة 
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  تدرا ة حثر 209  ترنيا  205  تحرية المغار حيالال 218 ال عبيي  عالد المه ةري  

 (.2015اتج ه الهجر  على تاي  األراضال. )الجه ك المريزي لإلحو ء الال طااال  

: حرادت الب حاة درا ة حثر ات ياط ن ت و در  األراضال على عملاة اسيالعامل السي -4

تاي  األراضال الزراعاة؛ لذلك تم اخيا ر  ا طق لم تيم ته   و در  حراضال    حبل اتحيى  

 ال تجمع تاال كيال الشرحاة  يم  تم اخيا ر تجمع ت تم  و در     ح ت يبار     األراضال 

دتنم  1,079دتنم  تتر  عا  تم  و در  حيالال  1,040 در   اه ؛  ال ع تيد إذا تم   و

 (.2012)حريج  

تم ت اللال حجم العااة تا ء على عالد األ ر  ال الالرى اليال تم  تقدير حجم العينة:* 

تالمزرعة الشرحاة(    حرى شم   شر  رال هللا   الطابة  تر  عا   المغاراخيا رت ؛ تتال )

تعبيي (    حرى شم   غري رال هللا  تحال تلع عالدت   ترنيا ع تيد   ت تاال كيال الشرحاةت)

 ح ر   تا ء على  ع دلة ا يخراج حجم عااة لمجيمع درا ة  جهي  العالد: 4426

  2z×  (1- )ن= 

 2لخ       

Z =1.96  حاث ان الخطأ المعا ري  ال 5% تت  ش خطأ 95عاال   ييى الاالة  %

 .0.05الالرا  ت اتةيم عاة و  تي 

 . 0.5درةة اتخيى  تا   اردات المجيمع اإلحو يال تتال ث تية =  : تال 

 %.95عاال   ييى الاالة  0.05: تتال الخطأ المعا ري الم مي   ا  = ل خ

 (0.5-1) 0.5 × 2(1.96)حجم العااة =     
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                   0.05 2 

            = 384حجم العااة 

 n÷(n  +1– 1)  = ع دلة تو ا  العااة لمجيمع الالرا ة 

N 

N ح ر  . 4426: حجم عااة الالرا ة تت  تي 

N= 384: تتال حجم العااة    المجيمع غار المعليل تتال ن تج المع دلة ال   الة  

       1-384  +1 ÷ 384  =354   

        4426 

 (2016)الهزاع 

يل تجمع    تح    الب حاة  إةراء عملاة الا بة تاليا  ب لي اللال عالد ح راد العااة  ال 

 تجمع ت  اطالة الالرا ة تي ن الا تج يم   ال الجالت  الي لال.
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 (2012(: ةالت  تيكيع ح راد العااة الموالر: عالد ات ر )الجه ك المريزي لإلحو ء  1ةالت  رحم )

حجمالعينةهامشخطأ

5%  

 عدداألسرالمطلوبة

 اسمالتجمعالسكاني عدداألسر

 بنيزيدالشرقية 888 71

 عبوين 572 46

 ترمسعيا 625 50

 رنتيس 421 34

 المغير 376 30

 عابود 419 33

 المزرعةالشرقية 792 63

 الطيبة 333 27

 الجالت  عمل الب حاة.

ا يب نة عشياياة؛ تهال  ال وي   60* ا يخال   الالرا ة ات يب نة حاث تم تيكيع حيالال 

على اتخط ء تالمشكىت اليال تياة  على ني يج حتلاة لاهم المشكلة  شكل حتض  تاليغلب 

 الالرا ة لم  تلة تعاللله .

 .SPSS* تر از البا ن ت  ال ات يب نة تإدخ له  على ترن  ج الي لال اإلحو يال 

* ت لال البا ن ت    يخالال المال لا  الي لاة؛ الميي ط ت ال   تاة تاليكرارات تذلك لل وي  

  crosstabعلههى صههير  تاضهه ة عهه  البا نهه ت تت هههال  همههه   تا ههيخالال  الاهه س اليالهه طع 

إلوجهه د العىحههة تهها  الميغاههرات   ههال  اطاليههال الالرا ههة  تا ههيخالال  الاهه س اتن ههرا  المعاهه ري 

( للمال رنهة تها  tتشي     ح ت األراضال ع  الميي ط  تا يخالال اخيب ر ) تذلك لالا س  الى

الميي ههط ت ال  هه تاة  ههال  اطاليههال الالرا ههة  ت رنههع يهه ي لييضهها  إذا يهه ن تاهه ك عىحههة تهها  

 الميغارات  ت ع  ل يريمر لييض  حي  العىحة تا  الميغارات  ال  اطالة الالرا ة.
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   و در ةمع المعلي  ت تذلك لم لكال * اعيمالت الب حاة على المال  ىت يموالر  

 األراضال.

 

 الحدود المكانية : 1.9

تيم ير الالرا ة  ال  اطالة شم       ظة رال هللا تالبار  تتال ام الماطالة لشم   شر  تشم   

تاآلث ر  غري للمال رنة تا  تذه الماطاليا   ال درةة الياي   ال  لكاة األراضال الزراعاة

 الا تجة ع  ذلك.

 

 : صعوبات الدراسة  1.10

: تتال ؛الوعين تت   تذه  ؛الوعين ت اليال تياة  الب حثعالد    درا ة    ة وحت تخلي 

وعرض الالرا ة لليحيع  ال يي الة لجمع البا ن ت  األ ر الذي  الالرا ة على ات يب نةاعيم د 

عمالت تلذلك ن الائ ت المالرت ة حال ت تأخذ ات يب نة على   مل الجال  ح خويص ً   الخطأ

 يخالال ا ليي المال تلة لل وي  على ت إلى اللجيء ثر ال لبال الا تجلياللال    األالب حاة ل

تييكيع ات يب نة    تح    الب حاةص  ي األراضالح   الالحاالة حكبر حالر    المعلي  ت 

 ثا ء تاااذ الالرا ة حلة اليث يق الميةيد يم  تاةه  الب حاة ح زي د  دحة المعلي  ت.تاا ه  ل

  بب عالل تاااذ ح نين الط تي  ال   اليال تاب  تاي  الملكا ت الزراعاة  ال الما طق المالرت ة

 ت على نط     التد  م  لزيال    اتعيم د على المال  ىت تات يب نة.إالما طق المالرت ة 
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 محتويات الدراسة 1.11

ح ئلة الالرا ة     حاث المالال ة تالمشكلة  :يتناول الفصل األول منهجية ومنطقة الدراسة* 

ال التد المك ناة تالاي يج    اهجاة الالرا ةات الالرا ة ر ت بر ت رضا ته  تحتالا ه  تحتمايه   

  لجيانب  ةغرا اة لماطالة الالرا ةت .   تالالرا  ت ال   الةالمييحعة تالوعين ت المييحعة

الاب ت ت الطباعة  تالبشرية  ا يخالا  ت الطباعاة    حاث الميحع  تالما خ  الما ه  اليرنة  

األراضال  الخو يص ال ك ناة  األتض ع اتحيو دوة  األتض ع اتةيم عاة لل ك ن  

الجيانب الطباعاة تالبشرية للما طق اليال تشمله  الالرا ة اليطباالاة حرى شم   غري رال هللا 

شر  رال هللا )الطابة   )تجمع تاال كيال الشرحاة  حرية ع تيد  رنيا   عبيي ( تحرى شم  

 .المغار  تر  عا   المزرعة الشرحاة(

 

اليطير  :الوطن العربييعالج الفصل الثاني الخلفية النظرية لتفتت الملكية الزراعية في 

  تحتض ع الي ريخال لي جال األراضال  ال     ظة رال هللا ت اطالة الالرا ة  شكل ع ل

األراضال  ال  ل طا   ال الاير  العام ناة   لكاة األراضال  اذ تالاوة الاي  ات ىل  تحتض ع 

األراضال  ال  ير  اتنيالاي البريط نال  تحتض ع حراضال الالتلة  ير  ال لطة اليطااة  تحتض ع 

األراضال الزراعاة  ال اليط  العرنال  تح ب ي تاي  األراضال الزراعاة  تاآلث ر الميرتبة ع  

اة  ال يل     يري   األردن   ور تاي  األراضال الزراعاة  تتاي  األراضال الزراع

 تالعرا .
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  الاي يج تالما حشة تت لاله . ثالث:يعرض الفصل ال* 

 .الخ تمة )الخىصة( تات ياي ة ت تالييصا ت رابعالفصل التاام  لبرك 

 

 الجوانب الطبيعية والبشرية  جغرافية منطقة الدراسة: -1.12

 :والتضاريسالموقع الفلكي لمنطقة الدراسة  -1

تالع حرى شم   رال هللا إلى الشم       اللاة رال هللا  ال الماطالة الياحعة تا   اللاة  لاا  

شم    32.10 إلى 32حالاثال إ   ع  الميحع الالكال  إنه  تالع على خط ح ت اطالة رال هللا.

  تتالع  اطالة الالرا ة ت ط  ل لة الجب   شر  خط غريايش 35.2 إلى 35خط ات يياء ت

ا  ضم  خط تال ام الما ه الا صل تا   اطالة ال هل ال  حلال تغير الي طى  ال  ل ط

األردن  تن لي لال  إن نمط اليض ري  ال  يال   ال حرى شم   رال هللا تي الامط الجبلال. 
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ة ( وظهر الميحع الجغرا ال لماطال2011)الجه ك المريزي لىحو ء الال طااال  

 
 ( منطقة الدراسة1خريطة رقم )

 

 مناخ قرى شمال رام هللا  -2

تتذه   تتالخل ضم  نط   الب ر الميي ط تالع رال هللا تالبار   ال الماطالة الشم لاة  ا خا ً 

ن الشي ء  ال تذه حردن تن لرغم    غير األ تالغرناة الماطالة   وير  تا  المرتاع ت 

و ء الال طااال  )الجه ك المريزي لىحن ال را  ت تهبط    دتن الوار. ح الماطالة   رد إت

 (  1990  و اى( )2011

 ا  ال  عال  درة ت ال رار    ال  اطالة رال هللا    تا  الالرن  ً ن تا ك ارتا عحيىحظ ت 

كار شهير ال اة حتيعيبر شهر ي نين الا نال    ال     ظة رال هللا تالخلال 1995 -1975

وعيبر شهر تميك اعلى شهير ال اة حرا   ئيية  6.1حاث والالر  عال  درةة ال رار   ترتد 
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تظهر ت   2008ح ب إحو يا ت ع ل  درةة  ئيية 23.6ر  حاث تول ال رار   ا  حيالال

ت يي ط  اليط ات ط ر  شهر تطيتً كار األحن شهر ي نين الا نال تي ح ل2008ني يج ع ل 

ال شهر   تُيع%57الرطينة الا باة  حيالال  لم  ايي   ت 543.9 اطالة الالرا ة حيالال 

ن   تح  عةكم/17.3حيالال  رعة الري       إن  يي ط   الري  ح .ةححل شهر رطينحزيران 

   ال   عة  ال الايل 12:05 تالريب   شم   ال شهر حزيراناطي  شرت  لل على   ع ت ح 

  عة  تاام   عال   5:10 تالريب  شهر ي نين اتت  ي ن  ال حا  ان احور شرت  للشم 

 ( 2008 الجه ك المريزي لإلحو ء الال طااال ) . لاب ر 922الضغط الجيي حيالال 

 
 ( توضح توزيع االحواض المائية ومعدل سقوط االمطار والتسرب2خريطة رقم)

 المياه: -3
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ت الط األ ط ر على حرى شم   رال هللا  ال  ول الشي ء  حاث لا ور  ول الشي ء  ال 

 90حن عالد األو ل الممطر  تبلغ ن ي الاير  الياحعة تا  تشري  الا نال إلى شهر نا  ن  يم  

 لم  تتال ن بة  رتاعة  543.7لي ً   تنلغ  عال   اليط األ ط ر  ال  اطالة الالرا ة ن ي 

  لمال رنة  ع الما طق األخرى  يم  حن   عال  األ ط ر  ال الجزء الغرنال  اعلى   لمال رنة  ع 

 اطالة ظل المطر  الجزء الشرحال    الم   ظة حاث تبالا   تنخا ض   بب تحيعه   ال 

تت ول حرى     ظة رال هللا على الما ه     ول ة  ا ه     ظة رال هللا تالبار     إلض  ة 

إلى اتعيم د عالد    اليجمع ت على  ا ه  اكيرتت تتجمع تاحال ت تول  الما ه  يم  

الل ت ييى العاللال    الالرى على لا تاع الما ه اليال ي ن  ت يخالل    الً   ال الشري تت يخ

لابيعً    13ح لاً   ال ري المزرتع ت  ت ا   على ذلك   ن حرية عبيي  تاليال ت ييي على 

تحرية  زارع الاين نال على عالد يبار  تغارت     الالرى اليال ت تخلي    الاا تاع. )الجه ك 

 (2003 الال  غ ( ت)2011المريزي لىحو ء الال طااال  
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 ،ة الحكم المحليالمصدر: وزار منطقة الدراسة . توضح توزيع الينابيع في (3خريطة رقم )

 الخريطة: اعالاد الب حاة 

 :التربة -4

 ير ن اليرنة    حتم األإن لي لال  ت  رض تال الطبالة الرحاالة اليال تغطال الوخير ت ط  األت 

 ال حرى شم   غري رال هللا نىحظ  ةتعاال درا ة اليرن  اليال وجب درا يه  عاال درا ة الزراعة

 ذاتتال ترنة ثالالة غااة  أك اال ال اللال تت  اليرنة ال مراء -1: نياع الي لاةتا  األتايعه     

لينه  تاال   ترنة رناللزنا  -2  اد العضييةي حمر  تتذه اليرنة  الار    لمين األلعط ت  الح    

غاى   لمياد تح   تلكاه  ت ييي على ةار ياار    ت  تتال حريبة     ا طق اليرنة ال مراء

تيالل انيش رت     ن تتال ترنة  الار    لمياد تغار خوبةيّ ال   اليرنة الباض ء -3  العضيية

 (.2000   . )شري ال الماطالة
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 ( توضح توزيع التربة في منطقة الدراسة .4خريطة رقم )

 :النبات الطبيعي  -5

إحلام و يد  ال  اطالة شم   رال هللا إحلام الب ر الميي ط  تتذا لال  على انيش ر نب ت ت 

الب ر الميي ط  ال  اطالة الالرا ة  حاث تيةال الاب ت ت على شكل ححراج تغ   ت دايمة 

الخضر   تغ   ت ناضاة  ت   حتم حشج ره ال االو ن تالواينر تالبليط    إلض  ة إلى 

(  يم  تبلغ 2001الاب ت ت الطباعاة  ال: المار اة تالزعير تغارت     الاب ت ت )الش عر  

  ت   حتمه  ححراج حل صا  2كم2.1ت تاألحرا   ال  اطالة الالرا ة حيالال    حة الغ   
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تةابا  تاليال ت ييي على عالد يبار    الاب ت ت  اه  الالاالب تالزعرتر تالخرتي  تحيالال 

 .(2009   المراعال الطباعاة. )الجه ك المريزي لىحو ء الال طااال  2كم35
 

 استخدامات األراضي في منطقة الدراسة:  -6

تلغ     حة األراضال المزرتعة  ال األراضال الال طاااة  2008ح ب احو يا ت ع ل 

 187.8  تحال تلغ نواب     ظة رال هللا    اتراضال المزرتعة حيالال 2يم 931.5حيالال 

  تاام  تلغ  2يم 0.1% كراعة  رتية   اه  كراعة  رتية دايمة 2.2   اه  حيالال 2كم

  يم  تلغ     حة األراضال البعلاة الالايمة حيالال 2يم 0.5 الزراعة المرتية المؤحية حيالال

 ال ال ايات   ال حا  تلغ     حة األراضال الزراعاة البعلاة المؤحية  الال حيالال   2يم 161

  2008ع ل   2ل 558.6. يم  تلغ  حوة الارد    األراضال المزرتعة حيالال 2يم 26.2

   ال     ارتاع  ليول 2007ع ل  21.6كم  تلغ  ن بة األراضال المزرتعة حيالال  %

 (    2011. )الجه ك المريزي لىحو ء الال طااال  2008% ع ل 22إلى حيالال 

 الخصائص السكانية في منطقة الدراسة: -7

ن مة   310,218ل حيالال 2011تلغ عالد  ك ن     ظة رال هللا تالبار  حيى  ايوف ع ل 

%    إةم لال  ك ن الضاة الغرناة  تنلغ  ن بة المش رية  ال الاليى 12تيشكلين    ن بي  

 اة  م   ي   يم   15%    إةم لال  ك ن الم   ظة  ال    العمل    43الع  لة حيالال 

%    ن بة الاليى الع  لة  تنلغ  19.8تعيبر ن بة  ش رية المرح   ال الاليى الع  لة حيالال 

%    الا  ء  ال تل  18.2%    الاليى الع  لة  اه  حيالال 16.15ة البط لة حيالال ن ب



 

 

23 
 

%    ال ك ن تتال ن بة  رتاعة 11.7%    الرة    يم  تلغ  ن بة الاالر حيالال 15.5

 .(2011ن باً . )الجه ك المريزي لىحو ء الال طااال  

 

 تطبيقية وهي: الالدراسة التي تشملها  الجوانب الطبيعية والبشرية للمناطق

 تجمع بني زيد الشرقية )مزارع النوباني وعارورة(: ** قرى شمال غرب رام هللا 

دتنم  5,020حيالال    كراعةدتنم تحال تم 9,631تميلك الالرية حيالال  :مزارع النوباني

 كم25تبعال ع   اللاة رال هللا حيالال ت    حتمه  اليا  تالزييين تالر  ن تالليك  ت     ألشج ر

 . (2003 الال  غ )

   حتمه  اليا  تالزييين ت     ألشج ر ً   زرتعةدتنم 10,978حيالال  قرية عارورةا   

وقد تطور (  2008  تي حجر)حيم.  20تبعال ع   اللاة رال هللا حيالال ت تالر  ن تالليك  

  :على النحو التالي 2011-1922خالل السنوات  السكان في هذه القرى 
 

 (.2003) الدباغ(، و 2008بو حجر )أ :المصدر( 2جدول رقم )

 السنة مزارع النوباني عارورة
426 611 1922 
660 1090 1945 
1418 1305 1987 
1828 1605 1996 

5637 2011 
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  تالع  ال الشم   الغرنال للم   ظة  حرية    حرى     ظة رال هللا تالبار  :قرية عابود -

  ع    ييى  ط  الب ر ل 416يم  تترتاع حيالال  17.7تبعال ع   اللاة رال هللا حيالال ت 

حرية دلر حتي  شعل ححري الالرى له  )الال  غ  تتعيبر دتنم   55تبلغ    حيه  حيالال ت 

تأخذ الالرية ت (. تتعال حرية ع تيد حرية ت ريخاة حالومة تعيد إلى العور الرت  نال  2002

تاام   عال  ال رار     لم  ايي ً  573األ ط ر  اه  حيالال تطي  يبلغ  عال  ت   الشكل الطيلال

 )حريج     ما  الالرية تهذا ات م نظرا لكار  المع تال  اه درةة  ئيية 18ال ايي حيالال 

ت اط ته  حراضال حرى تا  ريم  ترنيا  تاللب  الغرنال تدلر غ  نة تدلر حتي ت   (2012

 1043 ل ن ي1967ن مة  ت ال ع ل  754 ا يت ل1922عالد  ك نه  ع ل  رالالت و شعل  

عالد ل والالر 2007تح ب إحو يا ت ع ل   ن مة 1,663تا ي  1996ت ال ع ل   ن مة

ن مة  تح ب  ريز اإلحو ء المريزي تلغ عالد ال ك ن اإلةم لال  2,539ال ك ن تا ي

ال ك ن ع ل   عالد تاام  تصل ل 2011ن مة ع ل  2,311حيالال  ل2011 نه وة ع ل

 (2003)حجر   .ن مة 2,415إلى حيالال  ل2012

حيالال تبلغ  اة  ال الالرية   ن ن بة األ 2007تح ب إحو يا ت اليعالاد ال ك نال ع ل 

%    ن بة 72.2حيالال  ن ثتاام  تبلغ ن بة اليعلام تا  اإل  %    ك ن الالرية7.2

كمليا الا نيية الع  ة حيالال حتاام  تصل  ن بة      ال الالرية اإلةم لال الميعلما  

 %   ن بة ال ك ن.14.3  على الالرا  ت العلا  حيالال ال  صلا نلغ  ن بةت   20.3%

ن الاليى الع  لة  ال إ  ل  2011ن ت يا د إلى الب ث الماالانال الذي ح       حريج ع ل ت 

الزراعة على الجزء األكبر    حاث ا ي يذت  ؛تييكع تا  العاللال    المج تت ع تيد
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%    47الزراعة  ال الالرية حيالال بلغ  ن بة    وعملين  ال    لالي الع  لة  ال الالريةاأل

الالط ع ت اإلني ةاة األخرى  ال الوا عة تاليظ يف  ال تاام  ه   لالي الع  لة  ان بة األ

%    حجم اتلالي الع  لة 51تصل  ن بة    وعملين ته   جيمعة حيالال  الال تالخال  ت 

    %2ال   يال ل1948 ال حا  تلغ  ن بة    وعملين   لزراعة  ال حراضال    ال الالرية

 .(2012 لالي الع  لة )حريج األ

تبلغ    حة ت   دتنم 14,655حيالال تبلغ ن    حة الالرية إ      ع  ا يخالا  ت األراضالح

نلغ   اه     حة األراضال المزرتعة ت   دتنم 7,409األراضال الال تلة للزراعة  اه  حيالال 

تكراعة  رتية   تنمد 50دتنم  ال مة تا  كراعة  علاة  59  لخض ر تالباليلا ت حيالال 

 7,346دتنم  تاام  تلغ     حة األراضال المزرتعة   ألشج ر المامر  حيالال  9حيالال 

تاام  تبلغ    حة الم  صال   دتنم وم رس  اه  نمط الزراعة المرتية 7 اه  حيالال  ؛دتنم

 10 اه   ؛طريق كراعاة 12يم  ليةال  ال الالرية حيالال   دتنم 151ال اللاة   لبعلاة حيالال 

عاين ت و يغل    تذه العاين  3ييةال  ال الالرية ت طر  ص ل ة لياالل اآلتت الزراعاة  

دتنم حيله   تاام  تلغ     حة  15يم كراعة ال مضا ت على حيالال   تت يى تاحال 

 .(2012  اريجدتنم ) 8,204األراضال البير  ال الالرية حيالال 

 16,310تالع إلى الشم   الغرنال لم   ظة رال هللا  تتالالر    حيه    يالال  قرية عبوين: -

 ير  ي    ييى  ط  الب ر  تيبلغ  عال  درةة ال را  حيالال  656دتنم  تترتاع حيالال 

 لم  تتعيبر حرية عبيي     الالرى  688درةة  ئيية  ت عال  تطي  األ ط ر حيالال  16

حرية  24ي ن  تعيبر حوبة لييلى  اللرت  شئين المهمة  ال العهال العام نال حاث حنه  
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 ج تر   تت اط ته  حرى عميرية  اللب  الشرحال  ت اجل تةلجلا  ت لياد تعط ر   تحال تطّير 

ن مة  تارتاع  ال ع ل  543ل إلى حيالال 1922عالد  ك ن حرية عبيي  حاث تلغ ع ل 

ل 2007 ال تعالاد    تحال تلغ عالد ال ك ن(2002)الال  غ  ن مة  695ل إلى حيالال 1931

تاام   % 7.3ل حيالال 2007 اة ح ب إحو يا ت تبلغ ن بة األن مة  ت  1,459  يالال 

نهيا الالرا ة الا نيية حتبلغ ن بة       ال حا  %80حيالال تبلغ  ن ثن بة اليعلام تا  اإل

نشطة    ع  األح%  8.2نهيا درا  ت علا  حيالال حتالذل    %   ال ك ن23.4حيالال 

وعمل  ال حط ع ل   ال حا  1948وعملين داخل حراضال  %2ن حيالال إة  اتحيو دو

   الع  لا   ال الالط ع ت % 40   ال ك ن  تيشكل الميظاين ن ي  %5الزراعة 

الوا عة تاليج ر  تالخال  ت تشكل حيالال  ال ن الالط ع ت األخرى إن لي لال  ت   اتحيو دوة

  دتنم 9,934الال تلة للزراعة  اضالتلغ     حة األر تحال    حجم الاليى الع  لة   53%

 .(2012 )حريج  دتنم 2,504حيالال  زييين   لمزرتعة التاام  تلغ     حة األراضال 

  عر    ال ك   الرت  ن    م رع   ط  الب  ل 242لبلغ ارتا عه  حيالال  :رنتيس -

للطر   دتنم 121 اه    دتنم 30,933تبلغ    حيه  ت تالع إلى الشم      اللال  ت   ار  ث 

 19ت عال  درةة ال رار  حيالال  لم  551.1يبلغ المعال  ال ايي لأل ط ر حيالال ت تاليدو ن  

ت اط ته  حراضال حرى اللب  الغرنال تع تيد تدلر تليط تشالب  تنا  نب ت ت   درةة  ئيية

ن مة  842 ن ي ل1922تلغ عالد  ك نه  ع ل تحال حيلا   ت تالمزيرعة تالمجال  الو د  

  ام  تلغن مة    2,990الى  ل  2007 ال ع لعالد ال ك ن   ارتاعتاام   (.2003)حجر  

تبلغ  ح ب  ريز اإلحو ء الال طااال.ن مة  2,810حيالال  ل2011ع ل  ك ن رنيا  عالد
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حيالال  ن ثاإل تعلامن بة تبلغ تاام   %6.3ل حيالال 2007 اة ح ب إحو يا ت ن بة األ

ت وعمل  ال حط ع %   ال حا  38ل حيالال 1948حراضال ن بة الع  لا   ال  .86.1%

لبلغ حجم الاليى الع  لة  ال    ال الالط ع ت اتحيو دوة الاليى     %12كار    حالزراعة 

   حجم الاليى  %50الوا عة تاليج ر  تالخال  ت حيالال  ال  المج تت اتحيو دوة

 .الع  لة

دتنم كراعة  45ه   ا  دتنم 56تلغ     حة األراضال المزرتعة   لخضرتات حيالال د  

 اه    دتنم 2,418.5تاام  تلغ     حة األراضال المزرتعة   ألشج ر المامر  حيالال   علاة 

ضال المزرتعة   لم  صال ار زييين  تحال تلغ     حة األ أشج ر الدتنم  زرتعة  2,343.5

 .(2012 دتنم )حريج  517ال اللاة تالعلااة البعلاة حيالال 

تال حرية تالع إلى الشم   الشرحال لماللاة رال ت الطبية: -:** قرى شمال شرق رام هللا

تملك الالرية   ح ل تبا يه  الكاع ناين تدعيت  عار  تيايا   تحال كم12.5على  عال حيالال ت   هللا

 عال  درةة تيبلغ   يج ترت  حرى دلر ةرير تعا  لبرتد تر ين ت  دتنم  20.204حيالال 

تلغ عالد تحال   لم  289.6 األ ط ر حيالال تطي  ت عال    درةة  ئيية 17ال رار  حيالال 

ن مة  1,125تحال ارتاع عالدتم لاول إلى   ن مة 961حيالال  ل1922 ك ن الطابة ع ل 

   اغ لبايهم    الم ا ا ن مة 1,330 ل إلى1945تاام  تصل عالدتم ع ل  ل 1931ع ل 

تح ب تعالاد الع ل   (2002ن مة )الال  غ   1,677تصل عالدتم حيالال  ل1961ت ال ع ل 

 الال تلغ عالد ال ك ن حيالال  ل2007ذه اإلحو ء المريزي ع ل لل ك ن تالم  ك  الذي ناّ 

 .ن مة 2,072
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حيالال  ن ثتاام  تبلغ ن بة اليعلام تا  اإل%  11.3 اة  ال الالرية حيالال تبلغ ن بة األ

    %21.5 ع  ن ينهيا الا نيية الع  ة    حن بة   تلم تزد     جميع ال ك ن 68.7%

يييكع ت    ال ك ن   %11.2نهى الالرا  ت العلا  حيالال حتحال تصل  ن بة      ال ك ن

ن حيالال ي الميظاالمخيلاة  تيشكل  تا  الالط ع ت اتحيو دوة ال ك ن الاشطا  احيو دو ً 

الالط ع ت   ت ال %20ن  ال الزراعة حيالال ي تاام  وشكل الع  ل  %   الع  لا 57

 20.204تبلغ    حة الالرية حيالال . ت (2012 )حريج  %23يالال اتحيو دوة وشكلين ح

 اه  حيالال   أشج ر  امر  دتنم  زرتعة  3,543   تن يح تلة للزراعة 7,887دتنم  اه  

 )حريج دتنم.547   حة حيالال تاام  تلغ   زييين  أشج ر الدتنم  زرتعة  3,377

2012). 

ن الي ماة ة ءت    ح  رةّ حاث لُ   اليغارتعيد ت ماة المغار تهذا ات م إلى : المغير -

تالع  ال  اطالة اليغار الما خال تالطباعال تا  الماطالة المعياللة ت اطالة غير ت   الميحع

 دتنم  34تبلغ    حة الالرية حيالال ت   ل ع   ط  الب ر649ترتاع الالرية حيالال ت  اتردن 

األ ط ر حيالال تطي   عال  تيبلغ  تي  ى  تدت   تة ليد حيج تر الالرية تر  عا  تخرنة ت 

ن حتطير عالد ال ك ن  شكل  ل يظ حاث تحال ل  19 عال  درةة ال رار  حيالال ت    لم 408

ارتاع عالدتم إلى حيالال تحال   ن مة 179حيالال  ل1922عالد  ك ن الالرية حال تصل ع ل 

ن مة تاام  تصل  290إلى  ل1945تحال تلغ عالد ال ك ن ع ل  ل 1931ن مة ع ل  204

تحال تلغ  عالد ال ك ن ح ب اليعالاد   (2002) الال  غ  ل 1961ع ل  365 ن إلى عالد ال ك

تحال تصل عالد ال ك ن ع ل   ن مة 2,226حيالال  ل2007الع ل لل ك ن تالم  ك  لع ل 
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ن مة     %6.4 اة  ال الالرية حيالال تبلغ ن بة األت  ن مة. 2,626إلى حيالال  ل2011

 انهي حن بة    تلغ  تحال . %78.8حيالال  ن ث  اإلتحال تلغ  ن بة اليعلام تا  ن بة ال ك ن

   ال ك ن  ال  هاة  %80يعمل حيالال . ت    ال ك ن %12.5الا نيية الع  ة حيالال 

تيعمل حيالال  ل 1948   ال ك ن  ال داخل حراضال  %1تاام  وعمل حيالال   الزراعة

دتنم  اه   33,055تبلغ    حة حراضال الالرية حيالال ت    ال ك ن  ال اليظ يف   19%

تحال تلغ     حة  دتنم كراعة دايمة  1,940تحيالال   دتنم ح تلة للزراعة 450حيالال 

 ال حا  تلغ     حة األراضال المزرتعة  دتنم  39األراضال المزرتعة   لخضرتات 

ضال المزرتعة   لم  صال ال اللاة حيالال ار نلغ  األت دتنم   1,036  ألشج ر المامر  حيالال 

 .(2012 )حريج  دتنم 2,767

يم  23تالع حرية تر  عا   ال الشم   الشرحال لماللاة رال هللا على  عال حيالال : ترمسعيا  -

ترتاع الالرية ع   ط  الب ر ت   دتنم 54تبلغ    حة الالرية حيالال ت       اللاة رال هللا

تيول  عال  األ ط ر حيالال  درةة  ئيية  17يبلغ  عال  ال رار  حيالال ت   ل720حيالال 

  وعاال الجبل الذي     ال و  عابتالذي ة ء ا م تر  عا     ات م الرت  نال ت   لم  462

 ال حا  تلغ   ن مة 707حاث تلغ حيالال  ل1922ير عالد  ك ن الالرية  اذ ع ل تطّ  تحال

إلى ن تصل حارتاع عالد ال ك ن إلى ت  ل 1931ن مة  ع ل  717عالد  ك ن الالرية حيالال 

 ل1961ن مة ع ل  1,620ن الالرية حيالال تحال تلغ عالد  ك  ل 1945ن مة ع ل  960

 ل  الال تلغ عالد ال ك ن2007تح ب إحو يا ت اليعالاد ال ك نال ع ل   (2002)الال  غ  

شكل  ن بة ت  ن مة. 4,143حيالال  ل2011تحال تصل ال ك ن ع ل   ن مة 3,512حيالال 
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 ن ثاإلالميعلم ت    تاام  تلغ  ن بة       ك ن الالرية %7.4 اة  ال البلال  حيالال األ

تاام    %15.1نهيا الا نيية الع  ة حيالال حتحال تلغ  ن بة      %  ال الالرية86.3حيالال 

على العاللال    الالرية تعيمال ت %    عالد ال ك ن  8.5نهي الالرا  ت العلا  حيالال حن بة    

%    40اليال وشكل ن بة الع  لا   اه  حيالال ت حتمه  الزراعة   نشطة اتحيو دوةاأل

  %24اليج ر   ال ل  الالط ع ت اتحيو دوة   شكّ متاا  الاشطا  احيو دو ً  الع  لا 

تبلغ    حة حراضال حرية ت %    ال ك ن  36تالميظاا  تالخال  ت تالوا عة حيالال 

دتنم  زرتعة  187ت دتنم ح تلة للزراعة  1,313 اه    دتنم 18,139تر  عا  حيالال 

 17ت  دتنم كراعة  علاة 235باليلا ت حيالال تاام     حة األراضال المزرتعة   ل  خضرتات

 3,410   حة األراضال المزرتعة   ألشج ر المامر     ال حا  تلغ  دتنم كراعة  رتية

طريق ص ل ة لياالل اآلتت الزراعاة  13طريق كراعاة  اه   20ليةال   لالرية حيالال ت   دتنم

 (.2012 )حريج 

رال هللا  تتبعال ع   ةشم   الشرحال لم   ظتالع المزرعة الشرحاة إلى ال المزرعة الشرقية: -

دتنم  تترتاع ليول  16,437يم تيايال  تتالالر    حيه    يالال  13.1 اللاة رال هللا حيالال 

درةة  ئيية   16ل ع    ييى  ط  الب ر  تيبلغ  عال  درةة ال را  حيالال 937إلى 

 لم  تت اط ته  حرى  اجل تحتي  ى   اجل تيار   لك 466ت عال  تطي  األ ط ر حيالال 

ن مة   824ل حيالال 1922اد. تحال تطّير  ك ن تلال  المزرعة الشرحاة حاث تلغ ع ل ت لي 

ل تصل إلى حيالال 1945ن مة  ت ال ع ل  1,191ل إلى حيالال 1931تارتاع  ال ع ل 

ل  2007ن مة  ال تعالاد  4,225  تحال تم إحو ء حيالال (2002  )الال  غن مة  1,400
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ن بة اليعلام تا  تبلغ تاام   %7.6الال ل حي 2007 اة ح ب إحو يا ت تبلغ ن بة األت 

  %   ال ك ن15.7نهيا الالرا ة الا نيية حيالال حتبلغ ن بة    ت   %83.8حيالال  ن ثاإل

 %1ن حيالال إنشطة اتحيو دوة     ع  األح%  3.9نهيا درا  ت علا  حيالال حتالذل  

  تيعمل %1كار    حتاام  ت وعمل  ال حط ع الزراعة ل  1948وعملين داخل حراضال 

ن إن لي لال  المخيلاة  ت     الع  لا   ال الالط ع ت اتحيو دوة% 40%  ال الوا عة  ت70

  %   حجم الاليى الع  لة28ل حيالال شكّ تُ  -اليج ر  تالخال  ت  ال  –الالط ع ت األخرى 

الال تلة  تلغ     حة األراضالتحال   %     ك ن البلال  تيرناة المياشال10  إلض  ة إلى حا ل 

دتنم   1,722 زييين  أشج ر المزرتعة النلغ     حة األراضال ت   دتنم 1,276عة للزرا 

 (2012 )حريج دتنم  زرتعة حبيي  680  إلض  ة إلى 
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 الفصل الثاني: 

الخلفية النظرية لتفتت األراضي الزراعية في الوطن العربي وفلسطين 

 والدراسات السابقة 

 الدراسات السابقة  – 2.1

 تفتت ملكية األراضي الزراعيةمفهوم  -2.2

 األراضي الزراعيةملكية  أسباب تفتت -2.3

 ضي الزراعيةار األ ملكية  اآلثار المترتبة عن تفتت   -2.4

 األراضي الزراعيةملكية  نماذج من تفتت  -2.5

 األراضي في فلسطينملكية ضاع أو  -2.6
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 الفصل الثاني: 

الخلفية النظرية لتفتت األراضي الزراعية في الوطن العربي وفلسطين 

 والدراسات السابقة 

 الدراسات السابقة: -2.1

(: تاي  ال ا كات الزراعاة 2012) ماس –معهد ابحاث السياسات االقتصادية  -*

 ثر ذلك على اإلني ج تاإلني ةاة.حالال طاااة ت 

  تحال ريزت الالرا ة   أل  س على 2010الزراعال للع ل اعيمالت الالرا ة على تا ن ت اليعالاد 

حا س    حة ال ا ك  الزراعاة  ت يي ط الم  حة  تخو يص ال  يزي   تعالالة تيكيع 

ا يخال   ت   ال ا كات الزراعاة  تالعىحة تا  ا يخالال اليكايليةا  ت   حة ال ا ك  الزراعاة

ال لالرا ة اليكرارات تحا س الي ط الالرا ة الماهج اليصاال الي لالال تالماهج اإلحو ي

ال   تال تاتن را  المعا ري تالخطأ المعا ري تذلك لييضا   الى تشي     حة ال ا ك  

ا يخال   الالرا ة  ا اى ليرن  تح  ي  كم   ع  الميي ط ال   تال يمالا س للياي 

لاا يال ل اتخيب ر ااا يخال  إلض  ة إلى  ع  ل ةااال لالا س  الى عالالة الييكيع لألراضال  

تحال خلو  تذه . تت لال اليب ل  لالرا ة  الى ا يخالال اليكايليةا  تتاي  األراضال الزراعاة

ياي   ال ال ا كات الزراعاة تالمخيلطة التا ك انيش ر لظ تر   الالرا ة إلى الاي يج الي لاة:

   ارتا ع عالد ال ا كات اليال تيبع    حة الوغار  ت    إلض  ة إلى عالل عالالة  ال الييكيع 

كي د  ا يخالال اليكايليةا  ت ى ليرن  عالل عالالة الييكيع للملكا ت  ا ا  حظهركم   األرض 
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 ع تراةع ات يخالال   ال   ي هال العمل  ال الزراعةل ال الم  ح ت الكبار     األراضال 

ا يخال   الالرا ة العاللال    المال لا  اإلحو ياة ت الم  ح ت الوغار     األراضال  

    لبا ت الالرا ة  إنه  حالاي يج تتذا وعيبر    نال ط الالي   ال الالرا ة   ضل حلل وي  على 

تلم ت يخالل  الالرا ة الماالاناة     الطالال طااال  اعيمالت على البا ن ت     ريز اإلحو ء

يم  لم تيا ت  الالرا ة العيا ل الم ببة  تتال غار ي  اة لليصي  إلى الاي يج  شكل دحاق 

زراعاة تالاي يج اتةيم عاة تاتحيو دوة الا تجة عاه   ال  اطالة لعملاة تاي  األراضال ال

شم   رال هللا تالمال رنة تا   اطالة شم   شر  رال هللا تشم   غري رال هللا تتي    تيماز    

 الالرا ة ال  لاة.
 

* SIKOR, THOMAS, DANIEL MU¨ LLER, JOHANNES STAHL 

(2008): Land Fragmentation and Cropland Abandonment in Albania: 

Implications for the Roles of State and Community in Post-Socialist 

Land Consolidation.  

دتار الالتلة ح  ت على اتنعك  لب نا :ح)تجزية األراضال تاليخلال ع  األراضال الزراعاة  ال 

 ضال(.ار  ال  رحلة     عال اتشيراكاة تتي ار األ

ترتن  حضال  ال ار ات يراتاجا ت اليال تاليد إلى تجماع األ اليعر  علىتال   الالرا ة إلى 

تخويص  تجر  األراضال   لياللال    اآلث ر ال لباة الا تجة ع  تاي  األراضال الزراعاةل

لال    األدتات لليصي  إلى الاي يج الاه ياة للالرا ة تتال ا يخال   الالرا ة العالت  الزراعاة 

لاىث  يرات  خيلاة  الاض ياةت لال تا ن ت ات يشع ر ع  طريق الي لال البوري للوير 

تجر     خى  درا ة طر   Tm2003ت Tm1996ت 1988تتال صير الىنال  ت 

تذلك  ر  ح 174هالمازلاة لالمال  ىت ح ليي تا يخال     اتلالي الع  لة لىراضال الزراعاة
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تا  ثىث  ا طق ضم  حالتد    تا يخالال الماهج المال رن  لي لال اتن الار تت لال الاي يج 

 15 ال  ير   %28ن تا ك تراةع  مالالار ح شهر  تحال خلو  الالرا ة إلىح 8ك ااة  الته  

تا ك  حن ة تض   الالراحتحال   ترتناة المج تر   عه تتال  رتاعة  ع الالت  األ   اة    الة

الياي  لزي د  الهجر     األراضال الزراعاة ترتك ظ تر  العاللال    العيا ل اليال تض  رت  ع 

العيا ل الطباعاة  ال اتن الار تالبشرية  ال تيا ر  رص عمل حخرى تنالص  تخويص ً 

ن الياي   ال دتلة  ال الب نا  لم وك  على ح   لال    الخال  ت الزراعاة تنالص ات يا 

اعيمالت تذه الالرا ة على العاللال    األدتات لي الاق ت  الريا ال لهجر  األراضال ال بب 

 ر الذي لزيال    حي  األ  تالا ه   ال الوير الاض ياة تالمال  ىت تطر  الي لال اإلحو يالح 

ثر حتليالال تذه الالرا ة  ع  يضيع الالرا ة لهذه اتطرتحة تال درا ة  الى ت تدحة الالرا ة  

 عاة على تجر  المزارعا  لألراضال الزراعاة.تاي  الملكا ت الزرا 

 

*Fan, Shenggen, Connie Chan-Kang (2003): Is Small Beautiful? Farm 

Size, Productivity and Poverty in Asian Agriculture.  

  تجزية األراضال على إني ةاة العم لة الزراعاة  ال الوا  تأثار اةيااتذه الالرا ة تا تل  

 ال الوا  على  رضثر تجزية األحعلى درا ة  لب ث   ال    اليم ير الهال  األ حاث

   حتم ُتعال ن تذه المشكلة ححاث تعيبر الالرا ة   انيال   الع  لا   ال الزراعة إلى  ه  حخرى 

على  نه  تؤثر  لب ً حان الب حاا  اعيبرتا  المشكىت اتحيو دوة اليال تياة  الوا   خويص ً 

ن اليجزية تؤثر على إني ةاة العم  . تذلك أل   ع ثب ت العيا ل األخرى   خرة ت اإلني ج 

 ر  ال ثىث  ال طع ت تذلك لالرا ة اآلث ر الا ةمة ا يخال   الالرا ة عااة    تا ن ت األت 
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   ح  على اإلني ج الزراعال ن اليجزية تؤثر  لب ً حن تا ك    لرى تح األراضال  تاي ع  

ا يخال   تذه الالرا ة ات يطىع      وج تا ً إ تلعب دتراً ن اليجزية حخر لرى البعض اآل

اعيمال على المالخىت الزراعاة خى   ريز اتحيو د الرياال  ال تكار  الزراعة الواااة  تحال 

رض العىحة تا  األ رض توج دس الم   تاألحالمايج ت الزراعاة تالعم   تر  ات   اة تتال

لم لؤثر  عملاة تاي  اتراضال الزراعاةن ح ا ة الىخلو  الالر تحال   تحجم العم لة الزراعاة

إلى الالرا ة  يم  تيصل  إني ةاة الع  ل  انعك    لب  على   نهحت إ ال يماة اإلني ج 

  لاعك   شكل اليأثار الا ةم ع  اليجزية ت واليور على الج نب ال لبال الاي يج الي لاة: حن

  تلياللال    اآلث ر ال لباة إني ةاة األرض زيال   اوج تال على اتيم ل المزارع ات ر الذي ل

اعيمالت الالرا ة للياي   ال الما طق الجبلاة  إن المزارعا  للجؤتن إلى تجماع األراضال. ت 

 ضل حتالا ه   ال اليجرنة تدرا ة البا ن ت لليصي  إلى ح على العاللال    الي  يل لي الاق 

  لاب إحو ياة لليصي  إلى ح  يخالال د   حن تكين حالاي يج ي ن  إ ك نه  تلك لك    الاي يج

  ضال الزراعاةار وج تاة لياي  األاآلث ر ال لباة تاإلتتياق الالرا ي ن  ال حا س  ضل. حني يج 

 ال حا  تعيبر تذه الالرا ة ال  لاة حشمل    حاث درا يه  للعيا ل تالاي يج اتةيم عاة 

   ظيال رال هللا تالبار .لياي  األراضال الزراعاة  ال حرى شم   غري تحرى شم   شر    

 

 

* Sadighi, F. Rasouli, H., S. Minaei,(2009): Factors Affecting 

Agricultural Mechanization: A Case Study on Sunflower Seed Farms 

in Iran 
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ح لة درا اة على  اطالة   رس:  العيا ل المؤثر   ال تجزية األراضال الزراعاة  ال الران: 

  ً نه  تالف ع يالحالعيا ل المؤثر   ال تجزية األراضال على اعيب ر الى ت لال تال   الالرا ة 

حاث تم  تيكيع   حرية  ال     ظة   رس 12ا يخال   الالرا ة عااة    ت     ل الزراعةح

تا يخالل  ال ت لال الاي يج  نميذج  ا يب نة    خى  العااة الطبالاة العشياياة  151

تحال خلو   على  اإلني ج الزراعال  رضتجزية األ ثر عيا لحاتن الار الخطال لالرا ة 

يم  ان  ن الياي  ن تج ع  عملا ت  يك  لة  ع  عضه  البعض إ :الالرا ة إلى الاي يج الي لاة

ت يااال الالرا ة تا ك عىحة عك اة تا  عملاة تاي  اتراضال الزراعاة تاتن ةاة الزراعاة  ت 

ت ال  ن  ال  اطالة الالرا ة  ف الالرا يتاام  تخيل ب ث    الي  يل الم يخال ة  ال ال

األ ب ي المؤدوة إلى الياي  ليول إلى اآلث ر  تتج تك حال درا ة ن الب حاة ححاث   الشميلاة

  لاب الالرا ة على العاللال    الي  يل تاأل تكم  اعيمال   ب شر  الا تجة ع  الياي 

 .لاي يج ضل احتول إلى    م  ةعله   ر الذي وعيبر نالطة حي اإلحو ياة األ

 

ثر تاي  تتشي  ح :(2009) مديرية ريف دمشق -صالح الزراعي وزارة الزراعة واإل*

 ال ا كات الزراعاة لألرض الم يامر   ال     ظة ريف د شق.

ثر تاي  تتشي  ال ا كات الزراعاة لألراضال الم يامر  على الزراعة  ال حالالرا ة  تا تل 

إلى حاث تال   ح    تياااذت   اللرية الزراعة  ال ريف د شق  تاليال     ظة ريف د شق  

درا ة تاحع تاي  األراضال  ال     ظة ريف د شق    خى  درا ة حجم ال ا كات على 

تم اخيا ر عااة تحال تاحيرا  حلي  لمشكلة الياي   ال  اطالة الالرا ة      ييى  اطالة الالرا ة
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لا   ال الالتاير الزراعاة تاليحالات ا يم ر  تكع  على الع   1000 كينة    حوالوة 

حاث تم اخيا ر العاا ت ح ب عالد ال  يزي   ال  اطالة الالرا ة    إلض  ة إلى   رش دوةاإل

عالاد ال ك ن ت   حة األراضال الزراعاة اليال ح ا يخالال البا ن ت اإلحو ياة    خى  حا س 

تحال  ىح ت تا  الميغارات وميلكينه  تت لاله     خى  ترن  ج الي لال اإلحو يال لالا س الع

ن    حتم العيا ل الم ببة لمشكلة الياي  تال العيا ل حخلو  الالرا ة إلى الاي يج الي لاة: 

يم  ة ءت  ىك  يا ك  ع  األالت حماراث التا   تيكع    تحال   %31نا بة ت اتةيم عاة 

     األراضال ال غىء الم يلز  ت تناع ةزء  %42حيو دوة تا بة ات ب ي    تمة األ

%   العيا ل الم ببة 73ن األ ب ي اتةيم عاة تاتحيو دوة شكل  حيالال إتن لي لال  

%   العيا ل 27تاام  شكل  األ ب ي الطباعاة تالاليانا  حيالال   ليياي  الملكا ت الزراعاة

يج ن الالرا ة ح م  الاي إ   ع  الاي يج لظ تر  تاكك الملكا ت لزراعاة  حالم ببة للمشكلة  

   حتمه  ت    لباةالاي يج عالد    الس الم   ت حدار  تدتر  ر وج تاة  ال  هيلة اإلإإلى ني يج 

عالل ةالتى ات يام ر الزراعال  ال    ح ت صغار     األراضال تكي د  الهجر  تارتا ع 

ا يخال   الالرا ة حدتات تجعل الاي يج ش  لة ت يك  لة تتا تل  ت تك لاف إني ج ال لع  

 ر الذي وعيبر عاور حي  األ  ي  ة الجيانب تتذا    كاد    دحة ني يج الالرا ةالميضيع    

األ ب ي تالاي يج لمشكلة تاي   حاث تليالال الالرا ي ن  ال الب ث حي لالعم الالرا ة  

تم تطباق الالرا ة حاث      حاث  اطالة الالرا ة   تاام  تخيلف الالرا ي نالملكا ت الزراعاة

تال درا ة  ال رنة تا  حرى شم   غري تشم    ال  لاةالالرا ة   ال حا  حن  ال ريف د شق 
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  يم  ت يااال الالرا ة  ال المال رنة تا  األ ب ي تالاي يج تا  حرى شم   رال هللا شر  رال هللا

 .تريف د شق

 

 مفهوم تفتت ملكية األراضي الزراعية:  -2.2

الزراعاة  رض اهيل حا ك  األن ن الد حت ن يطاع ت اللال  اهيل تاي  األراضال الزراعاة دتن 

ي أ  رضالزراعاة  ال اللغة تضع الاال على األ رضحا ك  األتتعاال ت الملكاة الزراعاة. ح

حن تكين األرض ت ح اليي لةت حت ع  طريق اليأةار ح ياء تيضع الاال   صاة    الوا ت

اليال ت   ً ت المي عة احيو دوحهال نيع    العىح ت الميب لاة      ال اتحيو د ح  ة غيوب

يا  لهم طرايق يم  تُ   الزراعاة رضت الجم عة حق تضع الاال على األحتعطال للارد 

ت ات ياىء ح  طريق الماراث عا يخالا ه  تاتنيا ع ته   تحال وكي ب الارد الملكاة لألرض 

تذلك حورًا  ت ح   تيراضال الطر ا  إتاام  تايالل تذه الملكاة   ت الشاعةحت العالال حت اليصاة ح

تاام  وعر   (.2008)غاام   ت اليأ امحت الشاعة حعاال   ليم نزع الملكاة للمااعة الع  ة 

 ال اإلني ج  ت ةزيا ً ح الم يخال ة يلا ً  رضيل األ  أنه  الملكاة الزراعاة( 2007)الالاة  

خري  دتن  شخ ص حت   تشيراك  ع حالزراعال تياليل تيشغاله  ييحال  تاحال  شخص  مارده 

تتذا لال عا  إلى تيضا   اهيل   ت الميحعحت الشكل الال نينال ات ال جم حل اال الملكاة اعيب ر 

ن وميلك الارد    حة حالذي و مل   ال طا ت  عال  ةيانب تتال: ت تاي  األراضال الزراعاة  

 رض م  وجعل المزارع غار ح در على ات يا د     حطعة األ  ميج تر الغار  رض   األ

ك  تاااذ  ش ريع ذات ةالتى احيو دوة   كم اليشي  تاليب عال تا  حطع تت وم  كالطعة تاحال 
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ت ح  ال األ يار  ن ال ياةز حال تكين حياةز   دوةحيم    ملكه  المزارع واليال  الضار األ

 رضن تكين حطعة األحييمل  ال ح   ال  لة الا ناة للياي  ح . ال الشري ء حياةز  عايية

 ر الذي  لؤدي إلى   الالان األ  ت عالد    الم لكا حالياحال    ال مة تا  عال     صال  

لماهيل  ليعريف الش يع( ا2012  يجزء  يك  ل )  س رض رصة ات يا د     حطعة األ

الياحال  إلى عالد     لكاة حطعة اترض الزراعاة  تال امتي  تاي   لكاة اتراضال الزراعاة

األراضال   لكاةه يال لماهيل تاي  تعريف ة كل تنتالالوم ن لي لال ت ومك  ؛ ت الالطع الزراعاة

    كارح  ال طا ت  ضال الزراعاة  اهيل تا ع و ملار ن  اهيل تاي  األححاث   الزراعاة

  تاام  اتاال  اليعريا ت ال   الة على حن  ت ومك  ات يا د     (2012 )  س  عاى 

 األرض ييحال  تاحال    م   لؤدي الى  الال حطعة اترض لالاميه  اتحيو دوة.
 

 أسباب تفتت األراضي الزراعية:  -2.3

  :حتركت ت     تا ك ح ب ي عاللال  لياي  األراضال الزراعاة

   حتم ح ب ي  : تعيبر الزي د  ال ك ناة  ع   التدوة األراضال الزراعاةالزيادة السكانية -1

 ن عملاة تاي  األراضال الزراعاةإن  يلم  كاد عالد ال ك ن  ححاث  تاي  األراضال الزراعاة 

 ال األراضال  خويص ً   ن ح نين األراضال و  تم  ال تيكيع األراضال الزراعاةححاث   تزداد

 على ةزء  اه   تذلك نظراً ال وي  اليال و عى غ لباة ال ك ن ت ذات الالامة اتحيو دوة 

  يم  حن  ومك  كي د     حة اتحيو دوة رضليي ر العاللال    العيا ل اليال تزيال    حامة األ

اة ع  طريق ا يوى     ح ت ةاللال     األراضال الزراعاة لي الاق األرض الزراع

 (1998 وطاى ). اتكيا ء الذاتال
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تال ت   األراضال ذات الالامة الزراعاة أنه  تلك  األراضال ذات الالامة اتحيو دوةتُتعّر  

   يه  لألغراض الزراعاةء ى جميعة العا صر اليال ُتشار لمالى األراضال اليال تجمع تا  

  الالامة اتحيو دوة    ن حاة كراعاة رضتا ك عالد    المع لار اليال تعطال األ نححاث 

ن لي لال تم ت      ال للمياد الغذاياة للاب ت تألنه  تعيبر الموالر األ  نيع اليرنة ؛ت   حتمه 

تلى تال ن اليرنة ذات الائة األإ   على ذلك تنا ءً   تالعيايق الاليال ء على ات ةتوااف اليرن

 الة علاه  تال ترنة اليارراتكا األ ضل حيال  ت   حيال ت ييي على ححل عيايق ت اليرنة ال

شر  ال  عظم المرتاع ت يتتا  تتال ترنة  عياللة الاليال  تترنة الرنالكيا  البااة  اليردوة ال مراء

تزي د  يماة األ ط ر يين األ ط ر تال المكين  رضالي طى  ال  ل طا   يم  تزيال حامة األ

دت اتيؤثر على يماة الما ه اليال ت ي ةه  الاب ت ت للري   كلم  ك   الم يال  س لأل   األ

دت ادت  و در الما ه  ال الماطالة ك ان  يلم  ك حكماة األ ط ر حل  ح ةة الاب ت ت للري  يم  

ن لي لال   ت (1998 )تكار  اليخطاط تاليع تن الالتلال  اه   ح  ة  ش ريع الزراعة المرتيةإ رصة 

تذلك لل وي    تا    تا  اليرثة ت تمي ك   لخوينة تكين نالطة صراع  األراضال اليال إن 

نه  أاليال تمي ك  ت حراضال  عار تنيار  ذلك الة على لي صغار  اه    ت   األت على ةزء 

اتحيو دوة تالالامة الاا اة لهذه األراضال الزراعاة  رضنظرًا ألتماة األ  كراعاة  رتية حراضٍ 

 ر الذي لؤدي  ر   األخر    ح راد األ ت اليا ك  عاه  لارد حه   ى واليل تباع  لالى الم لك

ح  ة المش ريع الزراعاة  إجالتى تعالل الالالر  على الإلى تهماش األراضال تذلك   بب عالل 

ري   ت تع نال    حن   اطالة إ   على العك   م  و الث  ال  اطالة تيار ت عارت الكبار   

األراضال  ال تذه الماطالة ذات  إن ن لي لال ت   تحااة ألنه   ال الغ لب حراضال  تاي  الملكا ت
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ح  ة المش ريع الزراعاة الكبار   ال  ش ريع كراعة إ ر الذي   تم  ال    ح ت يبار  األ

اتحيو دوة ليي ر عيا ل عاللال   رضيم  تزيال حامة األ .(2009 )عالتان  الاخال الزراعاة

حرنه  ت حرنه     الخال  ت الريا ة تتال الطر  تالم ء تالكهرن ء تتي ر  والر للما ه   ؛ اه 

 ر الذي و  تم  ال كي د  ت الزراعاة  األحتحرنه     الطر  الريا ة      اليجمع ت ال ك ناة

 .(2009 )تكار  الزراعة  ال ريف د شق  تاي  األراضال الزراعاة

 ال تيكيع الماراث تحرص يل شخص  ال ى اإلل  الالاليانا  تتيمال  نظام التوريث:  -2

 ىك حي  تم نظ ل الماراث  ال تيكيع ت (  1998 ) وطاى  خذ نواب     الماراثح ال 

حاث لهال  تذا الاظ ل إلى عالالة تيكيع الارت  تا  حكبر عالد   األ راد تا  عالد    اليارثا 

واللل    اليا تت  ال الارتات تا  ن   ال حيرى ات ىل  ال تيكيع الماراث   يال  ت    اليارثا   

ياللل    العالاء تالبغض ء تا  الا س ت ن  واللل    ن بة البط لة  ال المجيمع  حيم    الا س

لالي ح راد   التدل     المجيمع  م  لؤدي إلى كي د  حالا تجة ع  تكالو  الارت  تا  

ن حي اتحيو دل  الذل  لرتن حالمش ريع اليال واليل  اه  األ راد  تلك  تذا ليا حض  ع ر 

 م    له  إلى    ح ت صغار  غار احيو دوةاليال ام الم يمر  ال األراضال الزراعاة و يّ 

 ىل للذير  ال ليم تال ام الماراث  ال اإل  حاث (2002 و ي  دتن ا يام رت  )حط ي 

حر  ن المرح     ترتك ظ تر  المؤ ف  ال اليح  ال  لال تي    تلك    ناىضعف األ

ةم لال إ%   95.5حا كات الذيير  ال اليح  ال  لال حيالال ن بة حاث تلغ    اليحه ح

ةم لال ال ا كات  ال إ    %4.5   ن بي  تاام  تميلك الا  ء   ال ا كات  ال الضاة الغرناة

لرا ق الا طااال  الضاة الغرناة  تذلك   بب  اطر  الع دات تاليال لاال ال لباة  ال المجيمع 
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  ء حر  ن تا تهم    ت   تتت اآل   ء   ل الي  الخ صة   لماراثذلك عالل  عر ة الا 

الماراث ع  طريق يي  ة عاليد تاع لألتا ء الذيير لي ييل الملكاة لألتا ء ليكين خ رج ح مة 

   الماراث  ال ح   تال ام  تتي على حاال  ن ث  ء   ر  ن اإلن واليل اآلحت حالماراث  

 ى اة لإلن ث  ال لماراث   لرغم    ال الي  الشرعاة اإل   ا ن ثن لي لال ت رل اإلت   ال ا  

ن حح ري حاث كم  تياة  المرح  العاللال    الضغيط ت    األ (.2009الماراث )عالتان  

  تلالمط لبة   لماراث و بب له  المشكىت الع يلاة  ال  تعرض المرح  للمال طعة    حبل األ

تذلك   ء  ال    تتت لل وي  على الماراثحرن ن تي ط األح ر الذي لال ع الا  ء إلى األ

تل تذلك لل ا ظ على صلة الالرا ة ر ع حض و   ال الم  كم على األ ن ث  بب عالل رغبة اإل

ن ح  إلض  ة إلى    بب العالاء تا  ح راد الع يلةن اللجيء إلى الم كمة وُ أل   ال البالاوة

عط ء إ ت لال    تلك  تذا ت وماع  عض األ  ةراءات الم  كم ت ي ج إلى الكاار    اليح إ

 ن ثت لجيء  عض الع يىت إلعط ء اإلح  تذلك ترتب ط تذه الم ألة   لالل   حاليحه  ن ثاإل

نه  ح     أخذ  اراثه  حةزء   اط    الماراث يايع    اليرضاة  ال تل تيحاع  اه  على 

 .(2009 شكل ي  ل )عالتان  

الخ صة  ع ر تنياجة غىء األ  للاى  ا ً ي   اً زراعة  يردلم تعال الاقتصادية:  أسباب  -3

  ت تريه  تيراً ح لليأةار     لباع ات إ رض؛ليم اليخلال ع  ةزء    األ  لم يلز  ت الزراعاة  

  إلض  ة  رض الميبالال    األت لزي د  الالالر  على شراء الم يلز  ت الزراعاة للجزء المزرتع 

يا وة احيا ة ت المزارع   م  لال ع  الاىحا  تي ار  رضإلى عالل حالر  الجزء الميبالال    األ
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إلى تجر حراضاهم إلى  ه  ةاللال  خ رج العمل الزراعال  ال الالرى )تكار  الزراعة  ال ريف 

 .(2009 د شق 

تاليال لما ه الماطالة  يرات    الجا   تحلة  و در ا  على تيالالطبيعية:  سباباأل  -4

ا   تخويصً  عالل تي ر  هم  ال كي د  الضغط علتتالعيا ل اليال تياة  المزارع  حتم   ُتعال 

تترك الجزء  رضتي ار الم ء لجزء    األ إلى م  لال ع    الم ء الك  ال لري المزرتع ت

 .(2009 )تكار  الزراعة  ال ريف د شق  خر تيراً اآل

  ؛تا ك العاللال    الاليانا  اليال تاللل       حة األراضال الزراعاة  اه  القوانين:  -5

تخرتج    ح ت تا عة      تي ع المخطط ت الياظاماة على ح  ي األراضال الزراعاة

 ال ت ييل الما طق إلى  ؛ات يام رات الزراعاة لو ل  ا يخالا  ت حخرى غار كراعاة

لجه ت ال كي اة لألراضال إلح  ة  ش ريع   إلض  ة إلى ا يمىك  عض ا   ا طق  كااة

 .(2009 حكي اة )تكار  الزراعة  ال ريف د شق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ضي الزراعيةار اآلثار المترتبة عن تفتت األ  -2.4

 :   حتم اآلث ر ال لباة اليال تايج ع  عملاة تاي  األراضال الزراعاة 

اللل     م  وُ     بب صغر حجم الملكا ت ه لؤدي تاي  األراضال الزراعاة إلى حتم ل -1

 ر الذي لال ع المزارع إلى حتم    هاي  تالب ث ع   هاة األ  الالخل الا تج ع  الزراعة
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تح ت ح  الزراعة إلى  هاة ث نيية واليل ته  المزارع  ال  يّ حدى إلى ت ر الذي األ  ةاللال 

حيى   تيم     مهاة الزراعةوالل ا  ى خر ن  يلم  كاد دخل المزارع    المه  األحيم     راغ 

ن   ال اليح  نا   واللل     رص الالا ل حمهاة  يم  يلك التم   الكلال لوول إلى  رحلة اإل

ن لمال تل صغر   ت حلة عالد الع  لا   ال الزراعةت عالد الم لكا  ترتا ع     يام رات يبار  نظراً 

خ رج ات يام ر  لزي د  حجم الملكا ت الزراعاة    إلض  ة إلى خرتج    ح ت    األراضال 

 .(2011 عالد الم لكا  تصغر حجم الملكا ت الزراعاة )كغلي  

تذلك   بب صغر حجم الملكاة تارتا ع   عالل الالالر  على ا يخالال اآلتت  ال الزراعة -2

ن أل   مال  ر الذي ت و م     يخالال اآلتت الزراعاة تاألاأل  تك لاف اآلتت الزراعاة

  بب صغر حجم الملكا ت   اإلني ج تي اتكيا ء الذاتال تلا  اليج ر    ال    الهال  األ

العىحة تا  ا يخالال اآلتت الزراعاة . ت م  لؤيال ذلك حن (SIKOR, 2008) الزراعاة

ليكايليةا     ل%   ال ا كات الزراعاة  ال  ل طا  25تي ا يخالال    ن بي   مال  تاأل

حاث لرتبط ا يخالال اليكايليةا    ت  ع الم  حة ةم لال عالد ال ا كات  ال الضاة الغرناة  إ

   خى  يا  ة ا يخالال اليكايليةا  البايليةاة تيزالال  تيظهر ذلك ةلا ً   لل ا كات الزراعاة

دتنم تاليال  4.99-3حاث تبلغ ن بة ات يخالال لهذه اليكايليةا   ال الم  حة تا    الم  حة

 ال حا  لبلغ   9.99-5لم  حة حيالال%  ال ا22تاام  ترتاع إلى   %19حيالال  ُتشكل

ن د  على إتتذا   %37دتنم حيالال  20كار    حن بة ا يخالال اليكايليةا   ال    حة 

ن  لال  على كي د  ا يخالال اليكايليةا   ع كي د     حة األراضال الزراعاة  تعاال إشالء  

غز  تيال ري حط ع ت انه   ال إ  ن الاي يج  يال رنةإالمال رنة تا  الضاة الغرناة تحط ع غز   
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حاث تول  ال غز  عاال    ع الضاة الغرناة  ع كي د    اطة  ال غز  ع  الضاة الغرناة

على الائ ت الوغار  )  س  حوضً  تتذا لاطبق   %49دتنم حيالال  20   حة حكبر    

2012). 

  يال امنياجة عالل تةيد طر    بب عملا ت ال  صعينة اليصي  إلى األراضال الزراعاة -3

  ال الما طق الجبلاة صغار  ال جم. عال األراضال المال مة ع  الطر  الزراعاة تخويص ً تنُ 

 إلىلؤدي  م     راض إلى الم  صال الزراعاة نياجة صغر حجم الملكاةانيال   األ -4

كار      وي  حالم  صال الميال رنة  ال ظل رغبة المزارع تزراعة    تا   راض انيال   األ

 .آلخر انيال   ات راض      وي   م  لؤدي إلى

 م  لؤدي إلى صراع تا     لريال اليم ك   ألرض تنا     لريال    ر انخا ض دخل األ -5

للرك  تالعمل  اليخلال عاه  تناعه     إلض  ة إلى كي د  الهجر     الريف إلى الماللاة طلب ً 

للمايية ت  تخويص ً   المجيمع     ايج إلى   يهلك  م  لؤدي إلى ت يّ   خ رج الزراعة

 الزراعاة.

 م  لؤدي إلى حلة   ليالنال    حة األرض الزراعاة نظراً   صعينة تطباق الالتر  الزراعاة -6

 اإلني ج تتالنال  ردتد تحال  الم  حة.

تارتا ع اليك لاف   لالي الع  لة  ال الزراعةةير األحارتا ع تك لاف اإلني ج   بب ارتا ع  -7

عب ء المزارع ح دى إلى كي د  ح م    على ت ييق الم  صال الزراعاة ثر  لب ً ح م    الي ييالاة

كي د  تبعاة المجيمع اتحيو دوة )تكار  الزراعة   تيايج ع  ذلك تم   الم  صال الزراعاةإ ت 

 .(2009  ال ريف د شق 
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طرا  األراضال حةزاء على همل األن المزارع لُ ححاث   كي د  الا حال    األراضال الزراعاة -8

  تزالال الا حال  ال يل عملاة تال امت   ةزاء  ال المريز ع اتتيم ل  ال األ  ا حاة الاا اة   ال

ةم لال إ%    10ن ن بة الهالر  ال األراضال ال يرية تلغ حيالال حت ا   على ذلك 

  ع اليايي  إلى ان تذه الا بة ح تلة لليزالال  ع ا يمرار عملاة تال ام األراضال  الم  ح ت

 .(2012 )شب ط 
 

 :نماذج من تفتت األراضي الزراعية -2.5

ن الم  حة الزراعاة تعيمال على ال ا  ة اليال تيبعه  الالتلة    ن حاة حظهرت الالرا  ت ح

 .ا يوى  األراضال تتجر المزارعا  ألراضاهم

 لاين  8.9: تبلغ    حة األراضال الزراعاة  ال اتردن تفتت األراضي الزراعية في االردن 

يبلغ نواب ت   (2015)  ةع  اإلةم لاة ردن       حة األ %11حي    ن بي    دتنم

تاام  ليراةع نواب الارد    األراضال الزراعاة   دتنم 15.5الارد    األراضال حيالال 

ردن  عظم ال ا كات  ال األ إن ن  ب  علي  ت اإلحو ء اتردنال ت   دتنم 1.49إلى 

ردن    عملاة تاي  األراضال الزراعاة  تتذا لال  على  ع ن   األ  دتنم 5-2تال     ئة 

تاام  تيراةع الم  ح ت الوغار   ال   رنال تةر إتيريز ال ا كات الوغار   ال     ظيال ت 

ن  يي ط ح اجال  ؛خرى حالزراعاة تا   اطالة ت األراضال تخيلف    حة ت     ظة العالبة  

ال     ظة تاام  وول  عال  ال ا ك     دتنم 12.2ال ا ك   ال     ظة عجلين حيالال 

وول إلى    ردن ن الياي   ال شم   األحتتذا لال  على   دتنم 96.3العالبة حيالال 

 47.5ال ا ك  حيالال    ا  ن بة تلغتالذي ردن دتنم   لمال رنة  ع ةايي األ 23.1   عالل
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تلاه   اطالة   تلى  ال تاي  األراضال  الزراعاةتعيبر عم ن األكم   (.2007دتنم )الالاة  

ن ح لة حيم    %58تا بة تالذي حّثر رث تي ال بب الريا ال تحال ي ن انيال   اإل  رنالإ

إلى  رضيم  احيل تال ام األ  %28.2نا بة ت الييكيع تا  الشري ء ت يل المريز الا نال 

اليزالال ال ك نال إلى   تحدى %10.5نا بة ت تهال  الباع ال بب الا لث  صغر حجم ً ححطع 

ح راد  تحال تض عف عالد الالطع  8ح راد إلى  6الياحال     ارتا ع عالد الم لكا  للالطعة 

حطعة  172,277تذلك       رات 3حيالال  1982ت ل1954خل الاير     تا  األعيال 

   حيالال  ل1940حطعة  تحال تا حص  الالار    وملك  الارد  اذ ع ل  511,212إلى 

ني يج تا حص  دتنم  ال الام نااا ت  تحال ي ن    45.846دتنم إلى حيالال  57.846

% إلى ص ل  الي ي  إلى  ه  6% إلى 7.9ن بة الع  لا   ال الالط ع الزراعال    

  إلض  ة إلى عالل تاعال ح نين األراضال   بب كي د  الطلب على   (1989 )ترتم  ث تية

ات ر الذي   تم  ال   الهجر  الميي لاة لألردننياجة األراضال الزراعاة ألغراض ال ك  

بار     األراضال الزراعاة ضم  نط   البلالو ت ألغراض ت ييل دخ      ح ت يإ

 ر الذي   تم تراةع كراعة األ  (2015 )  ةع  الما طق الزراعاة إلى  ا طق  كااة

الم  صال ال اللاة  حاث ت ومك  ا يخالال المكااة  ال ال و د تالبذار  ال    ح ت تالل 

 .(2015 دتنم )  ةع  30ع  

 تعيبر  يري     الالت  اليال تعيمال على الزراعة يعاور : سورياوضاع الحيازات في أ

 ال اتحيو د  %30-25 تا   م  ليرات ح   ال    دخله  الالي ال  حاث ت  تم الزراعة 

  تلذلك اتيم  المريز الا نال    اإللرادات اليواللرية الم لاة ال   الزراعة حلّ ت   ال يري 
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ل الذي 1951ين اإلصى  الزراعال ع ل  يري   مش ريع اإلصى  الزراعال  تيعيبر ح ن

حالد البرلم ن ال يري    خىل  ال ال اتحوى لألراضال  تلك  تذا الالرار ر ضي  الغ لباة 

ل تالميا الة علا   لايم ت اللال ال ال 1958تحتم حكبر الم لكا   لُيع د الكر   ال ع ل 

-80  تنا  تكي ر    األراضال المرتية تالب  تا  55-15األحوى للم لك تا  تا  

ال  يزي  د الال ارتاع عال  اة  25خى  ت  ( 2006تكي ر لألراضال البعلاة )ح ا    300

الزراعاة  حاث تا حص  يي ط ال ا ك   رض%  ال ظل ثب ت    حة األ6.7تا بة 

لعب  العيا ل تحال   ل2009دتنم ع ل  19إلى  ل2001دتنم  ال ع ل  24الزراعاة    

  تاليال تيمال العيا ل الم ببة لياي  األراضال الزراعاة%    31 م  ن بي  اتةيم عاة 

% 42ي ع  األراضال تالماراث  يم  لعب  العيا ل اتحيو دوة    ن بي  تا ك  األ ال 

تغىء   الزراعاة رضتعالل ا يام ر األ   ال الهجر    ال عملاة تاي  األراضال الزراعاة

ل  تاام  شكّ   والر للالخليم رض  إلض  ة إلى عالل يا وة األ    يلز  ت المعاشة

%  م  تشمل     ةا   تتغار  ا خال  تحال تلغ  ن بة ال ا كات 15العيا ل الطباعاة 

-60لل ا كات الميي طة تا   %30دتنم ت 19نميي ط ت   %66الوغار  حيالال 

 .(2012 )شب ط  دتنم100

 :ال الاي   عر ة الم لما   مور تاظ ل الملكاة عا تتالح تفتت األراضي الزراعية في مصر

 اه  درةة خوينة  ىراعحاث  رض الم لما  على غار الم لما  ضريبة تُ   ات ى ال

ر   ضريبة الخراج  يم   رض  على تتال    عُ   تتك لاف الري   تنيع الزراعة رض األ

يعيبر عهال المم لاك ت تيالل نو ته  ح ب اليك لاف    شرالم لما  ضريبة ت مى العُ 
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ن نظ ل الملكاة ال  يال  ال ي حاث نالل الموري  ة  ال  ورتالاوة تاي  األراضال الزراعا

و ول علاه  حاراط  4  اه   حاراط 24ترتن  إلى  ور  تذلك تيال ام يل  الان إلى ح

حاث   حاراط و ول علاه  األ راد 10حاراط و ول علاه  الجايد  10ت  ال لط ن

تنياجة للضرايب الكبار  على األراضال   اعيبرت تذه الخطي  تالاوة تال ام ريع األراضال

تعمق تاي  األراضال الزراعاة  عال دخي   ور تحال ترك العاللال    الاىحا  حراضاهم. 

وما    اث تتال حوة الاى   ؛رنع  ئ تحضال إلى ار م األإلى ال كم العام نال الذي ح ّ 

المليزل الذي حق ت حط عاة تد ع الضرايب   النة  ال تل العمل  ال اإلح 5-3   تا الاى   

تتال  خووة    عا      الضرايب حرضتتال   حوة اليحفت واليل  جمع الضرايب  

خارا ال وة المخووة للمراعال  تحال   تم  تذه اليال ام ت حلألغراض الاللااة  ت 

نجلازي إلى  ور ح ل تيال ام ةاللال   نيش ر الاالر تا  الاىحا   تنالالتل اتحيى  اإل

تطير نظ ل  لكاة األراضال الزراعاة  ال ت    العالالة   لألراضال وايالر إلى حدنى نيع 

الذي ح ل  إلغ ء نظ ل  لكاة األراضال الزراعاة ت  ب ت  ور  ال عهال   مال علال   ش  

ار بيم  ح ل تيغ  لكل حرية تتضع حالاً   تح ل تيال امه  إلى    ح ت ث تية  حراضال اليحف

 يم  تم تال ام األرض  ال كي ةتذلك  جعل عىحة المياطاا   ب شر   ع   نظ ل اتليزال

ناا  ت تحراضال  لك  لألتر   : حراضال  لكاة أل ر    مال علال تح شاي الى عال  اح  ل

تاخيلا  حامة   حراضال حق اتنيا ع للاىحا  المليزي  تالمش ع تالبالتت ت يوىحه   

تت   ب ع لل كي ة  أ ع ر   الد   لاىحا  علاهم كراعة  عض الم  صال اليال تُ  ؛اتنيا ع

 هم تملاك األرض لألة نب تزي د  حالر  حت للبالت تهال  ا يالرارتم  تحال إتيرث األراضال 
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ة نب تباعه   عال ا يوىحه   تنعال انيه ء  ير  حكم الموري  على شرايه   عال حا ل األ

 ال د ع     مال علال   ش  ظهرت حيانا  ةاللال  ت م    نيال   األراضال للمزارعا 

ن  حلمال  خم   ايات  يم   حرضيم  ت م  لم  وول   ت  ايا 6لمال   رضضرايب األ

تم  ل1969-1952 النة  ت ال الاير     ح 5-3و ق لكل  ى  حق ال وي  على 

  تتم تيكيع الب حال على صغ ر الاىحا    الان 200حوى للملكاة   يالال ت اللال ال ال األ

 )  اينال  تالتن  اة الان  50إلى  ل1969تحال تا حو  الم  حة حيى تصل  ع ل 

تلل ا ظ    الان 200تهالزراعاة للع يلة  رضتم ت اللال  لكاة األ ل1992ع ل  ال ت   (نشر

تنياجة لهذا الال نين   ن  تم تاع األراضال  شكل صيري إ  رضعلى الجزء الب حال    األ

ال بب تيعيد   (2009ةم لال الم  ح ت )الاالاب  إ%    8.4 و در  حيالال   تم

ن عالد  ك ن ححاث   الزي د  ال ك ناة إلىاألراضال الزراعاة  ال  ور الريا ال لياي  

الرحعة الزراعاة    ال حا  تلغ   لاين ن مة 19حيالال  ل تلغ1947 ور  ال ع ل 

حاراط للارد  تحال ارتاع عالد ال ك ن   ال  7.44نميي ط حيالال ت    لاين  الان 5.8حيالال 

 8الرحعة الزراعاة ليول إلى  دتاتاام  ك    لاين ن مة 70إلى حيالال  ل2005ع ل 

  حاراط للارد 2.64حيالال إلى دى إلى انخا ض  يي ط ال ا ك  ح ر الذي األ   لاين  الان

تصل  يي ط نواب الارد  ل1989   ت ال ع لتذلك نياجة تض عف عالد ال ك ن

تبلغ ن بة ال ا كات  ال  ور ححل    ت الزراعاة   رضحاراط    األ 3.6الموري حيالال 

حامة تول ت   %30.7تاام  تصل   ال الية  الب ري حيالال   %47.2حيالال  الان 

%    الا تج الم لال 14 لا ر ةاا   وري تي  تي  90إلى حيالال اإلني ج الزراعال 
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% 59 تحن  لاين ع  ل  وري  5.2يعمل   لزراعة حيالال ت  ل 2007الموري لع ل 

تتبلغ ن بة ن  ا ال 5-1  تا  وميلكين  % 31تاام       الاىحا  وملكين ححل     الان

 10كار    حتاام  تبلغ ن بة    وملكين   %4.3حيالال  الان  10-5    وميلكين 

رث  انيالل  لهم ال ا كات ع  طريق اإل% 54.8  تحن    ن بي  %5.8 الادل  حيالال 

 .(2009)الاالاب   % انيالل  الاهم ال ا كات ع  طريق الشراء32تاام  

 ي ن تا ك خى  تا  الم لما  على حراضال العرا  ي العراقتفتت األراضي الزراعية ف :

لال الو   ة تذا حتحال   ن لال عيا الخراجحلالي المغلينا  على ححاث  الا   ال   تالش ل

ن  ت وجيك ح ىل كم  شرع اإل الالرار لماع تكالو  الارت  تاال  ئة حلالة    المجيمع 

 ق وعطال الإلى  يات  رض  األت يّ  إن تن لي لال   لمال  ثىث  ايات رضتعطال األ

نالا  ت   (1960 )الخرنيطلال  ول ه    تنيا ع ته  تت و ق لو حبه  المط لبة ته لم  وُ 

تي ق للاىحا  اتنيا ع   ألراضال الزراعاة    األراضال  ال العرا  تاال ال كي ة العراحاة

 ارية ي ن الاى  و ول على حق كراعة األراضال األل  1858تنعال صالتر ح نين ع ل 

ت اليور   ملكاة حتت و ق ل  تاعه    وج ر لألرضإ عال د ع  بلغ    الم    تتي  ما  ة 

الذي  م  تيملاك األراضال ت ل صالر ح نين الط تي 1869   ت ال ع لالزراعاة رضاأل

 ر الذي   تم   نيال      ح ت يبار     األراضال لرؤ  ء العش ير    بب األ  الزراعاة

تحال تلغ  ن بة األراضال اليال  الوغ ر د ع تك لاف تابا  الط تي عالل حالر  الم لكا  

 اطر الاىحين الكب ر على  الاة األراضال اام  ت  %25 وملكه  الم لكين الوغ ر ن ي

%    الاىحا  دتن 85نالال حيالال   ت راضال جميع األ%    75تاليال تشكل    ن بي  
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د الذي حالّ ت صى  الزراعال صالر ح نين اإل ل1958ع ل ت ال   (2013)البيتنال   حراضال

 120ت  دتنم 60ن وملك  المزارع    األراضال المرتية تال حعلى لم  ومك  ن ال ال األح

 .(2014 ا  تتجاج  ح)  الى  ما ه األ ط ردتنم    األراضال اليال تُ 

 ع  ال عيدوة دتن غارت     الالت   ال كي د  تفتت األراضي الزراعية في السعودية  :

عة الزراعاة تكي د     تمة الزراعة  ال الالخل الالي ال  تحال حرر الال نين حن ت تالل الرح

تكي ر  ال ح   الييكيع على األ راد   10تكي ر  تحن ت تزيال ع   5   حة األرض ع  

تكي ر  ال ح   الييكيع على الشري ت  تلك  حدى اكيش   البيرت  إلى الياللال  400تع  

ى ضعف    تميه    لالخل الالي ال  تحال تية  األ راد   لغ لب    حتماة الزراعة  تحدى إل

(  تتعيبر  اطالة اإلح  ء    الما طق 2006إلى العمل   لالط ع الااطال )ح ا   

%  ال الزراعة إلى ة نب  ه  حخرى  ال 87.5الزراعاة  ال ال عيدوة حاث وعمل ن ي 

ة  تت ّي  حص  ي ذلك إلى ت ي  الزراعة إلى  هاة ث نيي  اطالة اتح  ء  تحال حدى

األراضال إلى  شر ا  على حراضاهم  تتيماز ال ا كات  ال  اطالة اإلح  ء  أن الغ لباة 

%    األراضال الزراعاة  تتذا وشار إلى حن 71 اه  تعيبر حراضال ا يمىك  تُتشّكل 

%    23عملاة ا يمىك األرض الميات حال تم ع  طريق إحا يه   يم  تم ا يىك ن ي 

%    حص  ي 61راعاة ع  طريق العاليد  ح   ع  طريالة تملك األ راد  إن األراضال الز 

(  ت  تم ع  ل الماراث 2013األراضال ا يلكيت  ع  طريق الشراء )حا تال تالعمار  

كع  ل ث نال لياي  األراضال الزراعاة  تحال   تم  الهب ت  ال انيال   األراضال    

ى صغر    حة ال ا ك  الزراعاة  شخص إلى  خر  تتذا إن د  على شالء   إن  لال  عل
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  إلض  ة إلى كي د  حالر  المزارعا  على شراء األراضال الزراعاة  ح   ع     حة 

%  ح   ن بة    حة 8تبلغ ن بيه  حيالال  2ل2000ال ا كات  إن ن بة ال ا كات ححل    

تتال حكبر ن بة    الم  ح ت الزراعاة  2ل 4000إلى ححل     2ل2000األراضال تا  

%       حة األراضال 41 م   ي   2ل 4000%  تاام  شكل  الم  حة    51يبلغ  

الزراعاة  تتيماز تذه الماطالة   لمش ريع الزراعاة الكبار   ال كراعة الاخال  تاليال ت ي ج 

إلى حراضال كراعاة يبار   تلك  عملاة الياي    تم   ال ال ال    تذه المش ريع لو ل  

تإني ج الخض ر  يم    تم تغار ا يخالا  ت األراضال إلى حراٍض  ش ريع ترناة ال ايان ت 

 (.2013عمراناة تتج رية ت ا حاة   إلض  ة إلى ا يخالا  ت صا عاة )حا تال تالعمار  

  :حة األراضال الو ل ة للزراعة  تبلغتفتت األراضي الزراعية في دول المغرب العربي   

%    الم  حة اإلةم لاة  يم  تالالر    حة 14 لاين تكي ر تا بة  197حيالال 

 لاين تكي ر ُتزرع  9.7 لاين تكي ر   اه  حيالال  79.5األراضال المزرتعة   يالال 

 لاين تكي ر حراضال تير   18.5 لاين تكي ر كراعة  علاة  ت 54.1 م  صال دايمة  ت

 لاين تكي ر  تت نغال حن دت   15.7الالر    حة األراضال المرتية   يالال تاام  تُ 

%    األراضال الزراعاة  ال اليط  العرنال )الماظمة 17.7المغري العرنال ت ييي على 

(  تحال تالحت  ا  ة المغري العرنال  ال اإلصى  الزراعال 2007العرناة للياماة الزراعاة  

ر     حةل ا يخالال اآلتت الزراعاة تكي د  ل تهال  تجماع الالطع الوغا1957ع ل 

الم  حة الزراعاة  تحال تم ت الاق األتالا  الزراعاة   م  انعك  إوج تاً  على    حة 

(  تلك   ع كي د  حعالاد ال ك ن ت  التدوة األراضال 2006اإلني ةاة الزراعاة )ح ا   
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ألري    حاث الزراعاة تالذي ظهر    خى  صغر    حة حطع األراضال  ال الضاع تا

تكي ر  يم  حن حوة الارد    األراضال  5%  اه     حيه  ححل    70حن    ن بي  

%    58ل تاليال شكل     ن بي  1991تكي ر ع ل  0.14الزراعاة تلغ  حيالال 

% 43.3%    الع يىت  تاام  1األراضال المرتية  ح   األراضال الممليية  يصل  إلى 

%   المزارعا   40تلك  تالتن حراٍض  مليية لهم  تحن     الع يىت تم    المزارعا 

(  تن لي لال تنياجة تذه اإلحو يا ت  إن األراضال 1998تكي ر )ال  اال  ½ وميلكين 

الزراعاة  ال المغري العرنال تيعرض للياي  نياجة الزي د  ال ك ناة تضعف الالالرات 

  جالوة إلح  ة  ش ريع يبار .الشراياة للمزارعا   تن لي لال  الا  الم  ح ت الزراعاة غار 

 الجالت  الي لال ليض   ال رنة تا  ال ا كات الزراعاة  ال اليط  العرنال:

 ( مقارنة بين الحيازات الزراعية في الوطن العربي.3جدول رقم )

 من حيث االردن سوريا مصر العراق السعودية المغرب
 لاين 52.7  لاين تكي ر147

 تكي ر
14.2 

  لاين دتنم 
9270000 

 دتنم 
5742000 

 تكي ر
 لاين  8.9
 دتنم 

   حة اترض 
 الزراعاة 

الغ لباة تميلك احل 
تكي ر  5     

الغ لباة تميلك 
-2   حة تا  

دتنم 4  

الغ لباة 
تميلك 

   حة يبار  
   اترض 

 الزراعاة 

الغ لباة    
ال ك ن وميلكين 
 احل    دتنم 

الغ لباة    
الم  ح ت 

تيريز  معال  
دتنم 19  

غ لباة 
ال ا كات 
تيريز  ال 
الم  حة 

الياحعة تا  
الالتنم 2-5  

 يي ط  
   حة 
ال ا كات 
 الزراعاة  

 كي د  ال ك ن 
ت   التدوة 

 اترض الزراعاة 
تضعف الالالرات 

 ح تل  ال عيدوة
تيةا  ال ك ن 
ن ي العمل  ال 
الزراعة  تحال 

حيانا  
اتصى  

الزراعال اليال 
  تم   ال 

 الزي د  ال ك ناة
ت تال ام  

 الماراث
  

العيا ل 
 اتةيم عاة 

العيا ل 
 اتحيو دوة 

انيال   
الماراث 
ال بب 
 اتت  

ا ب ي تاي  
اتراضال 
   ليرتاب
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الشراياة للمزارعا  
 م  ا الى اترض 
الزراعاة ارض 
 غار  جالوة.

تملك ال ك ن 
اتراضال ع  
طريق احا ء 

 اترض الميات 

تال ام 
اتراضال 
 الزراعاة 

العيا ل  
 الطباعاة

الييكيع تا  
 الشري ء
تتال ام 

 تهال  الباع
تالهجر  

اليا ال  الى 
 اتردن.

 

 :األراضي في فلسطين ملكية ضاعأو  -2.6

  األراضي في فلسطين في بداية الفتح االسالمي:ملكية  ضاع أو 

ل  عال تزيمة الرت  ن 636-تجرية 15ع ل  ى اة     ي   ل طا  ا يط ع  الجاي  اإل

المراحل  عال  تض ع األراضال  ال  ل طا  حت  ال عهال الخلااة عمر ت  الخط ي  تحال  رّ 

صب   علاه  الايل   ماذ الاي  حإلى ال  لة اليال حيى تصل   لكا ت األراضال على ثرت ح

عمر ت  الع ص  عباال  ع  ر ت  الجرا  ت  تيحعلى لال الال يال الم لم    ى ال لال طا اإل

ظهر  اهيل  لكا ت األراضال الزراعاة  ال  ل طا  حاث ي ن  األراضال حبل الاي  

تنياجة للاي  ات ى ال   خري  وميلكين األراضال شرا  تالكاا ة ت ات ى ال  يكعة تا  األ

تحدت تذه اليغارات إلى حن تيكع    ن طباعة  لكا ت األراضال حال تغارتإ   للما طق

  :م تت  ح ما إلى طا   ل األراضال  ال 

ص  ته   عال دخيلهم إلى ات ىل )البكري تري ن  حتنالا  تاال  هلهاأسلم أاألراضي التي  -1

 .( اة نشر تالتن 
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على   لعالال الول  تله  تبع ً ح ضال اليال صيل  ار تتال األاألراضي التي فتحت صلحا:  -2

ص  ته   ال تل د عهم الجزية حن تاالل  لكايه  إلى الم لما   ع  ال ء حق اتنيا ع ته  تاال ح

تت وجيك ألتل الذ ة حرية   حاث ي ن  الجزية تال ع على رؤتس ات يا   للم لما 

ص  ته   تحال تم تطباق تذا الال نين  ال حن تبالى تاال حذا ي ن العالال إت إ رضاليور   ال األ

ء  اللاة حاث  ي   يل المالن  ال  ىد الش ل تهذه الطريالة    ياا   المالن  ال  ىد الش ل

 .(2000)ش تا    حا  رية

 الصوافي: أرض -2

 ي يل  تذه األراضال إلى   ت الاليل عاه حص  ته    بب الاي  حتال األراضال اليال تري 

 .(2000 ىك لبا      الم لما  )ش تا   ح

رض الميرتية اليال تلاياع  اه  ت ب ي  ال انالط ع الما ه  تال األ الموات : رضاأل  -3

  ل ج ر  ات الر    ات طباعة ترنيه  تغارت     ات ب ي  تحال تكين ارض لم تزرع اتتغطايه  

 ملكه  الم لمين  إحا يه لي ان    ال  ات انه    ت   عال ات يخالال؛  الال اة ك غ لباة العلم ء

 ( 2015   ياا ء اراضال ال رل تعر  ت تنه  تعيبر تضاق على  يحع الما  ك)ال ب ال 

ىك لبا      الم لما   تتال ع الوالح ت     ايية ته   ال تل  ح  ألصل حاث انه  

 .(2000ا يوىحه  )ش تا   

نه   يحي ة للم لما   ت اهم حلرى  عض العلم ء على خذت عنوة: أالخراج التي  أرض -4

نالا  حيى عهال عمر ت  ت ر تا  تحاه  تتال امه  على الم لما   خاّ   ل  ُ ن اإلح   لرى 

الذي ت  ر ن تعيد تذه األرض ليلال األحر عمر ت  الخط ي حاث حرّ   الخط ي حراضال غا يم
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حاث اخيلف العلم ء تا  تال امه  على    ال  ول ة الم لما  والرر  اه     لراه  ا  ب ً 

عميل الم لما  تنا   ال يه  على ح له   تحال ي ن   كر  عمر ت  الخط ي عالل تيكيع 

 ر الذي األ  م تتخلاهم ع   كر  الجه دن ذلك وعاال ا يالرارتأل  األراضال على الا ت ا 

حعطى حاث رحى عمر ت  الخط ي   د ع  إلى إوال      ح ت تا عة    األراضال الزراعاة 

اعيبرت حراضال تاليال  ال األراضال الخراةاة    ة ات ى اةال ا ظ على تيية األحتليية 

ن  ل طا  إتن لي لال    يال عين الخراجت ضاهم ار حتل  ل طا  ألن ليرك حتحااة حاث تالرر 

لك  األراضال   (1982( ت)البكري تري ن 2000 ى اة )ش تا    ة اإلتحف على األ

: شراء الميااذل  لألراضال تت ييله  إلى    حتركت تذلك لعال  ح ب ي   الخراةاة تا حو 

تحالر    الزراعاة رضن ن بة الخراج ت الد تا ء على خوينة األححراضال عشرية  حاث 

كار خوينة تال ع تنا ء على ذلك ي ن  األراضال األ  لى اإلني ج  أحل  جهيدالمزارع ع

     لا بة حدت الوعين ت تالل الا بة اليال لال عه  المزارع  اتيلم  ك  ً  نوف   ويله  خراة

  العشر لبا      الم لما تالالوم ص  ته  حن  تاةب على إ   ت ؤ إلى األراضال اليال تم شرا

 .(2000ن لال ع العشر )ش تا   حخراج على  تحال ح ل على تملاك حراضال

 الا   ل طا  تال ع الخراج  اذ الاي   :أوضاع األراضي في فلسطين في الفترة العثمانية 

تا ط الالرن الرا ع الهجري الع شر للماىد تنالاوة العهال العام نال  ال ح ى ال  ال اإل

ضال  اذ ار دار  األإ ل طا   حاث اعيمالت الالتلة العام ناة على الاليانا  العام ناة  ال 

 م  ا يالعى   ت  ع  طريق  رض الضرايب على األراضالعهال ال لط ن عام ن األ

دت    خىل  ار حم ناة نظ ل اتليزال الذي حاث طبال  الالتلة العا   يا لجب وة األ  ً نظ  
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جاى ع  اليال ي ن  تُ ت  ارية على  بلغ    الضرايب على األراضال األح ال وي  على 

ضع      ليم اتليزال     غض الاظر ع  ح لة ح ةطريق  يعهال واليل  جاال ثىث

على  ء م  كاد    العب  الم وي  تظرت  المزارع اتحيو دوة تاتحيا  الما خاة

ت   حتمه  حيانا  الط تي       الاليانا  اً صالر ال لط ن عبال المجاال عالدتحال حالمزارعا . 

 )عالتان   ارية لو ل  الملكا ت الخ صة م  تباع األراضال األ ل1861ع ل الذي 

عطى األة نب ال ق  ال تملك األراضال ات ارية  يم  ان    تم ح  ر الذي األ ( 2009

  تم ح نين الط تي  ال تحال  ارية. المش ع تاألراضال األ ال خوخوة العاللال    حراضال 

 م  د ع العاللال   ةب ري للمىكاتتيزاك تاليجااال اإل تخي  الاىحا     كي د  الضرايب ت

 الال حتتذا      عا ن  النهمح ت ح   الاىحا  إلى ت جال األراضال  أ م ء رؤ  ء العش ير 

  ت ع  لا   أةرح     يأةري  إلهم تةع  الاىحا  حراضاهم    الا حاة الال نيناة

 ال شم      إلض  ة إلى حا ل الالتلة العام ناة تباع    ح ت يبار     األراضال خويص ً 

تحال   تم  خوخوة األراضال إلى تا حص الملكا ت   (1982)البكري تري ن    ل طا 

حاث   ال ع ر األراضحالوغار  تكي د  المال طع ت الكبار   تحال انعك   تذه ال  لة على 

لألراضال   يباراً    لك ً  250دى إلى ةعل حتتذا    ع ر األراضالححدت إلى ارتا ع 

 (2009)عالتان   لاين دتنم 4,143وملكين حيالال 

 

 لتعامل مع األراضي:لملكية األراضي في العهد العثماني: القوانين العثمانية 
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حاث ح م   ت  ح نين عام نال  خويص األراضالحتي ت  :7رقم  1858قانون عام  -1

  األراضال الممليية إلى خم ة اةزاء:

ت اه  حراضال   ت  إذن إتت وجيك اليور  ته    تتال الملك الخ ص لأل راد المملوكة:أ. 

تاوف تتعيبر تيمة للم ك  ت والالر ا يالادت   المالن تحيله   داخل تتال حراضال  العرص ت

 .(2013 )دتاس  حي  الماز . دتنم

تعيد  لكايه  ت    ال المراعال تالم  طب ؛تال األراضال ذات الااعت  األراضي االميرية: -ي

تت يامر تذه األراضال    اريةلالتلة تاع األراضال األلتي ق   ك  لة إلى تا      الم لما 

 ال الزراعة عالا كراعة الكرتل تاألشج ر المامر   تحال تضع  تايد ت يغى  تذه األراضال 

يم  ان  و ق لكل اعة األراضال لاىث  ايات  يي لاة  ال د ع الر يل تالضرايب علاه   ت كر 

   ليور    ترض ات ارية  ال  عشر  ايات ووب    لك  له  تت جل  ال دتاير الط تي 

 .(1994 ا رياال ) ج ن  تتال عملاة شكلاة حاث ان  لهم حق اتنيا ع ته   الط 

ك   ال لط ن   تحا ح  تحال تكين غ لبايه  رضاليحف تي حب  األ األراضي الموقفة:-ج

غاا ء وال  ه     األإ اه  األراضال اليال تم  ؛ عال  طر  تحال تم إوال  ه     لام ن الال نينال

 ركت لألعم   الخارية ح   د ع الضرايب علاه   تاألراضال الميحي ة اليال  همتالاىحا  ليهرن

 ت  الام  ال الالالسا   يظف حكي ال وُ ر شإت  ع لخزياة الالتلة ت    لكايه  تيبالى حق 

تتال ت تشمل اليحف    لاين دتنم إلىالف  750   ليحف  ال  ل طا  اتراتح     حة 

 .(2013 الم ا ال )دتاس 
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 الة ت   األ  تال األراضال اليال ترك حق اتنيا ع ته  ألت لال الالرى ت  األراضي المتروكة:-د

)البكري  تت وجيك المااعة الشخواة  ال تذه األراضال   يا  تالمراعال تالم  طبعلاه  األ

 .(1982تري ن  

تل حرية تاحال  حاث تكار  ال ح تال األراضال اليال تري  تنيا ع ت  أراضي المشاع: -هت

  اث ي ن  تال م تا  يل  زارع حطعة لزرعه  لمال    الما طق ال هلاة اليال تزرع   ل بيي

تذه تماع طريالة اليال ام ت   ع د  الال مة  ر  حخرى إ تنعال انيه ء المال  ليم   ت  ايا ح اة 

 .(2009)عالتان   لأل راد  ً ةراء الي  اا ت  ال األراضال ألنه  ت تعيبر  لكإ

حاث ي ن العر    ل1861صالر ح نين الط تي ع ل  قانون تسجيل األراضي الطابو: -2

    ال ح تت الخى  تكين ح    س  ال اليع  ل  ع األراضال تا   ك ن الالرى ال  يال تي األ

دى إلى حالتث خى  ت تا  حتتذا    الد  لكاة األراضالتالشه دات الشايية تال اليال 

  حك ل  اطرته  على األراضال    خى  ح نين الط تيإح تل  الالتلة العام ناة ت   المزارعا 

عالل ت جاله  تاليل  ة    ال ح لح  عطال للمزارعا   ال   ية شهير لي جال األراضالح حاث 

 ر األ  الي جال لمخ تار تشايخ الالرى تيل  عملاة حالالتلة تباعه   ال المزاد العلاال. تحال 

تات ياىء على   اهم    ا يغى  نايذتم ليال ام حراضال المزارعا  يم  و لي لهمالذي  كّ 

اتراضال الزراعاة  م  ادى الى ظهير ع يىت  ال  ر ق تيريبال اليال ح    تباع 

يالة  لباة على ثر عالل ت جال األراضال  طر ح. تحال اتراضال لىحيى  ات رايالال  ام   عال

حاث تم عرض األراضال اليال لم ليم ت جاله   ال المزاد العلاال  عال حجزت       الاىحا 
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دى ح م  شراءت  تتملكه   ا      ك ن المالن تالالرى احط عالمزارعا    م   م  للمراتا  تاإل

 (.1994) ا رياال  ا احط عإلى ظهير طبالة    اإل

ترتناة نياجة  عال الضغط الذي ح       الالت  األ :قانون تملك االجانب في فلسطين -3

حاث   تم ا يوالار ح نين اليملك لألة نب  ال حراضال  ل طا   الاللين على الالتلة العام ناة

لع يىت تاأل راد لة نب لم وك  لهم ال ق تيملك األراضال  ال  ل طا   تتذا   تم ن األح

ث ر حااظة  الاىحا    بب ح   م تالشري ت تيملك األراضال  ال  ل طا  تالالالس خ صة 

 .(2009انيال   األراضال للاهيد )عالتان  

 :ن حتم    وماز ط  ع األراضال  ال  ير  إ ملكية األراضي في فترة االنتداب البريطاني

يم    تت ال التد  الم  حة  ن األراضال لم تك    الدحاتنيالاي البريط نال على  ل طا  

و الد  يحع  ت  ضال ت جل   ججار ي ن  األت  ن األراضال لم تك    جلة  ال الط تي ح

ليم تلم   اليال حال تكين تال   يضيع نزاعت األرض    خى  ال التد  ع حراضال الجاران 

تذلك عاال   تم       ت  ال  راحل  يالال ة  ال ك   اتنيالايإتالحة  رضت اللال األ

 ر الذي   تم  ال األ  تتم تضع نال ط لر م الخرايط الالحاالة  األراضال  ال  ل طا 

تلك    نه  تذه اتةراءات نظ ل المش ع  شكل ةذري حتيحاال عملا ت الي جال  تحال 

. (2009 )عبال الجياد  تي نالل األراضال للاهيد   تذا الال نين    ال لهال  األك ن ا

تحال تم تحف انيال   األراضال   اتنيالاي البريط نال على  ل طا  حتال  ل1918 ال ع ل ت 

رت حكي ة اتنيالاي ذلك  أن حاث ترّ   تتم اغى  دتاير الط تي   ارية تالخ صةاأل

ن تذا المبرر لم حت إ  ال كي ة العام ناة ح     أخذ د  تر الط تي  عه  خى  ان   ته 
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    جج لي هال انيال   األراضال للاهيد  تانم  ي ن  خطة ليعاللل الاليانا   وك  ص ا  ً 

 ال  خويص ً   ن تزراعيه ي ان واليل الال طااات ومك  ت ن    حة األراضال تا عة ح ال 

تن لي لال وجب   تاي  حالر  المزارع الال طااال رض   حة األحن مأتيلة  ت الالما طق غار 

 م  وعيد   لا يال  على   تذلك لى يا د   اه   ال الزراعةالاهيد  إلى  رضنالل األ

ضال إلى الجم ع ت  رايال صك تعال تلاير لي هال انيال   األراإالطر ا   تحال ا يغل  

ح  ة المش ريع إت   الوهايناة    خى  الم د  ال  دوة عشر  ال ت هال ا يىك األراضال

نم  ح ل إت   تلم وكيف اتنيالاي البريط نال تهذه الاليانا  .(1991 ا رياال الزراعاة )

ح        اه    تيعاللل الاليانا  العام ناة لي هال انيال   األراضال للجم ع ت الوهايناة

لكل شخص لالعال  لكاة   ً عط  حالح حاث   ل1920تو ا  ح نين الط تي ع ل  ال    

غار ح تل  اً لا     خى    كمة حرار إتن لي لال ت ي    ن لاب     لالعا حاألرض 

تتذا    ح الال العاللال    الاىحا  الوغ ر حراضاهم تذلك   بب ت جال   لى يئا  

الضرايب )عالتان  د ع يهري    للتذلك   حراضاهم  أ م ء اليج ر تيب ر المىك

ل       الماالتي ال   ال ترنرت إحال صالر ح نين انيال   األراضال  عال ت   (2009

  دتنم 300د الال نين    حة األراضال اليال وملكه  الشخص  أحل    حاث حالّ   صمييل

ةاا   وري  يم  ح ت  الال نين حر  ن الال طاااا   3000ن ت تيج تك حاميه  ع  حت 

ن وكين حت اه     ل طا     ا يىك األراضال تذلك   ب الشرتط اليال تضعيت خ رج 

تاا    يم   اع نمي الملكا ت اليا عة  رضن واليل تزراعة األحت   الم لك  الام  ال  ل طا 

  تم ت  ال  ل طا    إلض  ة إلى عرض األراضال على الاهيد  أ ع ر  اخاضة  
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ةر  ى  عالل حالر  المزارعا  على د ع األالمىك الكب ر  ال نالل الملكاة للاهيد    خ

يم  ح    تريط نا   ارض حيانا     م  د عهم إلى تاع حراضاهم    بب د ع الضرايب

 م  لزيال   ت اه   اع تواللر الم  صال الزراعاة  تؤدي إلى انيال   األراضال إلى الاهيد

 ءو     العب  ليخلاحرض م  د ع  إلى تاع   العبء الياحع على المزارع الال طااال

حاث تا ت  الال نين الطر   ل1931ت ا   ذلك  ال ع ل   الم دي الياحع على ع تال 

تض ع الزراعاة  ال  ل طا   تيمك  تالي  يل الىك ة لياااذ  شرتع الياماة تت  ا  األ

ةم   الاليانا   ال عملا ت الم   لألراضال تعملا ت الي يية تتال ام األراضال المش عاة إ

ن تكين حتاحير    رت ال كي ة على األراضال الخ ضعة لمشرتع الياماة ال الالرى  ت اط

  ً دتنم 130ت   ال األراضال المرتية  ً الالطعة الىك ة إلع لة الع يلة تال ثىثا  دتنم

تحال تلغ    لال ع  المزارع   (1993مرتية )صى  الالل   اللألراضال البعلاة غار 

حر  ن المزارع الال طااال    تواللر   إلض  ة إلى   %    دخل 34الال طااال حيالال 

  م  كاد    تراةع دخل المزارع.    ايج ت  إلى خ رج  ل طا 

  الميات  اذ العهال  رضحاث تم تعاللل ح نين األ م:1921قانون األراضي  الموات

حاث تم تعاللل    الميات تت ييله  للمزارع رضحا ء األإالذي وعيمال  على ت العام نال 

ض نا   عرّ ن  وُ إ   ذن  اللر األراضالإالميات دتن  رضا يغى  األماع المزارعا     ل

  .(2009  حراضال الاالب ةماعه  إلى حراضال تحف )عالتان  للم  كمة  تتذا    حيّ 

  ل الالرتض الالّ وُ ي ن الذي ت غى  الباك العام نال إ  عال  م1921قانون محاكم األراضي

  ى المراتا  الاهيد ليمييل  ش ريعهم  إلاالمزارعالعاللال     ألج  للمزارعا  الال طاااا 
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الغ لب ت كم الم  كم  ال حاث ي ن     ر الذي ا يغل  الاهيد لى يىء على حراضاهماأل

 (2009تازع الملكاة    الال طاااا . )عالتان  

  و ق ألي    حاثتذلك تا ء على حرار الماالتي ال   ال م:1926قانون نزع الملكية

ذا ي ن  المااعة الع  ة اتصلال إ   ص حبه   رضانيزاع األ شخص انش ء  شرتع  ت

ي ن المشرتع  إت   ن لال ع ل  اليعييض حيى لي لم ليا ق على العرضحعلى   تؤيال ذلك

تزيال ع   رضذا ي ن  األإت إن  ت وجيك  لو حب الملكاة اليعييض إ    ال الطر  

 رايال ع  إليال عجزت اال تتعيبر تذه خطة لى ياىء على األراض  رنع    حة الملك

عىن ع  العاللال    الاليانا  اليال تال   إلى الم  عال   ال نالل حال تم اإل ت  شرايه 

 (2009)عالتان   :تمه   تة ء    ح األراضال للاهيد

ل ا يهال  تذا 1928صالر تذا الال نين ع ل  قانون تسوية حقوق ملكية األراضي: -

ان تايالل للاهيد    دتن  يا الة ةماع ي ن    الوعب تاليال الال نين األراضال المش ع 

حاث ة ء الال نين لااليل  ارك حراضال المش ع تتال امه  تت جاله   أ م ء   طرا األ

ن األراضال الميرتية تالغ   ت ليم إتن لي لال    تي ن وعل  ع  عملا ت الي يية  ص  ته ح

جاله     م تتم ت   ت جاله     م ال كي ة تحراضال الالرية ليم ت جاله     م الالرية

تتذا    كاد   تحال تم  رض الكاار    الضرايب  ال كي ة ضم   اهيل الماطالة الع  ة

 ت   تذه الر يل اليال  رض  على المزارعا :  المزارعا  ىالعبء عل

 رث.ر م شه دات اإل -1

 %    حامة حوي    ألرض. 5 -2
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  .ر م    حة -3

  رض.ر م ت جال تحامي  نوف   لمئة    حامة األ -4

 % على الر يل اليال ي ن لال عه  100  ض عاة الر يل اليال لال عه   مالالار  إلض  ة  -5

    ال .

تتذا      تم  ال انيال      ح ت يبار        ردات     الاهيدحتحال تم تعا  لجاة غ لباة 

 اه     ىلا  دتنم 5  يالال  ل1948-1928األراضال إلى الاهيد  ال الاير  الياحعة تا  

  (.2009 )عالتان األعلى ال دتنم  ال الجل  لاين  4.5

 

 اوضاع ملكية االراضي الزراعية في فترة الحكم االردني:

ل الزراعاههة حاههث اعيبههرت انهه  1957ريههزت  يههر  ال كههم اتردنههال علههى حضههاة ت ههيية األراضههال 

ت ههجال حههق اتنياهه ع  هه ترض ت هه  علاههه   هه   اهه ه تترنههة تغارتهه   تحههال اطلههق علههى عملاهه ت 

ت جال اتراضال الزراعاة  عملا ت اليخما   تحال ح هم  اترض ح هب ت هجاله  الهى نهيعا  

الطهه تي تا هه   ههجل  شههكل غاههر ر ههمال خهه رج  الي ههيية اي تتههال  هه   ههجل   عالههال ر ههمال اي 

اتراضههال الم لاههة تتههال عالههيد تعاههال ان صهه حب اترض الزراعاههة لههال ع  هه  علاهه   هه  الضههرايب 

تتوجههيك تاههع اترض دتن العالههال  ات ان اصهه  ي اتراضههال الزراعاههة تلليهههري  هه  الضههرايب 

حههيى  ات ههرايالال لىراضههال حهه  يا تي ههجال   هه ح ت احههل  مهه  وملههك  مهه  خلههق  شههكلة  يههر  ات

ل تههالات عملاهه ت ت هههجال 1967الههى عههه ل  1964الزراعاههة الال ههطاااة    ههال الايهههر   هه  عهه ل 

اتراضههال الزراعاههة  شههكل ر ههمال ات ههر الههذي  هه تم  ههال الياللاههل  هه  انيالهه   اتراضههال الزراعاههة 
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لزراعاة اليال الى اتحيى  ات رايالال تذلك تنهم لم والي يا  مو در  اي حطعة    اتراضال ا

تم ت جاله  تاكبر  ا   على ذلك ان ات ياىء علهى اتراضهال الزراعاهة احهل ن هبة  هال  اطالهة 

%  هه    هه ح ت 95ةاهها  حاههث ان تههذه الماطالههة تههالات عملاهه ت الي ههجال  اههه  تتههم ت ههجال 

اتراضههال الزراعاههة حبههل اوال  ههه   هه  حبههل اتحههيى  ات ههرايالال   ههال حهها   ههال  اطالههة رال هللا تههم 

%       حة اتراض الزراعاة. ت   الالهيانا  اليهال تهم  رضهه   يهر  ال كهم 45ال حيالال ت ج

 (.2009)عالتان  1958اتردنال ح نين  جىت اتراضال الزراعال ع ل 

 

اوضاع ملكية االراضي الزراعية في فترة االحتالل االسرائيلي بين عامي 

1967-1994. 

 رايالال  اذ حكم الالتلة العام ناة     خى  تالح  ت ري اتراضال الزراعاة الى اتحيى  ات

ح نين اليملك لىة نب  ت ع اتحيى  ات رايالال تالحت ا رايال   صالار الاليانا  اليال ت  تم 

 1300 ال ال اطر  على اكبر    حة  مكاة    اتراضال الزراعاة حاث اصالرت حيالال 

يغل  الاليانا  لاالل  لكاة حرار تالريب   ال غز   تحال ا  900حرار  ال الضاة الغرناة ت 

اتراضال الزراعاة للاهيد   عيب رتم اة نب تي ق لهم تملك اتراضال الزراعاة  ال  ل طا   

تح نين ا ىك الغ يبا ؛ تذلك لاالل  كم  انه  اض    ضريبة ات ىك على اتراضال الزراعاة 

 (2011)عجي   اراضال الذل  ت ةرتا     ل طا  الى اتحيى  ات رايالال.

كم  انه  اصب   ا رايال تو در اتراضال الزراعاة   جة اح  ة الم ييطا ت علاه  

 (1991) ا رياال 
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تا  ا رايال عالاالته على اترتب ط  ال اترض تالزراعة تحال  ي ن  اتدا  اليال ا يغل  

تم ت  ا   1901لييطا  الوه لاة  ال ارض  ل طا   حاث انه   ال المؤتمر الخ    ع ل 

ي وما  )الواالت  الالي ال الاهيدي ( تحال ي ن الهال  ات   ال    ت  ا   تي الكاري  

تم تأ ا  شرية تطيير اتراضال الزراعاة  1908شراء اتراضال اترض الزراعاة  ت ال ع ل 

  تحال ح تل  ا رايال احيى  اكبر    حة    اتراضال الزراعاة ت ياع ي المه ةري  

اتلالي الع  لة الال طاااة  تاتب ع  ا  ة اليهجار  تتر اخ  كر الملكاة تاتعيم د على

لل اطر  على اكبر    حة    اترض تذلك تهال  تا ء المييطا ت تشق الطر     خى  

ا يخالال الالي  الع كرية لل اطر  على اترض تاع حة اتحيو د الال طااال. ) اتي  وطاى  

2014) 

 لسطينية:الفالوطنية فترة السلطة  في راضي الدولةأوضاع أ 

لم تك  حضاة  ت يية اتراضال الزراعاة على  لم اتليي ت ال لطة اليطااة  ال تالاوة ت  ا ه  

تالهالر  هال عملاهة ت هيية اتراضهال يباهر   ت   لرغم ان الم  ح ت الزراعاة اليال لم تكه   شهميلة 

%  هه  الم هه حة اتةم لاههة لىراضههال الموههااة ح 67اي  هه  ن ههبي  حههيالال  2كههم1415  ههيالال 

ذلههك تنههه  ت يهه ج الههى  بلههغ  هه لال يباههر تطهه حم  يخوههص تتههي  هه  تايالههر لهه  ال ههلطة  تي ت

 (.2009اليطااة  ال ذلك اليح  )عالتان 

ومكهه  توههااف األراضههال ت هه   ههاطر  ال ههلطة اليطااههة الال ههطاااة ح ههب  لكايههه  إلههى يمهه   

حراضههال ت حراضههال  ملييههة  ت  اريههة  ححراضههال ت ت  لكاههة خ صههة  ححراضههال  ملييههة  لكاههة ع  ههة 

   اريههةحن  عظههم األراضههال الال ههطاااة تههال حراضههال إذلههك ح ههب الالهه نين العامهه نال  ههت  ههيات  
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تحهال (. 2000 هرايالال )اشهياة   ر الهذي   ه تم  هال انياله   األراضهال ات اريهة لىحهيى  اإلاأل

حاههث   حههال حتههم المميلكهه ت لألراضههال تاههال ال ههلطة اليطااههة الال ههطاااةحل  حراضههال الالتلههة شههكّ 

لهف دتنهم  هال الضهاة الغرناهة تحطه ع غهز   حاهث حتذه األراضال حيالال ثم نم ية  تلغ     حة

ت حشههخ ص ححاههث تههم ت ييههل تههذه األراضههال إلههى   تههم اليوههر  تهههذه األراضههال دتن   ههؤتلاة

ن ح هههههال حطههههه ع غهههههز   يمههههه   تخويصههههه ً   ت تكرات ال هههههلطة اليطااهههههة الال هههههطاااةح ؤ  ههههه ت 

تلغههه  الالتلهههة  هههال     ظهههة رال هللا    ههه حة حراضهههالتشهههار إلهههى حن  ل1945إحوههه يا ت عههه ل 

 ههه   هههال عههه ل ححراضهههال الضهههاة الغرناهههة   ههه   814,229دتنهههم  ههه    جمهههيع  3,914حهههيالال 

تتذا وشمل   إلض  ة إلى األراضال اإلةم لاة  م  حة ال%    13تلغ  ن بيه   الال  ل1967

ل الههي   الهائههة الم ههياللة) ردناههة للمشهه ريع الع  ههة وهه درت   هه  ال كي ههة األ  ال هه  الة  هه  تمهه

ل  حاهث ح  ه  ال كي هة الاالاالوهة 1999 الا  اتراضال على ح له  حيهى  .(2003اتن  ن  

تالعم ت يية    حة تا عة    اتراض الزراعاة ثهم تبعهه  الباهك الهالتلال ت هيية  اطالهة ةاهيي 

 (2009 )عالتان  حررت ال كي ة ت يية   حال اتراضال الزراعاة 2008غز  ت ال ع ل 

 

  الفلسطينية بخصوص التصرف بأراضي الدولة:التشريعات 

  اه :  الضاة الغرناة العاللال    الاليانا  الخ صة  ملكاة األراضالصالرت  ال  اطالة 

  ت ح ال تاييض  ل 1963الو در ع ل  32ردنال المؤح  رحم  ىك الالتلة األحدار  إح نين

 .(2003الهائة الم ياللة ل الي  اتن  ن  ) .رضتأةار األ

  تتي انش ء  لطة اراضال تضمه  الى لري  ة اليكراء. 2002حرار 

   (.2011  تض  ة الى العاللال     اليرح ت الاليانا  اليال لم لم تااذ حيى اتن.)عجي 
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 وضاع الحيازات في فلسطين: أ 

 لاين  2.5   اهم  لاين ن مة 4إلى حيالال  ل2005تصل عالد ال ك ن  ال  ايوف ع ل 

 عال  الامي تيبلغ    لاين ن مة  ال حط ع غز  1.5ن مة  ال الضاة الغرناة تحيالال 

لامي ال ك نال حيالال للمال  تاام  وول المعال  الع  %2.9ال ك نال  ال  ل طا  حيالال 

)الجه ك المريزي لإلحو ء  طال 4.5 عال  الخوينة للمرح  الال طاااة    يم  تلغ1.4%

 .(2010 الال طااال 

 انخاض  تاام  2004ع ل  ال تكي ر 0.17نواب الارد الرياال الال طااال حيالال تلغ 

تكي ر  )اليالرير ال ايي للياماة 0.16حيالال الى  2005نواب الارد    ال ا كات ع ل 

الارد  انخا ض  عال  حوة تبا     الا ب ال   الة(. 2007الزراعاة  ال اليط  العرنال 

تشار الالرا  ت ان العالد اتةم لال لل ا كات يم    الرياال  الال طااال    ال ا كات الزراعال.

يال الحا ك  ضم   ئ ت الم  حة الوغار   حاث ان عالد ال ا كات 97069وول إلى حيالال 

%    عالد ال ا كات 34تتشكل حيالال  حا ك  32873دتنم حيالال  3تالل    حيه  ع  

بة ال ا كات اليال % ا   ع  ن 71.7دتنم تالريب   10تاام  تبلغ ن بة ال ا كات اليال تالل ع  

   اةم لال ال ا كات %  28.3ت تشكل  يى  هال تزيال    حيه  ع  عشر دتنم ت 

الزراعاة تتذا ان د  على شالء   ن  لال  على ارتا ع ن بة تاي  األراضال الزراعاة يم  انا  

 (2010)اليعالاد الزراعال ع ل  ت نغال تةيد  يء تيكيع  ال    حة األراضال الزراعاة.
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 الفصل الثالث

 النتائج  والمناقشة
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 النتائج  والمناقشة

 

األراضال الزراعاة    حاث ح ب ته  تت اللال  لكاة تال   الالرا ة إلى الب ث  ال ظ تر  تاي  

ت  تذه الظ تر  تا  حرى شم   شر   ال تب ل   تا ك  ني يجه اتةيم عاة تاتحيو دوة  تتل

 ؤا   41تالا   الال تم تومام ا يب نة اشيمل  على لي الاق تذه األرال هللا  ت  شم   غري

 ئليه . يم  تم حة  ة على تالا  الالرا ة تاإلح ومك     خى  ت لال ني يج اتة   ت ت الاق 

تم تر از حاث  ني يج ات يب نة.ال    ليأكلةراء عالد    المال  ىت  ع  ىك األراضال إ

 ام  ه  ح ب  اهجاة الالرا ة  ت للايم ت لا SPSSن  ج تتاريغ تا ن ت ات يب نة    يخالال تر 

 :للال حتم الاي يج اليال تيصل  الاه  الالرا ة

 خصائص الحيازات الزراعية في منطقة الدراسة:  -3.1

  إحو ء تصاال ) اةراءتم لليعر  على نيع تاي  األراضال الزراعاة(Descriptive 

statistics  خى  اليكرارات   (Frequencies)  لليكرارات الا ب المئييةتا يخراج 

لالا س الخو يص الع  ة لل ا كات الزراعاة  ال  اطالة الالرا ة  تاإلخيب ر الي يال 

(Independent Sample Test)  إلوج د  ام  إذا ي ن  تا ك  رتح ت ذات دتلة

إحو ياة  ال الخو يص الع  ة لل ا كات الع  ة ) لكاة خ صة  حةر    لك   إلض  ة 

ةر (  ال  اطاليال الالرا ة. تالجالت  الي لال لبا  طباعة العىحة تا  الشخص إلى ح

 تاألرض اليال و يخال ه .

 ا( العالقة بين الشخص واألرض التي يملكه4) رقم جدول
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 طبيعة الملكية
 شمال رام هللا شمال غرب رام هللا شمال شرق رام هللا

 % التكرارات  % التكرارات  % التكرارات
%95.8 161  لكاة خ صة  180 98.9%  341 97.4%  

%3.6 6 اةر   2 1.1%  8 2.3%  
%0.6 1 اةر    تض  ة إلى  لكاة خ صة  0 0%  1 0.3 

%100 168 المجميع  182 100%  350 100%  

 الموالر: إعالاد الب حاة 

  
( يبين الفرقات بين منطقتي الدراسة في طبيعة العالقة بين الشخص 1الشكل رقم )

 يملكهاواالرض التي 
 

  لك خ ص 97.4تبا     الاي يج حن تيكع الملكا ت ة ء تا ب  خيلاة؛ حاث حن  %

% حراضال حةر   2.3لأل راد  تتال   لغ لب انيالل  ع  طريق الماراث الى األ راد  ت

% وملكين ارض خ صة   تض  ة الى ا يئج رتم    حة    اترض الزراعاة  0.3ت

ة األرض اليال وملكينه   إنهم ا يأةرتا    حة ةاللال  تنظرًا لعملهم   لزراعة تعالل يا و

تييكع  ال حرى شم   شر  رال هللا على الا ي الي لال    األراضال الزراعاة لزراعيه . ت 

ةر  تهال  أاألراضال الم ي تلغ  ن بة تاام   %    األراضال الزراعاة  لك خ ص95.8
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ا    يئج ر حراضال   تض  ة ح  ي األ راد الذل  ن بة     ام  تلغ %3.46الزراعة حيالال 

لوغر    حة    تذلك نظراً %0.6 تهال  كراعيه  إلى األراضال الزراعاة اليال وملكينه 

حرية   ال خويص ً لاللهم    اة تال المهاة األ ن الزراعةتأل  األرض اليال وملكينه 

   ح  لزراعة. ال ك ن     %80ن ي وعمل  حاث  الماطالة الشرحاةالياحعة  ال المغار 

 ال   %98.9يبلغ  ن ن بة األراضال الزراعاة الخ صة إ  رال هللا حرى شم   غريع  

لال  على تراةع  حال % تتذا1.1تلغ  ن ن بة األراضال الم ي ةر  تهال  الزراعة ححا  

 هللا.  هاة الزراعة   لمال رنة  ع حرى شم   شر  رال

  تتخيب ر الارت  ن يخالل اتخيب ر الي يال(Independent Sample Test)  تالجالت  

 الي لال لبا  ذلك.

إليجاد الفروق بين  (Independent Sample Test)(  نتيجة االختبار التائي 5)رقم جدول 

 منطقتي الدراسة

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة

 0.00 1.875 168 0.240 1.05 شم   شر  رال هللا 

 182 1.05 1.01 شم   غري رال هللا

 الموالر: إعالاد الب حاة 

 ( تشار ني يج الجالت  ال  تق إلى تةيد  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال   ييى دتلةα 

( تا  حرى شم   شر  رال هللا تحرى شم   غري رال هللا تذلك لو ل  شم   0.05 ≥

 هاة  رةع الارت  تا  الماطاليا  إلى انيش رت حال ت ت طباعة الملكاة  شر  رال هللا
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 م  لال ع الى ا يئج ر اراضال  شر      ظة رال هللا ال حرى شم   الزراعة  شكل حكبر 

 كراعاة ةاللال    لمال رنة  ع الماطالة الغرناة.

تلالرا ة تيكيع األراضال الزراعاة ح ب طباعة  اال الملكاة لألرض الزراعاة اليال وميلكه  

اع  االات الملكاة )ط تي    لاة   ش ع( األ راد  تم ا يخالال اليكرارات تالا ب المئيية ألني 

 لألرض الزراعاة اليال وميلكه  األ راد حاث وظهر الجالت  

 ( التوزيع النسبي لطبيعة سند الملكية لألرض التي يملكها األفراد6الجدول رقم )

 التوزيع النسبي حسب سند الملكية  في منطقة الدراسة

 نوع سند الملكية
 شمال رام هللامناطق  غرب رام هللاشمال  شمال شرق رام هللا

 % ت % ت % ت
 %50 175 %28 51 %73.8 124 ط تي
 %46.9 164 %69.2 126 %22.6 38   لاة
 %1.7 6 - - %3.6 6  ش ع

 %1.4 5 %2.7 5 - -   لاة +ط تي
 %100 350 %100 182 %100 168 المجميع 

 الموالر: إعالاد الب حاة .
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 النسبي لطبيعة سند الملكية المصدر : اعداد الباحثة( التوزيع 2الشكل رقم )

  ال ك ن  ال حرى شم   شر  رال هللا 50وظهر    خى  الجالت  ال  تق حن    %

%  تاام  تبلغ ن بيهم  ال حرى شم   73.8وملكين حراضال كراعاة   اال  لكاة ط تي  اهم 

%  46.9ل هللا %  يم  تلغ  ن بة حراضال الم لاة  ال حرى شم   را28غري رال هللا 

%  ال حرى شم   غري رال هللا  تاام  تصل  69.2%  ال الماطالة الشرحاة ت22.6 اه  

%  يةيدتن  الط  ال حرى شم   شر  رال 1.7ن بة    و يامرتن حراضال  ش ع حيالال 

 هللا.

تلالا س  ام  اذا ي ن  تا ك عىحة تا  نيع تثاالة الملكاة تالماطالة الجغرا اة تم إةراء 

 .الجالت  الي لال لبا  تلك العىحة (Correlation)اتخيب ر العىحة  بار  ن 
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 (Correlation)( نتيجة اختبار العالقة سبيرمان 7) رقم جدول

 الماطالة الجغرا اة–نيع اليثاالة 
 .R SIGالعىحةحامة  العالد

350 30.44 0.00 
 

تشار ني يج الجالت  ال  تق إلى تةيد عىحة ذات دتلة إحو ياة  حاث تلغ  حاميه  

  تتذا لال  على تةيد  رتح ت تا  الماطالة الشرحاة 0.05( تتال حصغر    0.000)

تالغرناة تطباعة  اال الملكاة  تإلوج د تلك الارت  تم ا يخالال اخيب ر  بار  ن 

(Correlation)  تة ءت تلك الارت  لو ل  الماطالة الشرحاة  حاث حظهرت المال  ىت   ع

ات لال حرى شم   شر  رال هللا حن عاليد الط تي تايشر  ال الالرية     يا ء داخل الالرى 

تالما طق الالريبة    البا ء   نه  تميلك تيا طة  اال  لكاة   لاة  تاام  خ رج إط ر البا ء  ال 

باعة  اال  لكاة األراضال تال عاليد ط تي   جلة  طريالة ر ماة. تحال حتض  الالرى  إن ط

ال اال   ميد حن   اللر داير  الط تي حن تةيد ط تي لألراضال الزراعاة واللل    الخى  ت 

على األراضال الزراعاة تياللل    حر  ن اإلن ث    الماراث الا تج ع  تال ام األراضال 

لط تي   جلة  ال الالتاير الر ماة تن لي لال وكين تا ك خ رج الم  كم نظرًا إلى حن عاليد ا

تىعب  ال العاليد ت عالل الالالر  على اليال ام خ رج اط ر الم  كم الر ماة  تاام   ال الماطالة 

الغرناة  إن غ لباة األراضال  اه    لاة   م  لزيال    الخى  ت  ال ح   تال ام األراضال 

تال عاليد خ رةاة  كيينة تيا طة األ راد   م  الزراعاة  تذلك ألن عاليد األراضال الم لاة 

وعطال ال ق لم  وملك العالال تاع األرض الخ صة  أي  رد  خر إذا ي ن وملك عالال الملكاة 

 الم لال دتن تةيد حوة    يلة ح نيناة ل .
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تإلوج د الييكيع الا بال لم  حة ال ا كات الزراعاة اليال وميلكه  األ راد  ال  اطالة الالرا ة   الال 

 (.8ج د اليكرارات  تالا ب المئيية توج   ت عااة الالرا ة تتال  بااة  ال الجالت  رحم )تم إو

 ( التوزيع النسبي لمساحة الحيازات الزراعية في منطقة الدراسة8) رقم جدول

 التوزيع النسبي لمساحة الحيازات في منطقة الدراسة

 المساحة
 هللاشمال رام  شمال غرب رام هللا شمال شرق رام هللا

 % ت % ت % ت
 %40.3 141 %44 80 %36.3 61 دتنم( 5الائة اتتلى ) ححل   

 %30.3 106 %29.7 54 %31 52 دتنم(10.9-5الائة الا ناة )
 %10.9 38 %11 20 %10.7 18 دتنم(16.9- 11الائة الا لاة ) 
 %8 28 %8.2 15 %7.7 13 دتنم(23.9-17)الائة الرا عة 

 %10.6 37 %7.1 13 %14.3 24 دتنم  م   ي ( 24) خ   ةالائة ال
 %100 350 %100 182 %100 168  جميع الائ ت

 الموالر: إعالاد الب حاة :

 

 ( التوزيع النسبي لمساحة الحيازات في منطقة الدراسة3الشكل رقم )
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الييكيع الا بال لم  حة ال ا كات اليال وميلكه  ( 3( تالشكل رحم )9رحم ) الجالت ليض  

على    حة األراضال الزراعاة إلى  حاث تم تال ام الائ ت تا ءً   األ راد  ال  اطالة الالرا ة

%    األ راد  ال 40.3ن ح ال  تق حاث الجالت  تيظهر ذلك       خى  خم   ئ ت 

يييكعين تا  شم   شر  ت دتنم    األراضال الزراعاة  5    ححلحرى شم   رال هللا وميلكين 

 م  واللل     رص إح  ة   % 44% تحرى شم   غري رال هللا تا بة 36.4رال هللا تا بة 

للائة الا ناة    تاام  تبلغ ن بة اليكراراتا يام رية  ال الماطالة الغرناة  ش ريع  ش ريع كراعاة

 ال حرى شم   شر   تيكع  تا % 30.3 ال حرى شم   رال هللا حيالال  دتنم( 5-10.9)

 . ال حرى شم   غري رال هللا% 29.7الا بة   تصل ال حا  ت   %30.3 تا بةرال هللا 

دتنم  ال حرى  11%    ال ك ن وملكين    حة ححل    70.6كار    حن ح   تا  ليض  ت 

دتنم  ال حرى شم   غري رال هللا  10  تحال تلغ  ن بة    وملكين ححل    شم   رال هللا

%   م  ليض  كي د  67.3%  تاام  تلغ  ن بيهم  ال حرى شم   شر  رال هللا 73.7حيالال 

حال  الياي   ال حرى شم   غري رال هللا   لمال رنة  ع  ا طق شم   شر  رال هللا. تيظهر 

دتنم  م   ي   ال  24الار  تاض ً   ال  ال الائة الخ   ة  حاث تلغ  ن بة    وملكين 

%  ال شم   غري رال 7.1%  ال شم   شر  رال هللا ت14.3%  اهم 10.6شم   رال هللا 

حاث لرتبط ذلك تيال ام الماراث تا  األ راد   إلض  ة إلى حن    حة األراضال الزراعاة  .هللا

اليال وميلكه  األي ي ن  ححل       حة األرض الزراعاة اليال وميلكه  األت   ال الماطالة 

دتنم ليول ن ي  12الشرحاة  تترتاع ن بة األراضال اليال وملكه  األ راد إلى حكار    

 %  ال حرى شم   غري رال هللا 27م   شر  رال هللا  تاام  ترتاع إلى %  ال حرى ش23.7
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( تشكل ن بة  ئ ت الم  حة الوغار  اليال تالل 2010 تن  ب )اليعالاد الزراعال ع ل 

األ راد الذل  وميلكين  تاام  تبلغ ن بة  %    عالد ال ا كات34دتنم ت  3   حيه  ع  

   ع  ن بة ح  %71.7دتنم ت حيالال  10ع      حيه  تاللتاليال حا كات  ال  ل طا  

ةم لال إ    %28.3ى تشكل  يى  ال ا كات اليال تزيال    حيه  ع  عشر دتنم ت 

ن  لال  على ارتا ع ن بة تاي  األراضال إ   ن د  على شالءإتتذا  .ال ا كات الزراعاة

 ع  يري    لمال رنة  اً الزراعاة. تتظهر    حة األراضال الزراعاة اليال وميلكه  الارد صغار 

لل ا كات  %30دتنم ت 19%  ميي ط 66تلغ  ن بة ال ا كات الوغار  حيالال اليال ت 

  (.2012)شب ط   دتنم 100-60الميي طة تا  

  تلالا س إذا ي ن تا ك  رتح ت  ال    حة األراضال اليال وميلكه  األ راد تبعً  إلى الماطالة

تالجالت  الي لال  (Independent Sample Test)الجغرا اة تم اةراء اتخيب ر  الي يال 

 لبا  ذلك.

إليجاد  (Independent Sample Test)(  نتيجة االختبار التائي 9)رقم  جدول 
 الفروق في مساحة األرض الزراعية بين منطقتي الدراسة

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة 

 0.00 1.855 173 0.237 2.3295 شم   شر  رال هللا 

 185 1.04 1.01 شم   غري رال هللا

 الموالر: إعالاد الب حاة

  ( 0.05تشار ني يج الجالت  ال  تق إلى تةيد  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال   ييى  )

  تتذا لال  على تةيد  رتح ت تا  0.05( تتال حصغر    0.000حاث تلغ  حاميه  )
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الماطالة الشرحاة تالغرناة     حاث    حة األرض الزراعاة اليال وميلكه  األ راد  حاث 

على ح  ي  2.3295لشرحاة تنميي ط ح  تال ك ن  الارتح ت لو ل  الماطالة ا

الماطالة الغرناة  تيرةع ذلك إلى كي د  تأثار العيا ل الم ببة لعملاة تاي  األراضال 

الزراعاة  ال الماطالة الغرناة   لمال رنة  ع الماطالة الشرحاة ت اه  اتج ه الهجر  تتال ام 

 الماراث.

 يمتلكها الفرد في منطقة الدراسة: التوزيع الجغرافي  لالراضي الزراعية التي  -3.2

 ههههههههه  خهههههههههى  اليكهههههههههرارات  Descriptive statistics)إحوههههههههه ء تصهههههههههاال ) إةهههههههههراءتهههههههههم 

(Frequencies)  ذلهههك تهههههال  اليعهههر  علهههى طباعههههة لليكهههرارات الا هههب المئييههههةتا هههيخراج  

األراضهههال الزراعاهههة اليهههال وميلكهههه  األ هههراد لي اللهههال نهههيع تايههه  األراضهههال الزراعاهههة اليهههال وميلكهههه  

 ( لبا  تلك الاي يج.11األ راد  تالجالت  رحم )
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 (: التوزيع النسبي لنوع التفتت في منطقة الدراسة10جدول رقم )

 التوزيع الجغرافي  لالراضي الزراعية التي يمتلكها الفرد في منطقة الدراسة

 نوع التوزيع
 شمال شرق 

 رام هللا
 شمال غرب 

 رام هللا
 شمال 
 رام هللا

 % ت % ت % ت
 %14.9 52 %20.3 37 %8.9 15 الائة األتلى )حطعة تاحال (

 %64.3 225 %72 131 %56 94 )عالد    الالطع( الائة الا ناة
 %19.7 69 %6.6 12 %33.9 57 )حطع  شيرية( الائة الا لاة

 %1.1 4 %1.2 2 %1.2 2 الائة الرا عة )عالد    الالطع + حطع  شيرية(
 %100 350 %100 182 %100 168 المجميع 

 الموالر:    إعالاد الب حاة:

 ا 

 ( التوزيع الجغرافي لالراضي الزراعية التي يمتلكها االفراد.4) رقم الشكل
 ( حعىه حن 11وظهر     خى  الجالت  رحم )العااة المب يثة  ال حرى 64.3    %

%  ال حرى شم   غري 56ن بيهم  األراضال تلغ شم   رال هللا وميلكين عالدًا    حطع 

%  ال حرى شم   غري رال هللا  تيرةع ذلك إلى 72رال هللا   ال حا  تول ن بيه  إلى 

رغبة الجماع  ال ال وي  على حطع    األراضال الزراعاة  ال ي  ة الما طق الميةيد  

لالى الع يلة  نظرًا تخيى  حامة األرض الزراعاة     اطالة إلى حخرى  تاام  تلغ  
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ن بة    وملكين حطع    األراضال الزراعاة اليال وشيريين  اه   ع ح راد  خري   ال 

%  ال حرى شم   شر  رال هللا  تاام  33.9%؛  اهم 19.7حرى شم   رال هللا 

%  ال حرى شم   غري رال هللا  ت حال لرةع ذلك إلى 6.6انخاض  تذه الا بة إلى 

 ة ال التد   بب تةيد اليرثة خ رج ع  ل الهجر  تنال ء األراضال الزراعاة غار تاض

حرض اليط   يم  حن    حة األرض الزراعاة حكبر  ال الماطالة الشرحاة   لمال رنة 

 .  لماطالة الغرناة  م  حدى إلى تال  م حطعة األرض الزراعاة تا  حكار     رد

ر الي يال تإلوج د إذا ي ن تا ك عىحة تا  الماطالة الجغرا اة تنا  نيع تاي  تم إةراء اتخيب 

(Independent Sample Test) .تالجالت  الي لال لبا  ذلك 

إليجاد  (Independent Sample Test)(  نتيجة االختبار التائي 11) رقم جدول

 الفرد الفروق بين منطقتي الدراسة في التوزيع الجغرافي  لالراضي الزراعية التي يمتلكها

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة
 0.00 6.109 168 0.635 2.27 شم   شر  رال هللا 
 182 549. 1.88 شم   غري رال هللا

 الموالر: اعالاد الب حاة

  تشار ني يج الجالت  ال  تق إلى تةيد  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال   ييى دتلة

(α≤0.05   تا  حرى شم )  رال هللا تحرى شم   غري رال هللا تذلك لو ل  شم    شر

تذا لال  على تةيد  رتح ت  ال الييكيع   ت 2.27شر  رال هللا  تنميي ط ح  تال تلغ 

  حاث ان ن بة    وميلكين حطعة تاحال     الجغرا ال لىراضال اليال وميلكه  الارد

رال هللا  ال ترتاع  اترض  ترتاع  ال حرى شم   غري رال هللا   لمال رنة  ع شم   شر  
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 ن بة    وميلكين حطعة  شيرية  ال حرى شم   شر    لمال رنة  ع الماطالة الغرناة

تترةع تلك الارتح ت إلى اخيى   اطاليال الالرا ة  تيعيد ذلك إلى عالد    األ ب ي 

حتمه : ارتا ع ن بة المه ةري   ال الماطالة الشرحاة إلى األ ريكايا   م  حلل    حتماة 

ض  ح     لا بة الماطالة الغرناة  إن حكار المه ةري  حال ت التا إلى األردن   م  تاع األر 

لزيال    حتماة األرض تهال  تاعه    م  لال عهم لىتيم ل تيال ام األراض الزراعاة 

تال وي  على نوابهم  تحال ظهر ذلك    خى  المال  ىت حي  دتر الهجر   ال 

ال الماطالة الشرحاة حن األراضال  الا  غار الخى  ت على األرض   الال تّا  اتشخ ص  

 ال مة   بب تةيد عالد يبار    اليرثة خ رج  ل طا  تخويصً   ال األ ريكايا   

تتكم  حتماة األرض   لا بة لهم حنه  حثر    األةالاد ترا ط ُوالّرنهم    اليط   تلك  

  ذلك عالل تةيدتم داخل  ل طا  ح   دتن تال ام األراضال   بالا  حطع  شيرية  تح 

األ ر دتن تاع األراضال الزراعاة  تاام  حتض  األشخ ص  ال الماطالة الغرناة حن غ لباة 

األ راد  ه ةري  إلى األردن  تتذا  رتبط تيضع احيو دي  ش    ليضع األ راد  ال 

 ل طا    م  لال عهم ليال ام تتيضا  حالتد األرض لايمك  األ راد    تاع األرض تتم 

  الخى  ت تا  الال طاااا  المالاما   ال األردن ت ل طا   تذلك  ال الخ رج   م  كاد  

نظرًا ترتب ط الييال الب حال  ال  ل طا   ع األرض حكار    الم لك األصلال  ال األردن  

 م  لؤدي إلى حالتث خى  ت إذا ح ل الم لك تباع األرض الزراعاة دتن علم الييال  حت 

ء األرض  م  والطع الرتا ط األ رية تا  الم لك  ال ح لة عالل تةيد حالر    دوة لالو  لشرا

 تالييال.
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 Descriptive)إحو ء تصاال ) اةراء تلالا س اليكرار الا بال لعالد الالطع الزراعاة تم 

statistics  خى  اليكرارات   (Frequencies)  لليكراراتالا بة المئيية تا يخراج  

 (.13ةالت  رحم )تهال  درا ة حال  الياي   ال  اطالة الالرا ة حاث وظهر 

 ( التوزيع النسبي لتكرارات عدد القطع التي يمتلكها الفرد في منطقة الدراسة.12جدول رقم )

 عالد الالطع اليال وملكه  الارد
 شم   غري رال هللا شم   شر  رال هللا

 % ت % ت
 %32.4 59 %10.7 18 الائة األتلى )حطعة تاحال (

 %50.5 92 %64.3 108 حطعة( 6-2) الائة الا ناة
 %10.4 19 %13.7 23 حطعة( 10-7الائة الا لاة )
 %6.6 12 %11.3 19 حطعة  م   ي (11) الائة الرا عة
 %100 182 %100 168 المجميع 

 الجالت :    عمل الب حاة

 

  

 

 

 ( التوزيع النسي للعدد القطع التي متلكها الفرد في منطقة شمال رام هللا5الشكل رقم )

 الب حاةالشكل اعالاد 

  حطع شم   رال هللا  شكل ( 6-2)    وميلكين % 57.1وظهر    خى  الشكل حن

  ام  تصل   %64.3 ع ل؛ حاث تصل  تذه الا بة  ال شم   شر  رال هللا إلى 

0% 
22% 

57% 

12% 
9% 

عدد القطع التي يمتلكها الفرد في شمال 
 رام هللا

 (قطعة6-2)الفئةالثانية (قطعةواحدة)الفئةاألولى

 (قطعةفمافوق11)الفئةالرابعة (قطعة10-7)الفئةالثالثة
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 ال  ا طق شم   غري رال هللا   تتذا حال لال  على تشي  األراضال الزراعاة % 50.5

حالرات األرض الزراعاة   ام  تول ن بة تا  عالد    الالطع الزراعاة  م  وشي  

 ال حرى شم   % 8.9 حطعة إلى 11 األراضال الزراعاة اليال لزيال عالد الالطع  اه  ع 

% 6.6  ال حرى شم   شر  رال هللا  تاام  تاخاض إلى% 11.3 رال هللا  تتول إلى

  م  حال لال  على اليا    الشاللال على ال وي  على ةزء  ال حرى شم   غري رال هللا 

   يل حطعة    األراضال الزراعاة اليال تملكه  الع يلة  حال وكين ألتماة الميحع لكل 

حطعة    األراضال الزراعاة   لمال رنة  ع الماطالة الغرناة اليال تهيم   لم  حة حكار    

 األتماة لميحع الالطعة تحال ظهر ذلك    خى  المال  ىت.

 

 لدراسة:أسباب تفتت األراضي الزراعية في منطقة ا -3.3

تههم ا ههيخالال  جميعههة  هه  اتخيبهه رات اإلحوهه ياة    ههيخالال ترنهه  ج ال ههزل اإلحوهه ياة للعلههيل 

 اتةيم عاة  لإلة  ة ع  ح ئلة الالرا ة ت ام  للال عرض ألتم الاي يج.

ماااا هاااي األساااباب التاااي أدت إلاااى تفتااات : نياجهههة اخيبههه ر ال هههؤا  األت  تالهههذي لهههاص علهههى 

 شمال غرب وشمال شرق محافظة رام هللا والبيرة؟الملكيات الزراعية في قرى 

تلإلة  ة ع  ال ؤا  األت  تهم ا هيخالال اليكهرارات تالا هب المئييهة   الهال تبها  ان تاه ك العاللهال 

    العيا ل اليال تؤدي إلى تاي  األراضال الزرارعاة تتال:

 تالجالت  الي لال لبا  ذلك:زيادة عدد أفراد االسرة  -1

 االبناء في منطقة الدراسة( متوسط عدد 13) جدول رقم
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 الفئات شمال شرق رام هللا شمال غرب رام هللا شمال رام هللا
  ت % ت % ت %
 (3-1)الائة األتلى  21 12.5% 34 18.7% 55 15.7%
 (6-4) الائة الا ناة  75 44.6% 100 54.9% 175 50%

 (10-7)الائة الا لاة  68 40.5% 40 22% 108 30.9%
  م   ي  11الائة الرا عة  4 2.4% 8 4.4% 12 3.4%
 المجميع 168 100% 182 100% 350 100%

 

 الجالت : اعالادالب حاة.

 ن  يي ط ححاث   الزراعاة راضال ال تاي  األ يباراً  دتراً  ع  ل عالد ح راد ات ر  لعب

% لاللهم    15.7 :تا ء  ال  اطالة الالرا ة  شكل ع ل لاال م تا  الائ ت الي لاةاألعالد 

%   ال ك ن  تحن 50( اتا ء 6-4)    لاللهم  ال حا  تلغ  ن بة  (تا ءح 1-3)

ن بيهم ( تلغ  ات   م   ي   11) من    لاللهحيم  (  تا ءح 10-7) % لاللهم30.9

تتذا حدى إلى كي د  عالد األ راد الذل  وشيريين   %     ك ن الماطالة3.4حيالال 

اب يل  رد    البا ء   لمال رنة  ع نو واللل    األ ر الذي  وملك  اليالال   لماراث الذي

غ لباة اليكرارات تيريز حي  حن    خى  الجالت  ال  تق وظهر . ت    ي ن وملك  اليالال

تتي عالد يبار   لمال رنة  ع  عال  عالد   تا ء لغ لباة  ك ن الماطالةح( 6-4 عال  )

 . الال طااال(  يليد ح ب تا ن ت الجه ك المريزي لإلحو ء 4.1) تا ء ع لما ً األ

% ح  يا 92ن ححاث  ؛  تم تال ام الماراث تا  األ راد  ال تاي  األراضال الزراعاةو -2

% ح ل تيال ام األراضال الزراعاة  عال 66.6  اهم  تيال ام األراضال الزراعال )الماراث(

  هم تتم على حاال ال ا   ي  ء تيال ام الماراث تا  اتا%    اآل25.4تاام  ح ل   ت    اليالال

خي     حالتث خى  ت تا  اتتا ء على  -1عيد إلى عالد    األ ب ي  اه : تتذا و
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ت حلل  ةة الم دوة  ح ةة اتتا ء إلى األراضال الزراعاة لباعه  نظراً  -2الماراث. 

ن ح   العالالة   نح  ء    عض اآلالعالالة حاث تاّ  -3ات يام ر  ال األراضال الزراعاة. 

 .تاا  لة ااضال الزراعاة يم  لرغب تي لي الاق العالي تيال ام    وملك    األر واليل األ

عط يه  إ    الماراث تعالل  ه ي   ر  نة  ة العاللال    اإلن ث تال رغبة األإي ن   -4

 ي. رصة للمط لبة   لماراث  عال ت    األ

 ياتاام  ا يخال   الال نين المالنال   العااة حال ا يخالل % 4تتشار الاي يج إلى حن    ن بي  

عملاة % ح  يا  42.6   ال حا  حن    ن بي   ى ال  ال تال ام الماراثاإلاليشريع % 45.1

 .تي يخالل تذا الال نين  ال الغ لب لليهري    تال ام الماراث  طر  ع دلة  اليال ام   ليراضال

  تالجالت  الي لال  ال الياللال    األراضال لعب   و در  األراضال    حبل اتحيى  دتراً  -3

 وملكه  ال ك ن ي ن اليال راضال الزراعاة  ال  اطالة الالرا ةلبا  ن بة  و در  األ

 الم لاا .

 ( نسبة مصادرة األراضي الزراعية  في منطقة  الدراسة14جدول رقم )

 شمال رام هللا شمال غرب رام هللا شمال شرق رام هللا
 % ت % ت % ت

65 38.7% 40 22% 105 30% 
 الجالت : اعالاد الب حاة  

  ال حرى شم   رال هللا حيالال  زراعاةت     األراضال ال و در   تم   شكل  ن بة 

تراتح  الم  ح ت اليال تم     ال حا %  ال حرى شم   شر  رال هللا38.7%   اه  30
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 و در  ةزء    حرضهم   تم  تاام  تلغ  ن بة    دتنم 20 و درته  تا  دتنم إلى 

 .ة%    األراضال الزراعا22 ال حرى شم   غري رال هللا حيالال 

   حاثحدت العيا ل اتحيو دوة إلى تراةع    حة األراضال الزراعاة اليال وميلكه  األ راد -4

% 42.2 ال شم   رال هللا حيالال  تتأةار األراضال الزراعاة  تباع اتلغ  ن بة    ح  ي 

حت تأةار  عاحاث تصل  ن بة    ح ل تب   اال مة تا  شم   شر       ظة رال هللا

ذلك لعال  ح ب ي يعيد ت العااة المب يثة      %38.1حرض   ال تذه الماطالة حيالال 

 اجال األ راد الذل  وميلكين  ه   .ال  ةة الم دوة  ال ظل ارتا ع ا ع ر األراضال :حتمه 

ت ح     لبا ء  از إ  ن تاع األراضال تي المخرج  ال ح   ح ةيهم للم  ح غار كراعاة

 اً ت  رصة لباع األرض للالا ل  مش ريع احيو دوة ةاللال   عاالح  ت تعلامهمح  تا ءتزتيج األ

   العااة  %45.6حيالال حت تأةار حرض  تلغ  ن بة    ح ل تباع . تاام  ع  الزراعة

 . ال تي اع الماز  :تذلك أل ب ي  ش تهة المب يثة  ال حرى شم   غري رال هللا 

يرةع  بب تاع األراضال الزراعاة ت ة  ة ال  يال    لغ لب تال ال  ةة الم دوة  تي ن  اإل

   ال ال الاالة إلى تراةع ن بة    تمة الزراعة  ال الالخل  ال ظل تةيد تظ يف حخرى 

   حلؤدي إلى تاع ال ك ن ألراضاهم تهال  كي د  الر  تاة    م    ع ر األراضالحتغىء 

ن حرى شم   شر  حترةع إلى  هال ع   بب الارتح ت  ال ن بة تاع األراضال الزراعاة 

 ال ال ياتت    المه ةري   ؛رال هللا لاللهم  و در دخل  عاال  ع  األراضال الزراعاة

إلى تاع األراضال الزراعاة لزي د  الر  تاة لهم  تاام   ال لهم  ى ح ةة    ال الخ رج

 مال تل عالل      ال لزي د  الالخل  شكل  ريعحن األرض تال  ياا  إالماطالة الغرناة  
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الة تعيمال على الزراعة  شكل ريا ال يم  تي ال     ال الماطالة الشرحاة  ال تةيد  اط

% ح ب  علي  ت 80حرية المغار اليال تعيمال على الزراعة يموالر للالخل تا بة 

 الجه ك المريزي لإلحو ء الال طااال.

إلى عالل اعيب ر %  تيرةع ذلك 5.5 حيالال  يئج رت ات تلغ  ن بة تأةار األراضال الزراعاة 

ال الغ لب  ال  اطاليال    حاث ي ن  عملا ت اليأةار ت الاق الالخل   اة  ال حالزراعة  هاة 

وجال  ةالاد تتثم ر الزييين اليال كرعه  األ الالرا ة عب ر  ع  عملاة تأةار للام ر تخويص ً 

 .تا ء اليح  للالا ل  الطاه األ

  : في تفتت األراضي  التي لعبت دورا  العوامل اختالفات بين هل هناك تلإلة  ة ع   ؤا

الي يال تم إةراء اتخيب ر   الال الزراعية بين شمال غرب رام هللا وشمال شرق رام هللا؟

(Independent Sample T-Test)  إلوج د الارت  تا   اطاليال الالرا ة لليعر  على

 األ ب ي المؤدوة لياي  األراضال الزراعاة.

تلة إحو ياة تا   اطاليال الالرا ة  ال عالد األتا ء   الال تإلوج د إذا ي ن  تا ك  رت  ذات د

تالجالت  الي لال لبا   (Independent Sample T-Test)تم إةراء اتخيب ر الي يال 

 الاياجة.

 

إليجاد الفروق  (Independent Sample T-Test)( نتيجة االختبار التائي 15جدول )
 بين في عدد األبناء منطقتي الدراسة 

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة 
 0.130 2.610 168 0.722 2.33 شم   شر  رال هللا 
 182 0.756 2.12 شم   غري رال هللا
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وظهر    الجالت  ال  تق حن  ت تيةال  رتح ت ذات دتلة إحو ياة تا   اطاليال الالرا ة  ال 

الع دات تاليال لاال الخ صة   ليشجاع على اإلنج ي  ايشر  عالد ح راد ات ر   تذلك نظرًا ألن 

  ال  اطاليال الالرا ة.

تإلوج د الارت  تا     حة األرض اليال وميلكه  األتا ء   لمال رنة عم  وميلك  اآل  ء   الال تم 

إوج د الا ب المئيية تاليكرارات تالجالت  الي لال ليض   الارت  تا     حة األرض اليال 

 األراضال اليال وميلكه  ات  ء.وميلكه  ات  ء ت 

 ( الفروقات بين المساحة التي يمتلكها االباء والمساحة التي يملكها األبناء16) رقم جدول
 مقدار التراجع في مساحة األرض التي يملكها االب

 مساحة أرض االب -مساحة األرض االبن 
 شمال رام هللا شمال غرب رام هللا شمال شرق رام هللا

 % ت % ت % ت
-4 6 3.6% 11 6% 17 4.9% 
-3 24 14.3% 24 13.2% 48 13.7% 
-2 34 20.2% 44 24.2% 78 22.3% 
-1 43 25.6% 57 31.3% 100 28.6% 
0 46 27.4% 35 19.2% 81 23.1% 
1 12 7.1% 9 4.9% 21 6% 
2 2 1.2% 1 0.5% 3 0.9% 
3 1 0.6% 1 0.5% 2 0.6% 

 %100 350 %100 182 %100 168 المجميع 
 الجالت :    اعالاد الب حاة

 ( ان تا ك تراةع تا بة 18وظهر    خى  الجالت  رحم )ال    حة األراضال 69.5  %

الزراعاة اليال وميلكه  اتتا ء عم  ي ن وملك  ات  ء  تاام  ي ن  ن بيهم  ال  ال شم   

رال  % تاام  ارتاع  ن بة اليراةع  ال حرى شم   غري63.7شر  رال هللا حيالال حيالال 

% تتا  وظهر الار  الا تج ع  الزي د  ال ك ناة  ال حا  ان 74.7هللا تا بة حيالال 
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%  الا  ث تية تذلك أل ب ي  ال عالل تال ام الماراث ات ان اليرثة  23.1تا ك حيالال 

 ه ةري   بالال الشخص تيال على األرض الزراعاة   تض  ة إلى عالل اعط ء اإلن ث 

%    العااة المب يثة كادت    حة اترض اليال 7.5  ن حاله   ال الماراث    لمال تل 

وميلكه  ات راد تذلك   بب شراء    ح ت ةاللال     األراضال ات حوي  على  اراث 

 الزتةة ات الماراث ع  طريق اتل.

 
( تبين الفروقات بين متوسط مساحة االرض الزراعية التي يمتلكها االبناء 5الخريطة رقم )

 الموالر: تكار  ال كم الم لال  الخريطة: اعالاد الب حاة  االباء.والتي يملكها 

وظهر    خى  الا ب البا ناة الظ تر  على الظ تر  على الخريطة ان تا ك  رتح ت 

 تاض ة تا     حة اترض اليال وملكه  ات  ء تاترض اليال وميلكه  اتتا ء.

توج د اذا ي ن تا ك عىحة تا  عالد تا  اتتا ء تاليغار  ال    حة اترض الزراعاة تم 

  (sigتحال ي ن  الاياجة ان الالالة اتحو ياة ) paired samples t testاةراء اخيب ر 
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تتذا لال  على تةيد عىحة تا  عالد اتتا ء تاليغار  ال    حة اترض  0.00ت  تي 

الزراعاة تتذا لرةع الى انه  يلم  كاد عالد اتتا ء يلم  انخاض     حة اترض الزراعاة 

 تذلك لزي د  عالد ات راد الذل  ليم  تال ام اتراضال الزراعاة تااهم.

تالجالت   (Regression) ء اخيب ر  ع  ل اتن الارتليخما  اليغار  ال الم  حة تم اةرا 

 الي لال ليض  ذلك.

( معامل االنحدار بين مساحة األرض التي يملكها االب واألرض التي 17) رقم جدول

 يملكها االبناء.

 اتن الار تا     حة األرض اليال وملكه  اإلت  تاتي
 
 

 .Constحامة ث تية 
ت يخرج     ع  ل 

 اتن الار

 Bع  ل 
ت يخرج    

 ع  ل 
 اتن الار

  Rحامة
حامة 

 اترتب ط

2.609 2.469 0.748 

تا ء على تذه الاي يج   ن  ومك  الييحع   ليغار  ال    حة األراضال الزراعاة    خى  

 تال    حة اترض اليال وملكه  ات  ء s ع دلة اليابيء الي لاة: حاث ان 

    Y   تال    حة اترض اليال وميلكه  اتت  تا ء على ني يج ات يب نة 

 Y= Const. + β × (s) ±  

 = 1-R 

= 1 - 0.748 = 0.252 

   لي لال   إان المع دلة ت  تي:

Y=2.609+2.469×(s)+0.252 
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ت   خى  المع دلة ال   الة ومك  الييحع  مالالار اليغار  ال  اي    حة األرض الزراعاة تا  

 ات  ء تاتتا ء تا ء على ني يج العااة المب يثة.

اخيب ر  رنع حاليحه   ال الماراث  تم إةراء  عط ء اإلن ثإلوج د حثر الال نين الم يخالل على إ 

صغر    حتتال  (0.000)حاث ي ن  نياجة الالالة اإلحو ياة  (Chi-Square) ك ي

ن عالد ححاث    م  لؤيال على تةيد عىحة تا  الال نين الم يخالل تحر  ن اإلن ث ( 0.05)

 ال ح نين اليراضال  ؛ن ا يخالال الاليانا حكبار    ح راد العااة    الا  ء ي ن  اة تيه  

عط ء اإلن ث واللل    إ ن عالل حعلى الرغم    ت حر  ن اإلن ث    الماراث  إألى هال  ل

ن  لؤدي إلى كي د  المش كل اتةيم عاة الا تجة ع  شعير حت إ  تاي  األراضال الزراعاة

 ن.اإلن ث   ل ر  

إلوج د    إذا ي ن  تا ك  رتح ت ذات دتلة إحو ياة  ال تال ام الماراث وعزى تخيى  

تالجالت  الي لال لبا    (Independent Sample T-Test)الماطالة  تم اتخيب ر الي يال 

 ذلك.

 

 

إليجاد  (Independent Sample T-Test)( نتيجة االختبار التائي 18)رقم جدول 

 الفروق بين في تقسيم الميراث منطقتي الدراسة

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة 

 0.044 1.008- 168 0.294 0.90 شم   شر  رال هللا 
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 182 0.249 0.93 شم   غري رال هللا

 اعالاد الب حاةالموالر: 

   ( تتذا لال  على 0.05تتال حصغر    )( 0.044اإلحو ياة ت  تي ) الالتلةتحال ي ن

تةيد  رتح ت تا  الماطالة الشرحاة تالغرناة    حاث    حة األرض الزراعاة اليال 

وميلكه  األ راد  حاث ي ن  الارتح ت لو ل  الماطالة الغرناة   الال تلغ  يي طه  

تيرةع ذلك إلى عالد    العيا ل اتةيم عاة؛  ال الهجر   حاث  0.249ال   تال 

 ك ن الماطالة الشرحاة حن الهجر  إى ات ريكايا  تحا  ع يالً  ح  ل تال ام حتض  

الماراث  تعلى عك  الماطالة الغرناة اليال   تم  الهجر   ال تذلك ح ب نياجة    

اظهرت  المال  ىت ان الهجر  الى الى اتردن تنظرا ان الظرت  الم دوة تالريب   يش تهة 

ةال ارتب ط  عايي تا  اترض تالم لك ال الاالال   ن  ال اتردن ت ل طا  تن كم ان  ت لي 

المه ةري  و عين الى تال ام الماراث  تهال  تاع حويهم    الماراث على العك  

 المه ةري  الى ات ريكايا   ال الماطالة الشرحاة. 

  إلوج د    إذا ي ن  تا ك  رتح ت ذات دتلة إحو ياة  ال تال ام إعط ء اإلن ث

 (Independent Sample T-Test)تم اتخيب ر الي يال وعزى تخيى  الماطالة 

 تالجالت  الي لال لبا  ذلك.

إليجاد الفروق  (Independent Sample T-Test)( نتيجة االختبار التائي 19جدول )

 ةبين في إعطاء اإلناث ضمن منطقتي الدراس

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة 
 0.02 1.813- 108 0.500 1.55 شم   شر  رال هللا 
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 119 0.474 1.66 شم   غري رال هللا
 الموالر: اعالاد الب حاة

 ( تتذا لال  على 0.05( تتال حصغر    )0.002تحال ي ن  الالتلة اإلحو ياة ت  تي)

تةيد  رتح ت تا  الماطالة الشرحاة تالغرناة    حاث    حة األرض الزراعاة اليال 

رغبة وميلكه  األ راد  حاث ي ن  الارتح ت لو ل  الماطالة الغرناة؛ تُيعزى ذلك إلى 

األخيية  تحال ظهر ذلك ةلاَ     خى  المال  ىت اإلن ث  ال الم   ظة على العىح ت 

اليال حةرته  الب حاة لعالد    اإلن ث الم لم ت تالىتال عبرن ع  رحله   أن العىح ت 

األخيية حتم    األ يا  تاألراضال  تتذه ال  لة  يش تهة عاال الم ا ا ت  حاث ر ض  

  إلا   خويصً  حنه  طيا  الا  ء الم ا ا ت ر ضً  ح طعً  حبيله  الماراث لعالل ح ةيه

 ير  عالل كتاةه   إن حتله  والي ين تيي ار احيا ة ته   تنعال كتاةه   إن كتةه  واليل 

  مهمة اإلنا   علاه   ت ام   ال عالل تةيد طى  ضم  األ   الاللااة لهم.

  :مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند تتخيب ر الارضاة اليال تاص على

(0.05 )العوامل االجتماعية على تفتت األراضي الزراعية تبعا  لمنطقة الدراسة ألثر. 

 الال تبا  حن تا ك  رت  ذات دتلة إحو ياة  ال العيا ل (  16تنا ء ني يج ةالت  )

اتةيم عاة المؤثر   ال تاي  األراضال الزراعاة  ال  اطاليال الالرا ة عاال   ييى دتلة 

(0.05)  الوارية تحبي  الارضاة البالللة تاليال تاص على  م  وعاال ر ض الارضة

تةيد  رتح ت ذات دتلة إحو ياة  ال العيا ل اإلةيم عاة اليال حدت إلى تاي  األراضال 

 الزراعاة وعزى إلى الماطالة الجغرا اة.
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  :مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند تتخيب ر الارضاة اليال تاص على 

(0.05) السياسية على تفتت األراضي الزراعية تبعا  لمنطقة العوامل  ألثر

تحال ي ن   (Independent Sample T-Test). تم  إةراء اتخيب ر الي يال الدراسة

 .الاي يج

إليجاد الفروق  (Independent Sample Test)(  نتيجة االختبار التائي 20جدول )

 في مصادرة األراضي يعزى لمنطقة الدراسة

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  ال   تال الميي ط الماطالة 

 0.000 3.498 167 0.489 0.39 شم   شر  رال هللا 

 182 0.415 0.22 شم   غري رال هللا

 الجالت :    اعالاد الب حاة 

 ( تنا ء على الاي يج 0.05( تتال حصغر    )0.000تلغ  حامة الالالة اإلحو ياة  )

 الال تبا  ان تا ك  رت  ذات دتلة إحو ياة  ال العيا ل ال ا  اة المؤثر   ال ال   الة 

 م  وعاال  (0.05)تاي  األراضال الزراعاة  ال  اطاليال الالرا ة عاال   ييى دتلة 

ر ض الارضة الوارية تحبي  الارضاة البالللة تاليال تاص على تةيد  رتح ت ذات 

دت إلى تاي  األراضال الزراعاة وعزى إلى دتلة إحو ياة  ال العيا ل ال ا  اة اليال ح

 .(0.05)دتلة الماطالة الجغرا اة عاال   ييى 

 و درت      األراضال الزراعاة إلى  ا طق  ال حرى   الارتح ت  ال ن بة    تمتلك تترةع 

المو در   ال حرى الما طق حاث تلغ  ن بة اإلةم لاة  ما طق المو در  الغري رال هللا ع  



 

 

98 
 

تعيد إلى تانم     اطالة الالرا ة ضم تتال لا     %9.5الشرحاة تعبيي  إلى تاال كيال 

 ال   1948ع نم صلاة  ال  كايا الماطالة  عال تهجارتم     ا طق  كاهم األالذل  لىةئا  ا

حرى   الوج ي حي   و در  ةزء    حراضاهم الزراعاة ة تيا   إلححا  تلغ  ن بة    

ال  ه و درته  ت  حاث تم  %  ال الطابة41.7ت   %50 شم   شر  رال هللا  ال المغار

  تتا  وظهر اتخيى   ال ن بة    تمة  و در  األراضال تؤر ا ياط ناةت تا ء حشق طر  

 .ثار على تاي  األراضال الزراعاةأيى   ال اليح   حبل ات

  :مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند تتخيب ر الارضاة اليال تاص على 

(0.05) العوامل االقتصادية على تفتت األراضي الزراعية تبعا  لمنطقة الدراسة ألثر .

 تحال ي ن  الاي يج (Independent Sample T-Test)تم  إةراء اتخيب ر الي يال 
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إليجاد  (Independent Sample TTest)( نتيجة االختبار التائي 21)رقم جدول 

   الفروق في العوامل االقتصادية يعزى لمنطقة الدراسة

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة 
 0.006 1.515- 168 0.48707 0.3810 شم   شر  رال هللا 
 182 0.49988 0.4611 شم   غري رال هللا

 الجالت :    اعالاد الب حاة

 الال تبا  حن تا ك  رت  ذات دتلة إحو ياة  ال العيا ل تنا ء على الاي يج ال   الة 

اتحيو دوة المؤثر   ال تاي  األراضال الزراعاة  ال  اطاليال الالرا ة عاال   ييى دتلة 

(0.05)  م  وعاال ر ض الارضة الوارية تحبي  الارضاة البالللة تاليال تاص على تةيد 

إحو ياة  ال العيا ل اتحيو دوة اليال حدت إلى تاي  األراضال الزراعاة  رتح ت ذات دتلة 

وعزى إلى الماطالة الجغرا اة تذلك   بب انيش ر الزراعاة  ال الماطالة الشرحاة   لمال رنة  ع 

الماطالة الغرناة    تض  ة الى اخيى  ال  لة اتحيو دوة تا  الماطالة الشرحاة تالغرناة نظرا 

ة   ت للعااة المب يثة  ال الماطالة الغرناة ان  ببب تاع اتراضال تي الى ان غ لباة ات

 ال  ةة الم دوة.

إليجاد  (Independent Sample Test)(  نتيجة االختبار التائي 22)رقم جدول 

 الفروق في بيع وتأجير األراضي يعزى لمنطقة الدراسة

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة 
 0.006 1.515- 168 0.48707 0.3810 شم   شر  رال هللا 
 182 0.49988 0.4611 شم   غري رال هللا

 الجالت :    اعالاد الب حاة 
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  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نياجة اخيب ر الارضاة اتتلى تاليال تاص على

تفتت األراضي الزراعية تبعا   ( لمجموعة عوامل أدت إلى0.05مستوى )عند 

 لمنطقة الدراسة.

تا ء على اتة  ة على األ ئلة ال   الة تنياجة اتخيب رات الي ياة اليال تم تطبااله     يخالال  

((Independent Sample T-Test  الال تبا  حن تا ك  رت  ذات دتلة إحو ياة  ال 

العيا ل المؤثر   ال تاي  األراضال الزراعاة  ال  اطاليال الالرا ة عاال   ييى دتلة 

(0.05)  م  وعاال ر ض الارضة الوارية تحبي  الارضاة البالللة تاليال تاص على 

األراضال الزراعاة وعزى تةيد  رتح ت ذات دتلة إحو ياة  ال العيا ل اليال حدت إلى تاي  

 إلى الماطالة الجغرا اة.

 

 النتائج االجتماعية لتفتت األراضي الزراعية: -3.4

 ماهي النتائج االجتماعية الناجمة عن تفتت تلىة  ة على ال ؤا  الا لث تتي :

 الملكيات الزراعية في قرى شمال غرب وشمال شرق محافظة رام هللا والبيرة؟

 تم عمل إحو ء تصاال )  لىة  ة على تذا ال ؤا(Descriptive statistics    

تالا بة المئيية للاي يج الميرتبة ع  عملاة تاي  األراضال الزراعاة  ال  خى  اليكرارات

  اطاليال الالرا ة.

  تإلوج د ن بة حدوث خالفات على الميراث وخالفات مع الجيران ناتجة عن الحدود -

الخى  ت الا تجة ع  تال ام األراضال الزراعاة تالجالت  الي لال لبا  ذلك حاث لبا  الجالت  
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الي لال تال ام الخى  ت تا  ا راد عااة الالرا ة    تا     وملكين  شكىت    ا راد عااة 

 الالرا ة.

 راسة(  نسبة الخالفات على الميراث وبين الجيران في منطقة الد23)رقم جدول 

 شم   رال هللا شم   غري رال هللا شم   شر  رال هللا الخى  ت 
 % ت % ت % ت

 %29.5 103 %32.9 60 %25.6 43 الخى  ت ) ع الجاران +الماراث(
 %20.6 72 %22 40 %19 32 الخى  ت على الماراث
 %11.4 40 12.3 23 %10.1 17 الخى  ت  ع الجاران

 الموالر: اعالاد الب حاة

   وظهر    خى  الجالت  ال  تق ان ن بة الخى  ت  ال  اطالة الالرا ة تا  ح راد ات ر

%  اه   يم  تلغ  ن بة    29.5على الماراث تنا  الجاران على ال التد تا بة 

%  مال تل الخى  ت  ع الجاران على 20.6وع نين    خى  ت على الماراث حيالال 

 ك ن بة يبار     العااة المب يثة ر ض  %  تنغال تا  حن تا11.4ال التد تا بة 

اإل و   ع  ح ب ي الخى  ت الالاخلاة على الماراث؛  م  لال  على رغبة الا س غ لبً  

 إخا ء الخى  ت الالاخلاة تااهم خي ً      عر ة الا س  أ يرتم ت ش كلهم الشخواة  

ل خ  ر    دوة   إلض  ة إلى رغبة اإلن ث   لم   ظة على العىحة  ع الع يلة  ال ظ

 للماراث.

 ( تم عمل الجالات  اليرا الاةCross tab)  نيع تاي  األراضال إلوج د العىحة تا 

 ال حرى شم   رال  حال اتض ت   الزراعاة اليال وميلكه  الارد تنا  الخى  ت على الماراث

ن  الخى  ت على الماراث  ال ح   تةيد حطعة تاحال     األرض ي ن  حيالال حهللا 
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%  ال ح   تةيد عالد    الالطع    73.6تاام  ارتاع  الخى  ت إلى   18.1%

ن الخى  ت إن  يلم  ارتاع عالد الالطع الزراعاة  حوعاال  م  األرض وميلكه  األ راد؛ 

  %8.3  ال حا  تراةع  ن بة الخى  ت على الماراث إلى  على الماراث  ي  ترتاع

كال   شيرية تا  ح راد الع يلة  تتا   نه    حت   تذلك لرةع إلى عالل تال ام تذه األرض

   رد الع يلةحالخى  ت تا  ن بة دت ان  يلم  كاد عالد حطع األراضال الزراعاة ك حوظهر 

تلي كاال تذه الاياجة تم ا يخراج  حامة العىحة تا  الخى  ت الع يلاة تعالد حطع 

 (Chi-Square)  رنع ي ياألراضال الزراعاة اليال وميلكه  الارد    خى  إوج د حامة 

تتذا  ( 0.05)صغر     تتال ح  (0.031تلغ  )ن الالتلة اإلحو ياة حتحال ظهر   

يلم  ؛ تن يايج  م   بق حن  لال  على تةيد عىحة تا  عالد الالطع تالخى  ت الع يلاة

ازيال      م   يخيلف   ن الالامة اتحيو دوة لكل حطعة    الالطع إكاد عالد الالطع  

 خويص ً   ال وي  على    حة  ال الالطع ذات األتماة ال رغبة يل  رد    األ راد 

تم اةراء المال تلة عالد    ح راد العااة تالذل  تض ه  ححال  بررات الخى  اليال حن تح

  عهم تال رغبة الجماع  ال ال وي  على حطع األرض الالريبة    الش رع. 

 كم  اظهرت ني يج الجالات  اليرا الاة (Cross tab)  حي  العىحة تا   ال  اطالة الالرا ة

ن ن بة الخى  ت  ال ح   تةيد حالم  حة اليال وميلكه  الارد تالخى  ت على الماراث 

للائة الم  حة  حن ال حا  تصل  الخى  ت  ال ح    % 29.2دتنم حيالال  5ححل    

  تنلغ  %15.3 تلغ  الا بة  ال  ئة الم  حة الا لاة حيالالكم    %36.1  الا ناة

تلالا س  الى العىحة تا  الم  حة   %5.6حيالال  الرا عةن بة الخى  ت  ال الائة 
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ن الالتلة ح  (Chi-Square) رنع ي ي اخيب ر ظهرت ني يج حتالخى  ت الع يلاة 

تتذا لال  على عالل تةيد عىحة  ( 0.05)حكبر     ( تتال 0.133تلغ  )اإلحو ياة 

 .تا  الم  حة تالخى  ت الع يلاة

هل هناك اختالف في اآلثار االجتماعية الناجمة عن تفتت الملكية تلىة  ة ع   ؤا :  - 

 الزراعية في قرى شمال غرب وشمال شرق محافظة رام هللا والبيرة؟

للمال رنة تا   اطاليال   (Independent Sample T-Test)تم اةراء اتخيب ر الي يال 

الالرا ة  ام  إذا ي ن  تا ك  رتح ت  ال اآلث ر اتةيم عاة لعملاة الياي  تعزى للماطالة؛ 

 تالجالت  الي لال لبا  نياجة اتخيب ر.

 ( الفروقات في اآلثار االجتماعية لعملية التفتت24)رقم جدول 

 .t Sigحامة  العالد اتن را  المعا ري  الميي ط ال   تال الماطالة 
 0.176 0.678- 168 0.394 0.19 شم   شر  رال هللا 
 182 0.415 0.22 شم   غري رال هللا

عملاة تاي  اليأثار اتةيم عال لاخيى   ال ت ليةال  حن    خى  الاي يج ال   الة وظهر 

  تن لرغم    عالل تةيد اخيى  تا   اطاليال األراضال الزراعاة  ال الخى  ت اتةيم عاة

الالرا ة لالتر الياي   ال الخى  ت اتةيم عاة  إت حن نياجة المال  ىت حال حظهرت حن لكل 

  تم حال ن نيعاة الياي     حاث عالد الالطع ححاث  اطالة ح ب ته  اتةيم عاة المخيلاة؛ 

ح ب ت لم  حة تالخى  ت الع يلاة  يةال عىحة تا  ات  ال كي د  الخى  ت الع يلاة  تاام  ت

ن  بب اتتيم ل األكبر  ال  يحع حايا ت   ع عااة    ال ك ن  الال تاّ ؤ ةراإالمال  ىت اليال تم 

تةيد    ح ت يبار   هالد   مو در  اتحيى  له   ال  :الالطعة لرةع إلى األ ب ي الي لاة
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 عاال  ع  الما طق المهالد  كال الجماع على رغبي   ال ال وي  على    حة ح الال   الماطالة

حاث اتتيع د    يحعه  تلا     حة األرضتي   س لالامة األرض   لمو در   تالم الد األ

ع  الما طق الالريبة    اتحيى  تاتحيراي    الما طق ال ك ناة ت يام ر األراضال  ال 

 لبا ء علاه .لت ح ش ريع ةاللال  

    يةال عىحة تا  نيع الياي  تنا  ت ت  نحج ظهرت الاي يحا    ال الماطالة الغرناة  الال

تذلك   نم  ي ن  الم  ح ت تال الم بب للخى  ت تا  ح راد الع يلةإت   الخى  ت الع يلاة

ن لي لال ال وي  على حكبر ت    ع ر األراضال الزراعاة  ال الالرى الغرناةح  بب غىء 

  لرغم   ت الميحعحطع الم الد تلا  عالد الالي ن الع  ل حالر       حة األرض الزراعاة 

تلك  الم الد الريا ال تي الم  حة المرتبطة     تم تلي تا بة صغار ع  ل       حن

 . ع ر  أل

  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نياجة اخيب ر الارضاة اتتلى تاليال تاص على

ألثر تفتت األراضي الزراعية على الخالفات االجتماعية تبعا   (0.05مستوى )عند 

 لمنطقة الدراسة

 Independentتا ء على اتة  ة على ال ؤا  ال   الة تتنياجة ااتخيب ر الي يال ) 

Sample T-Test  ييى ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال (  الال تبا  حن  

(0.05) م   ألثر تاي  األراضال الزراعاة على الخى  ت اتةيم عاة تبعً  لماطالة الالرا ة 

ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال وعاال حبي  الارضة الوارية تاليال تاص على حن  
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ألثر تاي  األراضال الزراعاة على الخى  ت اتةيم عاة تبعً  لماطالة  (0.05  ييى )

 .الالرا ة

  :هي النتائج االقتصادية الناجمة عن تفتت الملكيات  ماتلىة  ة ع  ال ؤا  الي لال

 في قرى شمال غرب وشمال شرق محافظة رام هللا والبيرة؟الزراعية 

   خى  اليكرارات  Descriptive statistics)إحو ء تصاال ) اةراءتم 

(Frequencies)  له  تذلك لالا س الاي يج اتحيو دوة لعملاة تاي   الا ب المئييةتا يخراج

 األراضال الزراعاة  تحال تيصل  الالرا ة إلى الاي يج الي لاة:

 تالجالت  الي لال لبا  ذلك. إني ةاة األرض الزراعاة تةيد تراةع  ال   -1

 ( أثر تفتت األراضي الزراعية على اإلنتاجية الزراعية25)رقم جدول 

 شم   رال هللا  شم   غري رال هللا شم   شر  رال هللا اإلني ةاة

 % ت % ت % ت

 %20.9 73 %17 31 %25 42 تزالالت

 %18 63 %22 40 %13.7 23  الا  ث تية

 %61.1 214 %61 111 %61.3 103 تا حو 

 %100 350 %100 182 %100 168 المجميع 

 الموالر: اعالاد الب حاة
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 أثر تفتت األراضي الزراعية على اإلنتاجية الزراعية (6) رقم الشكل

إني ةاة األرض الزراعاة   ال ك ن تا ك تغار  ذاإحي   وظهر    خى  الجالت  ال  تق 

ن أة تيا  حن ن بة    ححاث   كالت على تةيد تراةع  ال اإلني ةاةحن اتة   ت إ     لا ً 

على  تاكالح ام  تلغ  ن بة      %20.9إني ةاة األرض الزراعاة حال تزالالت تلغ حيالال 

كالتا على تةيد حتلغ  ن بة      يم  %18تلغ حيالال حال   ال ء اإلني ةاة ث تية ن با ً 

ة   ت  يش تهة  ال  اطاليال حاث ي ن  اإل  %61.1الزراعاة حيالال تراةع  ال اإلني ةاة 

 ح ب ي تراةع اإلني ةاة إلى عالل اتتيم ل   ألراضال الزراعاة نظراً   ت حال تعيد الالرا ة

 . مال  الزراعاةض  ة إلى ارتا ع تك لاف األدتات تاأل   اة    إلحلعالل اعيب رت   هاة 

وظهر    خى  الجالت  ال  تق ان تا ك تراةع تاض   ال  اطاليال الالرا ة حاث ي ن   -

تا ك عىحة تا  الم  حة تتراةع   ذا ي نإتإلوج د  يال رنة. الا بة  يش تهة  ال الماطاليا  

  تتيصل  الالرا ة إلى حن  Chi-Square) رنع ي ياخيب ر تم اةراء  الال اإلني ةاة الزراعاة 

العىحة تا  الالطع حن يم   (0.222)اة ي ن  الالالة اإلحو ياة ت  تي  ال الماطالة الشرح

0% 

21% 

18% 
61% 

  اثر تفتت االراضي الزراعية على االنتاجية

 تناقصت بقيتثابتة تزايدت
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 م  لال  على تةيد ( 0.05)تتال  ال يى ال  ليا  حكبر     (0.291)تاإلني ةاة ت  تي 

تترة    ح ب ي حخرى  ال الماطالة غار األ ب ي المرتبطة   لم  حة تعالد حطع األرض

دى إلى تراةع ح م     ال عالل العا وة   ألرض الزراعاة اً يبار  اً ن الهجر  حال لعب  دتر حالب حاة 

تتال  (0.645)إني ةايه   تاام  ي ن  الالالة اإلحو ياة للعىحة تا  نيع الياي  تاإلني ةاة 

تاام  ي ن   تاإلني ةاة  تتذا لال  على عالل تةيد عىحة تا  نيع الياي  (0.05)على    ح 

تتال ححل  (0.009)إلني ةاة  ال الماطالة الغرناة الالالة اإلحو ياة للعىحة تا  الم  حة تا

ن تا ك ححاث وظهر   تراةع اإلني ةاة  رتبط  ال الم  حةحن تتذا لال  على  (0.05)   

  لاب الزراعاة ال اللاة  رتح ت  ال العىحة تا  الماطالة الشرحاة تالغرناة ترةع ت يخالال األ

تت  ال حاث تلغ ا يخالال اآل  ة الغرناة مال   ال الماطالة الشرحاة تا بة حكبر    الماطالتاأل

ا  ع  ح   %36.8تاام  تلغ   ال الماطالة الغرناة   %66.4الماطالة الشرحاة حيالال 

الا بة  ال تلك تلغ    تحال %76ي ن تا بة  الال  مال   ال الماطالة الشرحاة األا يخالال 

لمال رنة  ع %  م  حلل    تأثار الم  حة  ال الماطالة الشرحاة   52.7الماطالة الغرناة 

 .الماطالة الغرناة

  ثر نيع الياي  على تاع األراضال تم ا يخراج الجالات  اليرا الاة حتلبا ن(Cross-tab)  

حاث تلغ  ن بة العىحة تا  تاع األراضال لم  وملكين حطعة تاحال     األرض  ال 

   الالطع  اً تاام  تلغ  تذه الا بة تا  وملكين عالد  %18.1الماطالة الشرحاة حيالال 

تظهر تذه العىحة  ت   ال حا  %17.4 ام  تراةع  تذه الا بة إلى   %64.5حيالال 

تتذا وعاال   0.239حاث تلغ  الالالة اإلحو ياة حيالال ي ي  تاض ة    خى   رنع 
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يم  تيصل  الالرا ة إلى حن ن  ت تيةال عىحة تا  تاع األراضال الزراعاة تعالد الالطع  ح

تتذا وعاال عالل تةيد عىحة تا    0.332تناع األراضال الزراعاة  العىحة تا  الم  حة

 الم  حة تناع األراضال الزراعاة.

 ثر نيع الياي  على  ع تاع األراضال تم ا يخراج الجالات  اليرا الاة إلوج د ح(Cross 

tab حاث تلغ  ن بة العىحة تا  تاع األراضال لم  وملكين حطعة تاحال     األرض )

وملكين عالد       تاام  تلغ  تذه الا بة تا    %22.9ناة حيالال  ال الماطالة الغر 

تظهر تذه  م  تاتا  %4.8 ام  تراةع  تذه الا بة إلى   %72.3الالطع حيالال 

حاث تلغ  الالالة اإلحو ياة ي ي   رنع نياجة اخيب ر العىحة تاض ة    خى  

ن  ت تيةال عىحة تا  تاع األراضال الزراعاة تعالد الالطع  حتتذا وعاال   0.408حيالال 

تتذا وعاال عالل تةيد  0.554تلغ  العىحة تا  الم  حة تناع األراضال الزراعاة كم  

 عىحة تا  الم  حة تناع األراضال الزراعاة.

  إن عالل تةيد عىحة تا  نيع تاي  األراضال الزراعاة تناع األراضال ن تج ع  حن

لباع األ راد األرض   ببه   عاال  ع     حة األرض الزراعاة تعالد األ ب ي اليال 

الالطع  تإنم  ترةع إلى  بررات حخرى نظرًا ليغار طباعة اليظ يف البعاال  ع  الزراعة  

ت الالان األرض حاميه  المعايية ال   الة  تن  ب  اليلة ححال األ راد حن "األرض  ال 

الرا ة إلى عالل تةيد ارتب ط تا  األ راد العرض ت وجب الياريط ته ". يم  تيصل  ال

تاألرض  م  حدى إلى تاع األرض اليال ت ليةال تا  الارد تنااه  العىحة تاليال ي ن   ال 
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الايرات ال   الة تإنم  تم تاع األرض أل ب ي حخرى تعيد إلى تغار ح ليي ال ا    ال 

 تزتيج األتا ء حت تالري هم.

  اضال الزراعاة ت   حة األرض الزراعاة تعالد الالطع يرةع عالل تةيد عىحة تا  تاع األر ت

تتعلام اتتا ء  ال  اطاليال   ال  ةةلرةع إلى الغ لب  ال  بررات تاع األراضال  إلى حن

  لي لال ت تيةال  رتح ت تا  الماطاليا   ال تأثار الياي   ال تاع األراضال   الالرا ة

 الزراعاة.

  نا  تأةار األراضال  الال تلغ  الالالة ا   ع  العىحة تا  الم  حة األراضال الزراعاة ت

تتذا  0.05تتال حكبر     0.106اإلحو ياة لمرنع ي ي  ال حرى شم   شر  رال هللا 

ن  ت تيةال عىحة تا     حة األرض الزراعاة تتأةار األراضال األراضال حوعاال 

زراعاة تاام  تلغ  الالالة اإلحو ياة للعىحة تا  نيع الياي  تتأةار األراضال ال  الزراعاة

على تةيد عىحة تا  عالد الالطع الزراعاة تنا  ذلك تيال   0.05تتذه ححل     0.000

ن  يلم  كاد عالد الالطع المااولة يلم  ي ن  الارصة ححاث   تأةار األراضال الزراعاة

ح  ة  ش ريع إلحت ى يغا ء ع  حطعة    األرض الزراعاة لو ل  تأةارت   لحكبر 

 ا يام رية  ال  ا طق حخرى.

 الال تلغ  الالالة      ع  العىحة تا     حة األراضال الزراعاة تنا  تأةار األراضالح 

تحال  0.05صغر    حتتال  0.006اإلحو ياة لمرنع ي ي  ال حرى شم   غري رال هللا 

ك ن  نياجة الجالات  اليرا الاة حاث ي ن  ن بة ت ةار األراضال الزراعاة لم  وملكين 

كار    حطعة    األرض ح ين ام  تلغ  لم  وملكتا  %50حطعة حرض تاحال  ت  تي 
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  تهال  حطف ثم ر الزييين ي ن ن غ لباة    تم تأةاره  ال تذه الماطالة ححاث  30%

كار  ال حتا ك رغبة   ن  يلم  ي ن  الماطالة   التد  يلم  ي نتتي  ؤشر لال  على ح

األراضال ن  تيةال عىحة تا     حة األرض الزراعاة تتأةار حا ئج رت   تتذا وعاال 

تاام  تلغ  الالالة اإلحو ياة للعىحة تا  نيع الياي  تتأةار   األراضال الزراعاة

تيال  على تةيد عىحة تا  عالد الالطع  0.05تتذه ححل     0.004األراضال الزراعاة 

عالد الالطع  تن  يلم  كاد م  لال  على ح  الزراعاة تنا  تأةار األراضال الزراعاة

ى يغا ء ع  حطعة    األرض الزراعاة لو ل  لة حكبر المااولة يلم  ي ن  الارص

 ح  ة  ش ريع ا يام رية  ال  ا طق حخرى.إلحت تأةارت   

 ن بي  ن حش رت الاي يج إلى ح  الال  يغار  ال ا يخالا  ت األراضال الزراعاةح   نياجة ال   

لغ و ت %    األراضال الزراعاة  ال شم   شر  رال هللا  الا  على ح له  تتال 41

حاث تلغ  ن بة األراضال المزرتعة   ألشج ر   %72.7 ام  تلغ  ن بيه    راعةالز 

  %  ال حرى شم   شر  رال هللا54.5% ت 78.2المامر   ال حرى شم   غري رال هللا 

كراعة  حن كراعة الزييين تالتتذا لال  على      التحال ي ن الزييين تي الم وي  األ

ض  ة إلى اعيم د    حة األراضال على شجر    إل   ءةالاد إلى اآلحالومة  يرتثة    األ

.  ام  تلغ  الزييين  حاث حن الم  حة اليال ت اط  شجر  الزييين تال اليال ت الد   لكه 

%  ال حرى شم   14.5 ن ين بة األراضال الزراعاة اليال ت يل  إلى حراضال تا ء 

تيرةع ذلك إلى كي د  دخل   %7 ن يتاام  تلغ  ن بة تذه األراضال   شر  رال هللا

ا تج ع  الهجر  الخ رةاة   تالاأل راد  ال الماطالة الشرحاة   لمال رنة  ع الماطالة الغرناة
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إلى ت ييل تذه الم  ح ت إلى حراضال عمراناة. تاام  حدى  م     ال الماطالة الغرناة

ل    تحال تصاضال تير  ال الماطالة الغرناةحر %    األراضال الزراعاة إلى 6.5ت يل  

إلى ت تا  الا بيا  تيرةع الار   ال   %  ال حرى شم   شر  رال هللا21.6إلى ن بيه  

كي د  دخل إلى ض  ة   إل  لالي الع  لة إلى خ رج حرض اليط عالاد يبار     األح تجر  

الجالات  ا يخالال تإلوج د العىحة تم  .اهم    إوج د ا يام رات ةاللال األ راد  م   كّ 

ن تا ك عىحة تا  الالطعة الياحال  تنال ء األرض كراعاة حرت الاي يج ظهحتحال   اليرا الاة

%  ال العىحة تا  4 ام  تصل  إلى   %12.7تلغ     حاث ال الماطالة الشرحاة

% إلى حتم   األرض تت يله  إلى حراضال 11.1الالطعة تت ي  األرض إلى تا ء ت

كراعاة حال تلغ  ض اأر يتير  يم  حن العىحة تا  تةيد عالد    الالطع تنال يه  

% 17.9 ام  ت ي    %15.8   ن بي  ام  ت يله  لبا ء حال تصل  إلى ات  33.7%

ن إن   ع كي د  عالد حطع األراضال الزراعاة  حتتذا لال  على   إلى حراضال تير اه  

تةيد ح    ام  ليعلق ليةيد عالد يبار    األراضال الزراعاة   ات يخالا  ت تيعالد نظراً 

تلك األراضال  % على ا يخالال49.2   ن بيه  ح  ظ     الال ليرثةحطع  شيرية تا  ا

  دتن ا يام رت   الطع الزراعاة  م  حلتذلك   بب اشيراك األ راد     لزراعةل

تير حراضال % ت يل  إلى 24.6ت  % للبا ء14.8تاام  ت ي    ا  ت حخرى الت يخ

ن حطع األراضال حتترةع تذه الاي يج إلى   ألتم   األراضال الزراعاة المشيرية نظراً 

العىحة تا  عالد  تإلوج د .المشيرية  عرضة لألتم   تتريه  تير  م  و ال    ا يام رت 

نيع تاي  األراضال الزراعاة تات يخالال  الال ي ن  نياجة  الالتلة اإلحو ياة لمرنع ي ي 
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األرض الزراعاة  تتذا وعاال تةيد عىحة تا  نيعاة تاي  0.05تتال ححل     0.001

اخيب ر إةراء لالا س حي  العىحة ح    الب حاة  ت   تتغار ا يخالا  ت األراضال الزراعاة

تتال عىحة حيية تذلك نياجة  0.446حاث ي ن   الالار العىحة و  تي    ع  ل يريمر

   ع  العىحة حإلى تغار ا يخالا  ته .   تيعيد ذلك تعالد عالد حطع األراضال الزراعاة

 الال ي ن  نياجة  الالالة اإلحو ياة لمرنع  تتغار ات يخالال  ة األرض الزراعاةتا     ح

 م  لال  على عالل تةيد عىحة تا     حة  0.05تتال حكبر     0.222ك ي ت  تي 

 الارد تنا  تغار ات يخالال.  األرض اليال وميلكه

 تاام     %62.7 الال ي ن  ن بة األراضال اليال  الا  كراعاة       ال الماطالة الغرناةح

% حراضال 6.5حصب    ام    عمراناة  ا طق%    األراضال الزراعاة إلى 7ت يل  

 ً     حرضهم حراضال تا ء تالجزء اتخر  الال  زرتع ء%  الال ةز 21.6ن حيم    تير

تير تةزء  ء%    األراضال الزراعاة ي ن ةزء  اه   زرتع تةز 2.2تةال حن تاام  

عالاد ح لزي د   األراضال نظراً ا يخالا  ت لى تغار  م  لال  ع  ت ي  إلى حراضال عمراناة

 .ال ك ن تكي د  ح ة تهم
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات والخاتمة

 االستنتاجات -4.1

إلى ني يج البا ن ت تت لاله   تمكا  الب حاة    اليصي     خى  درا ة الظ تر  تالرةيع 

 إلى ات ياي ة ت الي لاة:

  ت تيةال  رتح ت ذات دتلة إحو ياة تا   اطاليال الالرا ة    حاث طباعة الملكاة

%   ام  2.2الزراعاة  حاث تاخاض ن بة األراضال الم يأةر  تهال  الزراعة إلى 

%  دتلة على حنه   يرتثة حت 97.5خ صة إلى ترتاع ن بة األراضال الممليية  لكاة 

تعيبر حراضال ا يام ر   ام  تؤيال تذه الا ب على تراةع الزراعة يمهاة ح   اة  

 تن لي لال  إن األةر   ال الغ لب تعيد إلى ا يئج ر األرض لغ وة حطف الزييين.
  رال تةيد  رتح ت ذات دتلة إحو ياة تا  حرى شم   شر  رال هللا تحرى شم   غري

 هللا    حاث  اال الملكاة لألراضال الزراعاة.

  تةيد  رتح ت تا  الماطالة الشرحاة تالغرناة    حاث    حة األرض الزراعاة اليال

وميلكه  األ راد  حاث ي ن  الارتح ت لو ل  الماطالة الشرحاة  ميي ط ح  تال 

ل الم ببة على ح  ي الماطالة الغرناة  تيرةع ذلك إلى كي د  تأثار العيا  2.32950

لعملاة تاي  األراضال الزراعاة  ال الماطالة الشرحاة   لمال رنة  ع الماطالة الغرناة  حال 

وكين   بب اتج ه تجر  الماطالة الغرناة ن ي اتردن تالماطالة الشرحاة   تج ه 
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ات ريكايا   م  لزيال     رص تال ام اتراضال الزراعاة  ال الماطالة الغرناة  تيذلك 

 تاحعة  ال  اطالة ظل المطر  م  وعاق تاييه .الماطالة الشرحاة 

   العااة المب يثة 64.3إن    وميلكين عالدًا    حطع األراضال تلغ    ن بي    %

%  ال حرى شم   غري رال هللا   ال حا  تول ن بيه  إلى 56 ال حرى شم    ت

 %  ال حرى شم   غري رال هللا.72
   اطالة الالرا ة:األ ب ي اتةيم عاة لياي  األراضال الزراعاة  ال 

  الزي د  ال ك ناة: حاث حظهرت نياجة اتخيب رات تةيد عىحة تا  عالد األتا ء

ت   لي لال  إن  يلم  كاد   للشخص ت   حة األرض الزراعاة اليال وميلكه  األ راد

عالد األتا ء يلم  حل  الم  حة اليال وملكه  يل ات     اتا ي ؛ ت وعيد ذلك الى 

  الارد تا  عالد    اتا ي   م  والل    حوة يل  رد تال ام اترض اليال وملكه

    ات راد.

  تا ك عىحة تا  تال ام األراضال الزراعاة تنا  صغر    حة األراضال الزراعاة

اليال وميلكه  الارد   لمال رنة  ع تالاله  ال  اطالة الالرا ة  تاام  ت تيةال  رتح ت 

تال ام الماراث على  ذات دتلة إحو ياة تا   اطاليال الالرا ة    حاث تأثار

تاي  األراضال الزراعاة  ت تذا حال لال  على حن تال ام الماراث ليم  ال الماطاليا  

 تذلك   بب تش    الع دات ت اليال لاال  ال  اطيال الالرا ة.

  تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة  ال العيا ل ال ا  اة المؤثر   ال تاي  األراضال

 .(0.05)الزراعاة  ال  اطاليال الالرا ة عاال   ييى دتلة 
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  تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة  ال العيا ل اتحيو دوة المؤثر   ال تاي  األراضال

   .(0.05)الزراعاة  ال  اطاليال الالرا ة عاال   ييى دتلة 

   الخى  ت الع يلاة تعالد حطع األراضال الزراعاة اليال وميلكه  الارد    تةيد عىحة تا

تلغ  ن الالتلة اإلحو ياة حتحال ظهر (  Chi-Square)  رنع ي يخى  إوج د حامة 

تتذا لال  على تةيد عىحة تا  عالد الالطع   0.05صغر    تتال ح 0.031

اخيى  حامة الالطعة  م  لال ع الجماع لل وي    تذلك حال وكين الى تالخى  ت الع يلاة

 على ةزء    اترض ذات الالامة اتكبر  م  لزيال    الخى  ت تا  ات راد.

   ت تيةال  رت  ذات دتلة إحو ياة عاال كم  تبا  حن( ييى  0.05)   ألثر تاي

 األراضال الزراعاة على الخى  ت اتةيم عاة تبعً  لماطالة الالرا ة.

  ة   ت  يش تهة حاث ي ن  اإل  %61.1تلغ ن ي تةيد تراةع  ال اإلني ةاة الزراعاة ت

إلى عالل اتتيم ل   ألراضال وعيد ان ح ب ي تراةع اإلني ةاة   ت  ال  اطاليال الالرا ة

ض  ة إلى ارتا ع تك لاف األدتات    اة    إلح هاة  الزراعة لعالل اعيب ر الزراعاة نظراً 

 . مال  الزراعاةتاأل

  الال  تغار ا يخالا  ت األراضال نيع تاي  األراضال الزراعاة ت  تا ك عىحة تا تحن 

تتذا وعاال   0.05تتال ححل     0.001ك ن  نياجة الالتلة اإلحو ياة لمرنع ي ي 

  تةيد عىحة تا  نيعاة تاي  األرض الزراعاة تتغار ا يخالا  ت األراضال الزراعاة

 تا  عىحة حيية تال  على تةيد تتال 0.446 ت  تي  ع  ل يريمر تاام  تلغ  نياجة 

 تتغار ات يخالا  ت. عالد حطع األراضال الزراعاة 
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 التوصيات -4.2

    خى  الاي يج اليال تيصل  الاه  الالرا ة تيصال الب حاة  م  للال:

العمل على نشر اليعال  ضرتر  ال ا ظ على األراضال الزراعاة تاتتيم ل    لزراعة  -

   الً   ال شجر الزييين  لم  ل  دتر  ال كي د  الالخل خويصً  األراضال المزرتعة 

لأل راد تاعيب رت  يمهاة ث ناة  جالوة   م  و ي  دت  ت ّي     ح ت ةاللال   ال األراضال 

 البعاال  ع   خطط ت البا ء إلى تير.

ت ييل عاليد األراضال      لاة إلى حراضال ط تيا  للياللال    المشكىت الا تجة ع   -

الزراعاة  طر  خ رةة ع  الال نين   ال اليراضال تالذي لزيال    تال ام األراضال 

 الخى  ت   بب اليال ام غار الع د  لألراضال الزراعاة تإ ك ناة حر  ن اإلن ث.
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 :الخاتمة -4.3

ح تل  الالرا ة اليرياز على ظ تر  تاي  األراضال الزراعاة     حاث حنياعه  تح ب ته  

تال ك ناة  تاآلث ر ال لباة لظ تر  تاي  األراضال الزراعاة  اتةيم عاة اتحيو دوة 

تخويصً  حن األراضال الزراعاة تع نال  ال اليح  ال  لال    ظ تر  إتم      حاث 

ا يغىله    ال ظل ظرت  اتحيى   ت   تتتهم لل اطر  على    ح ت تا عة    

ال الزراعاة    لي لال احيض  األراضال الزراعاة  تات ياىء على حكبر حالر  مك     األراض

ال  ةة إلى ت لاط الضيء على ظ تر  تاي  األراضال الزراعاة تاليال    شأنه   الالان 

 األرض لالاميه  اتحيو دوة تإتم له .

اعيمالت الب حاة على الماهج الي ريخال  ال تيضا  الي ل ل الي ريخال لليغارات الط رية على 

ال ليصف حتض ع األراضال الزراعاة  ال  اطالة  لكاة األراضال الزراعاة  تالماهج اليصا

الالرا ة  ت اهج الي لال الكمال لي لال تا ن ت المال  ىت تات يب نة  تالماهج المال رن للمال رنة 

تا  ظ تر  تاي  األراضال الزراعاة  ال  اطاليال الالرا ة  يم  ا يخال   الب حاة ترن  ج الركل 

البا ن ت تإدخ له  تت لاله  لليصي  إلى  تهال  تر از Spssاإلحو ياة للعليل اتةيم عاة 

 الاي يج اليال ت الق حتالا  الالرا ة.

 تحال تيصل  الالرا ة إلى العاللال    الاي يج اتمه :

  تةيد  رتح ت ذات دتلة إحو ياة تا  حرى شم   شر  رال هللا تحرى شم   غري رال

 ال حرى %    ال ك ن 50هللا    حاث  اال الملكاة لألراضال الزراعاة  حاث حن 

%  ال حرى شم   شر  73.8شم    وملكين حراضال كراعاة   اال  لكاة ط تي؛  اهم 
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%   ال حرى شم   غري رال هللا   ام  تلغ  ن بة حراضال الم لاة  ال 28رال هللا  تاام  

%  ال حرى 69.2%  ال الماطالة الشرحاة ت22.6%؛  اه  46.9حرى شم   رال هللا 

 شم   غري رال هللا.

  ذات دتلة إحو ياة تا   اطاليال الالرا ة    حاث    حة ال ا ك   تيةال  رتح ت

 الزراعاة.

 تايشر ظ تر   تاي  األراضال الزراعاة  ال حرى شم   شر  تشم   غري رال هللا ت 

الا تجة ع  ا يىك الارد عالد    الالطع الزراعاة الميب عال   حاث تلغ  ن بيهم  حيالال 

ايع الا نال المايشر لياي  األراضال الزراعاة   ال %  ال حرى شم   رال هللا.  ح   ال64.3

الماطالة   الال ة ء نياجة ا يىك حكار     رد لالطعة حرض تاحال   حاث تلغ  ن بيهم 

%  يم  حش رت الاي يج إلى حن تا ك  رتح ت دالة إحو ياً  14.9 ال شم    رال هللا  

  ال نيع الياي   تبعً  تخيى   اطالة الالرا ة.
  تا ك العاللال    األ ب ي اتةيم عاة المؤدوة لياي  األراضال الزراعاة  ال  اطالة

 :   اتمه الالرا ة ت 

  الزي د  ال ك ناة؛ حظهر نياجة اتخيب رات تا ك  رتح ت تا     حة األرض الزراعاة

ليم   اي ان  يلم  كاد عالد اتتا ء اليال وملكه  الارد تالم  حة اليال وملكه  تالاله  

 تال ام حطعة اترض الياحال  تا  عالد اكبر    ات راد. 
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  تا ك عىحة تا  تال ام األراضال الزراعاة ) الماراث ( تنا  صغر    حة  األراضال

الزراعاة  ال  اطالة الالرا ة  تاام  ت تيةال  رتح ت ذات دتلة إحو ياة تا   اطاليال 

 اضال الزراعاة.الالرا ة    حاث تأثار تال ام الماراث على تاي  األر 

  تيةال  رتح ت ذات دتلة إحو ياة تا   اطاليال الالرا ة  ال تأثار  و در  األراضال

الزراعاة  حاث ان اثر  و در  اتراضال الزراعاة وظهر  شكل اتض   ال الماطالة 

الشرحاة حاث تلغ  ن بة    تم  و در  ةزء    ارضهم    العااة المب يثة  ال 

%  ال الطباة  ال حا  ان ن بة 41.7ا بة الى % تاام  تصل  تذه ال50المغار 

   تم  و در  اراضال كراعاة  اهم  ال حرى تاال كيال الشرحاة تعبيي  حيالال 

%   العااة المب يثة  حاث  ان ةزء العااة المب يثة تةئا  اعيبر ارض  9.5

 الم يلة.  1948الزراعاة المو در   اهم  ال اراضال 

  شم   شر  رال هللا تحرى شم   غري رال هللا   تراةع اإلني ةاة  شكل تاض   ال حرى

  تتذا %61% ت61.3 يش تهة  ال الماطاليا    يالال حاث ي ن  ن بة اليكرارات 

اليراةع  ال عالل تةيد  رتح ت تا  الماطالة الشرحاة تالماطالة الغرناة  ال لال  على 

 ا ة.تا ب  يال رنة  ال  اطاليال الالر  ال الماطاليا  نظرًا ليةيد تراةع   اتني ةاة

  الال ي ن   تغار ا يخالا  ت األراضال نيع تاي  األراضال الزراعاة ت  تا ك عىحة تا 

تتذا وعاال تةيد   0.05تتال ححل     0.001نياجة الالتلة اإلحو ياة لمرنع ي ي 

 .عىحة تا  نيعاة تاي  األرض الزراعاة تتغار ا يخالا  ت األراضال الزراعاة
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تيصل  إلاه  الالرا ة  اتص  الب حاة عال  تيصا ت تنعال ال وي  على تذه االاي يج اليال 

  اه :

نشر اليعال  ضرتر  ال ا ظ على األراضال الزراعاة تاتتيم ل   لزراعة خويصً   -

األراضال المزرتعة    الً   ال الزييين لم  له  دتر  ال كي د  الالخل لأل راد تاعيب رت  

األراضال البعاال  ع  كمهاة ث ناة  جالوة  م  و ي  دتن ت ي     ح ت ةاللال   ال 

  خطط ت البا ء إلى تير.

ه  ت  م   بق ليض  ان اترض    المياضاع اله  ة  ال  جىت ال ا    اجب اتتيم ل ت

كم  ان لكل تالاوة نه وة اتماى ان وكين  ردي  ال  ك  ة المج تت اتحيو دوة  تحيى نرتال

 اتالا ه .ردا  عمال  تان تكين الالرا ة حال حالال  اكبر حالر     للعا صر 
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 قائمة المصادر والمراجع: -4.4

(:  ي هيعة المهالن تالالهرى الال هطاااة. دار ات ه  ة للاشهر  2008) ا اة اتهراتام  ابو حجر،

 اتردن. -تالييكيع  عم ن

(:  ا  ههههة اتحههههيى  تجهههه ه اتراضههههال الزراعاههههة الال ههههطاااة  2014اتههههي  وههههطاى  نعامههههة  )

تاهههه ء ةههههالار الاوههههل شههههق الطههههر  تناهههه ء الم ههههيعمرات. شههههؤتن  وهههه در  اتراضههههال الزراعاههههة 

 .207 ل طاااة  عالد 

(: احيوهه دو ت اليحههف ات ههى ال 2006)    مههال  عبههال العزيههز الههالتري تن يههل  ي ههى اشااتية،

 –درا هههة ت لالاهههة  دايهههر  ال ا  ههه ت اتحيوههه دوة  – هههال حراضهههال ال هههلطة اليطااهههة الال هههطاااة 

  كالار.

(:  بههررات ال م وههة الجا ياههة لملكاههة األراضههال 2014)  تجههاج  ثهه  ر ر ضهه ن   ح ههين امااين

درا هة  ال رنهة   جلهة يلاهة اليرناهة ات   هاة للعلهيل اتةيم عاهة تاتن ه ناة  ة  عهة  –الزراعاة 

 2015-. اي 18  تل  العالد 

-w.divahttp://ww

portal.org/smash/get/diva2:131275/FULLTEXT01.pdf 

(:اتتضههه ع الال نيناهههة لملكاهههة األراضهههال  هههال الضهههاة 1982)   عهههىء تحاههه ن ريههه ن البكاااري  

 الغرناة. ةمعاة الالرا  ت العرناة الالالس : ل طا .

اههير (: تايهه  الملكاهة الزراعاههة تحه نين اتصههى  الزراعهال.  ؤ  ههة ال2013)    ةههيادالباوالني

 للاال  ة تاتعىل: ال ييال.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:131275/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:131275/FULLTEXT01.pdf
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http://www.alnoor.se/article.asp?id=186662   2015-اي 

التقرياار الساانوي للتنميااة الزراعيااة فااي الااوطن  (:2007)  الماظمهة العرناههة للياماهة الزراعاههة

 .  http://www.aoad.org/devreport2007.pdf.   العربي

 2015-ك نين الا نال

(:  ىدنهه   ل ههطا . المجلههال الاهه     دار الهههالى   ل ههطا : ياههر 2003)  وههطاى  الاادباغ،

 حرع.

الرا هع  دار الاال  هة (:  ي هيعة اليشهريع الال هطااال. الجهزء 2007)  تغريهال عبهال هللا الدغمي،

 للاشر تالييكيع  عم ن : اتردن.

 (: تأثار الجالار على اتتض ع اتن  ناة حال يق ا   اة. 2012 ) االمم المتحدة

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july

_2012_arabic.pdf2015 اي  

(: اتحهههيا  الما خاهههة الال هههطاااة اليالريهههر 2008) الجهااااز المركااازي لاحصااااء الفلساااطيني

 ال ايي   ريز اإلحو ء الال طااال   ل طا .

(: إحوههه ءات ا هههيعم تت األراضهههال  هههال 2009)  الجهااااز المركااازي لاحصااااء الفلساااطيني

    ريز اإلحو ء الال طااال   ل طا .2008األراضال الال طاااة 

ليعههالاد الزراعههال العهه ل   ريههز اإلحوهه ء (: ا2010)  الجهاااز المركاازي لاحصاااء الفلسااطيني

 الال طااال   ل طا .

http://www.alnoor.se/article.asp?id=186662
http://www.alnoor.se/article.asp?id=186662
http://www.aoad.org/devreport2007.pdf
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 ل طا  حض و  تإحو ءات   (: اطا  2010) الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني

ال ايي.اليالرير 

pdfoads/book1652.http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downl 

 2016ك نين ث نال 

(: ييهه ي     ظههة رال هللا تالباههر  اإلحوهه يال 2011) الجهاااز المركاازي للحصاااء الفلسااطيني 

    ريز اإلحو ء الال طااال   ل طا .3ال ايي 

(: الايههه يج الاه ياهههة لليعهههالاد  هههال األراضهههال 2012)  الجهااااز المركااازي لاحصااااء الفلساااطيني

 تالم  ك (  ريز اإلحو ء الال طااال   ل طا . الال طاااة ) لخص ال ك ن

(: اليعالاد الع ل لل هك ن تالم ه ك  تالماشه ت 2015)  الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني

  ريز اإلحو ء الال طااال   ل طا .. 2007

(: الم هههههههألة الزراعاهههههههة  هههههههال المغهههههههري ت شهههههههرتع البهههههههاللل 1998  مهههههههال المههههههههالي ) الحساااااااني،

 ات ى ال.المغري.

https://sites.google.com/site/akilhacenter/livres-et-

etudes/questionagraire 

(:  لكاة األراضال  ال الالتلة العرناة ات ى اة. حيلاة يلاة 1960  علال ح اال )الخربوطلي

 .79ص-67   ور  ص2الاب ت  عالد

(: احاههههههههه ء اترض المهههههههههيات  هههههههههال الشهههههههههريعة 2015ال هههههههههب ال    مهههههههههال عبهههههههههال رنههههههههه    مهههههههههال )

  http://law.tanta.edu.eg/filesfات ى اة.ة  عة اتكتر  طاط :  ور.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1652.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1652.pdf
http://law.tanta.edu.eg/files/%D8%AF.%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D9%89%20%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA_filled.pdf
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(: الاب تهههههههههههههههههههههههه ت الطباعاههههههههههههههههههههههههة  ههههههههههههههههههههههههال  ل ههههههههههههههههههههههههطا . 2007   هههههههههههههههههههههههه كن )الشاااااااااااااااااااااااااعر

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/11/25/112153.html     

 2015-ك نين الا نال

(: ي ههههيعة المههههالن الال ههههطاااة.اتت لال للطب عههههة تالاشر. ههههيري : 1990)  و اههههى الفرحااااان،

 د شق.

(:البااة الريا اة تا يخالا  ت األراضال  ال ال ا كات الزراعاة الاب تاة. 2007)   مال  القنة،

دايهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر  اإلحوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ء العههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ل: اتردن.   

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/agriculture/census/papers/

paper_2.pdf              2015-ي نين الا نال 

ت عيحهه ت ر ههع ياهه ء  ا ههيخالال (: درا ههة  شهه كل 2007) المنظمااة العربيااة للتنميااة الزراعيااة

 األراضال  ال الالت  العرناة  ة  عة الالت  العرناة.

(: ن ههي تضههع  ا  هه ت ةاللههال  للاهههيض   لالطهه ع الزراعاههة  ههال 2009)   انههير   مههيدالنقيااب

  ور.  ريز الب يث تالالرا  ت اتحيو دوة تالم لاة   ور: الال تر .

http://195.43.12.200/mysite6/%CA%DD%DA%ED%E1%20%CF%E

6%D1%20%C7%E1%C8  2016ي نين ث نال 

(: اليوهر   أراضهال الالتلهة تادارتهه  تها  الاله نين 2003)الهيئة المستقلة لحقوق االنساان 

 2015-ك نين الا نالhttp://www.ichr.ps/pdfs/sp19.pdfتالمم ر ة. 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/11/25/112153.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/11/25/112153.html
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/agriculture/census/papers/paper_2.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/agriculture/census/papers/paper_2.pdf
http://195.43.12.200/mysite6/%CA%DD%DA%ED%E1%20%CF%E6%D1%20%C7%E1%C8
http://195.43.12.200/mysite6/%CA%DD%DA%ED%E1%20%CF%E6%D1%20%C7%E1%C8
http://www.ichr.ps/pdfs/sp19.pdf
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(: تايهه  الملكاههة الزراعاههة  ههال اتردن. درا هه ت العلههيل اتن هه ناة الج  عة 1989)   ن ههامباارهم

 .33ص-7   اتردن: ص11  عالد 16اتردناة   ج

العام ناا  (: تطير تاي  الملكاة الزراعاة  ال  ور  اذ عهال  1990)     مال نظاربسيوني

 .ة  عة عا  شم    ور.1990تحيى  1517

(:ظ تر  تشي  تتاي  ال ا كات الزراعاة تاثرت   ال دخهل 2010) شذى   مال نبال تركماني،

-يه نين الاه نال /http://gcsar.gov.sy/mastersاليع تنا  الزراعا   ال     ظة درع . 

2015 

(: ال ا   ت الزراعاة  ال اليط  العرنال. دار الماهل اللبا نال  تارتت: 2006  خلال )حسين

 لبا ن.

(: نظههههههرات احيوهههههه دوة  ههههههال حكمههههههة تيكيههههههع الماههههههراث  ههههههال 2002)  يمهههههه   تي اههههههق حطاااااااب،

 .2  عالد 18ات ىل. جلة ة  عة د شق  المجلال 

 ةمههة عهه  تايهه  عمههر احمههال الموههطاى  عبههال الههرحم  تهه  احمههال العماههر  اآلثهه ر الا حياااتي،

   المملكة العرناة ال عيدوة.2ال ا كات الزراعاة  ال تاحة اتح  ء.  جلة الالار   عالد 

(: حهه نين األراضههال الزراعاههة. المعهههال الالضهه يال الال ههطااال.  ل ههطا : 2013)  ا هها  دواس،

 رال هللا.

 (: تايههههه  الملكاههههه ت الزراعاهههههة  هههههال     ظهههههة عجلهههههين.2011لي هههههف   مهههههال) زعلاااااول،

http://www.ajlounnews.net/index.php?module=participations&id=493 

 2015-ك نين الا نال

http://gcsar.gov.sy/masters/
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(: تاي   لكاة األراضال واللهص الم ه ح ت المزرتعهة  هال ارنهال. ةريهال  2012)   ةال ساجع،

 .12  ال  عة 12/5/2012الراي.ت ريخ الاشر 

http://www.alrai.com/article/512351.html2015-ك نين الا نال 

(: تاي  الملكاة الزراعاة وعاهق ا هيام ر ات  الهالتنم ت. ةريهال  الهرحي  2015)     ةالساجع

 . 12  ال  عة 21/6/2015ت ريخ الاشر 

rai.com/article/721152.htmlhttp://www.al 2015-اي 

(:   ألةاترض  ال الما تض ت حالي  اترض ات ارية  ال  ل طا . 1991)  ا رياال  علال

 .131: ص 17  العالد 5 جلة الالرا  ت الال طاااة  المجلال 

(:  لكاههة حرض  ل ههطا   هه  الاههي  ات ههى ال حيههى اتا ههط الالههرن 2000) ريهه ض  شاااهين،

  الجههزء اتت  المجلههال 2الع شههر المههاىدي    جلههة الج  عههة ات ههى اة  عههالد الرا ههع الهجههري/ 

 .352-311الا    

(:  تايهههههههه  ال اهههههههه كات الزراعاههههههههة لهههههههههالد   ههههههههيالبلا    جلههههههههة 2012عبههههههههال لههههههههه دي ) شااااااااباط،

           en/public/read/257161http://tishreen.news.sy/tishreتشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههري .

 2015-ك نين الا نال

(:    ضرات  هال ةغرا اهة  ل هطا .    ضهرات غاهر  اشهير   دايهر  2000) شركس،عثمان

 ة  عة تاركي .-الجغرا ا 

%  ههه  الا ههه ء  ههه  الماهههراث. اتتهههرال 95(: عههه دات الوهههعاال ت هههرل 2014)    هههعالوةشاااعيب

 .20/6/2014  ت ريخ الاشر 46582الاي ال  العالد 

http://www.alrai.com/article/512351.html
http://www.alrai.com/article/512351.html
http://www.alrai.com/article/721152.htmlاب%20-2015
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/257161
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http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=2943&eid=405  2014 

  ر هه لة 1948-1918(:  لكاههة األرض  ههال  ل ههطا  1993)   مههال   ةههال ال ههاال صااالح،

 ديييراه  الج  عة اتردناة.

(: تههأثار الهجههر  الال ههطاااة   ههال  لكاههة األراضههال تالزع  هه ت 2009)  صهه ل  الجااواد، عبااد

 .96-81  ص78الم لاة.  جلة الالرا  ت الال طاااة  عالد 

)تههههالتن  ههههاة(: تايهههه  األرض الزراعاههههة ال المشهههه كل المز اههههة : ةريههههال      ا هههه نالعبااااد الاااارازق 

 اليع تن.

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=238165&eid=933 

(: األراضهههال الزراعاهههة  هههال  ل هههطا  : ح هههب ي الهههياللص ت ا  ههه ت 2009لي هههف )  عااادوان،

 ال م وة.  عهال ا   ث ال ا   ت اتحيو دوة الال طااال )  س(  الالالس:  ل طا 

(: الاههة انيالهه   الملكاههة  ههال اتراضههال غاههر الم ههجلة  ههال 2011  مههال  ههلام ن )عجههي    هه يال  

  ل طا  درا ة  ال رنة. ر  لة   ة يار  ة  عة الاج  :   ل طا .

 . دار المعر ة الج  عاة  ات كاالرية  ور.علم االجتماع الريفي(:2008رش د ) غنيم،

 ههههه  تالاظريههههه ت (: احيوههههه دو ت األراضهههههال الزراعاهههههة ات1998    مهههههال  هههههالح  )مصاااااطفى

 تاليطباق.  كيبة اتشع ع الاااة   ور.

(: تايه  ال اه كات الزراعاهة الال هطاااة 2012) ماس –معهد ابحاث السياسات االقتصادية 

 تاثر ذلك على اإلني ج تاإلني ةاة   ل طا : رال هللا.

 ع تيد.(: دلال 2012) معهد األبحاث التطبيقية )أريج(

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=2943&eid=405
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=2943&eid=405
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=238165&eid=933
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=238165&eid=933
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http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Abud_Vp_Ar.pdf 

 2015-ي نين الا نال 

 2015-ك نين الا نال تر  عا .(: دلال 2012) معهد األبحاث التطبيقية )أريج(

http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/turmusayya_Tp_Ar.pdf 

 2015-ي نين الا نال .(: دلال المغار.2012) معهد األبحاث التطبيقية )أريج(

http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Al%20Mughayyir_Vp_

Ar.pdf 

 2015-ي نين الا نال رنيا ..(: دلال 2012) معهد األبحاث التطبيقية )أريج(

org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Rantis_Vp_Ar.pdfhttp://vprofile.arij. 

 2015-ك نين الا نال الطابة..(: دلال 2012) معهد األبحاث التطبيقية )أريج(

http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Et%20Taiyiba_Tp_Ar.pdf 

-يهههههههه نين الاهههههههه نال عبههههههههيي ..(: دلاههههههههل 2012) معهااااااااد األبحاااااااااث التطبيقيااااااااة )أريااااااااج(

2015

http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/'Abwein_Tp_Ar.pdf 

 2015-ي نين الا نال المزرعة الشرحاة.. (: دلال2012) معهد األبحاث التطبيقية )أريج(

ttp://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Al%20Mazra'a%20ash

h%20Sharqiya_Tp_Ar.pdf 

http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Abud_Vp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Abud_Vp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/turmusayya_Tp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/turmusayya_Tp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Al%20Mughayyir_Vp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Al%20Mughayyir_Vp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Et%20Taiyiba_Tp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Et%20Taiyiba_Tp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/'Abwein_Tp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/'Abwein_Tp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Al%20Mazra'a%20ash%20Sharqiya_Tp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Al%20Mazra'a%20ash%20Sharqiya_Tp_Ar.pdf
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(: درا هة ت لالاهة لآلثه ر اتحيوه دوة لليايه  2004)   عبهال ال كهام   مهال ا هم عالنور الدين

ال اههه كي  هههال  وهههر   جلهههة الب هههيث اليج ريهههة )كلاهههة اليجههه ر  ة  عهههة الزحههه كيق(   وهههر عالد 

 .249ص-221  ص26 جلال 2

(: انالههذتا تايههه  ال اههه ك  الزراعاهههة تيشههريع ةاللهههال  ةريهههال  اليعههه تن. 2014نههه در ) ناااور الااادين،

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792605&eid=401 

 2014ك نين اتت  

(: األراضههال الزراعاههة الالامههة  ههال     ظهه ت الضههاة 1998) وزارة التخطاايط والتعاااون الاادولي

 الغرناة.  ؤ  ة ن دوة للاشر تالطب عة تاتعىن تالييكيع  رال هللا:  ل طا .

(: اثهههر تايههه  تتشهههي   2009)  وزارة الزراعاااة واالصاااالح الزراعاااي مديرياااة رياااف دمشاااق

 الم يامر   ال     ظة ريف د شق   يري .ال ا كات الزراعاة لألرض 

agriculture.org/site_ar/agriresarch/1.pdf-http://syrian  2014ك نين اتت 

  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792605&eid=401
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792605&eid=401
http://syrian-agriculture.org/site_ar/agriresarch/1.pdf
http://syrian-agriculture.org/site_ar/agriresarch/1.pdf
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 كلية اآلداب / الدراسات العليا
 دائرة الجغرافيا

 

تفتت ملكيات األراضي الزراعية: اسبابها و نتائجها االقتصادية واالجتماعية  في  ا يب نة :
 قرى شمال شرق وغرب محافظة رام هللا والبيرة 

 

 ال ىل علاكم ترحمة هللا تنري ت .

تاي   لكا ت األراضال الزراعاة: ا ب ته  ت ني يجه  اتحيو دوة تاليل الب حاة تالرا ة 

شر  تشم   غري     ظة رال هللا تالبار   تذلك تهال  اتم ل  تاتةيم عاة   ال حرى شم  

ر  لة   ة يار   أرةي اتة  ة ع  ا ئلة ات يم ر   شا  اة   ع العلم ان تذه المعلي  ت 

  ي يخالل  ال  ج   الب ث العلمال  الط.

 واقبلوا فائق االحترام والتقدير

 الباحثة غدير النوباني
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 :                   انثى                       ذكر           الجنس -1

       --------------------ما هي المهنة التي تعمل بها حاليا  -2

 هل تمتلك حيازة زراعية:  نعم                         ال          -3

 نوع الحيازة:             ملك                         ايجار      -4

 اذا كانت الحيازة ملك ما نوع ملكية االرض التي تملكها:-5

     مالية                   مشاع  طابو  

 غير ذلك حدد.................

كم عدد ابنائه كم تبلغ مساحة االرض التي يمتلكها الجد حوالي ========دونم  -6

 الذكور=== االناث=======

تبلغ مساحة االرض التي يملكها االب حوالي==========دونم كم عدد ابنائه  -7

 الذكور=== االناث=======.

 كم تبلغ مساحة االرض التي تملكها حاليا================. دونم  -8

 هل تم تقسيم االراضي التي تملكها العائلة :  -9

 ال                           نعم       

 اذا تم تقسيم االراضي الزراعية متى قسمت:-10

 بعد وفاة االب                قام االب بتقسيم امالكه بين ابنائه 

------------اذا قام االب بتقسيم امالكه وهو على قيد الحياة ماهي اسبابه:-11

-------------------------------------------------. 
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 اذا تم  تقسيم الميراث ما هو القانون الذي تم تطبيقه في تقسيم االرض الزراعية:-12

 قانون مدني او االنتقالي                قانون شرعي               تراضي           

       ال  هل تم اعطاء االناث الحقوق في الميراث: نعم                   -13

 اذا تم اعطاء االناث نصيبهن من الميراث:-14

     اعطائها جزء ترضية   هل تم اعطائها جميع حقوقها  

 اذا لم تعطى االناث حقوقها فما هو السبب: -15

غير ذلك           زواجها خارج القرية    لم تقبل اخذ حصتها من الميراث  

 ===============================حدد=================

       ال         هل حدثت خالفات بين افراد العائلة على الميراث: نعم   -16

 ===========================اذا حدثت خالفات ماهي اسبابها -17

      ال    : نعم  هل قام االحتالل بمصادرة جزء من الحيازة التي تمتلكها-18

 دونم احة االرض المصادرة ============فكم تبلغ مساذا كانت االجابة نعم  -19

          ال            هل تم بيع جزء من الحيازة التي تملكها: نعم   -20

 اب:=========================كانت االجابة نعم ماهي االسب اذا -21

          ال       نعم   هل تم تأجير جزء من األراضي الزراعية التي تملكها:-22

 هي االسباب:=========================كانت االجابة نعم ما اذا -23
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 :هل االرض التي تمتلكها مكونة -24

  قطع مشتركة مع افراد االسرة  -3       عدد من القطع    قطعة واحدة  

 غير ذلك حدد  )مالحظة اذا كان هناك اكثر من خيار ال ما نع من تحديدها(

 ============ التي تمتلكها اذا كانت االرض اكثر من قطعة كم عدد القطع -25

 التي تمتلكها بالدونم : القطعمن  قطعةكم تبلغ مساحة كل  -26

==================================================

==================================================

=================================================. 

 كيف يتم استثمار االرض التي  تملكها حاليا :-27

 غير ذلك حدد=======    متروكة            للبناء           زراعة 

اذا كانت تستغل في مجال الزراعة ماهي المحاصيل التي تزرع بها في الوقت الحالي  -28

: 

زراعة محاصيل بعلية حبوب     زراعة مروية )خضروات (     اشجا ر مثمرة 

      )مثل الفول والقمح

 تقريبا دينار ==================يالكم تبلغ انتاجية الدونم  ما -29

 هل هناك فرق في انتاجية الدونم بين الوقت الحاضر وسابقا  -30

 تناقصت           بقيت ثابتة                زادت
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 :االسباب ارجو بيان اذا كان هناك تغير في االنتاجية الزراعية  –31

=================================================. 

      ال            :  نعم  هل تستخدم اآلالت الحديثة في الزراعة في الحراثة-32

 :اذا كانت االجابة ال ماهي اسباب عدم استخدام اآلالت في الزراعة-33

==================================================

       ال            نعم  هل تستخدم االسمدة في الزراعة :  -34.

 ما هو نوع االسمدة التي تستخدمها. -35

 سماد طبيعي وسماد كيماوي       سماد كيماوي          سماد طبيعي  

 :استخدام االسمدةاذا كانت االجابة ال ماهي اسباب عدم -36

.================================================= 

 هل هناك طرق زراعية يمكن من خاللها الوصول الى االراضي الزراعية: -37

       ال            نعم  

 اذا كانت االجابة ال ماهي اسباب عدم وجود طرق زراعية: -38

================================================= 

 هل حدود االراضي التي تمتلكها واضحة: -39

       ال            نعم  
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 هل هناك خالفات حدودية على االراضي التي تملكها مع الجيران:-40

       ال            نعم  

 اذا كان هناك خالفات ماهي اسبابها: -41

==================================================

=================================================. 

 

 شكرا لتعاونكم معنا
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 اسئلة الدراسة :

   تال ات ب ي اليال ادت الى تاي  الملكا ت الزراعاة  ال حرى شم   غري تشم   شر  

     ظة رال هللا تالبار ؟

  العيا ل اليال لعب  دترا  ال تاي  اتراضال الزراعاة تا  شم   اخيى  ت تا  تل تا ك

 غري رال هللا تشم   شر  رال هللا؟

  تاي  الملكا ت الزراعاة  ال حرى شم   غري اتةيم عاة الا ةمة ع  اي يج ال  تال

  تشم   شر      ظة رال هللا تالبار ؟

  الملكا ت الزراعاة  ال حرى شم   غري تاي  اتحيو دوة الا ةمة ع  اي يج ال  تال

  تشم   شر      ظة رال هللا تالبار ؟

  ال حرى تل تا ك اخيى   ال اآلث ر اتةيم عاة الا ةمة ع  تاي  الملكاة الزراعاة 

  شم   غري تشم   شر      ظة رال هللا تالبار ؟
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  الارضا ت:حتم تذه       فرضيات الدراسة:  

تا   اطاليال شم   شر  ت  (ὰ≤0,05  ييى )ت تيةال  رت  ذات دتلة احو ياة عاال 

شم   غري     ظة رال هللا تالبار  تنا  تاي  اتراضال الزراعاة وعزى الى العيا ل 

 اتةيم عاة.

تا   اطاليال شم   شر   (ὰ≤0,05  ييى )ت تيةال  رت  ذات دتلة احو ياة عاال 

تالبار  تنا  تاي  اتراضال الزراعاة وعزى الى العيا ل  تشم   غري     ظة رال هللا

 اتحيو دوة.

تا   اطاليال شم   شر   (ὰ≤0,05  ييى )ت تيةال  رت  ذات دتلة احو ياة عاال 

تشم   غري     ظة رال هللا تالبار  تنا  تاي  اتراضال الزراعاة وعزى الى العيا ل 

 ال ا  اة.

تا   اطاليال شم   شر   (ὰ≤0,05  ييى )ال ت تيةال  رت  ذات دتلة احو ياة عا

تشم   غري     ظة رال هللا تالبار  تنا  تراةع اتني ةاة الزراعاة وعزى لعملاة تاي  

 اتراضال الزراعاة.

تا   اطاليال شم   شر   (ὰ≤0,05  ييى )ت تيةال  رت  ذات دتلة احو ياة عاال 

تشم   غري     ظة رال هللا تنا   األثر  لبال للعيا ل اتةيم عاة وعزى لعملاة تاي  

 اتراضال الزراعاة.

تا   اطاليال شم   شر   (ὰ≤0,05  ييى )ت تيةال  رت  ذات دتلة احو ياة عاال 

 الزراعالتشم   غري     ظة رال هللا تنا  اتث ر الا ةمة ع  عملاة تاي  اتراضال 
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تا ء على ا ئلة الالرا ة اليال صاغ  لي الاق اتالا  الالرا ة   تالالرا  ت ال   الة اليال تم 

 راةعيه     إلض  ة للمال  ىت اتتلاة  اليال تم اةرايه   لي اللال ا ب ي تاي  اتراضال 

  يض ة    خى  المخطط الي لال.الزراعاة  الال تم ت اللال عالد    ات ب ي ت تال 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسبابعمليةتفتتاالراضيالزراعية

 اسباباقتصادية

 اسبابسياسية

 اسباباجتماعية

بيع جزء 

من  

 االرض

عدمكفاية

االرض

كمصدر

 للرزق

بيع

 االرض

التهجير

القسري

 للسكان

مصادرة

 االرض

تقسيم

االب

االرض

 قبلوفاته

الزيادة

 السكانية
 التوريث
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 تحال تم عك  تذه  ات ب ي  ال ات يب نة    خى  عالد    ات ئلة .

كم  تم الييصل الى عالد    الاي يج لظ تر  تاي  اتراضال صاا  الى اةيم عاة تاحيو دوة 

 تتال.

 

 

 

 

 

 نتائج تفتت االراضي الزراعية 

 نتائج اقتصادية  نتائج اجتماعية  
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الى 
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 جديدة


