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 الملخص 
يتناول هذا البحث دراسة أسباب وآثار ومظاهر ترييف مدينتي رام هللا والبيرة وتمدين بلدتي بيتونيا وبيتين 
كحالة دراسية، حيث يهدف هذا البحث لتسليط الضوء على أهم الخصائص االقتصادية واالجتماعية 

ا كانت مدينتي رام هللا والبيرة والثقافية التي لها عالقة بالترييف والتمدين في منطقة البحث، لمعرفة ما إذ
تشهد حالة ترييف، وما إذا كانت بلدتي بيتونيا وبيتين تشهد حالة تمدين، ومعرفة أهم الدوافع التي تدفع 

حيث تم االعتماد في . مدينتي رام هللا والبيرة أو إلى ألرياف وتحليل األثار الناتجة عنهاإلى السكان للهجرة 
لمناهج ومن أهمها المنهج الوصفي، والمنهج الكمي التطبيقي والمنهج المقارن، هذا البحث على العديد من ا

إستبانة في كل  065واعتمد البحث بشكل أساسي على العمل الميداني من خالل توزيع . والمنهج التحليلي
شوائي من ، والتي تم توزيع االستبيانات بشكل ع(التمدين)، وبيتونيا وبيتين (الترييف)من رام هللا والبيرة 

االحصائي  (SPSS) خالل طريقة كرة الثلج المتدحرجة، ومن ثم تم تحليلها بعد إدخالها الى برنامج
لمعالجتها باستخدام العديد من االختبارات اإلحصائية، باإلضافة الى استخدام العديد من األدوات البحثية 

 .إلنتاج الخرائط المطلوبة  (Arc map 10.5) أهمها برنامج
أهمية هذا البحث من أنه خرج بالعديد من النتائج والتوصيات التي يمكن االعتماد عليها لتنمية وتنبع 

وتطوير المنطقة والوصول لواقع أفضل ومشاكل أقل، ومن أهم هذه النتائج أن الخصائص االقتصادية 
، وعدد متمثلة بمستوى الدخل، والخصائص العمرانية متمثلة بالواجهة الخارجية للمسكن، ومساحته

الطوابق، من أهم العوامل التي أضفت خصائص التمدين على كل من بيتونيا وبيتين، وسرعت من تحضر 
رام هللا والبيرة، وكذلك ساهمت الهجرات الخارجية بإحداث تحوالت حضرية وعمرانية أدت الى تنمية 

سيادة بعض خصائص  وتطوير منطقة البحث، كما أن الخصائص الثقافية واالجتماعية كان لها دورا في
الترييف على مدينتي رام هللا والبيرة، خاصة من حيث طبيعة العالقة بالجيران واالنتماءات القرابية 

 .والتمسك بالعائلة، اال أن هذا ال يعني بالضرورة طغيان ظاهرة الترييف على مدينتي رام هللا والبيرة
حضرة اال أنها في األصل كانت عبارة عن قرى وعلى الرغم من أن رام هللا والبيرة مجتمعات مدنية مت 

صغيرة، كما أن خصائص التحضر فيها ال تقارن بتلك الخصائص السائدة في المجتمعات الغربية أو حتى 
المجتمعات النفطية، التي تكون فيها خصائص التحضر أكثر وضوحا، لذلك تصنف من ضمن دول 

 .ريع دون المرور بمرحلة التصنيعالتحضر المبكر والمفاجئ ألنها شهدت حملة تحضر س
كما أن اتجاهات النمو العمراني في منطقة البحث تأثرت بالعديد من العوامل أهمها العوامل السياسية 
متمثلة بتأثير االحتالل الصهيوني الذي حدد اتجاه التوسع العمراني الفلسطيني وحد من إمكانية تنمية 

من االثار البيئية واالجتماعية التي انعكست بشكل سلبي على  وتطوير المنطقة مما ترتب على ذلك العديد
 .المنطقة

أما بالنسبة ألهم التوصيات فتمثلت بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة البلديات والمجالس القروية 
من أجل النهوض بها نحو كل ما هو ( رام هللا والبيرة وبيتونيا وبيتين)والجهات المسئولة في المنطقة 

، ومن أجل استمرار عملية التطوير، والوقوف جنبا الى جنب لحل المشكالت والتحديات التي تواجه أفضل
 .المنطقة

الهجرة الداخلية، التركيب الوظيفي، الخصائص العمرانية واالجتماعية  تمدين، ترييف،: الكلمات المفتاحية
 .والثقافية
 Abstract 

This study deals with the causes, effects, and manifestations of the Ruralization of Ramallah 
and Al-Bireh cities, and the urbanization of Bitunia and Beitin towns as a case study. This 
study aims to highlight the most important economic, social and cultural characteristics 
related to Ruralization and urbanization in the scope of the study, to determine whether the 
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cities of Ramallah and Al-Bireh are experiencing Ruralization, or whether the towns of 
Beitunia and Beitin are experiencing Urbanization. As Well As to recognize the most 
important motives that drive the population to migrate to the cities of Ramallah and Al-Bireh 
or to the countryside. Moreover, to analyze the resulting effects thereof. This research adopts 
several approaches mainly the descriptive approach, the field approach, the applied 
quantitative approach, the comparative approach, and the analytical approach. The research 
was based mainly on the field study through the random distribution of 560 surveys using the 
snowball sampling method in Ramallah and Al-Bireh (ruralization), Betunia and Betin 
(urbanization). The questionnaire was analyzed by using SPSS statistical program to be 
processed using several statistical tests, in addition to the use of several research tools, mainly 

Arc map 10.5, to obtain the required maps. 
This study has several results and recommendations which can be taken into account to 
enhance and develop the region and achieve a better reality and to limit problems.  The most 
significant of these results is that the economic characteristics are represented by the income 
level and the urban characteristics are represented by the external surface of the houses, its 
area and its number of floors.  These are the most important factors that added the 
characteristics of urbanization to both Betunia and Beitin, and accelerated the Urbanization of 
Ramallah and Al-Bireh. In addition, external migrations also contributed to urban 
transformations that led to the development and enhancement of the study scope. The cultural 
and social characteristics have played a role in the sovereignty of some characteristics of the 
Urbanization of the cities of Ramallah and Al-Bireh, especially in terms of the nature of the 
relationship with the neighbors as well as family relationships the family. However, this does 
not necessarily mean the dominance or Ruralization over the cities of Ramallah and Al-Bireh. 
Although Ramallah and Al-Bireh are civilized urban communities, they were originally small 
villages. In addition. Their characteristics of urbanization are not comparable to those 
dominating Western societies or oil communities, where urbanization characteristics are more 
obvious. Therefore, they are classified among the countries of early and sudden urbanization 
because they witnessed a rapid urbanization trend without going through the industrialization 

stage. 
The trends of urban growth in the study scope were influenced by several factors, mainly the 
political factors represented by the impact of the Zionist occupation, which limited the 
Palestinian urban expansion and limited the possibility of development of the region. This 
resulted in many environmental and social effects, which reflected were negatively on the 

region.   
Recommendations include the need for cooperation and coordination among all 
municipalities, village councils and competent authorities in the region (Ramallah, Al-Bireh, 
Beitunia and Beitin) in order to enhance them. As well as, to continue the process of 
development and to be in line with the solution of the problems and challenges facing the 

region. 
Keywords: ruralization, urbanization, Internal Migration, Functional Composition, Urban, 

Social and Cultural Characteristics. 

 
 :مقدمة

 .ببيتونيا وبيتين: رام هللا، والبيرة، ومن بلدتين متمثلتين: تتكون منطقة البحث من مدينتين وهي
وتتمركز منطقة البحث في موقع من فلسطين، وتقع على سلسلة جبال فلسطين الوسطى على ارتفاع 

لشرقية المطلة على سفوح األردن ، كما تواجه المنطقة ا(1)م في الغالب الخريطة  335-035يتراوح بين 
من جهة منطقة مرتفعات البيرة، والمطلة على البحر المتوسط من جهة منطقة مرتفعات رام هللا 

حيث اكسبها موقعها المتوسط أهمية استراتيجية فأصبحت تشكل منطقة ( 9511؛ عمرو،9552كتانة،)
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اعية والسكانية والثقافية واالقتصادية جذب مركزية مما انعكس على طبيعة الخصائص العمرانية واالجتم
 .السائدة في المنطقة وأدى الى تحوالت حضرية سريعة

 
المجتمعات تتغير بشكل متسارع بسبب النمو المتزايد في أعداد السكان والعمران أيضا، خاصة بسبب  

. الهجرات الداخلية، هذا النمو المتسارع أدى لبروز اختالفات اجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وعمرانية
المشكالت المجتمعية ومنها كما أدى لزيادة الضغط على المرافق والخدمات العامة، كل هذا أدى الى بروز 

باإلضافة لذلك انعكست خصائص المهاجرين . الفقر ولجريمة والتسرب من المدارس وعمالة األطفال
القادمين للمجتمعات الجديدة على المناطق المستقبلة في نشاطاتهم وسلوكهم وأسلوب حياتهم، لذلك يركز 

في المدن، والتمدين في األرياف من خالل هذا البحث على تبيان والتحقق من وجود ظاهرتي الترييف 
تسليط الضوء على حالة دراسية ضمت كل من مدينتي رام هللا والبيرة لدراسة ظاهرة الترييف، وكل من 
بلدتي بيتونيا وبيتين لدراسة ظاهرة التمدين، من خالل دراسة وتحليل أهم الخصائص االقتصادية 

ا عالقة بالترييف والتمدين في منطقة البحث من أجل االجابة والسكانية والعمرانية واالجتماعية التي له
هل تشهد مدينتي رام هللا والبيرة ظاهرة الترييف؟ وهل تشهد بلدتي : على سؤال البحث الرئيسي التالي

ما هي المؤشرات الدالة على : والذي ينبثق عنه األسئلة الفرعية التالية بيتونيا وبيتين ظاهرة التمدين؟
التمدين في منطقة البحث؟ وما هي اآلثار الناتجة عن النمو العمراني والسكاني الكبير في  الترييف أو

منطقة البحث؟ وهل توجد عالقة بين هجرة سكان األرياف الى مدينتي رام هللا والبيرة وبين انتشار 
ترييف بشكل تشهد مدينتي رام هللا والبيرة ظاهرة ال: ومن أجل فحص الفرضيات التالية ظاهرة الترييف؟

كبير في اآلونة األخيرة، تشهد بلدتي بيتونيا وبيتين ظاهرة التمدين في اآلونة األخيرة، والعوامل 
االجتماعية لها تأثير مباشر على ترييف المدن، ساهم المهاجرون الريفيون من المحافظات المختلفة الى 

في المنطقة، والعوامل االقتصادية لها  مدينتي رام هللا والبيرة في تغيير الخصائص االجتماعية السائدة
تأثير مباشر على ظاهرة التمدين، كما وساهمت العوامل االقتصادية في تحديد خصائص وأنماط العمران 

1الخريطة  (رام هللا، البيرة، بيتونيا، بيتين) الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة   
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في منطقة البحث، كما أن عدم اندماج سكان الريف المهاجرون الى مدينتي رام هللا والبيرة مع المجتمع 
 .ة على ترييف مدينتي رام هللا والبيرةالحضري الجديد من أهم الخصائص الدال

كما وتم االعتماد في هذا البحث على العديد من المناهج ومن أهمها المنهج الوصفي لوصف أهم المظاهر 
الدالة على التحضر والترييف الموجودة في المنطقة، والمنهج التحليلي من خالل تحليل العوامل التي 

الريفية على مدينتي  ساهمت في تمدين بيتونيا وبيتين، والعوامل التي تساهم في سيادة بعض الخصائص
رام هللا والبيرة، ومن خالل تحليل النتائج المترتبة عن كل من التمدين، والترييف في منطقة البحث، 

نظم المعلومات الجغرافية من أجل دراسة وتحليل الخصائص برامج باإلضافة الى االعتماد على تقنية 
ي في بلدات ومدن منطقة البحث واتجاهاته المساهمة في التمدين وخاصة من حيث دراسة التوسع العمران

لتحقيق األهداف المرجوة من البحث، كم وتم االعتماد على المنهج المقارن من أجل استخدام صور جوية 
لدراسة النمو العمراني واتجاهاته، ودراسة الفرق في طبيعة ( 9516-1220)عبر فترات زمنية مختلفة 

واعتمد البحث بشكل أساسي على الدراسة . المدينة والريفالتوسع واالمتداد العمراني بين كل من 
، والتي تم (التمدين)، وبيتونيا وبيتين(الترييف)في كل من رام هللا والبيرة 065الميدانية من خالل توزيع 

توزيعها بشكل عشوائي من خالل طريقة كرة الثلج المتدحرجة، ومن ثم تم تحليل االستبانة عن طريق 
االحصائي لمعالجتها باستخدام العديد من االختبارات اإلحصائية، باإلضافة  (SPSS) مجإدخالها الى برنا

إلنتاج الخرائط المطلوبة،  (Arc map 10.5) الى استخدام العديد من األدوات البحثية أهمها برنامج
دين في واالعتماد بشكل كبير على اجراء المالحظة الميدانية للمظاهر السائدة لظاهرتي الترييف والتم
مظاهر )منطقة البحث للوصول الى النتائج المطلوبة والقيام بالتقاط صور ذات عالقة بموضوع البحث 

 .طيلة فترة البحث( الترييف والتمدين
أما بالنسبة ألهمية هذا البحث فانها تنبع من انه يدرس الخصائص االقتصادية والسكانية والعمرانية 

ا بالتمدين والترييف لالستدالل على العوامل التي ساهمت في تمدين أو واالجتماعية لمنطقة البحث وعالقته
ترييف منطقة البحث، ومن ثم الوصول الى نتائج والخروج بتوصيات بناء عليها حيث تساعد هذه النتائج 
والتوصيات المسؤولين وصناع القرار بالتعرف على أبرز سمات وخصائص التمدين والترييف في منطقة 

  .تفادة منها بالتخطيط السليم لمواجهة التحديات والمشاكل التي تتعرض لها منطقة البحثالبحث واالس
 :األدبيات السابقة 

تعتبر ظاهرة الترييف من المظاهر األنثروبولوجية الجديدة لذلك ال تتوقف الدراسات الميدانية عن مالحظة 
الدراسات نماذج لبعض المدن التي  ودراسة هذه الظاهرة لمعرفة أهم مظاهرها وأسبابها، فتناولت بعض

تعرضت لظاهرة الترييف والتي اعتبرتها العديد من الدراسات مأساة انطالقا من أن الترييف يفقد المدينة 
على ذلك، ( 9519؛ فتح الرحمن،9516؛ مرزوقي،9510فروج،)طابعها الحضري حيث اتفق كل من 

الباعة  الريفية التي تدل على الترييف كانتشار ظاهركما واتفق العديد من الباحثين على أن وجود بعض الم
المتجولين في شوارع المدن الرئيسية، وتشرد األطفال، والتسول، وانتشار البطالة بين فئة الشباب، خاصة 
حاملي الشهادات مما يدفعهم للتفكير في الهجرة نحو الخارج، وممارسة الحرف الريفية خاصة 

بينما ركزت ( Chibvongodze ،2013؛1230؛ هاريسون،9510؛ فروج،9511الحيدري،)الزراعة
دراسات أخرى على ان تراجع خدمات الصرف الصحي والبنى التحتية، وعدم كفاية المساكن وتراجع 

 (Mugumbate Maushe Nyoni،2013)الخدمات السكنية من أهم مظاهر ترييف المدن وتراجعها
اهر الريفية في المجتمع الحضري تزيد من مظاهر بينما توصلت بعض  الدراسات الى ان سيادة المظ

؛ 1221؛  تماري،9516ممدوح الشيخ،)التخلف والتدهور فيه، وتصبح مشاهد العصبية القبلية هي السائدة 
هذه الدراسات ركزت أكثر على مظاهر الترييف، ولم تدرس عوامل ( 9518؛ الحديدي،9559الجنابي،

اآلثار الناتجة عن الترييف ( 1222حنوش،)ينما تناولت دراسة وأدوات وآثار الترييف بشكل تفصيلي، ب
بشكل مفصل، وبحثت في حلول لبعض المشاكل كظاهرة الهجرة، اال أنها لم تدرس مظاهر وأدوات 
الترييف باستثناء بعض الدراسات التي تحدثت عن األدوات التي تساعد في ترييف المدن، والتي تسبب 

، وبختلف البحث الذي سيتم (1225تشامبرلز،)الريف اللذين يسكنون المدنالعزلة وعدم االنتماء لسكان 
اعداده عن هذه الدراسات في أنه سيجمع بين كل من مظاهر الترييف واألثار واألدوات، فشمولية هذا 

 .البحث جعله يتميز عن الدراسات األخرى 
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لمات، واعتمدت على المنهج وبعض الدراسات اعتمدت على نظريات علم االجتماع وأخذت بمبادئها كمس
( 1220)الوصفي والتحليلي، والتاريخي، اال أنها لم تعتمد على المنهج الميداني باستثناء دراسة المقدم 

لمدينة رام هللا التي اعتمد جزء منها على العمل الميداني، وعلى اجراء المقابالت ( 1221)ودراسة تماري 
نت قبل عشرين عاما لذلك هنالك حاجة لدراسة جديدة تفصيلية مع األشخاص ذوي العالقة، لكن الدراسة كا

 .لفهم خصائص التحضر والترييف في منطقة البحث
بينما تناولت أغلب الدراسات التي تتحدث عن موضوع التحضر مفاهيم التحضر وأسسه وقواعده، 

؛ 1202ف،؛ فريدمان و وول9556؛ صالح،9516الهيتي، )وحاولت إعطاء التعريف المناسب للتحضر 
 وركزت على كيفية إجراء التنمية سواء للمجتمعات الريفية أو للمدن على حد سواء( 1239غنيم، 

المظفر )فتحقيق التنمية المتكاملة تتم من خالل التخطيط ودراسة استراتيجيات التنمية( 9518منصور،)
االجتماعي،  واألخذ باالعتبار النمو( 9552؛ المختار،9553؛ خشن،1231؛ حمودة،9552ويوسف،

؛ 9550شالين،)واالقتصادي، والثقافي واتاحة الفرصة الممكنة للمجتمع لتنمية قدراته على االبتكار 
فتحقيق التنمية ال يقتصر على الوصول ( 9559؛ الصقور،9510؛ إبراهيم،9555؛ مهنا،9518خمايسي،

ب أفراد المجتمع خبرات لتغييرات مادية، ولكن تستهدف تغيرات سلوكية وفكرية، مما يؤدي الى إكسا
والقضاء على المشكالت التي تواجه ( 9553غنيم،)ومعارف جديدة وتغيير لظروف البيئة المحيطة بهم 

المجتمع ، خاصة مشكلة الهجرة، من خالل تحليل دوافع الهجرة، واآلثار المترتبة عليها بشكل 
تجة عن التحضر بشكل عام واالثار النا( 1233؛ حمودة،1263؛ القطب،1238مرعى والرشيدي،)خاص

 (. 1222الطرابلسي،)والتي تتمثل بتدني االنتاج الغذائي، والبطالة، وتدهور البيئة
 :النتائج والمناقشة 

 اتجاهات التمدد العمراني في منطقة البحث، والمشاكل الناتجة عن التحضر السريع
ياد أعداد السكان سواء تلك الزيادة الى أن التوسع العمراني مقترن بشكل أساسي بازد تشير كافة القوانين

الناتجة عن أعداد المواليد الطبيعية، أو الزيادة الناتجة عن الهجرة بكافة أنواعها الداخلية أو الخارجية، 
ويعتبر التوسع العمراني دليال على ازدهار ورقي المدن والريف، حيث يؤدي الى ازدهار الجانب الثقافي 

ادي اال أن له العديد من االضرار خاصة عندما يكون التوسع عشوائيا وال والتعليمي والخدماتي واالقتص
يراعي قوانين التعمير، وعندما يكون على حساب البيئة وال يراعي أسس ومعايير التخطيط السليم، لذلك 
من المفترض أن يتم وضع خطة مستقبلية شاملة لكل مدينة لتجنب المخاطر التي قد تنتج عن نمط البناء 

 .وائي والغير قانونيالعش
وعندما نطلع على التوسع العمراني السائد في غالبية دول العالم النامي نجد أنه ال يرتبط بدرجة كافية 
بأسس التخطيط السليم، مما ينتج عنه العديد من المشاكل البيئية واالجتماعية واالقتصادية، وينطبق ذلك 

وبلدتي بيتونيا وبيتين، حيث شهدت المنطقة نهضة سكانية على بعض المناطق في مدينتي رام هللا والبيرة 
، ورافق هذا التوسع العمراني 1228عمرانية هائلة خاصة بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

انتشار نمط البناء العشوائي الذي يعتبر من أهم مشكالت التنمية العمرانية في المنطقة، كما ورافقه انتشار 
مودي، وعمارات سكنية ترتفع ألكثر من عشر طوابق خاصة في بعض أحياء المنطقة كما نمط البناء الع

في حي ام الشرايط في البيرة، وكما في بيتونيا، مما ساهم في انتشار عادات وتقاليد متنوعة، خلقت العديد 
 .من المشاكل االجتماعية كصعوبة االندماج والتأقلم بين السكان في هذه العمارات

دونم، وتطورت هذه المساحة  8586حوالي  1220حة التمدد العمراني في مدينة رام هللا عام بلغت مسا
، وهذا ما يؤكد وجود نمو وتطور عمراني (9)دونم الخريطة  0851حوالي ما يقارب  9516لتبلغ عام 

في المنطقة، مستمر في مدينة رام هللا ، وساهمت العديد من العوامل في التحكم باتجاهات التمدد العمراني 
ولعل أبرزها العوامل السياسية متمثلة باالحتالل اإلسرائيلي حيث منعت ممارساته االستيطانية المتمثلة 
بالسيطرة على األراضي الفلسطينية من التمدد العمراني في الجهة الجنوبية لمدينة رام هللا بالقرب من 

راضي الفلسطينية في تلك المنطقة، دونم من األ 055معسكر عوفر حيث تم السيطرة على ما يقارب 
لذلك ( 8)الضم والفصل العنصري من إمكانية التوسع في الجهة الجنوبية الخريطة  وكذلك حد اقامة جدار

 . انحصر التمدد العمراني في مدينة رام هللا في الجهة الشمالية، والشمالية الغربية
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بلغت مساحة التمدد العمراني بالنسبة لمدينة البيرة فشهدت هي األخرى توسعا عمرانيا ملحوظا حيث أما 
، اال أن التمدد 9516دونم عام 0851دونم، وتوسعت لتصل الى ما يقارب  8269حوالي  1220فيها عام 

، الن كافة الجهات األخرى (8)العمراني في مدينة البيرة انحصر في الجهة الشمالية الغربية الخريطة
من التوسع باتجاه الجهة الشمالية الشرقية بسبب  كانت غير صالحة للتمدد، حيث منعت العوامل السياسية

وجود مستعمرة بيت ايل، كما وأقامت سلطات االحتالل جدار فصل يحيط بالمستوطنة، أما بالنسبة للجهة 
الغربية فقد التحمت مدينة البيرة بمدينة رام هللا من هذا الجانب ولم يعد هنالك مجاال للتوسع، وقد أغلقت 

بسبب اقامة مستوطنة بساجوت، للحفاظ على  1239التمدد بهذا االتجاه منذ عام  الجهة الشرقية ومنع
اتصال المستوطنات اإلسرائيلية، وفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، لضمان سيادة السيطرة 

نة اإلسرائيلية على كافة المداخل للحدود االدارية للتجمعات الفلسطينية وخاصة التجمعات القريبة من مدي
، لذلك (9552كتانة، )القدس، والجهة الجنوبية كذلك تم اغالقها وضمها الى أراضي محافظة القدس 

أصبحت مدينة البيرة تعاني من مشاكل في التوسع العمراني، فاضطر السكان للجوء لنمط البناء العمودي 
انية العالية داخل هذه بسبب محدودية المساحة المتوفرة للبناء، مما زاد من االكتظاظ، والكثافة السك

لوجدنا أن عدد السكان اللذين ( أسرة \8.0)العمارات، فاذا أخذنا متوسط عدد األفراد والذي يبلغ حوالي
نسمة، مما يعني أن عشر عمارات سكنية في رام هللا أو البيرة أو  990يسكنون عمارة واحدة يقارب 

من القرى الفلسطينية، التي يقل فيها عدد السكان  بيتونيا يكون عدد سكانها أكبر من عدد السكان في كثير
، ونظرا الن المخطط الهيكلي (بيتين، ويبرود، وبرهام، وعجول، وعين سينا)نسمة، كما في 9955عن 

لمدينة البيرة لم يعد يلبي حاجات السكان العمرانية كان الحل هو التوسع على حساب االراضي الزراعية 
ط في استعماالت األراضي، وتداخل لألنشطة داخل المدينة مثل وجود والرعوية، فأصبح هنالك اختال

2الخريطة  التمدد العمراني في مدينة رام هللااتجاه    
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مناطق صناعية وحرفية بوسط المنطقة السكنية، مما يعرض المنطقة للتلوث الهوائي، الناتج عن الغازات 
المنبعثة من الشاحنات الكبيرة المستخدمة للنقل، والحرائق للتخلص من مخلفات الحرف المختلفة، 

لوث التربة نتيجة هذه المخلفات، عدا عن االزعاج والضجيج الذي تسببه المنطقة الصناعية باإلضافة الى ت
للساكنين بالقرب منها، باإلضافة الى وجود ورش تصليح السيارات وتغيير الزيوت وهذه المواد ملوثة، 

 .نيةوال يتم التخلص من مخلفاتها بطريقة آمنة نتيجة عدم وجود تدقيق ومتابعة من الجهات المع
يزداد التوسع العمراني في مدينة البيرة في الجهة الشمالية الغربية باتجاه منطقة البالوع التي كانت عبارة 
عن أراضي خصبة في السابق، اال أن التمدد العمراني في تلك المنطقة ساهم في تراجع األراضي 

جارية في منطقة البالوع حتى التحمت الزراعية فيها، وازدياد أعداد المنشآت والشقق السكنية والمحالت الت
مدينة البيرة بمخيم الجلزون، كما وتتركز أعلى كثافة سكانية عمرانية في المخيمات الموجودة في مدينة 
البيرة وخاصة في مخيم األمعري، وقدورة والسبب الرئيسي وراء نشأتهما االحتالل اإلسرائيلي الذي هجر 

حيث استقر جزء كبير من السكان فيهما مما زاد من الكثافة  1283السكان الفلسطينيون بعد حرب عام 
السكانية في المنطقة في تلك المساحة المحدودة، ولم تخلو مدينة البيرة من البناء العشوائي وخاصة في 
منطقة أم الشرايط اذ غلب التمدد العشوائي على النمو العمراني في المنطقة، حيث ساهم رخص سعر 

ة بالمناطق األخرى من مدينتي رام هللا والبيرة على تشجيع السكان على شراء األرض فيها مقارن
األراضي والبناء فيها وخاصة بناء الشقق كمشاريع استثمارية في المنطقة ولكن بشكل غير منظم، األمر 

 (.9552كتانة، )الذي ساهم في انتشار التلوث فيها بشكل كبير 
 

لذلك نستنتج أن االحتالل اإلسرائيلي ساهم في توجيه وتحديد اتجاهات البناء في مدينتي رام هللا والبيرة، 
كما وساهم في انتشار البناء العشوائي غير المنظم، حيث لم تنتج هذه العشوائيات عن السكان الريفيون 

 .كما هو الحال في كثير من الدول العربية كالمغرب والجزائرالمهاجرين للمنطقة 
كما وشهدت بلدات منطقة البحث أيضا تطورا عمرانيا مع مرور الزمن، حيث انعكس التطور العمراني 
الكبير في مدينتي رام هللا والبيرة، على البلدات القريبة منها، ومن ضمنها بلدة بيتونيا حيث بلغت مساحة 

دونم، ثم توسع النمو العمراني في المنطقة لتبلغ  1380حوالي  1220ني في بلدة بيتونيا عام التمدد العمرا

  اتجاه التمدد العمراني في مدينة البيرة 3الخريطة 
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، ما يقارب ضعفين المساحة السابقة، وهذا توسع كبير 8500ما يقارب  9516مساحة المناطق المبنية عام 
التمدد العمراني بالنسبة لتوسع حاصل في بلدة، مما يدل على أن بيتونيا شهدت نموا حضريا نتيجة لهذا 

تبين اتجاه التمدد العمراني في بلدة بيتونيا حيث يتضح أن الجهة المفتوحة للتمدد ( 0)الشاسع، والخريطة
العمراني في بلدة بيتونيا هي الجهة الشمالية باتجاه مدينة رام هللا، كما ويتضح من نفس الصورة أن بلدة 

رقية فلم يعد هنالك مجاال لمزيد من التوسع في هذا االتجاه، بيتونيا التحمت مع مدينة رام هللا من الجهة الش
أما بالنسبة للجهة الجنوبية فقد منعت العوامل السياسية من التمدد باتجاهها أو بالقرب منها بسبب وجود 
مستوطنة صهيونية جفعات زئيف، أما بالنسبة للجانب الغربي باتجاه قرية عين عريك فانه من الممكن 

 .ا الجانب باتجاه األراضي ذات الخصائص الجيدة التي يحتاجها التوسع الحضريالتوسع في هذ
ولقد أصبحت بيتونيا تشكل مركز جذب للسكان نظرا لقربها من مدينتي رام هللا والبيرة والتي تعتبر 
 المركز المؤسساتي الخدماتي، وهذا ما شجع على زيادة االستثمار في المشاريع العمرانية، وإقامة الشقق
السكنية بشكل كبير، على حساب المشاريع الزراعية، التي ال تدر كثيرا من الربح على المستثمرين فيها، 
مقارنة باالستثمار العمراني، وبالتالي غلب على بلدة بيتونيا نمط البناء العمودي كما أن للعوامل السياسية 

ز أيضا في توجيه العمران في المنطقة، المرتبطة باالحتالل وسياسات التضييق التي يمارسها الدور البار
 .وتكدسه في مناطق محددة وسيادة النمط الرأسي في البناء نظرا لمحدودية المساحة المسموح البناء فيها

وكذلك ساهم الموقع المتوسط لبلدة بيتونيا، ووقوعها على شبكة الطرق التجارية والرئيسية التي تربط 
جنوب الضفة الغربية بشمالها، بزيادة كثافة العمران، في المنطقة الستيعاب األعداد السكانية الكبيرة 

التعليمية، والصحية، والتجارية، الوافدة الى المنطقة، وزاد أيضا من كثافة المشاريع الخدماتية كالمراكز 
والترفيهية، مما ساهم في سيادة الطابع الحضري على البلدة، لدرجة أن الزائر لبلدة بيتونيا يعتقد أنها 
مدينة، ولكنها في األساس تفتقر لكثير من الخدمات األساسية كشبكة الصرف الصحي، وشبكة الطرق 

 .  الجيدة
 اتجاه التمدد العمراني في بيتونيا 4الخريطة  

 



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Vol 5, Issue 2,2018   21 Page 

دونم، ثم توسع النمو  955ما يقارب  1220راني في بلدة بيتين عام في حين بلغت مساحة التمدد العم
( 6)دونم، وتوضح الخريطة  085ما يقارب  9516العمراني في البلدة لتبلغ مساحة المناطق المبنية عام 

 أن اتجاه التمدد العمراني في بلدة بيتين اتجه نحو الجهة الشمالية، والشمالية الغربية باتجاه مدينة البيرة،
ولكن لم يبقى سوى مساحة صغيرة للتمدد بهذا الجانب، وكذلك فان وجود مستوطنة بيت ايل المقامة على 
أراضي مدنية البيرة تمنع من اقتراب التمدد العمراني في بيتين باتجاهها، أما بالنسبة للجهة الجنوبية 

 ن البلدة على اختيار األراضي والجهة الشرقية فهي تعتبر مفتوحة أمام التمدد العمراني، ولكن يحرص سكا
 .المالئمة للتوسع الحضري، وتجنب البناء على األراضي الزراعية الخصبة

 
 

 :المشاكل الناتجة عن التحضر السريع لمدينتي رام هللا والبيرة
من المشاكل االجتماعية واالقتصادية، والبيئية، وتختلف هذه المشاكل في  ينتج عن التحضر السريع العديد

الدول المتقدمة عنها في الدول النامية، وذلك الن التزايد السكاني الكبير والتحضر في الدول المتقدمة 
يرافقه التطور االقتصادي والتكنلوجي، وتطور المرافق والخدمات والبنى التحتية بشكل طردي يتناسب 

، لكن في الدول النامية فان التحضر ال يرافقه بالضرورة التطور (1232عبد الرسول، )ع أعداد السكانم

 يناتجاه التمدد العمراني في بيت 5الخريطة 
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في كل هذه المتغيرات، فعلى سبيل المثال ساهم انحصار النمو العمراني في مدينتي رام هللا والبيرة في 
النظر عن طبيعة الزحف العمراني نحو األراضي الخالية على حساب األراضي المجاورة بغض 

استخدامها، مما خلق العديد من المشاكل البيئية واالجتماعية، وزاد الضغط على المرافق والخدمات، 
والبنى التحتية، وخاصة المياه والكهرباء التي تعاني من شح نتيجة للعوامل السياسية أو الطبيعية، فساهمت 

مظاهر الترييف على مدينتي رام هللا والبيرة،  هذه العوامل بتهديد المشهد الحضري للمدينة وسيادة بعض
كما ساهم زيادة تركز السكان خاصة في الشقق والعمارات السكنية، في زيادة المشاكل التي تهدد المشهد 

 :الحضري في مدينتي رام هللا والبيرة ويمكن تقسيم هذه المشاكل الى
 :مشاكل اجتماعية

والبيرة من حيث المركز المؤسساتي والخدماتي، كان له العديد من  ان المكانة التي احتلتها مدينتي رام هللا
المحاسن التي ال يمكن انكارها على مدى األعوام السابقة، من حيث االزدهار االقتصادي الناتج عن 
االستثمار التجاري والصناعي في المنطقة، وما رافقه من الجذب السكاني الكبير بحثا عن فرص حياة 

، وهذا ما يهاجر له غالبية السكان، وفي ظل هذا التركز السكاني الكبير، واإلمكانات أفضل في المنطقة
المحدودة، وغياب التخطيط والتطبيق الفعلي للقانون نتجت العديد من المشاكل االجتماعية نتيجة الضغط 

ود تمايز الكبير على المرافق والخدمات وفرص العمل وعلى جميع مجاالت الحياة في المنطقة ونتيجة وج
خاصة عندما ال يكون   طبقي مما يخلق افرازات سلبية تنعكس بشكل سلبي على مدينتي رام هللا والبيرة

مدينتي رام هللا والبيرة األصليين وبين السكان المهاجرين مما قد يسبب الحقد  تكافئ في الفرص بين سكان
، وارتفاع حالت الطالق في مدينتي رام والكراهية بينهم، كما وشاع مؤخرا انتشار ظاهرة الزواج المبكر

هللا والبيرة، وقد يكون السبب ناتج عن اختالف العادات الذي يسبب عدم التفاهم بين الزوجين مما يدفع بهم 
حسب بيانات الجهاز المركزي  9550للطالق، حيث بلغ معدل الطالق في محافظة رام هللا والبيرة عام 

، وقدرت عدد حاالت 9510عام % 9.9ثم ارتفعت هذه النسبة لتبلغ  %1.8لإلحصاء الفلسطيني ما يقارب 
حالة طالق ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة  638حوالي  9518الطالق في محافظة رام هللا والبيرة عام 

، وال يقتصر األمر على ذلك بل شكل (9510الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، ) في السنوات القادمة
الكبير على فرص العمل القليلة في مدينتي رام هللا والبيرة انتشار البطالة في صفوف  الضغط السكاني

الخريجين، وخاصة على الوظائف الحكومية، فلم تعد الوظائف المتوفرة في رام هللا والبيرة متاحة لسكان 
هللا والبيرة  محافظة رام هللا فقط، بل يتقدم لها السكان من المحافظات األخرى، حيث سجلت محافظة رام

حسب  12.0أعلى معدالت البطالة مقارنة بالمحافظات األخرى، وذلك بنسبة تراوحت  9510عام 
مع العلم ( 9510الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، )تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

ة والسياسية واالجتماعية أن قلة فرص العمل المتاحة، باإلضافة الى وجود العديد من الظروف االقتصادي
الصعبة تدفع الكثير من السكان للجوء الى االقتصاد الغير رسمي كبديل لكسب قوت العيش، وهنالك الكثير 
من مظاهر االقتصاد الغير رسمي التي أصبحت شائعة في مجتمع رام هللا والبيرة نتيجة للعديد من 

حيث فقد الكثير من ( 1221تماري، )تفاضةالظروف الخاصة التي تحكمت بانتشارها وخاصة بعد االن
العمال أعمالهم في إسرائيل مما اضطروا للجوء الى االقتصاد غير الرسمي كبديل وخاصة انتشار العمل 

الخضار، المالبس، الخردة، )كباعة متجولون في الشوارع وغالبيتهم من األطفال، وكذلك انتشار البسطات
ذه األعمال الغير رسمية تضعف االقتصاد الرسمي وتشوه المشهد ،مع العلم ان انتشار مثل ه(الحلويات

الحضري للمدينة واتفق السيد زياد الطويل رئيس بلدية البيرة مع ذلك لذلك لجأت بلدية البيرة مؤخرا الى 
اتخاذ االجراءات الالزمة للحد من انتشار البسطات في مركز مدينة البيرة ، ونقلها للساحة الداخلية التابعة 

ألوقاف من أجل الحفاظ على الطابع الحضري للمدينة، وللحد من التلوث واالزعاج وأزمة المواصالت، ل
كما وضح السيد زياد أن انتشار مثل هذه البسطات يعتبر تعدي على التجار القانونيين في المدينة اللذين 

سطاتهم من غير دفع يدفعون مبالغ معينة  كضريبة عائدة للبلدية، بينما أصحاب البسطات يقيمون ب
ضرائب عائدة للبلدية، وهذا يسبب العديد من المشاكل الحضارية، واالقتصادية، واالجتماعية، كونه 
اعتداء على الحق العام وعلى الرصيف، لذللك كان البديل بناء مجمع تجاري في المنطقة التي تصل البيرة 

انتشار الفساد والجريمة، ولتخفيف  بأراضي صردا، إليجاد فرص عمل ألصحاب هذه البسطات، لتجنب
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المشاكل االجتماعية، كما ويسود في مدينتي رام هللا والبيرة ظاهرة انتشار الشحاذين في كثير من 
 .الشوارع، مع العلم أن كل منهم يأخذ موقعا ثابتا خاصا به ويتخذونها كمهنة

 :ثانيا مشاكل بيئية
جيدة من شبكة للطرق، والمياه والصرف الصحي  من أساسيات المدينة الحضرية وجود بنية تحتية 

ومحطات تنقية ومعالجة المياه العادمة، وإدارة النفايات الصلبة والتعامل معها، وعلى الرغم من وجود مثل 
هذه الشبكات في مدينتي رام هللا والبيرة اال أن النمو الحضري العمراني السريع أدى الى تشكيل ضغط 

مر الذي سبب مشاكل بيئية عديدة في المنطقة ولعل أبرزها مشكلة المياه كبير على هذه الشبكات األ
العادمة، والنفايات الصلبة، ومشكلة المواصالت، فعلى الرغم من وجود محطة لتنقية المياه العادمة في 

بينت عدم كفاءتها في عملية المعالجة، ( 9556)مدينة رام هللا اال أن العديد من الدراسات ومنها مصلح 
إضافة الى عدم جودة األنابيب المستخدمة لبناء الشبكة، كما أن أقطار هذه األنابيب صغيرة وتسبب 
فيضانات في كثير من األحيان، حيث أكد المهندس حامد عيسى بوجود ضغط على الصرف الصحي نتيجة 

لة الطواقم قدم الشبكة، ومعدات الضخ، إضافة الى ارتفاع تكلفة تصليحها وإعادة تأهيلها، عدا عن ق
حيث يقومون بفتحها وتسريب  والتعامل مع األنابيب المعطلة والمسدودة،,المؤهلة للقيام بعملية تصليحها، 

من المناطق السكنية ال تصلها % 85المياه العادمة الى الشوارع مما يهدد السالمة العامة، كما أن حوالي 
ن طريق الحفر االمتصاصية، ومن ثم القيام خدمة الشبكة، مما يقومون بالتخلص من المياه العادمة ع

بتفريغها ونقلها عبر مركبات خاصة الى أماكن مخصصة لتلك العملية، ولكن بعض السكان يقومون 
بالتخلص من المياه العادمة عبر تسريبها الى الشوارع واألودية مما يهدد بتلويث مياه العيون والينابيع 

الجوفية، والتربة، ويسبب انتشار الروائح الكريهة واألمراض، وال المجاورة، ويهدد أيضا بتلويث المياه 
تقف المشكلة عند ذلك الحد فقط بل أن هنالك نقص بالوعي العام لدى السكان بشكل عام، وأصحاب 
الصناعات  المختلفة بشكل خاص اللذين يقومون بالتخلص من مخلفات المصانع والورش كورش تصليح 

ومخلفات المصابغ عبر إلقاءها في الصرف الصحي مما يزيد الحمل والضغط  السيارات وتبديل زيوتها،
على محطة المعالجة، لذلك يجب أن يتم توفير الدعم والمتابعة لشبكة الصرف الصحي في مدينتي رام هللا 
والبيرة الستيعاب الضغط الكبير الذي تواجهه المنطقة خاصة في ظل التحضر الذي شهدته من دون 

له، اال أن بلديتي رام هللا والبيرة لوحدهما ال تستطيعان مواجهة هذا الضغط لوحدهما بل  تخطيط مسبق
يجب تعزيز التنسيق والتعاون مع البلديات األخرى، وكافة الجهات المسؤولة، وضرورة التعاون من قبل 

 .السكان كااللتزام بدفع الرسوم المطلوبة منهم
لتي يتم جمعها غير فعالة، حيث يتم دمج النفايات الصلبة مع السائلة كذلك فان عملية التعامل مع النفايات ا

، والنفايات المنزلية، والطبية األمر الذي يعيق من عملية معالجتها، وكذلك فانه يتم (المياه العادمة)
في التخلص من النفايات في الحاويات ومن ثم تقوم المركبات بجمعها ونقلها الى مكب مدينة رام هللا الواقع 

المنطقة الصناعية في الجهة الجنوبية الشرقية، مع العلم بأن هذا المكب  عشوائي وغير صحي مهدد 
، كما أن مكب مدينة البيرة واقع في منطقة ج (9556مصلح، )بخطر االنهيار فهو غير مؤهل لالستخدام 

خالل ساعات محددة من وتسيطر عليه سلطات االحتالل التي ال تسمح لبلدية البيرة باستخدام المكب اال 
النهار فقط، حيث صرح المهندس ضراغمة اياد أن مكبات النفايات من المفترض أن يتم العمل فيها طيلة 

ساعة بدوام كامل، اال أن بوابة مكب البيرة تغلق خالل النهار، لذلك تضطر البلدية الى تجميع النفايات  98
وم التالي الى مكب زهرة الفنجان في مدينة جنين، وهذا ما في مكان قريب من البوابة ثم يتم ترحيلها في الي

يزيد من التكلفة على البلديتين، حيث صرح ضراغمة أن تكلفة النقل الى مكب زهرة الفنجان تصل الى ما 
مليون سنويا، كما أن بلديتي رام هللا والبيرة تعانيان من نقص في عدد الحاويات لذلك نالحظ  8يقارب 

 .ي الشوارع بشكل كبيرتكدس النفايات ف
إضافة الى قيام السكان بحرق الحاويات نتيجة لتأخير عملية الجمع في بعض األحيان مما يسرع من عملية 
تلفها ويزيد من تفاقم مشكلة النفايات وتلوث الهواء في مدينتي رام هللا والبيرة، عدا عن قيام كثير من 

ب انتشار الروائح الكريهة والحشرات، والبعوض، وانتشار السكان بإلقاء النفايات خارج الحاويات مما يسب
األمراض والحساسية، وتلوث الهواء، والتربة، وهذه المظاهر منتشرة بشكل كبير في الكثير من القرى 
سواء في محافظة رام هللا والبيرة، ومن ضمنها بلدات منطقة البحث وخاصة بيتونيا التي تم اغالق المكب 
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وعه بالقرب من معسكر للجيش اإلسرائيلي، أو سواء في المحافظات األخرى، نتيجة الخاص بها نتيجة وق
لضعف إمكانيات البلديات المادية والمجالس القروية والمحلية، وكذلك هو الحال بالنسبة لبلديتي رام هللا 

وجودة والبيرة التي أصبحت تعاني من ضغط كبير  في التخلص من النفايات مؤخرا، وخاصة النفايات الم
في وسط البلد التي يوجد فيها حاويات من الحجم الكبير والتي يصعب التعامل معها، حيث يتم التخلص 

 .منها خالل ساعات الليل مما يسبب تكدس النفايات خالل النهار
لذلك يتضح أن مشكلة المياه العادمة والنفايات الصلبة تراكم عنها مشاكل أخرى عديدة، وأن البلدية لوحدها 

تستطيع السيطرة على هذه المشاكل بل أنها تحتاج لتكافل شامل بين أعضاء البلدية وسكان المنطقة،  ال
وأصحاب المحالت التجارية إلعادة التخطيط الحضري للمنطقة، عن طريق الدراسة العميقة لها إليجاد 

 .الحلول الفعالة وتطبيقها
تتمثل في المواصالت والتلوث الجوي وهي من كما تعاني مدينتي رام هللا والبيرة من مشكلة حقيقية 

المشاكل العصيبة التي يصعب حلها، حيث تعاني مدينتي رام هللا والبيرة من ازدحام واختناق مروري كبير 
على مدار اليوم وخاصة في فترات الصباح عند انطالق الطالب والموظفين الى أشغالهم، وكذلك خالل 

ل، إضافة الى الحوادث الكثيرة المسجلة نتيجة للسياقة المتهورة سواء فترات الظهيرة عند عودتهم من العم
من قبل السيارات الخاصة أو من قبل أصحاب المركبات العمومية، حيث سجلت محافظة رام هللا والبيرة 

حادث مع الكثير من األضرار المادية، وخسائر في األرواح البشرية، وسجلت  1093حوالي  9518عام 
مخالفة مرورية وهذا دليل على قلة الوعي  26987إصابة ومن بينهم أطفال، كما وسجلت و 203ما يقارب

( 9518الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )وعدم االكتراث بالمخاطر الناتجة عن التهور في القيادة
وادث من الح% 22.2كما أكد مدير دائرة إدارة المشاريع المهندس البابا يوسف، مسؤول قسم المرور أن 

ناتجة عن عدم االكتراث بقوانين السير، إضافة الى عدم وجود نظام شرطة فعال لتنظيم حركة المرور فهم 
يفتقدون الى السلطة في تنفيذ القوانين، وعلى الرغم من حرص البلدية على دراسة النقاط السوداء في 

الذي عملت البلدية على إغالق الشوارع التي يتكرر فيها وقوع الحوادث كشارع نابلس في مدينة البيرة 
بعض الفتحات فيه للحد من الحوادث، وشارع القدس الذي قامت بتكثيف الشرطة  فيه ووضع المطبات 
لضبط حركة السائقين والتقليل من عدد الحوادث فيه اال أنه لم يتم ضبط الحركة والتخفيف من عدد 

 .الحوادث في هذه المناطق
( 9556)ملت على تقييم الوضع البيئي الحضري لمدينة رام هللا مصلح كما أكدت بعض الدراسات التي ع

والمسؤولين ذوي العالقة كمهندس المرور البابا يوسف، أن أعداد المركبات قد ازداد بشكل غير طبيعي 
وتجاوز العدد القانوني المسموح به، والشوارع بقيت بنفس العرض الذي ال يتناسب مع هذا العدد الهائل 

رات، وحركة المشاة مع استغالل المحالت لجزء من هذه األرصفة، وعدد المواقف المخصصة من السيا
لتلك المركبات ال يسد الحاجة، وخاصة في وسط البلد نتيجة الرتفاع سعر األرض في تلك المنطقة فال 

غط تستطيع البلدية شراء قطعة أرض باهظة لثمن لتحويلها الى موقف للسيارات، وهذا ما زاد من الض
واالختناقات المرورية، وعلى الرغم من اإلجراءات التي تتخذها البلدية إليقاف هذه االختناقات كتحويل 
جزء من الشوارع التجاه واحد، ودفع السيارات لعدم الدخول لمركز المدينة من خالل وضع عدادات دفع 

ف األزمة، اال أن هذه مسبق، وإعطاء الرخص إلقامة المحالت التجارية بعيدا عن وسط البلد لتخفي
اإلجراءات تعتبر غير كافية وهنالك حاجة ماسة للتكافل بين البلديات وبين المؤسسات الحكومية التي 
ترجع لها مسؤولية قطاع المواصالت لدراسة مشكلة المرور بشكل عميق وإيجاد الحلول الفعالة لها 

 .والعمل على تطبيقها
ل أصبحت مركزا حضاريا خدماتيا تجاريا، إذ توجد فيها العديد من لذلك نستنتج أن مدينة رام هللا بالفع

السمات التي أهلتها للتطور الى مركز حضاري مقارنة بالعديد من المدن األكبر منها حجما، اال أن هذا 
التطور كان باإلمكان أن يكون أوسع من ذلك بكثير في حال لو أنه نتج عن خطة استراتيجية شاملة، تحافظ 

نيية البيئية واالجتماعية السليمة بعيدا عن كثير من المشكالت التي باتت تهدد المشهد الحضري على الب
الذي حظيت به مدينتي رام هللا والبيرة مؤخرا، فالنمو الحضري السريع على الرغم من المحاسن التي 

د من المخاطر البيئية يضيفها على كثير من القطاعات التكنلوجية واالقتصادية والصناعية، اال أن له العدي
واالجتماعية في حال وقوعه بشكل عشوائي من غير تخطيط استراتيجي، وهذا الجانب التخطيطي يقع 
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على عاتق كافة الجهات المسؤولة إليجاد توازن بين أعداد السكان المتزايدة واحتياجاتهم من الخدمات 
 .  والموارد

 نتائج تحليل االستبيان
شهدت منطقة البحث مؤخرا نموا سكانيا، وعمرانيا واقتصاديا األمر الذي أدى الى حدوث تغيرات جذرية 
وتحوالت حضرية مرتبطة بشكل أساسي بالمتغيرات االقتصادية والعمرانية واالجتماعية الثقافية المرتبطة 

لمتغيرات وعالقتها بطبيعة السكان، ولفهم طبيعة هذه التحوالت تم تصميم استبانة لدراسة هذه ا
استبانة بما يتالءم مع عدد السكان في كل تجمع  065بالخصائص الحضرية للتجمعات، حيث تم توزيع 

، مع العلم أنه تم تصميم استبانة خاصة بمدينتي (رام هللا، البيرة، بيتونيا، بيتين)من تجمعات منطقة البحث
تين من أجل التخصص في توجيه األسئلة حسب رام هللا والبيرة، واستبانة أخرى لبلدتي بيتونيا وبي

األهداف المرجو تحقيقها من كل مجتمع، وذلك بطريقة عشوائية ومن ثم تم ادخال البيانات التي تم تجميعها 
 .SPSSومعالجتها باالعتماد على الطرق اإلحصائية المختلفة باالستعانة ببرنامج 

 :الخصائص االقتصادية لمدن وبلدات منطقة البحث
تعتبر دراسة الخصائص االقتصادية من النقاط الهامة والعريضة في موضوع التحوالت الحضرية وذلك 
حيث يساعد في فهم طبيعة النمو االقتصادي من خالل تحديد مستوى الدخل وعالقتها بالتطور العمراني 

بيعة التركيب والتغيرات األخرى المرتبطة بها من حيث تطور البنى التحتية، وكذلك من أجل تحديد ط
المهني وعالقتها بالخصائص الحضرية للسكان، حيث تفيد دراسة التركيب المهني للمجتمع في تحديد 
صفة المجتمع فهي تعتبر من المعايير الهامة المستخدمة في تحديد صفة المجتمع، فالمجتمع الذي يعمل 

عة يعتبر مجتمعا حضريا، غالبية سكانه في حرف غير الزراعة ويتخصصون في قطاع التجارة والصنا
كما أن المجتمع الذي تختفي فيه المهن الوراثية ويختار فيه الفرد وظيفته بنفسه بعيدا عن الضغوطات 

فتح )الخارجية يعتبر أيضا مجتمعا حضريا، الن من سمات المجتمع الحضري التخصص في العمل 
 (.9519الرحمن، 

 :مستوى الدخل
هللا والبيرة وبيتونيا وبيتين وجود تفاوت في مستوى الدخل، اال أن غالبية  أظهرت نتائج التحليل لعينتي رام

، (دينار اردني  1555 – 855)شيكل شهريا ما يعادل  0555-9555أفراد العينة كان متوسط دخلهم من 
وهذا يشير الى الوضع الجيد لهذه األسر كما تعتبر من المؤشرات الهامة التي تدل على االزدهار والتقدم 

فؤالئك يعملون في الغالب في القطاع  0555االقتصادي، وبالنسبة للذين يرتفع متوسط دخلهم الشهري عن 
 .التجاري وهذه أضفت مؤشرات حضرية على المنطقة

وكذلك أظهرت نتائج التحليل للعينتين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير متوسط الدخل 
ين أن غالبية السكان من كافة المحافظات وقراها اللذين استقروا في مدينتي والمكان األصلي للفرد حيث تب

دينار، مما ينفي صحة أن السكان الذين يهاجرون من  1555-855رام هللا والبيرة تراوح دخلهم من 
الريف الى المدن يكون وضعهم االقتصادي دائما سيء، حيث تبين أن متوسط دخلهم مساو لمتوسط دخل 

 والبيرة األصليين، لذلك لم يساهم هؤالء المهاجرين في ترييف مدينة رام هللا والبيرة من سكان رام هللا
 .ناحية الوضع االقتصادي لهم الن وضعهم االقتصادي كان جيدا ويعكس سمات حضرية

 التعليم
الن يعتبر التعليم من المؤشرات الهامة التي تدل على تقدم المستوى االقتصادي واالجتماعي للتجمع، 

التعليم يحتاج الى مستوى دخل جيد، حيث تزداد فرصة تعليم األبناء كلما كان الوضع المادي لألسرة جيدا، 
وكلما كان مستوى الدخل أعلى تزداد فرصة األبناء في دراسة التخصصات ذات األقساط المرتفعة 

ا يقل التوجه نحو التعليم كالهندسة والطب في الغالب، وهذا يعتبر مؤشرا لقياس درجة التحضر، اما عندم
في التجمع ترتفع فيه نسبة األمية والجهل، وينعكس ذلك على الوضع التنموي واالقتصادي ويؤدي الى 
تراجع المستوى الحضري للتجمع، وبالتالي فان ارتفاع نسبة المتعلمين والمساواة بين الجنسين من حيث 

ناث على التعليم مقارنة بالسابق من المؤشرات الهامة نسبة االقبال على التعليم، وارتفاع نسبة اقبال اإل
الدالة التحضر، وأظهرت نتائج التحليل أن نسبة المتعلمين أكثر من غير المتعلمين وأن نسبة الحاصلين 
على شهادات بكالوريوس هي األعلى وهذا يدل على سيادة التحضر النه كلما زاد المستوى التعليمي زاد 
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االنتعاش االقتصادي وتحسن ظروف الحياه بشكل عام حيث تم واختبار الفرضية مستوى الدخل ودل على 
من حيث المستوى  5.50ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "الصفرية التي تقول بأنه 

التعليمي والدخل، وتبين ثبوت صحة الفرضية البديلة التي تقول بأنه توجد عالقة بين متغير المستوى 
وأنه كلما زاد المستوى التعليمي زاد % 5.50بين متغير الدخل عند مستوى داللة إحصائية التعليمي و

 .مستوى الدخل
 :الدعم المادي

يعتبر الدعم المادي من المؤشرات الهامة التي تدل على تحضر المنطقة، فكلما زاد مستوى اعتماد التجمع 
زاد من تطور الوضع االقتصادي في التجمع  على الدعم المالي سواء من مصادر تمويل داخلية أو خارجية

نتيجة ارتفاع مستوى االستثمار في المشاريع االقتصادية والتجارية المربحة، إضافة الى االستثمار في 
المجاالت العقارية الخدماتية الصحية، والتعليمية، والثقافية، والتفنن في بناء المنازل الضخمة والفلل 

لمظهر الحضري على التجمع، وهذه الظاهرة باتت واضحة في بلدات والعمارات مما يضفي خصائص ا
حيث أكد رئيس بلدية بيتونيا السيد دولة ورئيس مجلس قروي بيتين السيد ( بيتونيا وبيتين)منطقة البحث 

مصطفى أن غالبية هذه العائدات تستثمر في انشاء المشاريع العمرانية والتجارية وبناء المدارس والمساجد 
 .ئق، وتحسين الطرق مما ساهم في تنمية المنطقةوالحدا

 :الخصائص العمرانية لمدن وبلدات منطقة البحث
تعتبر طبيعة المسكن وواجهته الخارجية المستخدمة من حيث طبيعة مادة البناء المستخدمة في التشييد، 

من حيث مدى وارتفاع المبنى من حيث عدد الطوابق، ومساحة المبنى، ونوع المسكن، وخصائص الحي 
توفر الخدمات والمرافق كاألندية والحدائق من الخصائص الهامة التي تؤخذ بعين االعتبار عند دراسة 

 (.9551يحيى، )وهذا ما أكد عليه يحيى خيريه في دراسته  مدى تحضر المنطقة او تريفها
 : الواجهة الخارجية للمسكن

في ظل وجود االحتالل، وارتفاع تكاليف يواجه قطاع اإلسكان في فلسطين العديد من المحددات 
الترخيص، وارتفاع تكاليف البناء الناتج عن ارتفاع تكلفة المواد المستخدمة في االنشاء، فهي اما ان تكون 
من الحجر، أو الطوب، أو االسمنت، أو االسمنت والطوب، أو الحجر والطوب، وهذا بطبيعة الحال له 

لفتها، والوضع االقتصادي لصاحب المبنى، فكلما كانت الواجهة عالقة بمدى توفر مادة البناء، وتك
الخارجية عبارة عن مادة الحجر انما دل على الوضع االقتصادي الجيد لصاحب المبنى نظرا الرتفاع 
سعره، وهي تعتبر من احدى المؤشرات الدالة على التحضر وارتفاع مستوى التنمية في المنطقة، 

نتين أن غالبية الواجهات الخراجية للمنازل كانت من الحجر، بينما قلت نسبة وأظهرت نتائج التحليل للعي
استخدام المواد األخرى في البناء كالطوب واالسمنت، وهذا يشير الى الوضع االقتصادي الجيد لسكان 
منطقة البحث ويضيف خصائص جمالية وحضرية عليها، حيث توجد عالقة بين الواجهة الخارجية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية "الدخل والختبار الفرضية الصفرية التي تقول بأنه  للمسكن ومتوسط
 Chi-Square، تبين أن قيمة "من حيث الواجهة الخارجية للمسكن وبين متوسط الدخل 5.50عند مستوى 

 البديلة التي تقول بأنه توجد ولذلك نقبل الفرضية% 5.50وهي أقل من مستوى الداللة  5.590بلغت 
وهذا % 5.50عالقة بين متغير الواجهة الخارجية للمسكن وبين متغير الدخل عند مستوى داللة إحصائية 

 .يعني أنه كلما زاد مستوى الدخل زادت نسبة المباني المبنية من الحجر
 :ملكية السكن

التحضر، تعتبر دراسة ملكية السكن من األمور الهامة في دراسة الخصائص االقتصادية لما لها عالقة ب
فعندما يكون المنزل عبارة عن ملك خاص يدل على مستوى الدخل المرتفع والوضع االقتصادي 
واالجتماعي الجيد لألسرة الن من يكون وضعه المادي جيدا فانه يميل في الغالب القتناء منزل خاص 

ين أن غالبية المساكن عبارة بحثا عن الراحة، وبينت نتائج التحليل لعينة رام هللا والبيرة وعينة بيتونيا وبيت
عن ملك خاص وهذا يعكس الوضع االقتصادي الجيد حيث أنه كلما ازداد دخل األسرة زادت احتمالية 
امتالكهم لمنزل خاص، أي أن هنالك عاقة طردية بين الدخل وملكية المنزل والختبار الفرضية الصفرية 

، "بين ملكية المنزل ومتوسط الدخل 5.50مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند"التي تقول بأنه 
 ولذلك نقبل الفرضية% 5.50وهي أقل من مستوى الداللة  5.553بلغت  Chi-Squareتبين أن قيمة 
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البديلة التي تقول بأنه توجد عالقة بين متغير ملكية المسكن وبين متغير الدخل عند مستوى داللة إحصائية 
 .الدخل لألسرة زادت احتمالية أن يكون منزلهم ملكا لهمحيث أنه كلما زاد مستوى % 5.50

 :مساحة المسكن
لمساحة المسكن دورا هاما في الداللة على المستوى االقتصادي والوضع المادي فكلما كانت مساحة 

م دل على الوضع المادي الجيد لألسرة ومستوى الدخل المرتفع، نظرا لما لها 905المسكن كبيرة وتتجاوز 
مكانية إضافة امتيازات عدة على المنزل من حيث عدد الغرف والحمامات والمرافق األخرى التي عالقة بإ

لها عالقة بالمساحة والتي تضيف جمالية على المنزل، ولقد أظهرت نتائج التحليل لعينة مدينتي رام هللا 
مما  955-105تر وبين م 105-195والبيرة وعينة بيتونيا وبيتين أن غالبية المساكن تتراوح مساحتها بين 

يشير الى الوضع االقتصادي الجيد، حيث أن هنالك عالقة بين مساحة المنزل وبين مستوى دخل األسرة 
بين  5.50ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "والختبار الفرضية الصفرية التي تقول بأنه 

وهي أقل من مستوى الداللة  5.513ت بلغ Chi-Square، تبين أن قيمة "مساحة المسكن ومتوسط الدخل
البديلة التي تقول بأنه توجد عالقة بين متغير مساحة المسكن وبين متغير  ولذلك نقبل الفرضية% 5.50

حيث أنه كلما زاد مستوى الدخل لألسرة زادت مساحة % 5.50الدخل عند مستوى داللة إحصائية 
 .المسكن

 والبيرة يعكس مؤشرات اقتصادية وحضرية جيدة من حيث نستنتج أن وضع العمران في مدينتي رام هللا
مساحة المساكن، وارتفاعها، وطبيعة الواجهة الخراجية لها فلم نجد من ضمن العينة منازل مبنية من 
الصفيح ونسبة قليلة من المنازل كانت مبنية من االسمنت وهذا في الغالب يعكس مؤشرات حضرية، ولكن 

لنامية كالمغرب والجزائر والعراق ينتشر فيها البناء الفوضوي غير المخطط، كثير من الدول العربية  ا
وتنتشر في مدنها مباني الصفيح بكثرة ويعود أصل سكان هذه المنازل غالبا من الريف حيث يسيطرون 
 بثقافاتهم ونمط حياتهم على ثقافة المدينة ونمط حياتها ويتجمعون في أحياء وهذا ما يعزز قوتهم وهم بذلك

أما بالنسبة لمدينة رام هللا والبيرة فلم نجد ظاهرة الترييف فيها ( 9510فروج، )ينشرون مظاهر الترييف 
 . واضحة كما في مثل تلك الدول العربية

 :الخصائص االجتماعية وعالقتها بالتحضر
على  تلعب العوامل االجتماعية دورا هاما في التأثير على خصائص الريف والمدينة، حيث انها تؤثر

طبيعة التركيب والبناء الداخلي والتنظيمي للمجتمعات الريفية والحضرية، فمن المعروف أن الريف 
والمدن عبارة عن تجمعات سكانية قد تكون صغيرة أو كبيرة، وذلك حسب عدد السكان فيها، حيث أنه 

المجتمعات، وينعكس  كلما زاد عدد سكان التجمع زاد حجمه، وهذا كله يؤثر في طبيعة ترتيب وتنظيم هذه
عليها فيما اذا كانت تصنف حضر أم ريف، كما أن لكل تجمع سكاني أنماط سلوكية وعادات يمارسها 
سكان التجمع مع السكان االخرين من حيث طبيعة العالقات االجتماعية السائدة والطقوس الممارسة في 

طة الممارسة، وطبيعة اللباس، وهذا كله األفراح واألتراح، والمناسبات والطقوس الدينية، والحرف واالنش
ينعكس على نمط الحياة المتبناة في التجمع وعلى خاصية التجمع، هل هو مجتمع متمدن أم ال؟ وهذه 
العالقات االجتماعية يطرأ عليها تغيرات من مكان آلخر، ومن وقت آلخر نتيجة لتفاعل السكان مع واقع 

حيث تلعب هذه التغيرات في التأثير على تركيب ( 9558ان، رشو)ومتطلبات البيئة التي يعيشون فيها 
 .وبناء التجمع

 طبيعة العالقات االجتماعية والعالقة بالجيران
ان لطبيعة العالقات االجتماعية دورا هاما في دراسة الخصائص الحضرية حيث تنعكس العوامل 
االجتماعية السائدة بين أفراد التجمع على طبيعة التجمع فمثال تمتاز التجمعات الحضرية بسيادة العالقات 

( 9559)أكد الصقور  الرسمية بين سكانها، بينما تسود العالقات الغير رسمية في التجمعات الريفية حيث
على أن سيادة العالقات الرسمية المباشرة والقوية تعني أن المجتمع ال يزال تقليديا ريفيا، ويمتاز مجتمع 
رام هللا والبيرة بأنه مجتمع ناتج عن اختالط سكاني اجتماعي ثقافي متعدد نتيجة العديد من عوامل الجذب 

ستقرار فيه حيث انعكس ذلك على طبيعة الخصائص التي شجعت السكان من المحافظات المختلفة لال
االجتماعية السائدة في المنطقة على سبيل المثال طبيعة العالقات السائدة بين الجيران فعلى الرغم من أن 
رام هللا والبيرة عبارة عن مدينتين ومن المفترض أن يسود فيها عالقات رسمية اال أن نتائج التحليل 
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مدينتي رام هللا والبيرة عالقتهم جيدة مع الجيران ويقومون بزيارتهم بين كل فترة أشارت أن غالبية عينة 
وأخرى وهذه أحد المؤشرات الدالة على سيادة بعض الخصائص الريفية على مدينتي رام هللا والبيرة  

يعتبر مجتمع رام هللا مجتمع تقليدي تسوده خصائص ريفية وربما ( 9559)وبناء على دراسة الصقور 
عود سبب ذلك الى وجود نسبة من السكان الذين يعود أصلهم من الريف حيث احتفظ غالبية هؤالء السكان ي

بعاداتهم ومنها حسن التعامل مع الجيران والحرص على زيارتهم وتفقد أحوالهم كما ان مجتمع رام هللا 
السياسي المتعلق بجعل والبيرة كما سبق ذكره هو في األصل كان عبارة عن مجتمع ريفي اال أن القرار 

رام هللا عاصمة مؤقته الى حين تحرير القدس الشريف جعل منها مركزا خدماتيا مؤسساتيا حضاريا، مما 
جعلها مركز جذب للسكان من كافة المدن واألرياف المجاورة مما انعكس على طبيعة الخصائص 

و السكان ذوو األصل الريفي وخاصة االجتماعية السائدة وهي تلك الناتجة عن سكان األرياف المجاورة أ
في مجتمع البيرة الذي ال يزال يحتفظ  بالمظهر والسلوك الريفي على الرغم من احتسابه مجتمعا حضريا، 
حيث يتجلى السلوك الريفي في الطقوس الممارسة في األفراح وطبيعة اللباس التقليدي فيها كالثوب 

رة محالت بيع وتأجير أدوات التطريز واألثواب الفلسطينية، الفالحي الفلسطيني حيث تنتشر في مدينة البي
كما يتجلى السلوك الريفي في المنطقة في المبالغة في االحتفاالت وإقامة الوالئم الفلسطينية الشعبية 
كالمنسف والمسخن خاصة في المناسبات حيث أن شيوع مثل هذه السلوكيات والممارسات تعتبر من 

 (.9519فتح الرحمن، )مظاهر الترييف كما أكد 
 :الخلفية الثقافية وعالقتها بالخصائص الحضرية

تعتبر دراسة الخلفية الثقافية في موضوع التحضر غاية في األهمية اذ تمتاز المجتمعات الحضرية بالتباين 
تقاليد الثقافي والمهني والحرفي، بينما يمتاز المجتمع الريفي غالبا بالتجانس الثقافي فهم يتمسكون بعادات و

معينة تحكم نمط الحياة السائدة في الريف، ويمتاز مجتمع رام هللا والبيرة بالتنوع الثقافي  والسياسي 
والديني واالجتماعي فشكل ذلك عامل جذب للسكان من األماكن المختلقة التخاذها مكان معيشة، وهذا ما 

ات والتقاليد التي يحملها السكان أعطى المنطقة طابعا حضريا، بشكل عام ولكن عندما تطغى بعض العاد
الريفيون المهاجرون من المناطق المختلفة تجعل من مجتمع رام هللا والبيرة مجتمعا حضريا تسوده 
خصائص ريفية، حيث تطغى هذه العادات الريفية عندما يحتفظ سكان الريف بسلوكياتهم وثقافتهم وال 

المسح الميداني أظهرت أنه يصعب على الشخص  يتأقلمون مع المجتمع الحضري الجديد اال ان نتائج
التمييز بين السكان ذوي األصل الريفي وبين سكان رام هللا والبيرة األصليين فمثال ال يوجد هنالك فرق 
بينهم من حيث طبيعة اللباس أو األكل أو حتى طبيعة األنشطة والسلوكيات الممارسة، وال نجد حي هامشي 

الريفيون، بل نجدهم موزعين في كافة األحياء وذلك بما يتناسب مع مستواهم  في رام هللا والبيرة أنشأه
االقتصادي وليس الثقافي، وهذا ما يؤكد تأقلم غالبية الريفيين في المجتمع الحضري الجديد حتى يحققوا 
األهداف التي تركوا موطنهم األصلي ألجلها، وهذا يأتي من خالل حرص المسؤولين على القيام 

يجيات إدماج اجتماعي حسب ما أكدته المهندسة سالي مديرة دائرة الشؤون الثقافية واالجتماعية في باسترات
التي تهدف للقيام بالعديد من الفعاليات الثقافية من أجل  95-05بلدية رام هللا، وأبرزها استراتيجية التخطيط 

يئي والحضري واالجتماعي، إضافة الدمج كالماراثونات وفعالية وين عرام هللا وعالبسكليت للتخطيط الب
الى تعزيز االحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية لتكريس التعددية، والقيام بتأسيس العديد من المراكز 
الثقافية واالجتماعية من مكتبات وحدائق من اجل توفير بيئة مالئمة لدمج كافة المواطنين في المدينة، 

وأعداد المشتركين في مثل هذه البرامج ليس كما هو عليه في الدول وعلى الرغم من ذلك تبقى اإلمكانيات 
 .المتحضرة والغربية
 . االنتماءات القرابية

أن لالنتماءات القرابية والمبالغة بالتمسك بالعائلة والعادات ( 9558جبران،)أكد العديد من الباحثين ومنهم 
ياب تحكيم القانون في حل المشاكل من سمات والتقاليد، واالنتماء لروح الجماعة والتعصب للقبيلة، وغ

المجتمع الريفي العربي التقليدي، ومن أهم ما يسبب ترييف المدن، ولمعرفة ما إذا كان مجتمع رام هللا 
والبيرة تسوده روح العصبية القبلية والتمسك الشديد بالعائلة تم فحص إجابات المبحوثين من عينة سكان 

كانوا يقفون بجانب أقربائهم في حال حدوث مشكلة حتى لو كانوا على باطل رام هللا والبيرة فيما اذا 
فأجمعت الغالبية العظمى على أنهم ال يقفون بجانب أقاربهم في المشاكل عندما يكونون على باطل وهذا 
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ائح يدل على أن مجتمع رام هللا والبيرة ليس مجتمعا تقليديا وال تسوده العصبية القبلية بل انه مكون من شر
وفئات يحكمها القانون ويمتازون باالستقالل الفردي وهذه من أبرز سمات المجتمع الحضري، حيث يمتاز 
مجتمع رام هللا والبيرة بأنه ال تحكمه معايير اجتماعية عامة فمن الصعب تحديد نمط اجتماعي واحد يسود 

ذ تسود فيها عالقات القرابة بشكل المدينة نتيجة لتنوع أصل السكان، وذلك بعكس مدينتي نابلس والخليل ا
 .في دراسته( 1221)أكبر وأوضح، وهذا ما توصل اليه أيضا تماري

 :الهجرة
أظهرت نتائج تحليل عينة رام هللا والبيرة أن مدينتي رام هللا والبيرة شهدت هجرات وافدة اليها من المدن 

ي الداخل الفلسطيني، حيث كانت والقرى للمحافظات المجاورة ومن قرى محافظة رام هللا، ومن أراض
أعلى نسبة من للسكان المهاجرون الى رام هللا والبيرة هم من قرى محافظة رام هللا، وتراوحت نسبتهم من 

من قرى المحافظة % 8.6منهم % 3.8تليها محافظة جنين حيث بلغت نسبتهم % 99.1مجموع العينة 
من قرى % 8.6منهم % 3.9حيث بلغت نسبتهم منهم من مدينة جنين، ثم محافظة نابلس % 8.3بينما 

% 0.8منهم % 0.8منهم من مدينة نابلس، تليها محافظة الخليل حيث بلغت نسبتهم % 8.6المحافظة بينما 
% 6.8منهم من مدينة الخليل، تليها محافظة طولكرم حيث بلغت نسبتهم % 9من قرى المحافظة بينما 

نهم من مدينة طولكرم، تليها أراضي الداخل الفلسطيني م% 1.3من قرى المحافظة بينما % 5.3منهم 
واستقروا  1260ونكسة  1283المحتل اللذين هاجروا نتيجة األوضاع السياسية الصعبة خالل حرب عام 

، تليها محافظة القدس حيث بلغت نسبتهم %8.8في رام هللا والبيرة حيث بلغت نسبتهم من أفراد العينة 
 ( 1)منهم من مدينة القدس الجدول % 1.8محافظة بينما من قرى ال% 1.0منهم % 9.3

 التوزيع النسبي ألفراد عينة رام هللا والبيرة حسب المكان األصلي لهم 1جدول 
 النسبة المئوية التكرار المكان االصلي

 36.9 145 مدينة رام هللا والبيرة
 22.1 87 قرى محافظة رام هللا

 2.0 8 الخليلمدينة 
 5.3 21 قرى محافظة الخليل

 3.6 14 مدينة نابلس
 4.6 18 قرى محافظة نابلس

 3.8 15 مدينة جنين

 4.6 18 قرى محافظة جنين
 1.8 7 مدينة طولكرم

 8. 3 قرى محافظة طولكرم
 1.0 4 مدينة طوباس

 8. 3 قرى محافظة طوباس

 1.8 7 مدينة قلقيلية
 3. 1 قرى محافظة قلقيلية

 5. 2 مدينة أريحا
 1.3 5 مدينة القدس

 1.5 6 قرى محافظة القدس

 5. 2 مدينة سلفيت
 3. 1 قرى محافظة سلفيت

 1.0 4 مدينة بيت لحم
 3. 1 قرى محافظة بيت لحم

 4.3 17 أراضي الداخل الفلسطيني
 3. 1 غزة

 99.2 390 المجموع

 8. 3 لم يجب
 100.0 393 المجموع               
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حيث تدفع الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة نتيجة الممارسات والقوانين التعسفية التي تفرضها 
سلطات االحتالل على سكان القدس والتضييق عليهم نفسيا واقتصاديا ومنعهم من التوسع والبناء الى 

كحل مؤقت  الهرب والبحث عن ملجأ آخر، حيث أن قسم كبير منهم يلجأ للسكن في كقر عقب والرام
تبين توزيع خطوط الهجرات لعينة رام هللا والبيرة ( 6)وجزء آخر يلجأ الى مدينة رام هللا والبيرة الخريطة 

من المحافظات المختلفة الى مدينتي رام هللا والبيرة، حيث تشير الخطوط السميكة الخارجة من محافظة 
د من المهاجرين الى مدينتي رام هللا جنين ونابلس والخليل الى أن هذه المحافظات صدرت أكبر عد

والبيرة، بناء على نتائج تحليل العينة، حيث هاجر غالبية هؤالء السكان بحثا عن فرص عمل أفضل، أو 
لالستثمار في المشاريع التجارية وخاصة للمهاجرين من الخليل حيث يعمل غالبيتهم في تجارة السجاد 

وجنين يعملون في الوظائف الحكومية، وساهم هؤالء  واألحذية، بينما قسم كبير من سكان نابلس
المهاجرين في تنمية مدينتي رام هللا والبيرة، وجزء كبير من المهاجرين من سكان طوباس يعملون في 
تجارة الحمص، حيث ساهم هؤالء المهاجرين في نقل الطابع الوظيفي الذي كان سائدا في بلدهم الى 

 . م في ازدهار وتنمية قطاع التجارة في رام هللا والبيرةمدينتي رام هللا والبيرة مم ساه
كما ونستنج من هذه األرقام أن نسبة من يهاجرون من الريف أعلى من المدن الن في الغالب أوضاع 
المدن أفضل من الريف وتتوفر فيها الخدمات والبنى التحتية أكثر مما هو عليه في الريف لذلك يميل سكان 

 .بشكل أكبر من سكان المدن األخرىالريف الى الهجرة 
 :االستنتاجات

تناول هذا البحث خصائص التمدين والترييف وعالقتها بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والعمرانية في منطقة البحث، من خالل دراسة مجموعة من المتغيرات االقتصادية، واالجتماعية، 

بلدات منطقة البحث متمثلة في بلدتي بيتونيا وبيتين أو على ترييف والسكانية وكيفية تأثيرها على تمدين 
مدن منطقة البحث وتتمثل في مدينتي رام هللا والبيرة وذلك من خالل تطبيقها على عينة عشوائية من مدن 

 .وبلدات منطقة البحث للوصول للنتائج المطلوبة
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ينة رام هللا والبيرة لكن اقتصر وجودها أظهرت النتائج وجود بعض الخصائص الدالة على الترييف في مد
في مناطق محدودة، بينما أظهرت النتائج وجود العديد من الخصائص الدالة على التمدين في بلدتي بيتونيا 

 . وبيتين
على الرغم من أن رام هللا والبيرة مجتمعات مدنية متحضرة اال أن خصائص التحضر فيها ال تقارن  .1

لمجتمعات الغربية والنفطية، التي تكون فيها خصائص التحضر أكثر بتلك الخصائص السائدة في ا
وضوحا، لذلك تصنف رام هللا والبيرة من ضمن مجتمعات التحضر المبكر والمفاجئ ألنها شهدت 

 .حملة تحضر سريع دون المرور بمرحلة التصنيع
الخصائص السكانية  وجود بعض الخصائص الريفية في مجتمع رام هللا والبيرة الناتجة من تأثير بعض .9

واالجتماعية واالقتصادية للسكان الريفيون الذين استقروا في رام هللا والبيرة ال يعني بالضرورة 
 .طغيان ظاهرة الترييف على مدينتي رام هللا والبيرة

كان للضخ السكاني الكبير الذي شهدته منطقة البحث دورا في تسريع عجلة التمدين في المنطقة، حيث  .8
نمو السكاني على التطور العمراني الذي أضفى خصائص التمدين أيضا على بلدات منطقة انعكس ال

 .البحث، حيث كان هذا النمو العمراني في تطور مستمر
-1220شهدت منطقة البحث توسعا عمرانيا كبيرا كما بينته نتائج تحليل الصور الجوية من عام  .8

ديد من العوامل السياسية والطبيعية، وانعكس عنه ، حيث تأثر التمدد العمراني في المنطقة بالع9516
 .العديد من االثار البيئية واالجتماعية

ساهم االحتالل اإلسرائيلي في توجيه وتحديد اتجاهات البناء في مدينتي رام هللا والبيرة، كما وساهم  .0
يفيون المهاجرين في انتشار البناء العشوائي غير المنظم لذلك لم تنتج هذه العشوائيات عن السكان الر

 .للمنطقة كما هو الحال في كثير من الدول العربية كالمغرب والجزائر
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير متوسط الدخل والمكان األصلي للفرد حيث تبين أن  .6

هم من غالبية السكان من كافة المحافظات وقراها اللذين استقروا في مدينتي رام هللا والبيرة تراوح دخل
، وهو مساو لدخل سكان رام هللا والبيرة األصليين، مما ينفي صحة أن السكان الذين 9555-0555

يهاجرون من الريف الى المدن يكون وضعهم االقتصادي دائما سيء، لذلك لم يساهم هؤالء 
تصادي المهاجرين في ترييف مدينة رام هللا والبيرة من ناحية الوضع االقتصادي لهم الن وضعهم االق

 .كان جيدا ويعكس سمات حضرية
توجد فروقات ذات داللة احصائية بين متغير المستوى التعليمي وبين متغير الدخل فتبين أنه كلما زاد  .0

المستوى التعليمي زاد مستوى الدخل، وبما أن غالبية سكان بيتونيا وبيتين حاصلين على شهادات 
وضعهم االقتصادي جيد مما يعكس خصائص  جامعية بمستوى بكالوريوس فإن هذا يشير الى أن

 .التمدين في المنطقة
ساهمت العائدات المالية من سكان بيتونيا وبيتين المهاجرين للدول الغربية في زيادة تمدينهما من  .3

خالل استثمار هذه العائدات في كثير من المشاريع االقتصادية والعمرانية والتجارية التي أضفت 
 .قةخصائص حضرية على المنط

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الواجهة الخارجية للمسكن وبين متوسط الدخل، حيث تبين أنه  .2
كلما زاد مستوى الدخل زادت نسبة المباني المبنية من الحجر، وغالبية المنازل في منطقة البحث 

 .واجهتها الخارجية من الحجر وهذا يعكس مؤشرات اقتصادية حضرية جيدة
داللة إحصائية بين ملكية المنزل ومتوسط الدخل حيث أنه كلما زاد مستوى الدخل  توجد فروق ذات .15

 .لألسرة زادت احتمالية أن يكون منزلهم ملكا لهم
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مساحة المسكن ومتوسط الدخل حيث تبين أنه كلما زاد مستوى  .11

 105-195بيتونيا وبيتين مساحتها بين  الدخل لألسرة زادت مساحة المسكن، وغالبية المساكن في
 .وهذا يشير الى مؤشرات اقتصادية حضرية 955-105وبين 

غالبية عينة مدينتي رام هللا والبيرة عالقتهم جيدة مع الجيران ويقومون بزيارتهم بين كل فترة وأخرى  .19
الريفية على وهذه أحد المؤشرات الدالة على تأثير العوامل االجتماعية في سيادة بعض الخصائص 

 .مدينتي رام هللا والبيرة
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اختالف المستوى الثقافي ليس له دورا في عدم االندماج وهذا ما كان واضحا أثناء القيام بالمسح  .18
الميداني حيث أنه يصعب على الشخص التمييز بين السكان ذوي األصل الريفي وبين سكان رام هللا 

نهم من حيث طبيعة اللباس أو األكل أو حتى طبيعة والبيرة األصليين فمثال ال يوجد هنالك فرق بي
األنشطة والسلوكيات الممارسة، وال نجد حي هامشي في رام هللا والبيرة أنشأه الريفيون، بل نجدهم 
موزعين في كافة األحياء وذلك بما يتناسب مع مستواهم االقتصادي وليس الثقافي، وهذا ما يؤكد تأقلم 

 .الحضري الجديد غالبية الريفيين في المجتمع
الغالبية العظمى من عينة رام هللا والبيرة ال يقفون بجانب أقاربهم في المشاكل عندما يكونون على  .18

باطل وهذا يدل على أن مجتمع رام هللا والبيرة ليس مجتمعا تقليديا وال تسوده العصبية القبلية بل انه 
ل الفردي وهذه من أبرز سمات المجتمع مكون من شرائح وفئات يحكمها القانون ويمتازون باالستقال

 .الحضري
 .أكبر نسبة للمهاجرين كانوا من قرى محافظة رام هللا ثم جنين ثم نابلس ثم الخليل .10
يشجع رخص أسعار االيجار في بيتونيا وبيتين مقارنة برام هللا والبيرة، وتوفر الخدمات األساسية التي  .16

والتعليمية الجيدة على التفكير لالستقرار فيهما، وهذا ما ال يبحث عنها السكان كالخدمات الصحية، 
شك فيه من الخصائص الدالة على تحضر بيتونيا وبيتين نظرا لتوفر بيئة جاذبة تجذب سكان المناطق 

 .الحضرية اليهما
 :التوصيات

يرة وبيتونيا رام هللا والب)ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة البلديات والمجالس القروية في المنطقة  .1
من أجل النهوض بالمنطقة نحو كل ما هو أفضل، ومن أجل استمرار عملية التطوير، ( وبيتين

 .والوقوف جنبا الى جنب لحل المشكالت والتحديات التي تواجهها المنطقة
ضرورة تنمية األرياف وتوفير كافة متطلبات واحتياجات ساكنيها من خدمات وفرص عمل جيدة من  .9

الهجرة الريفية وتخفيف الضغط السكاني الكبير على مدينتي رام هللا والبيرة وخاصة أجل الحد من 
 .على البنى التحتية والخدمات فيهما

ضرورة االستغالل الجيد للعائدات المالية من السكان المهاجرين للدول الغربية في االستثمار  .8
 .بالمشاريع التي تؤدي الى تطوير بلدات منطقة البحث

تطوير المخططات الهيكلية بما يتالءم مع احتياجات السكان، واالبتعاد عن العشوائية والخلط ضرورة  .8
في استعماالت األراضي، وكذلك تجنب تكثيف البناء في مكان واحد، والتمدد باتجاه األراضي ذات 

 .الخصائص الجيدة التي يحتاجها التوسع الحضري
حضرية التي تفتقر لها العديد من الدول العربية، وحتى يتم ان سيادة التحضر نابع عن انتشار الثقافة ال .0

ذلك فال بد من تطبيق المواطنة الصحيحة حيث يلتزم كل مواطن بالواجبات الملقاة على عاتقه بقدر ما 
 .يحافظ على حقوقه وهكذا يصبح المجتمع راق ويتطور نحو األفضل

 :الخاتمة
هدت وال تزال تشهد حملة تحوالت حضرية، وأنها توصل هذا البحث أن مدن وبلدات منطقة البحث ش

تجمع بين الخصائص الحضرية والريفية، من حيث طبيعة الخصائص العمرانية واالقتصادية 
واالجتماعية، وأنها رغم اإلمكانات المحدودة والظروف السياسية الصعبة، وفي ظل وجود قصور في 

 .والتطوير الخدمات والبنى التحتية اال أنها تسلك طور التنمية
تعرضت منطقة البحث لتوافد سكاني كبير باعتبارها مركزا خدماتيا مؤسساتيا، فشكل هذا الكم الهائل من 
التوافد السكاني المستمر عليها، ضغط على كافة الخدمات ومراكز البنى التحتية، التي لم تخطط الستيعاب 

قبل سلطات االحتالل والتي أثرت بشكل  هذا العدد الذي هو في تزايد مستمر، إضافة الى وجود ضغط من
سلبي على إمكانية تنمية المنطقة، لذلك تحتاج منطقة البحث الى تعاون وتنسيق مستمر بين كافة الجهات 
المعنية من أجل إعادة التخطيط الجيد لكافة المرافق والبنى التحتية بالشكل الذي يستوعب هذا الكم الهائل 

ايدة، إضافة الى زيادة السعي وتسريع عملية تنمية األرياف المجاورة ومن من السكان واحتياجاتهم المتز
 . ضمنها بلدات منطقة البحث من أجل تخفيف الضغط السكاني الكبير على مدينتي رام هللا والبيرة



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Vol 5, Issue 2,2018   158 Page 

ونستنتج أن التحوالت الحضرية السريعة التي ال تأتي من عملية تخطيط ودراسة شاملة معمقة، تكون 
بياتها أكثر من حسناتها، وأن التحضر ينبع من الثقافة الحضرية التي يتبناها السكان ومن أضرارها وسل

وعي بضرورة االلتزام بالقوانين وتطبيقها، واالبتعاد عن العشوائية في نمط الحياة بكافة مجاالتها، ومن 
 .هنا يصبح المجتمع راق وتسهل عملية تنميته وتطويره
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