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ً
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 الملخص

  بثقتية, كقد حظي موضوع النمو اضتضرم تعترب ظاىرة النمو اضتضرم عملية مستمرة بفعل الزيادة الطبيعية كاعتجرة

إذل ظاىرة توسع األماكن مفهـو النمو اضتضرم يشَت كبَتة يف الدراسات اضتضرية خاصة بعد اضترب العاظتية الثانية, ف

معدالت الزيادة يف السكاف سواء  إذلكما يشَت اظتؤسسات اطتدمية كاالجتماعية,  البنية التحتية ك اضتضرية كتطور 

 .أك اعتجرة الداخلية كاطتارجية, كاتساع اظتساحة التنظيمية للمدف الزيادة الطبيعية,ة عن ارتفاع معدالت أكانت نارت

 أدلكاليت ( اطتليل, دكرا, حلحوؿ)ظاىرة النمو اضتضرم يف مركز جبل اطتليل حتديدا مدف  إذلحتاكؿ الدراسة التطرؽ  

الزراعية  األراضيكالتوسع العمراشل العشوائي على حساب آثار سلبية   إذلغياب كجود سلطة مهتمة بالتخطيط فيها 

القيمة, كضعف البنية التحتية, كاالزدحامات اظتركرية, ككذلك اطتلل يف تغطية كامل منطقة الدراسة باطتدمات, كما 

ىتماـ اال إذلدتتاز دراسة النمو اضتضرم بنظرة مشولية تعدت الًتكيز على توسع العمراف يف اظتنطقة اضتضرية فحسب 

بنوعية اضتياة كبالنواحي االجتماعية كالسكانية كخاصة عند التخطيط لتوفَت اطتدمات للحد من اظتشكالت اظتًتتبة 

 .على النمو اضتضرم 

النمو اضتضرم كالنشاطات االستيطانية اظتختلفة على الواقع االجتماعي  تثثَتالدراسة يف معرفة مدل  أقتيةتكمن 

على النمو اضتضرم ظتنطقة الدراسة كاظتشاكل  أثرتالعوامل اليت  أىمة, كالتعرؼ على كاالقتصادم ظتنطقة الدراس

كاجتاىات النمو اضتضرم كالتوسع العمراشل يف مدف  أفتاطالتعرؼ على  إذل باإلضافةكاآلثار اظتًتتبة على ذلك, 

 .ظتتوفرةتصور مستقبلي لذلك بناءن على اظتعطيات كالبيانات ا إذلالدراسة, كػتاكلة الوصوؿ 

لقد دتت معاصتة الدراسة عن طريق رتع البيانات اظتتعلقة بالنمو اضتضرم كالدراسات السابقة ككذلك عن طريق 

 .الدراسةالصناعية كاطترائط يف معاصتة النمو اضتضرم يف منطقة  األقماراستخداـ صور 

 

 



 

 

  ش

السلطة الفلسطينية فتوان حضريان كاسعان كخاصة بعد قدـك  األخَتة اآلكنةاظتنطقة شهدت يف  أفالدراسة  أظهرتكقد 

دتثل بالنمو العمراشل اعتائل الذم شهدتو مدف الدراسة, كالنمو السكاشل اظتطرد كما نتج عن ذلك من الضغط على 

 على النمو اضتضرم يف مدف  أثرتالدراسة العوامل اليت  أظهرتاطتدمات اظتقدمة من قبل اصتهات اظتختصة, كما 

, كالنقص اضتاد يف كمية األراضي أسعاراظتًتتبة على ذلك, مثل ظاىرة اظتناطق العشوائية, كارتفاع  الدراسة كاظتشاكل

 .اظتياه الصاضتة للشرب, كذلك يف حدكث خلل يف توزيع اطتدمات على كافة مناطق الدراسة

خطة كطنية  العمل على كضع أقتهاعدة توصيات كاليت من  إذلعلى ضوء النتائج السابقة فقد خلصت الدراسة 

اظتتاحة, كذلك العمل على  اإلمكانياتكاطتدمات يف ظل  اإلسكافللعمل على توفَت احتياجات منطقة الدراسة من 

 . تنظيم عملية النمو كالتوسع العمراشل كحتسُت كتوسيع البنية التحتية ظتنطقة الدراسة, كتقدصل اطتدمات امثل 
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Abstract 

The phenomenon of urban growth is a continuous process due to natural increase and 

migration. The topic of urban growth is of great interest in urban studies, especially after 

World War II, where the concept of urban growth indicates to the phenomenon of the 

expansion of urban areas, the development of infrastructure, service and social 

institutions, and refers to the rates of increase in population, whether due to the high rates 

of natural increase, or internal and external migration, and the expansion of organizational 

space of cities.  

 The study attempts to address the phenomenon of urban growth in the center of Hebron 

Mount, specifically in the cities of: (Hebron, Dura, Halhoul) as a case study, where the 

absence of authority interested in planning led to negative effects such as the random 

Urban expansion at the expense of valuable agricultural land, poor infrastructure, traffic 

jams, as well as imbalance in the coverage of the entire study area in services. The study is 

also characterized by a comprehensive view went beyond a focus on the expansion of 

urbanization in the urban area only for attention to the quality of life and social and 

demographic aspects, especially when planning for the provision of services to reduce the 

problems caused by urban growth. 

The importance of the study lies to know the extent of the impact of urban growth and 

settlement activities on the social and economic realities of the study area, and to identify 

the most important factors that affected the urban growth and the problems and 

implications, in addition to identifying patterns and trends of urban growth and 

urbanization in the cities of the study, and try to access to imagine a future based on 

available facts and data. 

The study has been addressed by collecting data related to urban growth and from 

previous studies as well as through the use of satellite images and maps in the treatment 

of urban growth in the study area. 
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The study showed that the region has seen in recent times, especially after the arrival of 

the Palestinian Authority, broad urban growth represented by the huge  urban growth 

witnessed in cities of the study, and rapid population growth, resulting in pressure on the 

services provided by the competent authorities, as the study showed the factors that 

affected the urban growth in the cities of the study and the resulting problems, such as the 

phenomenon of squatter areas, high land prices, and an acute shortage in the amount of 

potable water, as well as an imbalance in the distribution of services to all areas of study. 

In light of previous results, the study concluded several recommendations, the most 

important is to develop a national action plan to meet the needs of the study area in terms 

of housing and services in light of the possibilities available, as well as to regulate the 

growth, urbanization, and improve and expand the infrastructure of the study area, and 

provide the optimal services. 
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 اإلاقذمت  1.1

اعتائل كحتسن نوعية  كالتكنولوجييف ظل التقدـ العلمي  األياـرب موضوع النمو اضتضرم من اظتواضيع اعتامة يف ىذه يعت

اضتضرية كمعدالت الزيادة  األماكناظتوضوع يف كوف النمو اضتضرم يعٌت بدراسة ظاىرة توسع  أقتية, كتكمن اضتياة

 .ية كاالجتماعيةكتطور البنية التحتية كاظتؤسسات اطتدم  السكانية,

اطتليل, دكرا , ) جاءت ىذه الدراسة لتسليط الضوء على ظاىرة النمو اضتضرم يف مركز جبل اطتليل حتديدان يف مدف 

, حيث انو نتيجة للتزايد السكاشل اظتستمر كما نتج عنو من زيادة يف البناء كالتوسع العمراشل كاثر ذلك على  (حلحوؿ

عملية على  التثثَتيف  اإلسرائيليحتالؿ لال السليبدكر ال إذل باإلضافةىذه اظتنطقة,  كيفية كشكل التوسع العمراشل يف

التمركز العمراشل  إذلذلك  أدلحيث  ,الزراعية لصاحل التوسع االستيطاشل األراضيالتوسع العمراشل من خالؿ مصادرة 

 األمرجمعات الفلسطينية, كؽتا زاد يف اظتقابل توسعت اظتستوطنات على حساب الت ,الفلسطيٍت داخل جتمعات كثيفة

 .الطرؽ كالشوارع االلتفافية لتضييق اطتناؽ على الفلسطينيُت بإنشاء اإلسرائيليقياـ سلطات االحتالؿ  ان سوء

 إعاقةلقد كاف لقدـك السلطة الفلسطينية دكران مهمان يف ازدىار عملية النمو اضتضرم يف منطقة الدراسة, كلكن 

تدىور اظتناطق اضتضرية الفلسطينية  إذل أدلالفلسطينية كغياب عملية التخطيط  األراضيلتطوير  اإلسرائيلياالحتالؿ 

غَت اظترخصة, كالتمدد العمراشل غَت اظتنتظم,  األبنيةعلى النمو اضتضرم مثل قياـ  أثرتحدكث مشكالت  إذل كأدل

 .  استدامتها كتطويرىا  كانيةكإمعلى اظتوارد الطبيعية  كالتثثَتالزراعية,  األراضياستخداـ  كإساءة

اظتختلفة على  اإلسرائيليةالنمو اضتضرم كالنشاطات  تثثَتالدراسة تكمن يف معرفة مدل  أقتية فأكعليو نتكن القوؿ 

ثر التوسع العمراشل العشوائي على استخدامات مراشل يف منطقة الدراسة, كحتليل أالواقع االجتماعي كاالقتصادم كالع

كامشل للنمو اضتضرم  أكضحمفهـو  إذلة الدراسة, من اجل اطتركج بتوصيات تساعد على الوصوؿ يف منطق األراضي

 .جتمعات الدراسة يف اضتاضر كاظتستقبل, ككضع السيناريوىات احملتملة الجتاىات النمو اضتضرم  يف
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 أقتيةيات, كما تناكؿ الدراسة, كحتديد الفرض إشكالية األكؿالفصل كقد اشتملت الدراسة على ستسة فصوؿ, تناكؿ 

حتقيقها, كالعديد من الدراسات السابقة يف ىذا الصدد كاىم النتائج اليت  إذلاليت تصبو الدراسة  كاألىداؼالبحث 

  .إليهاتوصلت 

, كبعض النماذج العاظتية , كالعوامل اظتؤثرةاظتفهـواضتضرم من حيث  اطتلفية اظتفاىيمية للنمو الفصل الثاشلكناقش 

  .خاصاظتًتتبة على عملية النمو اضتضرم بشكل عاـ كعلى منطقة الدراسة بشكل  كاآلثارظتشكالت للنمو, كا

ظتنطقة  اصتغرايف ك الفلكيمن حيث اظتوقع  اصتوانب الطبيعية ظتنطقة الدراسة اصتزء االكؿ فتناكؿ الفصل الثالث أما

 الًتكيبيف حُت تناكؿ اصتزء الثاشل  كاألكدية,كالسهوؿ  ,, كمظاىر السطحكاصتيولوجياالدراسة, كاظتناخ, كالًتبة, 

نطقة ظتالعمراشل على النمو السليب  التثثَتيف  لصهيوشلااالستيطاف كدكر  ,ظتنطقة الدراسة كالنمو العمراشلالسكاشل 

 .الدراسة

النمو العمراشل مستقبل النمو اضتضرم يف منطقة الدراسة كالسيناريوىات احملتملة الجتاىات كاقع ك  كتناكؿ الفصل الرابع

  .خاصكاضتضرم يف ظل الواقع السياسي الذم تعيشو الضفة الغربية بشكل عاـ كمنطقة الدراسة بشكل 

التوصيات اليت تساعد يف  إذل باإلضافةالدراسة,  إليهارتلة من النتائج اليت توصلت  إذل اطتامسالفصل كخلص 

 .تقبلكاظتسلتجمعات الدراسة يف اضتاضر  أفضلكاقع  إذلالوصوؿ 
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 خذود مىطقت الذساست  2.1

  - :على حدود منطقة الدراسة تشتمل

مػػن  أكثػػر إذلمت اختيػػار ىػػذه اظتنطقػػة لكػػوف مدينػػة اطتليػػل ىػػي اظتركػػز اضتضػػرم التػػارمتي الػػذم يعػػود  : الحػػدود المكانيػػة

ضػػػػركرة دكرا تضػػػػم بال أصػػػػبحتعػػػػاـ يف سػػػػكنة حضػػػػارية مسػػػػتمرة, كبنمػػػػو مدينػػػػة اطتليػػػػل يف القػػػػرف العشػػػػرين  5000

مػػدف مركػػز جبػػل اطتليػػل حتديػػدان ىػػذه الدراسػػة مػػن النسػػيج اظتػػديٍت للخليػػل الكػػربل حيػػث تشػػمل   كأصػػبحتكحلحػػوؿ 

كتشػكل اظتركػز اضتضػرم الرئيسػي  كجغرافيػا, إداريػابصػفتها تشػكل منطقػة متواصػلة ( اطتليػل, دكرا , حلحػوؿ : ) مدف 

   .ليلذركة جباؿ اطتككوهنا تتوسط  ظتنطقة جنوب فلسطُت, 

حيث شهد العادل كفلسطُت يف القرف  ـ, 2012 -1922تركز الدراسة على الفًتة الواقعة ما بُت : مانيةالز الحدود 

العشرين تطورا يف كافة مناحي اضتياة منها فتو اظتدف كازدىارىا, كتطور النقل كطرؽ اظتواصالت, كذلك التقدـ 

اـ كمدينة اطتليل على كجو فتو اظتدف بشكل ع إذل أدت اعتجرة كاليت إذلاالقتصادم كاالجتماعي, باالضافة 

مركرا بفًتة حكم  (1948 -1922)قبة من الزمن  للحكم الربيطاشلخضعت منطقة الدراسة يف ىذه اضتاطتصوص, كقد 

  .( 2012 -1994), كمن مث قدـك السلطة الفلسطينية(1994 -1967)الصهيوشلاالحتالؿ , ف(1967 – 1948) األردف

 حدود منطقة ادلراسة( : 1)خارطة 

 
 , بتصرؼ2010؛ كزارة الدكلة لشؤكف اصتدار كاالستيطاف  2010كزارة احكم احمللي: اظتصدر            
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 مشكلت الذساست   3.1

مرات خالؿ  10كاليت تضاعفت  حبوارل  منطقة الدراسةسكاف  أعداداالرتفاع الكبَت يف تكمن مشكلة الدراسة يف 

نمو للىى اضتاجة إ أدل, كارتفاع مستويات اظتعيشة بصورة كبَتة خالؿ ىذه الفًتة ؽتا (2012 – 1922)الفًتة بُت 

كالشوارع كالذم دل يكن من اظتمكن التخطيط لو كاؾتازه حتت ضغط العامة  كاألبنيةالسكن  أبنيةكتوسع مديٍت يف 

 على قلب مدينة اطتليل  الذم استوذلاالقتصادية كالتقنية حتت االحتالؿ الصهيوشل الظادل اإلمكاناتالوقت كنقص 

آثار اجتماعية كاقتصادية  ذلك منتبع كما , أرجاءىااظتدينة كعطل االتصاؿ يف  كثَت من  أؿتاءكانتشر يف كل التجارم 

قص اطتدمات اظتقدمة من قبل البلديات كاصتهات اضتكومية, باإلضافة إذل األثر السليب لوجود نمشكلة كذلك  ,كبيئية

  .ظتنطقة الدراسة ضتضرمكاثر ذلك كلو على مستقبل النمو ا ,قلب اظتدينة اإلسرائيلي ككجود اظتستوطنُت يف االحتالؿ

 أسئلت الذساست    4.1

 الذم حصل كمراحلو التارمتية ؟ العمراشلالنمو  كأفتاط ما ىي توجهات* 

 أم مدل كاف التخطيط غَت كايف يف ضبط عملية النمو العمراشل ؟ إذل* 

 النمو السريع ؟ تناسب معيمدف الدراسة طترائط اعتيكلية كالتنظيم يف اتطوير كاف   أم مدل إذل* 

 منطقة الدراسة ؟  يفاإلسرائيلي  االحتالؿ ما ىو حجم التثثَت السليب كالضرر الناجم عن* 

 ما ىي التوجهات كالسيناريوىات اظتستقبلية احملتملة للنمو يف منطقة الدراسة ؟* 

 الذساست ميت وأهأهذاف  5.1

   تػثثَت النمػو اضتضػرم علػى الواقػع االجتمػاعي كاالقتصػادم كالعمػراشل ظتنطقػة الدراسػة,  معرفػة مػدل هتدؼ الدراسػة إذل

كما كهتػدؼ مستقبل النمو العمراشل ك استخدامات األرض,   غَت اظتنتظم كغَت اظتتناسب علىإذل حتليل اثر التوسع  ك

ظتواقػػع اصتغرافيػػة احملتملػػة الجتاىػػات النمػػو اضتضػػرم ظتنطقػػة الدراسػػة, كػتاكلػػة كضػػع كاحتديػػد السػػيناريوىات اظتختلفػػة  إذل

اطتطػػػػط كالتصػػػػورات اظتناسػػػػبة كاظتالئمػػػػة عتػػػػذه السػػػػيناريوىات احملتملػػػػة, كإبػػػػراز األثػػػػر السػػػػليب للنشػػػػاطات االسػػػػتعمارية 

 .على الواقع االجتماعي كاالقتصادمالصهيونية 
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 فشضياث الذساست    6.1

 . , كما رافق ذلك من تغَتات يف أفتاط كاجتاىات النمو اضتضرمضرمالدراسة حدكث تغَت يف النمو اضتتفًتض * 

على اجتاىات كأفتاط ك  , اطتدماتالبنية التحتية ك  وع كمستولن علىىناؾ عالقة كتثثَت للتخطيط السليم كاظتمنهج * 

 .النمو اضتضرم

حتديد النمو العمراشل ظتنطقة الدراسة بشكل عاـ  كمدينة جيم  ك تضييق كحت يف الصهيوشلىناؾ دكر سليب لالحتالؿ * 

 .اطتليل بشكل خاص

 وأدواتهامىهجيت الذساست   7.1

  -: اسخخذمت الذساست اإلاىاهج الخاليت 

من خالؿ اظتالحظة, العمراشل اضتاصل التوسع  خالؿ كصف اظتنطقة ككيفية كاجتاه من: االيضاحي اظتنهج الوصفي *

 .يدانية ظتنطقة الدراسةكالزيارات اظت

من خالؿ توضيح نبذة تارمتية عن اظتنطقة باإلضافة إذل تتبع مراحل التوسع العمراشل عرب التاريخ : التارمتي اظتنهج* 

فًتة االنتداب الربيطاشل, فاضتكم األردشل, مركران بالتطور زمن االحتالؿ اإلسرائيلي, كانتهاءان بفًتة السلطة ببدءان 

 .الفلسطينية 

ككذلك , من خالؿ حتليل أثر التوسع العمراشل ظتنطقة الدراسة على األراضي الزراعية كعلى البيئة: اظتنهج التحليلي* 

 .كاسقاط ذلك على عملية النمو اضتضرم يف منطقة الدراسة الستخدامات األراضي حتليل الصور اصتوية كاطترائط

مت اضتصوؿ عليها من اإلحصائيات اليت كذلك   حصائيةاإلاستخداـ بعض اظتعادالت من خالؿ : اظتنهج الكمي* 

اظتؤسسات كاصتهات اظتختصة بذلك, كعلى رأسها اصتهاز اظتركزم لإلحصاء الفلسطيٍت, كبعض اإلحصائيات اظتتوفرة 

 .تتعلق بتطور السكاف كاظتساكن يف منطقة الدراسة كاليتكاظتراجع  يف الكتب
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 اسة أىم األدوات التي تم استخدامها في الدر 

 .اضتضرمكاظتنشورات حوؿ موضوع النمو  كاإلحصاءاتاستخداـ اظتراجع * 

 .استخداـ نظم اظتعلومات اصتغرافية يف إنتاج اطترائط كحتليل الصور اصتوية * 

 .اظتشاىدات اظتيدانية * 

 .الفوتوغرايفالتصوير * 

 .الصور اصتوية, اطترائط الطبوغرافية, اطترائط اعتيكلية * 

 . البلديات  أرشيفالبحث يف  االطالع ك* 

 مصادس حمع البياهاث   8.1

مت رتع اظتعلومات كالبيانات من خالؿ زيارة البلديات كاظتؤسسات اضتكومية كغَت اضتكومية اظتختصة هبذا الشثف 

ربة باإلضافة إذل اظتصادر كاظتراجع اظتتنوعة اليت درست ىذا اظتوضوع, كما مت االعتماد على اظتقابالت مع ذكم اطت

 .اعتيكلية, كالزيارات اظتيدانية كاالختصاص, باإلضافة إذل حتليل الصور اصتوية كدراسة اطترائط

 البياهاث   معالجتكيفيت 

يف عرض كحتليل  (gis)نظم اظتعلومات اصتغرافية برنامج دتت معاصتة البيانات باستخداـ برغتيات متنوعة مثل استخداـ

ػتاكلة عرض النمو اضتضرم  كضافة إذل حتليل الصور اصتوية كاطترائط اعتيكلية, النمو اضتضرم ظتنطقة الدراسة, باإل

بشكل مرئي سواء أكاف باطترائط أك األشكاؿ كالرسـو البيانية حبيث تسهل على القارئ فهم اظتوضوع بسالسة كيسر 

 . كتؤدم الغرض اظترجو من الدراسة

 

 



 

 

8 

 الذساساث السابقت    9.1

التوسػػع العمػػراشل ظتنطقػػة شػػفا بػػدراف خػػالؿ النصػػف الثػػاشل مػػن القػػرف : " (2001) الحػػاج، حنػػان عبػػد الحميػػد .1

 .األردف  –, رسالة ماجستَت , اصتامعة األردنية, عماف " العشرين

تناكلت الدراسة التوسع العمراشل يف منطقة شفا بدراف خالؿ النصف الثاشل من القرف العشرين, حيث شهدت اظتنطقة 

 .العمرانيةعدد السكاف رافقو بطبيعة اضتاؿ توسعا يف مساحتها ايف  كبَتان   ان فتو  اخالؿ مراحل تطورى

  -:ما يليأىم النتائج التي توصلت لها الدراسة كمن 

ىناؾ آثار كاضحة للنمو العمراشل يف منطقة شفا بدراف على البنية اضتضرية  كالريفية أقتها نقصاف مساحة األراضي * 

 .ساحات اضتضريةكزيادة يف تضخم اظتالزراعية 

إف لعملية التوسع العمراشل آثار متعددة تتمثل يف عمليات التوسع على حساب األراضي الزراعية كارتفاع قيم * 

 .ؽتا يقلل من اإلنتاجية الزراعيةاألراضي كزيادة عدد اظتالكُت 

 تشمل اظتنطقة كما ساعد أدل التوسع كالتطور العمراشل السريع يف منطقة الدراسة إذل اتساع رقعة اطتدمات اليت* 

 .طلب على األراضي اظتنظمة كارتفاع أسعارىالذلك على التوجو للبناء خارج حدكد التنظيم نتيجة ل

 . يوجد عالقة مباشرة ما بُت التجمعات السكانية كعمليات التلوث كالعوامل اظتسببة لو* 

زرقاء كاظتؤثرات اظتختلفة اليت ساقتت يف التطور العمراشل يف مدينة ال"  : (1996)  مصطفى، رشاد محمد رشاد -2

, اعتندسة اظتعمارية , رسالة ماجستَت يف(السعادة) سُتصياغة  تشكيل الفراغ العمراشل, حالة دراسية, شارع اظتلك ح

 . األردف  –, عماف اصتامعة األردنية

  -: ما يلي أىم النتائج التي توصلت إليها الدراسةومن 

برز مشاكل عديدة منها أائج اظتًتتبة على التنظيم اضتارل دكف كجود ضوابط يسبق النتإف تطور مدينة الزرقاء * 

 . االنتشار العشوائي كسوء توزيع اطتدمات, كعدـ كجود أسس كاضحة للنمو العمراشل 
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 . عدـ كجود التخطيط كالتنظيم الكايف من قبل البلدية يف سبيل تطوير اضتركة العمرانية كاطتدمات اظتقدمة * 

 خالؿ الًتاخيص اليت يتم منحها  عدـ كجود ضبط بالقدر الكايف من قبل البلدية لعملية البناء يف شارع السعادة من*

ىناؾ بعض اظتشاكل اليت تعاشل منها مدينة الزرقاء كمن أقتها التلوث بثشكالو اظتختلفة سواء أكاف تلوث اعتواء * 

 .كالبصرموارع, كتلوث اظتياه كالًتبة باإلضافة إذل التلوث الضوضائي نتيجة العدد الكبَت للمركبات بالنسبة ظتساحة الش

حد أسباب عجز التخطيط ظتنطقة أرتود اظتخطط اعتيكلي اعتادؼ إذل الوصوؿ للحالة النهائية للمدينة كىذا من * 

  .الزرقاء

راغات الشارع كالشخصية العامة على بيئة كف إف التنوع يف النشاطات اإلنسانية اظتختلفة لشارع  السعادة أثرت سلبان * 

 .لو, دتثلت يف تعدد االستعماالت كتشريعات البناء ضمن شارع السعادة كاظتتغَتات التطويرية يف التنمية العمرانية 

رسالة  ,"اثر التغَت السكاشل على التخطيط العمراشل ظتدينة سلفيت":  (1999)  صالح، محمد عبد الهادي محمود -3

 .فلسطُت  –فية, جامعة النجاح , نابلس ماجستَت يف اصتغرا

 :ما يلي أىم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومن 

 . إف عزلة اظتدينة كنظاـ اظتلكيات كالقوانُت العسكرية اإلسرائيلية ىي اظتسئولة عن توسع اظتدينة كتنظيمها * 

 .صص للسكن ؼتمن مساحة اظتدينة % 61أثبتت الدراسة أف * 

 (.اظتقابر, اظتناطق الصناعية, اظتناطق السكنية ) يف فئات التنظيم كاستخدامات األرض اظتختلفة  ىناؾ تداخل* 

أظهرت الدراسة أف ؼتطط اظتدينة العمراشل يتناسب مع بعض معطيات فتوذج برجس الدائرية كيتماشى نوعا ما مع * 

  .الدائريةفتوذج القطاعات 

 .أسس جغرافية كاضحة اذلكن يستند ختطيط اظتدينة دل يأكضحت الدراسة أف  * 

 .إف لالحتالؿ اإلسرائيلي دكر كبَت يف توسع اظتدينة العمراشل كتنظيمها * 
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 . ( a  =0.05) أثبتت الدراسة أف ىناؾ عالقة بُت توسع اظتدينة كاالستيطاف عند مستول الدالة * 

 .يف بناءىا  من اظتساكن يف اظتدينة استخدمت اضتجر كالباطوف كالطوب % 37.3إف * 

, "ـ  2004 -1950 النمو السكاشل كالتوسع العمراشل يف مدينة معاف":  (2006) الفساطنة، عبد الحميد أيوب سالم -4

  .األردف – األردنيةرسالة ماجستَت يف اصتغرافية, اصتامعة 

 

 -: ما يلي أىم النتائج التي توصلت إليها الدراسةومن 

 . اشل يف مدينة معاف مثل اظتقالع كمصنع الزجاج ىناؾ معوقات تعيق النمو العمر * 

 . ىناؾ عجز يف اظتخطط التقليدم للمدينة يف معاصتة الكثَت من التغيَت كالتحديث * 

 .اطتدماتإف من نتائج النمو السكاشل السريع يف مدينة معاف ازدياد الضغط على مرافق اظتدينة كمناطق * 

ة معاف يتضح أف االجتاىات الشمالية كالشمالية الغربية كالغربية ىي من خالؿ دراسة التطور اظتساحي ظتدين* 

 .االجتاىات السائدة يف فتو اظتدينة 

دل تلتـز خطة  اظتدينة بثم نوع من النظريات اطتاصة بنمو اظتدف بشكل منفرد كإفتا أخذت من ىذه النظريات * 

 . غتتمعة لتفسَت النمو العمراشل يف اظتدينة 

العمراشل كالتطور اظتساحي ظتدينة معاف مبجموعة من العوامل الطبيعية اليت دتثلت بطبوغرافية السطح تثثر التوسع * 

العوامل االقتصادية  يف الزيادة السكانية إضافة إذل ثلتظتناخ كالعوامل البشرية اليت دتاك كالًتكيب اصتيولوجي 

 .كاالجتماعية

 .وىا السكاشل كالعمراشل ارتبط تطور استعماالت األرض للمدينة  بتطور فت* 

مدينيت راـ اهلل  الزراعية يفعلى البيئة كاألراضي دراسة الزحف العمراشل كأثره ":  (2009)  كتانة، محمد تيسير -5

 .فلسطُت  –, بَتزيت , راـ اهلل  ", باستخداـ تقنيات نظم اظتعلومات اصتغرافية كاالستشعار عن بعدكالبَتة
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باستخداـ نظم اظتعلومات  عية كالبيئة يف راـ اهلل كالبَتةف العمراشل على األراضي الزراثر الزحأناقشت ىذه الدراسة 

اصتغرافية, كدراسة عوامل ىذا الزحف بثبعاده السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كآثاره على بيئة اظتدينتُت, باإلضافة 

 . إذل دكر االحتالؿ اإلسرائيلي يف ذلك 

 -:ما يليلت لها الدراسة أىم النتائج التي توصومن 

 . ال يوجد ضمن اظتخططات اعتيكلية لكل من مدينيت راـ اهلل كالبَتة ختطيط لألراضي الزراعية كاظتناطق الًتفيهية * 

كذلك كاف كالبَتة  إف لالحتالؿ اإلسرائيلي دكر كبَت يف توجيو التوسع العمراشل لكل من مدينيت راـ اهلل  * 

يف تقليص مساحة األراضي الزراعية من خالؿ إصدار األكامر العسكرية مبصادرة  كبَتان   كران ستوطنات اإلسرائيلية دللم

 .هااألراضي القريبة من

 . كبَت يف زيادة التوسع العمراشل  إف لًتكز رتيع ىياكل ككزارات السلطة الفلسطينية يف مدينيت راـ اهلل كالبَتة دكر*  

رات كاظتصانع كنقص اطتدمات يف اظتدينة ساىم مساقتة كبَتة يف زيادة إف زيادة أعداد السكاف كاظتساكن كالسيا* 

  .الزراعيمع النشاط  الزيادة السكانية اظتطردة تتناسب عكسيان , كذلك فإف كالضجيجتلوث اعتواء كاظتاء 

ي من خالؿ إف زيادة أعداد السكاف يف مدينيت راـ اهلل كالبَتة جاءت نتيجة لعدة أسباب منها االحتالؿ اإلسرائيل* 

كتوجههم إذل اظتدف اجملاكرة, كالتضييق الذم قامت بو إسرائيل يف انتفاضة األقصى ؽتا  1948هتجَت السكاف عاـ 

 . اضطر الكثَت من السكاف إذل التوجو إذل راـ اهلل سواء أكاف للعمل أك السكن 

, رسالة ماجستَت, جامعة "فية  اظتدفمدينة اطتليل, دراسة يف جغرا" :  (2003)  خليل إبراىيمالسعايدة، محمد  -6

 . فلسطُت  –النجاح الوطنية, نابلس 

  -: ما يلي الدراسة إليهاأىم النتائج التي توصلت ومن 

 . راضي الزراعية خاصة يف اظتنطقة الغربية كاصتنوبية من اظتدينة ىناؾ توسع عمراشل على حساب األ* 

 .عاـكاحملافظة بشكل  ,ليل خاصةنقص كميات اظتياه اظتتوفرة ألىارل مدينة اطت* 



 

 

02 

 . تركز معظم اطتدمات يف مدينة اطتليل دكف غَتىا من البلدات كاظتدف احمليطة هبا * 

 . زيادة الضغط على االستخدامات العامة يف اظتدينة كاالستخدامات السكنية * 

 . حاؿ دكف توسعها   اظتدينة خاصة يف اظتنطقة الشرقية أراضيسيطرة االحتالؿ على مساحات كاسعة من * 

غتلة , "مشاؿ االردف –مدينة اربد : نظريات النمو اضتضرم, دراسة حالة " :  (2005)  أبو خرمة، سليمان -7

 . 2005, آب (ب)3, العدد 21, غتلد (سلسلة العلـو االنسانية كاالجتماعية) أحباث الَتموؾ

حىت عاـ  1950 طرأت على مدينة اربد منذ العاـ تناكؿ الباحث من خالؿ ىذه الدراسة التوسعات العمرانية اليت

, كدراسة فتو مدينة اربد كفقا لنظريات النمو اضتضرم كاثر العوامل اصتغرافية كالبشرية يف اتساع مساحة 2000

  -:اظتدينة, كاثر شبكات الطرؽ يف حتديد اجتاىات النمو, كقد توصلت الدراسة اذل عدة نتائج أقتها 

 .نمو اضتضرم ظتدينة اربد كلكن النمط العاـ ىو النمط احملورم اظتتوافق مع الطرؽ الرئيسية ىناؾ عدة اشكاؿ لل*

منفصلة عن جسم اظتدينة كمرتبطة بطرؽ رئيسية ( سكنية, اك صناعية, اك تعليمية) كاف ىناؾ عدة نويات عمرانية * 

 ., كمع الزمن توسعت اظتدينة اذل امتداد ىذه الطرؽ

 .يعية السهلية على توسع اظتدينة يف رتيع االجتاىاتساعدت الظركؼ الطب* 

لعب عامل اعتجرة كالزيادة الطبيعية دكرا مهما يف النمو السكاشل للمدينة كاثر ذلك على حتديد اجتاىات النمو * 

 . العمراشل عتا 

 . توقف النمو العمراشل ظتدينة اربد باجتاه الغرب بسبب تاثَت كادم الغفر ككادم سـو * 

بالتجمعات  اإلقليميةاجتاىات التطور العمراشل ظتدينة دكرا يف ضوء العالقة "  :(2004)دين، محمد فؤاد مصطفىدو  -8

 . فلسطُت  –, رسالة ماجستَت, جامعة النجاح, نابلس "احمليطة 

 اإلقليميةقة تناكلت الدراسة اطتصائص اصتغرافية ظتدينة دكرا كالتطور العمراشل كاظتالمح التخطيطية للمدينة, كالعال 

 .اىات التطور اظتستقبلي للمدينةكالتفاعل اظتكاشل بُت مدينة دكرا كالتجمعات السكانية اجملاكرة عتا, كاجت
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 -: ما يلي الدراسة إليهاأىم النتائج التي توصلت ومن 

 . تعاشل مدينة دكرا من زيادة سكانية مطردة بشكل ملحوظ * 

 .ا لترمها من االستثمار الصناعيارل تبعثر الصناعات داخل اظتدينة ؽتعدـ كجود منطقة صناعية يف دكرا كبالت* 

عشوائي كعدـ كجود ؼتططات تعاشل مدينة دكرا من مشاكل عمرانية يف البلدة القدنتة نتيجة البناء اظتكتظ كال* 

 . تفصيلية

لية اضتديثة كىذا يزيد من دكرا للمخططات اعتيك إقليمتفتقر معظم اظتراكز اضتضرية الثانوية كالقرل كاطترب يف * 

 .العشوائياضتضرية كالبناء  اظتشاكل

  .الصناعيكضعف القطاع  ,األخضرغالؽ اطتط إقتها البطالة نتيجة أدكرا من مشاكل اقتصادية  إقليميعاشل * 

 . نظمة الصرؼ الصحي أضعف خدمات البنية التحتية كخاصة الطرؽ كشبكات الكهرباء كاظتياه كانعداـ * 

  .البعضكالقرل عن بعضها  اإلقليمكدكرىا يف عزؿ مناطق  إسًتاتيجيةكجود اظتستوطنات يف نقاط  مشكلة* 

أثر النشاطات العمرانية اظتختلفة على استخداـ األرض كاجملتمعات :" (2005)  "أريج" معهد األبحاث التطبيقية -9

 .فلسطُت  -ضتم أريج, بيت –, معهد األحباث التطبيقية "الفلسطينية يف الضفة الغربية

تثثَت النشاطات العمرانية الفلسطينية كالنشاطات العمرانية اإلسرائيلية على الواقع االجتماعي  مبسحقامت الدراسة 

 . كاالقتصادم على األراضي الزراعية كحتديد االجتاىات اظتستقبلية للتحضر

  -:وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي

كغَت متجانسة  لفاف من اظتناطق العمرانية كىي أشكاؿ متضاربة سياسيان أظهرت الدراسة أف ىناؾ شكالف ؼتت* 

على حساب اآلخر, يتمثل الشكل األكؿ يف اظتناطق العمرانية الفلسطينية كالشكل الثاشل يف  احدقتاكيتوسع  عمرانيان 

 .اإلسرائيليةاظتستوطنات 
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ة الفلسطينية أما التحضر االستعمارم اإلسرائيلي ىناؾ فتو عمراشل طبيعي للتجمعات الفلسطينية كاظتناطق العمراني* 

 .اصطناعيفكاف 

 %.133بزيادة مقدارىا  2000 - 1989زادت اظتنطقة العمرانية الفلسطينية بُت عامي * 

 .إف مصادرة األراضي كجتريفها كتدمَت اظتنازؿ أضعف التطور كالتوسع العمراشل الفلسطيٍت بشكل طبيعي* 

 .صعوبة يف التخطيط(  B,C) ئيلية على أجزاء كبَتة من األراضي حتديدا مناطق نتج عن السيطرة اإلسرا* 

 . إف النمو اضتضرم دل يكن عملية منظمة يف األراضي الفلسطينية كىذا أثر بشكل كبَت على اظتوارد الطبيعية* 

 . لقد زادت نسبة النمو اضتضرم يف الفًتة اليت ضتقت قدـك السلطة كفًتة عملية السالـ* 

عوامل النمو اضتضرم يف مدينة كسال, دراسة حتليلية يف جغرافية اظتدف "  : (1998) محمد، عصام الدين مصطفى -10

 . بغداد  –, رسالة ماجستَت يف اصتغرافية, جامعة البصرة "كختطيطها

على مستقبل تناكلت الدراسة موضوع النمو اضتضرم مبدينة كسال , كدراسة عوامل النمو اضتضرم كاثر ىذه العوامل 

 . النمو اضتضرم للمدينة باإلضافة إذل دراسة إمكانيات اظتدينة الطبيعية كالبشرية كاالقتصادية

  -:ما يلي أىم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومن 

 .دتيزت مدينة كسال مبعدالت فتو مرتفعة مقارنة مع باقي مدف السوداف كما عتذا النمو من تثثَت على اطتدمات * 

 . تعاشل مدينة كسال من مشاكل يف اظتواصالت كحركة اظتركر نتيجة لًتكز طرؽ اظتدينة يف منطقة كاحدة *

 .تًتكز اطتدمات كالسلع باظتنطقة اظتركزية ظتدينة كسال كبالتارل ضعف اطتدمات يف األماكن الثانوية كاألحياء* 

 . مدينة كسال ىناؾ زيادة عمرانية عشوائية كتعدم على اظتساحات اطتضراء يف* 

 . تعاشل مدينة كسال من تراكم مياه األمطار كالفيضانات بسبب االـتفاض كسوء التصريف* 

 .للهجرة سواء الداخلية أك اطتارجية دكر كبَت يف فتو اظتدينة اضتضرم* 
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 . شهدت مدينة كسال يف اآلكنة األخَتة فتوان عمرانيان ملحوظان * 

أثر النشاطات العمرانية اظتختلفة على التجمعات الفلسطينية :"  (2002 ) "أريج" معهد األبحاث التطبيقية  -11

 . فلسطُت -, بيت ضتم"احمللية يف ػتافظيت بيت ضتم كاطتليل

تناكلت الدراسة أثر التوسع العمراشل العشوائي كغَت اظتخطط, باإلضافة إذل أثر النشاطات العمرانية على التجمعات 

  .لتوسع على التجمعات الفلسطينيةكدراسة اآلثار البيئية كاالجتماعية عتذا ا كاطتليل,  الفلسطينية يف ػتافظيت بيت ضتم

  -: أىم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 . 2000 -1990شهدت ػتافظيت بيت ضتم كاطتليل زيادة سكانية كفتوان عمرانيان ملحوظان يف الفًتة بُت * 

 . كبَتان يف زيادة النمو العمراشل كتطوره خاصة يف ظل االستقرار السياسي النسيبكاف لقدـك السلطة الفلسطينية دكران  * 

 . كاف للتوسع العمراشل غَت اظتخطط آثار بيئية ؼتتلفة, باإلضافة إذل دكرىا يف التثثَت على األراضي الزراعية كاطتضراء* 

يمي كالتطور العمراشل للقرل الواقعة مشاؿ اجتاىات التخطيط اإلقل":  (2005) عبد الهادي، طو عبد القادر حمد  -12

 .فلسطُت   –, رسالة ماجستَت يف التخطيط اضتضرم, جامعة النجاح, نابلس "غرب ػتافظة نابلس

 

 :أىم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 .نو ال يوجد خطة شاملة أك كطنية أك إقليمية أتفتقر منطقة الدراسة إذل التخطيط حيث *  

بعمل  تقمكلة يف التخطيط اعتيكلي للتجمعات يف منطقة الدراسة حيث أف معظم التجمعات دل ىناؾ مش* 

 .اإلسرائيليةتوسعات للمشاريع اعتيكلية 

 .ىناؾ اعتداء على الطرؽ كاضتق العاـ تتمثل يف إقامة األبنية كاألسواؽ اظتخالفة * 

 تاجية كتطوير اصتانب االقتصادم ر إذل دتويل اظتشاريع اإلنإف جل اظتشاريع يف منطقة الدراسة مشاريع بنية حتتية كتفتق* 

 .طية األثرية اليت تتضمن الكثَت من اآلثار السياحية سعدـ االىتماـ الكايف باظتناطق األثرية خاصة منطقة سب*
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ة كدرجػة تقييم امكانيػة الوصػوؿ اذل العقػدة اضتضػرية علػى شػبكة الطػرؽ الربيػ: " (2010) احمد عبد القادر، اغريب -13

, اجمللػد الثػامن عشػر, العػدد االكؿ, (سلسلة الدراسات االنسانية) غتلة اصتامعة االسالمية, "مركزيتها يف ػتافظة اطتليل 

 . 2010, يناير 545 – 525صص 

 تناكلت الدراسة التحليل الكمي المكانية الوصوؿ اذل العقد اضتضرية كحتديد درجة اظتركزية عتا كقياس امكانيػة كسػهولة 

الوصػػػوؿ, حيػػػث اتضػػػح مػػػن خػػػالؿ الدراسػػػة اف مدينػػػة اطتليػػػل حتتػػػل اظترتبػػػة االكذل يف امكانيػػػة كسػػػهولة الوصػػػوؿ, تليهػػػا 

 . لصت الدراسة اذل عدة نتائج اقتهاحلحوؿ يف اظترتبة الثانية, كقد خ

 .ها يعكس ظهور عقد مركزية اكذل يف ػتافظة اطتليل على تدشل مستول التطور االقتصادم كاالجتماعي في*

 . ال يوجد عالقة بُت كثافة اظتركر على الطريق كعرض الطريق اك طوعتا اك قصرىا اك كوهنا مسلك اك مسلكُت* 

 . تلعب اضتركة التجارية دكرا مهما يف التاثَت على كثافة اظتركر داخليا كخارجيا * 

لسكنية, دراسة تطبيقية على جنوب تباين النمو العمراشل يف اظتخططات ا: (2010)الوذينابي، حنان حامد حمود  -14

 .اظتملكة العربية السعودية  -, رسالة ماجستَت يف اصتغرافيا, جامعة أـ القرل"مدينة مكة اظتكرمة

تناكلت الدراسة تباين النمو العمراشل يف مكة اظتكرمة كرصد اظتساحة العمرانية, كالكشف عن اىم اظتعوقات اليت تواجو 

 . لصت الدراسة اذل عدة نتائج اقتها النمو العمراشل فيها كقد خ

اف الطبيعة الطبوغرافية ىي احملدد الرئيسي اظتؤثر على طبيعة كاجتاه النمو العمراشل للمدينة حيث تعترب اصتباؿ ذات *

 .االؿتدارات الشديدة معيقا لعملية النمو العمراشل

 . ذلك يف فتط البناء كمظهر العمرافرمة كيتمثل يعترب اظتناخ من العناصر اظتهمة اظتؤثرة يف العمراف يف مكة اظتك* 

 . ار ظاىرة البناء كالنمو العشوائيكاف للعوائق الطبيعية اليت دتيز مكة اظتكرمة دكرا كبَتا يف انتش* 

, حيث انتشر البناء العمودم يف اظتنطقة ة التوسع بنوعيو االفقي كالعمودممشل التوسع العمراشل يف مكة اظتكرم* 

 . سعارىا بينما انتشر البناء االفقي يف االطراؼلقلة األراضي كارتفاع أ ظران اظتركزية ن

 . رمة باالقًتاب من الطرؽ الرئيسيةيتزايد النمو العمراشل يف ؼتططات جنوب مكة اظتك* 
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 1020دراسة ميدانية مبدينة باتنة حي ) النمو اضتضرم كمشكلة السكن كاالسكاف" : (2009) وناسي، سهام -15

 .اصتزائر  –, رسالة ماجستَت يف علم االجتماع اضتضرم, جامعة اضتاج طتضر, باتنة "مسكن

, كمراحل النمو ة باتنة كالعوامل اظتؤثرة يف ذلكتناكلت الدراسة النمو اضتضرم كمشكلة السكن كاالسكاف يف مدين

علقة بواقع كازمة ل البيانات اظتت, كحتليك كظائف السكن كافتاط استخداماتواضتضرم كالتطور العمراشل يف اظتدينة, كذل

 : , كقد خلصت الدراسة اذل عدة نتائج أقتها السكن كاالسكاف

 . كالثقافية للسكاف  اف ازمة السكن يف مدينة باتنة تكمن يف عدـ استجابة ؼتططات السكن للخصائص االجتماعية*

 .معدالت اعتجرة الريفية من جهة اخرل اف النمو اضتضرم اضتاصل كاف نتيجة الزيادة السكانية من جهة كزيادة * 

تعترب تصميمات مستوردة كدل تاخذ بعُت االعتبارام دراسة اجتماعية للواقع ( العمارة) اف فتط اظتساكن اضتديثة * 

 .كمدل مالئمة ىذا النمط للخصائص االجتماعية لالفراد

لقائمة على اساس القرابة كتبادؿ ىناؾ تصدع كاضح يف العالقات االجتماعية حيث تالشي عالقات اصتَتة ا* 

  . اظتساعدة 

, رسالة ماجستَت يف (" دراسة حالة) ادارة التخطيط العمراشل ظتدينة اطتليل " : (2007) البسايطة، نايف عبد اهلل -16

 .فلسطُت -برنامج التنمية الريفية اظتستدامة, جامعة القدس, القدس 

اطتليل بصفتها اظتسؤكلة عن التخطيط العمراشل, كما تناكلت معيقات  تناكلت الدراسة حتليل الوضع القائم لبلدية

كقد خلصت الدراسة اذل . 2006التخطيط كاضتلوؿ اظتناسبة لذلك للفًتة من شهر آب حىت تشرين ثاشل من العاـ 

 : عدة نتائج اقتها

قلب اظتدينة كاظتستعمرات  لعبت العوامل السياسية دكرا مهما ككبَتا يف عملية التخطيط حيث اثر االستيطاف يف*

 .احمليطة على ذلك

 . اف اعتماد بلدية اطتليل على اظتركزية كالضعف االدارم فيها يعد من اىم اسباب عدـ كفاءة التخطيط * 
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, كال ختدـ اظتصاحل هد العثماشل كاالنتداب الربيطاشلاف القوانُت اظتعموؿ هبا يف فلسطُت ىي قوانُت قدنتة من الع* 

 .التخطيط السليم  الوطنية يف

 اإلضراركبَتا يف   دكرا H1, H2ذل ليل اليت قسمت مبوجبها اظتدينة إاتفاقية اطت كاف لالتفاقيات الدكلية كخصوصان * 

 .التخطيطبعملية 

افتاط استخداـ االرض كاجتاىات النمو العمراشل كالًتكيب الداخلي يف "  :(2004) عالونة، رياض فرحان حسن -17

 –, رسالة ماجستَت يف اصتغرافية, جامعة النجاح, نابلس ( "دراسة يف جغرافية الريف) نابلس  بعض قرل ػتافظة

 . فلسطُت 

تناكلت الدراسة افتاط استخداـ االرض كالعوامل اظتؤثرة يف ذلك, كذلك دراسة الًتكيب الداخلي لقرل منطقة الدراسة 

 : ئج اقتها كقد خلصت الدراسة اذل عدة نتا. باستخداـ التحليل العاملي

 . تعاشل قرل منطقة الدراسة من نقص حاد يف اطتدمات االساسية اظتقدمة يف كافة اجملاالت *

 . كاف لالحتالؿ االسرائيلي تاثَتا كبَتا على استعماالت االراضي يف قرل منطقة الدراسة * 

 . منطقة الدراسة  لعبت العوامل الطبيعية دكرا مهمان يف التاثَت على طبيعة النمو العمراشل لقرل* 

 .دتيزت منطقة الدراسة بالبناء االفقي على حساب البناء العمودم * 

حتليل النمو العمراشل كاجتاىاتو باستخداـ بيانات "  :(2002)الغامدي، سعد ابو راس، وياسر محمد النجار  -18

, غتلة جامعة اظتلك عبد "ـ2000 – 1978دراسة تطبيقية على مدينة مكة اظتكرمة للفًتة من : االستشعار عن بعد 

 ( . ـ  2002-ق 1422)  373 – 231العزيز, عدد خاص, ص ص 

تناكلت الدراسة تتبع النمو العمراشل ظتدينة مكة اظتكرمة عن طريق معاصتة الصور اصتوية كبيانات االقمار الصناعية,  

كقد خلصت . ـ 2000 – 1978 كذلك حتليل النمو العمراشل للمدينة باستخداـ االستشعار عن بعد للفًتة من

 : الدراسة اذل عدة نتائج أقتها 
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ال يقتصر التخطيط اضتضرم ظتدسينة مكة اظتكرمة على التنمية العمرانية فحسب بل انو تنمية ىندسية كاجتماعية *

 .كاقتصادية كادارية شاملة

 .توسع العمراشل اضتارلاف ؼتططات االراضي اظتوافق عليها من قبل امانة اظتدينة تفوؽ اضتاجة اذل ال* 

الوظيفة الرئيسية ظتكة اظتكرمة كانت كال زالت ىي الوظيفة الدينية كبالتارل كتب اخذىا بعُت االعتبار عند كضع * 

 .خطط التنمية اضتضرية 

حالة دراسية ظتنطقة اظتخفية يف : ختطيط اطتدمات العامة يف اظتدف "  :(2007)جرؼ، محمد عبد الرحمن عبد اهلل  -19

 فلسطُت  –, رسالة ماجستَت يف برنامج التخطيط اضتضرم كاالقليمي, جامعة النجاح, نابلس "مدينة نابلس

تناكلت الدراسة ختطيط اظترافق العامة يف اظتدف بشكل عامة كمدينة نابلس بشكل خاص كقد خلصت اذل عدة نتائج 

 : اقتها

 .ثقافية على مستول مدينة نابلس كمنطقة الدراسة كجود نقص يف اطتدمات الصحية كاالجتماعية كالًتفيهية كال*

 . ف عملية فرز االراضي دتن بدكف االخذ بعُت االعتبار اطتدمات العامة اليت حتتاجها تلك االراضي إ* 

كجود نقص يف اطتدمات الدينة كاظتساجد كذلك اضتدائق العامة كاظتالعب الرياضية كاظتراكز كاالندية االجتماعية يف * 

 . لدراسة منطقة ا

 . طط تطويرية كؼتططات ىيكلية يؤدم إذل نقص يف اطتدمات اظتقدمةافتقار مدينة نابلس اذل خ* 

تطبيقات نظم اظتعلومات اصتغرافية يف التخطيط العمراشل يف فلسطُت, االمكانيات, : " سمارة ، علي شعبان -20

   .فلسطُت  –, جامعة النجاح الوطنية , نابلس "اظتعوقات, اظتقومات

تناكلت الدراسة دكر التقنيات اضتديثة كثداة فاعلة يف التخطيط كصناعة اقرار , كذلك بينت اظتعوقات كاظتقومات اليت 

 :كقد خلصت الدراسة اذل عدة نتائج أقتها .تواجو تطبيق نظم اظتعلومات اصتغرافية يف فلسطُت 

 .ومات اصتغرافية تعترب متواضعىةاف امكانيات اظتؤسسات الفلسطينية يف غتاؿ استخداـ نظم اظتعل* 
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اف التطور اصتغرايف كالعمراشل مبعدالت فتو متسارعة كما رافقها من تطور تكنلوجي شجع كساىم يف انشاء قواعد * 

 . افية يف مؤسسات ؼتتلفة يف فلسطُتبيانات باستخداـ نظم اظتعلومات اصتغر 

شل يف فلسطُت أقتها الوضع السياسي, كاالنظمة ىناؾ عدة حتديات كمعوقات كاجهت مؤسسات التخطيط العمرا* 

 . كالقوانُت 

) اظتخططات التنظيمية ككاقع استعماالت االراضي يف مدينة دكرا "  :(2004)أبو حسان، صالح أحمد صالح  -21

 .فلسطُت –, رسالة ماجستَت يف التخطيط اضتضرم كاالقليمي, جامعة النجاح الوطنية, نابلس "ػتافظة اطتليل

ت الدراسة التخطيط اضتضرم, كاىدافو, كختطيط اظتدف, كاطتصائص الطبيعية كاصتغرافية ظتنطقة الدراسة , كتطرقت تناكل

اذل القوانُت كاالنظمة اليت حتكم التخطيط يف الضفة الغربية, كحتليل استخدامات االراضي يف مدينة دكرا , كقد 

 : خلصت الدراسة اذل عدة نتائج اقتها 

 . االستعماؿ الزراعي لصاحل االستعماؿ السكٍت كتعدم على االراضي الزراعية ىناؾ تراجع يف *

 . ىناؾ عشوائية كعدـ ختطيط يف النمو العمراشل كتداخل يف االستعماالت السكنية يف منطقة الدراسة * 

 . يواجو تطبيق نظاـ االبنية الفلسطيٍت مشاكل كمعوقات على ارض الواقع * 
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كنتيجة اضتاجة اظتلحة لبلورة األفكار حوؿ ىذه  لقد حظي موضوع النمو اضتضرم بثقتية كبَتة يف الدراسات اضتضرية,

للدراسات اضتضرية  إكتاد إطار نظرم لظاىرة النمو اضتضرم لكونو يشكل أساسان  نكاف ال بد مالظاىرة,  

 . كالتخطيطية يف اجملاؿ العملي كالتطبيقي 

 حعشيف الىمو الحضشي  1.2

يشوبو لبس عند القارئ غَت اظتتخصص حيث متتلط اظتفهـو مع بعض اظتفاىيم األخرل   النمو الحضريإف مفهـو 

 .كالتحضر كدرجة التحضر

عملية التغَت النسيب يف بعض اصتوانب اظتادية كاظتعنوية للسلوؾ البشرم خالؿ فًتة معينة,  : التحضر عني مصطلحي

اظتدينة أك نتيجة غزك كسائل اإلعالـ  إذلالتغَت يف سلوؾ األفراد كأفكارىم كمعتقداهتم نتيجة االنتقاؿ من الريف ك 

 ( 1998ػتمد, ).كاالنًتنت  كالتلفاز,  ,وللريف كالرادي

 .للمركز اضتضرميف النمو مثل االرتقاء مبستول اطتدمات كحتسُت اعتيكل  عمليفَتكز على اصتانب ال :أما التطور الحضري

كتطور اظتؤسسات اطتدمية ( اظتدينية)يشَت إذل توسع األماكن اضتضرية فإنو  : بمعناه العام لنمو الحضريبالنسبة ل

رة يادة يف السكاف سواء أكانت نارتة عن ارتفاع معدالت اطتصوبة أك اعتجكاالجتماعية, كما يشَت إذل معدالت الز 

 ( 1998ػتمد, . )ظتدف نتيجة االمتداد األفقي كالعمودم للعمرافا مساحةالداخلية كاطتارجية, كاتساع 

بار النمو فيعرب عنو النمو السكاشل للقطاع اضتضرم دكف األخذ بعُت االعت :بمعناه الديموغرافي النمو الحضريأما  

 Physical Growthفيعٍت التوسع أك االمتداد العمراشل : أما النمو الحضري بمعناه العمرانيالعاـ للسكاف, 

إذا تساكل أك قل معدؿ فتو سكاف اضتضر  ":كنتكن القوؿ . ية بصفة عامة كاظتدف بصفة خاصةللقطاعات اضتضر 

حضريا باظتعٌت الدنتوغرايف,فإف ىذه الدكلة  عن معدؿ النمو اإلرتارل لسكاف الدكلة, أما إذا ارتفع فتو  تعرؼ فتوا ن

كيرتبط كما ".  السكاف اضتضر عن اظتعدؿ اإلرتارل لسكاف الدكلة فإف الدكلة تشهد ارتفاعا يف معدالت حتضرىا

جات الصناعية إذ تتسم اظتدينة بقياـ اإلنتاج على اظتنت يقا بالتصنيع يف البالد الصناعيةمفهـو النمو اضتضرم ارتباطا كث

 ( 2007, القباشل.) إلداريةكيزداد النمو اضتضرم بازدياد اظتصانع كاظتنتجات األدبية كالفنية كاألعماؿ ا
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 العوامل اإلاؤجشة في الىمو الحضشي    2.2

كختتلف ىذه العوامل من بلد آلخر حسب ظركؼ كل بلد إف العوامل اظتؤثرة يف النمو اضتضرم عديدة كمتنوعة 

اظتثاؿ قد تشكل العوامل اصتغرافية دكرا مهما يف البلداف النامية, بينما تلعب التكنلوجيا ككسائل  فعلى سبيل

 _ :االتصاؿ دكرا بارزان يف الدكؿ اظتتقدمة , كمن اىم ىذه العوامل 

 :العوامل الطبيعيت  1.2.2

تعد العوامل الطبيعية من  إذ ,طبيعيةكتعٍت العوامل الطبيعية مدل مالئمة الظركؼ اصتغرافية من عوامل مناخية كموارد 

لعب تطور كسائل النقل  فقدالنمو اضتضرم كقد يكوف عتا أقتية عامة يف اظتنطقة أك أقتية ػتدكدة,  يفالعوامل اظتؤثرة 

 (   2009نزارم, ) .كاظتواصالت دكرا مهما يف التثثَت على درجة الًتكز السكاشل

النمو اضتضرم التثثَت على كالطبوغرافيا كاظتوارد البيئية كالطبيعية عتا دكر كبَت يف  مالئمة العوامل الطبيعية كاظتناخ أفكما 

على استثمار  اإلنساف بفضل تراكم اظتعرفة كاالخًتاعات العلمية كالتكنولوجيةكقد ساعد التطور اعتائل الذم أحرزه 

كاالستقرار كالنمو اضتضرم, فقد ساعد موقع مدينة اظتوارد الطبييعية اظتتوفرة كاستعماعتا طتدمة كتلبية حاجاتو يف التوطن 

كاظتناخ اظتعتدؿ كتوفر اظتياه كاالمطار كاظتساحات اطتضراء  -كحلقة كصل بُت قارتُت  -اسطمبوؿ على مضيق البسفور 

ت كالغابات كاراضي الظهَت الغٍت باالنتاج الزراعي يف جعل اسطمبوؿ مدينة مالئمة للسكاف, كما اف فتوىا زاد مبعدال

  .تفوؽ مدف أخرل يف تركيا 

 : العوامل الذًمغشافيت  2.2.2

اظتؤثرة يف دفع عملية النمو اضتضرم إذل درجة اعتمادىا كمعيار لتحديد  أىم العواملتعد العوامل الدنتغرافية من 

 : حيث تتم عملية زيادة السكاف عن طريق  .كتعريف اظتراكز اضتضرية

عية كاليت تعٍت الفرؽ بُت عدد اظتواليد كالوفيات, حيث متتلف النمو الطبيعي بُت الريف أك الزيادة الطبي: النمو الطبيعي

العادات كالتقاليد ك صتوانب االجتماعية ا تلعبكاضتضر كيعد مؤشران على النمو اضتضرم خاصة يف البلداف النامية, كما 

 ( 1998ػتمد, ). دكرا يف الزيادة الطبيعية 
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ف كانتقاعتم من مكاف آلخر كتقسم إذل ىجرة داخلية كخارجية, كما أف ىناؾ عوامل كتعٍت حركة السكا: اعتجرة 

واء أكانت ىجرة جذب للسكاف إذل اظتدف كعوامل طرد من الريف فتؤثر اعتجرة بشكل مباشر على النمو اضتضرم س

كعماف كمعظم  كؿ اطتليجفاعتجرة بثشكاعتا اظتختلفة عتا دكر كبَت يف عملية النمو اضتضرم مثل د داخلية أك خارجية,

) .اجل العملاليت شهدت فتوا حضريا ملحوظا نتيجة اعتجرة الوافدة إليها من األقطار اظتختلفة من  العواصم العربية

 ( 2009كناسي, 

 : العوامل الاقخصادًت   3.2.2

موارد ثركتو كإنتاج الثركات  االقتصادية غتموعة الظواىر اظتتعلقة باضتياة اظتادية للمجتمع ككسائل تنميةالعوامل كتعٍت 

 :كتتمثل العوامل االقتصادية يف(   2009نزارم, ) .كتوزيعها كاستهالكها

 .نوعية النشاطات السكانية اظتتمثلة بالصناعة كالتجارة يف اظتناطق اضتضرية كاليت تعمل على استقطاب األيدم العاملة 

 ( 1998ػتمد, . )اقتصادية يف موقعها  كطاقتها الكامنة ككجود ؽتيزات: طبيعة اقتصاد اظتنطقة 

إف للعوامل االقتصادية دكرا مهما يف دفع عملية النمو اضتضرم كخَت مثاؿ على ذلك دكؿ اطتليج حيث أدل توفر 

النفط كالغاز فيها إذل هنضة اقتصادية ىائلة رافقها بطبيعة اضتاؿ فتوان حضريا حيث حولت الصحراء القاحلة إذل مدف 

 .  حديثة كمتطورة

 " الخخطيط " العامل العمشاوي   4.2.2

يعد التخطيط عنصرا مهما يف النمو اضتضرم كيف عملية الضبط االجتماعي كالنسق اضتضرم, حيث أف التخطيط 

 النمو اضتضرم غَت أف , كماتوفَت ظركؼ جيدة لإلنسافك  كالتنظيم اضتضرمبتنظيم اظتدف العمراشل يهدؼ إذل االىتماـ 

 (2007البسايطة )  .مشكالت النمو اضتضرميعد من أىم ( ئي العشوا) اظتخطط 
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 على مىطقت الذساست العوامل اإلاؤجشة في الىمو الحضشي  3.2

 :العوامل الطبيعيت  1.3.2

 فيها و اضتضرممإف مالئمة الظركؼ اصتغرافية كاظتناخية يف مدينة اطتليل اثر بشكل كاضح على عملية الن

 أياـموقعها على طريق عاظتي قدصل من  أف, كما صبة شتح بسهولة االنتقاؿاطتفوقوعها يف قلب اظتنطقة 

, كما أف توفر اظتياه يف الينابيع الت مركزان جتاريا مهماميزة اكتابية حيث كانت كال ز  أعطاىاالكنعانيُت كػتلي 

حجارة مواد ك توفر أف  إذل باإلضافة, ضح يف عملية النمو اضتضرمكمالئمة اظتناخ طواؿ السنة ساعد بشكل كا

اطتليل  إعطاءيف  غتتمعة ساقتتالعوامل  ىذه ,ُتبنية ثابتة كقوية عاشت آالؼ السنشتح ببناء أ اصتيدة البناء

 .بطبيعة اضتاؿ على عملية النمو اضتضرم أثرتػتفزات كعوامل اكتابية 

 :الطبيعيتالضيادة  2.3.2

حيث يصل  (Natural Annual Growth) زيادة الطبيعيةبارتفاع معدؿ ال تتميزتعترب فلسطُت من البلداف اليت 

 ,%(3.8)يتجاكز  معدؿ الزيادة الطبيعية يف قطاع غزة كاطتليل أفكما  ,سنويان % (  3.5)  معدؿ الزيادة الطبيعية فيها

 % 2-1نسبة من اليت تًتاكح فيها الإذا ما قورنت بالدكؿ اظتتقدمة كيعترب معدؿ الزيادة الطبيعية يف فلسطُت مرتفعان جدان 

 .(.199World Bank, 1993, P) .فقط

بعُت  أخذناما  إذاالنمو اضتضرم يف منطقة اطتليل ىذا عملية  أثر بشكل مباشر على ارتفاع معدؿ الزيادة الطبيعية  إف

ض ـ على اـتفا 2000عاـ  األقصىانتفاضة  أثرتعلى سبيل اظتثاؿ  ,بظركؼ معينة يتثثرمعدؿ اظتواليد  أفاالعتبار 

فقد بلغ معدؿ اظتواليد يف مدينة  ,معدؿ اظتواليد مقارنة مع الفًتة اليت سبقتها خاصة يف ظل قدـك السلطة الفلسطينية

 لإلحصاءاصتهاز اظتركزم ) .باأللف 36.2 ـ2005يف حُت بلغ اظتعدؿ يف عاـ  باأللف 43.9 ـ1998اطتليل عاـ 

 (2008, الفلسطيٍت
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 : الهجشة  3.3.2

ن العوامل اظتؤثرة يف النمو اضتضرم يف منطقة الدراسة كحتديدا يف مدينة اطتليل بسبب خصائصها كمركز تعد اعتجرة م

عوامل جذب  أىم, فالعامل االقتصادم من ة االقتصادية كتوفر اطتدمات فيهاجذب للسكاف ككذلك بسبب التنمي

 إذلبعض سكاف منطقة الدراسة انتقاؿ  إذل أدتفهناؾ عوامل  أخرلالسكاف كطردىم على حد سواء, من جهة 

ىناؾ نسبة كبَتة من سكاف منطقة  فإف فعلى سبيل اظتثاؿ ,أخرل ألسباب أكمن اجل العمل كالتجارة  أخرل أماكن

, كيف 1948 -1922عماف يف الفًتة بُت  إذلالبعض انتقل  أفالقدس, كما  إذليف فًتة العشرينات  الدراسة انتقلوا

صة بعد قدـك السلطة الفلسطينية مدينة راـ اهلل خا دد من سكاف منطقة الدراسة للعيش يفالفًتة األخَتة فقد انتقل ع

, كما ذب للسكاف من اجل العمل كالتجارةفكاف ىذا السبب عامل ج ,اعتبارىا مركزا للوزارات كمؤسسات السلطةب

 .راسةم كاستثماراهتم يف منطقة الدكابقوا على جتارهت أخرل أماكن إذلالبعض انتقلوا  أف

  :والخذماثجوفش اإلاشافق العامت اصدهاس الخجاسة و  4.3.2

اثر كبَت يف نشاط اظتدينة كفتوىا اضتضرم حيث شهدت منطقة كاف الزدىار التجارة كتوفر اظترافق العامة كاطتدمات 

الفلسطينية من اظتدف  تتصدر مدينة اطتليل كتشَت الدالئل أف ,ملحوظان  جتاريان  الدراسة كخاصة مدينة اطتليل توسعان 

فالعامل التجارم   ,على تطور اطتدمات كاظترافق العامة فيهاذلك حيث اتساع كتطور نطاؽ التجارة فيها كبالتارل اثر 

توفر  أف  إذل باإلضافةكاحملاؿ التجارية كاظتنشآت,  األراضي أسعارعلى  أيضاكاف عامل جذب للسكاف كما اثر 

 .النمو اضتضرمكاف لو دكر يف ارتفاع معدؿ   طراؼاألاطتدمات يف مركز اظتدينة مقارنة مع 
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 الىمو الحضشي  هظشياث 4.2 

  النطاقات الدائرية نظرية  1.4.2

النمو اضتضرم كتركيب الوظائف يف مدينة  أفتاطنادل هبا من خالؿ دراسة  قديعد ارنست برجس رائد ىذه النظرية ك 

كسهولة  األراضي أسعارمنطلقا من فكرة ادىا فتوىا يف ضوء امتدحيث عاجل  األمريكيةشيكاغو يف الواليات اظتتحدة 

 أف" انطلق من فكرة  ايف قلب اظتدينة التجارم مث تقل بالبعد عن اظتنطقة اظتركزية كم أقصاىاحيث تبلغ  ,الوصوؿ

 النموذجا كيعد ىذ" متحدة اظتراكز كىي مناطق متتابعة  أكنطاقات متناقصة  أكاظتدينة يف فتوىا تتخذ ستس حلقات 

 (Paul L and onthers, 2005)  . األخرلانتشارا مقارنة بالنماذج  األكثر

 العماؿ سكن منطقة  -3                                 (. CBD)  اظتركزية التجارية األعماؿ منطقة -1

 .أفضل سكنية منطقة   -4                      .(السكن اظتتدىور) التحوؿ منطقةأك  االنتقالية اظتنطقة -2

 (1شكل ) .منطقة الضواحي  -5

 .مناطق اظتدينة كفقا لنظرية برجس ( 1)الشكل 

 

) Paul L and onthers, 2005 ( 
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 ( Sector theory) نظرية القطاعات 2.4.2 

نة مدي (142)بعد دراسة  النطاقات الدائريةنظرية  إذلبعد االنتقادات اليت كجهت " ىومر ىوايت"نادل هبذه النظرية 

فتو اظتدينة على ىيئة قطاع يبدأ من مركز معُت كيبدأ  كتركز ىذه النظرية على, اظتساكن كميزاهتا أجرةمن ناحية 

 جانب إذل أساسية قطاعات ثالث إذل السكنية اظتناطق كما يرتب.االنتشار من اظتركز على ىيئة قطاع من الدائرة 

 :اظتدينة مركز يف التجارية مناطق النشاطات

 .احملدكدة الدخوؿ ذكم العماؿ كيضم اظتنخفضة اإلكتارات اعقط  - 

 .اظتتوسطة الدخوؿ ذكم األفراد كيضم اظتتوسطة اإلكتارات قطاع  - 

 .اظترتفعة الدخوؿ ذكم األغنياء كيضم اظترتفعة اإلكتارات قطاع  - 

  :إذلم القطاعات الرئيسية, كقد قس النقل خطوط على سرعتو بثقصى يتم اضتضرم النمو أف ىويت كما أكد

 . (CBD)منطقة االعماؿ التجارية اظتركزية  -1

 .منطقة جتارة اصتملة كالصناعات الثقيلة  -2

 .منازؿ الطبقة العاملة -3

 .منطقة الطبقة اظتتوسطة -4

 (2شكل )  .الطبقات الغنية منطقة سكن  -5

 مناطق اظتدينة كفقان لنظرية ىومر ىوايت( 2) الشكل 

 

) Hall, Tim , 2006 ( 
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 (The multi centered pattern ) ظرية النويات المتعددة ن 3.4.2

ظهرت ىذه النظرية يف هناية الثالثينات لتفسَت النمو اضتضرم كرد فعل على االنتقادات اليت تعرضت عتا نظرية 

عدد من  اظتراكز يف كل مدينة ال مركز  كجودكالقطاعات, نادل هبا ىاريس كأظتاف كتتلخص يف  النطاقات الدائرية

 : كاحد كاف كل مدينة ختتلف عن األخرل يف نوع كعدد مراكزىا كما أف ىناؾ أربع عوامل تؤثر يف توزيع األنشطة ىي 

 .اظتدينة من ػتددة أجزاء يف توجد خاصة تسهيالت األنشطة بعض تتطلب  -

  .كاحد كجتاكرىا مكاف يف كجودىا من األنشطة بعض تستفيد -

 .جتاكرىا من احتماؿ يقلل ؽتا سلبيا بعضها تثثَت كيكوف متعارضة تكوف أف إذل األنشطة بعض دتيل -

 عن البحث إذل يدفعها ؽتا األعباء اإلكتارية, ارتفاع بسبب اظتمتازة اظتواقع على اضتصوؿ األنشطة بعض تستطيع ال -

كقد  الفقَتة مشيةاعتا اظتناطق يف كتقع كبَتة مساحات إذل حتتاج التخزين اليت أنشطة مثل منخفض إكتار ذات مواقع

 : قسموا اظتدينة إذل عدة مناطق كاآليت 

 .منطقة صناعية  -5 ( .                            CBD) االعماؿ التجارية اظتركزية منطقة  -1
 .منطقة جتارية - 6.                                منطقة جتارة اصتملة كالصناعات البسيطة  -2
 .منطقة صناعية سكنية -  7                       .                   الفقَتة  منطقة سكن الطبقات -3
 .          منطقة صناعية صناعية -  8                  .                       منطقة سكن الطبقات اظتتوسطة -4
   (2010الوذيايب, ) (3شكل )  .منطقة سكن الطبقات الغنية -9

 اظتدينة كفقا عتاريس كأظتاف مناطق( 3)الشكل 

 

) Latham,Alan and onthers, 2010   اظتصدر( :  
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 ( النجمي) نمط النمو المحوري أو الشعاعي  5.4.2

يعد بابكوؾ رائد ىذه النظرية حيث درس تاثَت ػتاكر طرؽ النقل على الشكل اظتبسط للمدينة اظتتحدة اظتركز عاـ 

يع كاظتستمر للمدينة بالقدر الذم تسمح بو الظركؼ الطبيعية كيؤدم الوقت , كيعٍت ىذا النمط النمو السر ـ 1932

 ( 4شكل .) الالـز للوصوؿ اذل اظتركز اضتضرم أثرا مهمان يف امتداد اظتدينة 

حيث يالحظ يف ىذا النمط استثمار النموذج مع خطوط النقل الرئيسية,  تتطاكؿ االستعماالت اضتضرية يف ىذا

طرؽ باالستعماالت التجارية بينما تستثمر اظتناطق االخرل باالستعماالت السكنية كالصناعية, كيتم اظتناطق احمليطة بال

االتساع العمراشل مع امتدادات الطرؽ الرئيسية كتثخذ اظتدف الشكل النجمي كتعتمد اضتركة يف ىذا النمط على عدد 

 ( 2005أبو خرمة, . ) من الطرؽ الشعاعية الرئيسية

 

 ط النمو احملورمفت( : 4) شكل 

 
  2005أبو خرمة, : اظتصدر 
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 جطبيق هظشياث الىمو الحضشي على مىطقت الذساست  5.2

من الصعب تطبيق نظرية معينة من نظريات النمو اضتضرم على جتمعات الدراسة حبذافَتىا, الف ىذه النظريات  

ن نتكن أف يتقارب شكل البناء يف كانت كليدة لظركؼ معينة كطبقت على مدف معينة عتا طابعها اطتاص كلك

التجمع  إذل حد ما مع احد نظريات النمو اضتضرم العاظتية, كمبحاكلة إسقاط ىذه النظريات على جتمعات الدراسة 

تتكوف من كتلة موحدة كمتالزتة من األبنية اليت تتسم باالنسجاـ حبيث نتكن  (CBD)ؾتد أف نواة مدينة اطتليل

من ( CBD) كما تنتقل منطقة الػػػ    عليها, الدائرية القطاعاتفتط كنتكن تطبيق خر اظتركر من سقف بيت إذل آ

حيث نتتد  (النجمي) النمو اظتنتشر يظهر فتط آخر من أفتاط فتو اظتدف كىو فتط ك البلدة القدنتة إذل باب الزاكية, 

داد البناء على جانيب شارع عُت سارة كما ىو اضتاؿ بالنسبة المتيف رتيع االجتاىات على طوؿ الطرؽ الرئيسة  العمراف 

 .مشاالن, كشارع السالـ, كشارع كاد اعترية 

األقرب لشكل البناء فيها حيث نتتد  ىو (النجمي) فتط النمو اظتنتشر أف ايضا أما بالنسبة ظتدينة دكرا فمن اظتالحظ 

الرئيسية اظتمتدة من كسط البلد  كيظهر ذلك جليان على جانيب الطريقيف رتيع االجتاىات على طوؿ الطرؽ العمراف 

 .إذل ضاحية سنجر يف الشماؿ, كالطريق اظتمتد من شارع البلدية إذل قرية الطبقة يف اصتنوب 

حيث توزع اظتباشل  النمط اظتنتشر أك النجميبالنسبة ظتدينة حلحوؿ فيمكن أف يكوف شكل اظتدينة أيضا اقرب إذل 

 . حلحوؿ حىت منطقة اضتواكر يف الشماؿ  على جانيب الطريق الرئيسي اظتمتد من جسر

 مشكالث الىمو الحضشي  6.2

العشوائية الغَت األحياء على التنمية اضتضرية كظهور  اظتشكالتأدل ارتفاع معدالت النمو اضتضرم اظتتسارع إذل تفاقم 

الدراسة يف  تعاشل منطقة الدراسة من عدة مشكالت نتيجة النمو اضتضرم اعتائل الذم شهدتو جتمعاتك , ؼتططة

 :اآلكنة األخَتة كمن ابرز ىذه اظتشكالت

 :وشبكة الطرؽ التحتية  ىضعف البن 1.6.2

نتيجة التطور العمراشل كالنمو اضتضرم الذم شهدتو جتمعات الدراسة يف اآلكنة األخَتة فرض ذلك على اضتكومة  

عمراف اصتديدة كإيصاؿ اظتياه, كالكهرباء, كالبلديات ضغوطا كبَتة من اجل توفَت مشاريع بنية حتتية أكسع ظتناطق ال
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كخطوط االتصاؿ, كشبكات اجملارم العامة, باإلضافة إذل توفَت اظترافق العامة كاظتدارس, كالعيادات الصحية, كنتيجة 

ضعف اإلمكانيات لدل البلديات خصوصا بلدية دكرا كحلحوؿ فقد عانت ىذه اظتناطق من بعض اظتشاكل اظتتعلقة 

من الكثَت من  الطرؽ الداخلية احملليةفعلى سبيل اظتثاؿ تعاشل  .حتتية أكسع ظتناطق النمو العمراشل فيهابتوفَت بنية 

خاصة يف منطقة اظتركز قدرهتا على استيعاب الضغط اظتركرم على شبكات الطرؽ الرئيسية عدـ ك اظتشاكل 

(CBD)ما كأهنا تفتقر إذل التصميم الصحيح من , كفيها حيث تًتكز احملاؿ التجارية كالنشاطات اطتدمية كاالدارية

 تكوف الطرؽ الرئيسية كاليت تشهد ضغطا مركريا كبَتا فيالحظ أف فيما يتعلق بثقتيتها  , أمااعترميةك  حيث التواصل

كما أف معارضة أصحاب   ,(Barter, 2000). ػتدكدة كال تتناسب مع حجم اظتركر عليها طاقتها االستيعابية

دة على اراضيهم كالبناء العشوائي على جوانب الطرؽ كضع البلديات أماـ ضغوط كبَتة يف األراضي لشق طرؽ جدي

 . مواجهة ىذه اظتشكلة كما ىو اضتاؿ يف طرؽ البلدة القدنتة كباب الزاكية يف اطتليل, كبعض الطرؽ يف دكرا كحلحوؿ

 وضعف شبكة الطرؽ مشكلة المرور والمواصالت 2.6.2 

لوحدة  األساسية, كما تعترب اظتواصالت من الركائز كالدعائم السكافالت دكران ىاما يف حياة لقطاع اظتركر كاظتواص إف

اليت  أبرز اظتشكالتتعترب مشكلة اظتواصالت من , ك ( 1976عيانة ,  أبو) كتقارب سكانو  أجزاءهكترابط  اإلقليم

صعوبة يف الرغبة باحملافظة على اظتظهر القدصل كترجع الللمدينة تعديل النواة القدنتة عند خاصة  اظتسئولةتواجو اصتهات 

خانقة يف شوارع  أزمةمشكلة اظتركر تشكل  فثصبحت  كمسايرة اصتديد يف آف كاحد,( أضرحة, مساجد, أثرية أبنية) 

كطرقات اظتدف الكبَتة كالصغَتة كؽتا زاد من تعقيد ىذه اظتشكلة النمو اضتضرم اظتبكر كاعتجرة, كالتوسعات اظتستمرة 

  .(2009عطاؿ, )الحتماعتا  مهيثةعلى كاىلها ضغوطان دل تكن  أضفىيت تعرضت عتا اظتدف ؽتا ال

 أكقاتكاليت تشهد ذركهتا يف  (CBD)  التجارية اظتركزية األعماؿنطقة مبفيما يعرؼ  أكجهامشكلة اظتركر تظهر يف  إف

أماكن عملهم ككذلك يف أكقات الظهَتة  إذلمدارسهم كاظتوظفُت  إذلالصباح حيث بدء أكقات العمل كتوجو الطالب 

السيارات اطتاصة كزيادة  إذلرجع البعض السبب اضتقيقي كراء مشكلة اظتركر حيث انتهاء أكقات العمل, كما يي 

 .يف الوقت الذم ال تتحقق نفس الزيادة يف الشوارع كالطرؽ الرئيسية  أعدادىا
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كاف أكرب من قدرهتا على التثقلم كالتكيف   التكنولوجيالتطور  تعقيدا من غَتىا من حيث أف أكثرتبدك مشكلة اظتركر 

 مهيثةضغوط جديدة عليها دل تكن  إضفاء إذلالنمو اضتضرم كالتوسع العمراشل كاعتجرة  كأدلمع اظتتغَتات اصتديدة 

بُت اضتالة اليت عدـ اظتالئمة بُت بناء اظتدينة ك بشكل عاـ مشكلة ا أك مواجهتها حيث تواجو اظتدف كال مؤىلة الحتماعت

 (2009ركاحبي, )  .بلغتها من التكدس العمراشل

 التلوث  مشكالت    3.6.2

تلوث اعتواء, كما أف تراكم النفايات اظتنزلية أماـ البيوت  احًتاؽكاف من نتائج كثرة اظتركبات كتسببها يف حدكث 

اظتدينة مستنقعان لألمراض  أصبحتحبيث حقيقية يف بيئة اظتدينة  تحدكث مشكال إذلالورش أدل ك كاحملاؿ التجارية 

لالمتداد العمراشل العشوائي  كالتغَت يف  أف, كما (2009عطاؿ, ) .تلوث مظهرىا كجوىرىا كمان كنوعان  إذلكأدل ذلك 

 ( Mather, S0 1986, P.147)  .اظتباشر على النواحي البيئية التثثَتدكرا كبَتا يف  األرضاستخداـ 

دة حجم النفايات الصلبة نتيجة النمو السكاشل اظتتسارع كارتفاع مستويات االستهالؾ كذلك عانت اظتدف من زيا

 أفكما  ,طات البلدية صتمعها كالتخلص منهاالسل إمكانياتكحتسن ظركؼ اظتعيشة حيث فاؽ حجم النفايات 

ف تلوث اظتاء بتلوث صح التعبَت حيث اقًت  إفتدىور اظتدف  ذلإ أدتمشكلة اظتياه العادمة نتيجة االزدحاـ السكاشل 

 . الدخاف اظتتصاعد من اظتصانع  إذل باإلضافةاعتواء نتيجة الدخاف اظتتصاعد من السيارات ىناؾ 

ائل كالتقدـ العلمي نتيجة النمو اضتضرم اعت شكالو بثالتلوث  لقد عانت جتمعات منطقة الدراسة من مشكالت

اظتركرم, كتلوث اعتواء الناجم عن ؼتلفات  حيث التلوث الضوضائي الناجم عن االزدحاـ كالتكنولوجي

حياء السكنية كما نتج عنو من األالسيارات, كما تعاشل منطقة الدراسة من تداخل الصناعات كالورش داخل 

تلوث بيئي  كانبعاث ركائح كغازات متعددة نتيجة إلقاء ؼتلفات اظتصانع خاصة مصانع األحذية اظتنتشرة بكثرة 

تعاشل بعض مناطق الدراسة من كجود قنوات الصرؼ الصحي اظتكشوفة كما ىو اضتاؿ يف يف مدينة اطتليل, كما 

منطقة الفحص جنوب شرؽ مدينة اطتليل, باإلضافة إذل انتشار مزارع األبقار كاألغناـ بالقرب من األحياء 

 .السكنية كما يف بعض مناطق دكرا, كمنطقة جبل جوىر باطتليل 
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 (العشوائي)المخطط والتوسع غير  النمو  4.6.2 

حيث يكوف  حكاـ التنظيمية,ضعف يف تطبيق القوانُت كاألالإذل  يرجعللمدف كالذم  الفوضومكىو ما يعرؼ بالنمو 

كما . ال يوجد من يسيطر على مناطق التوسع اظتستقبلي, كبالتارل األشخاصالنمو كالتوسع عشوائيان حسب رغبة 

 .(.P 171999Salman, N.)شكلة من ىذه اظت األكسطكتعاشل معظم مدف الشرؽ 

انتشار ظاىرة  إذل من أىم مشكالت النمو اضتضرم باإلضافة الزحف العمراشل كالبناء العشوائي غَت اظتخططيعد ك 

كما يؤثر الوضع السياسي على ىذا النوع من النمو كالتوسع كما لتصل يف معظم اظتدف    البناء غَت اظترخص,

ة اليت حتوؿ دكف التوسع اظتنتظم كتفرض فتطا معينان من التوسع يف بعض لصرية االسرائيالفلسطينية نتيجة السياسة العن

 .صراظتناطق كما يف البلدة القدنتة يف اطتليل على سبيل اظتثاؿ ال اضت

اظتشكالت النارتة عن النمو اضتضرم كاليت تثثرت هبا جتمعات  أبرزمن تعد مشكلة النمو العمراشل العشوائي  إف

شكل كبَت كما نتج عنو من تثثَت على اطتدمات كاظترافق العامة ؽتا جعل البلديات أماـ مشكلة صعوبة الدراسة ب

كجود العديد من اظتخيمات يف ػتيط مراكز اظتدف القائمة زاد من  أفكما   إيصاؿ اطتدمات عتذه اظتناطق العشوائية,

ط كالقيود اظتفركضة من قبل سلطات أدل سوء التخطي, ك (Shadia, T ,1996)مشكلة التمدد العمراشل  حدة

 أبنيةقامة إ صاحبهاحدكث مشاكل عمرانية أثرت بشكل سليب على عملية النمو اضتضرم  إذل اإلسرائيلياالحتالؿ 

متداد العشوائي تثثَت لالكما أف ,  ( 2006أريج, )  .توسع عمراشل غَت منتظم إذلغَت مرخصة كغَت ؼتطط عتا ؽتا أدل 

عنصر أساسي  عتمحيث أهنا تشكل , الفقراءى عل التثثَتكبالتارل , اضتضرية-األراضي الزراعية مباشر على مدل توفر

 .(Burgess, 2000) للحياة

 المشكالت االقتصادية   5.6.2

اظتؤسسات التعليمية كاظترافق الصحية كاطتدمية  كإنشاءعملية النمو اضتضرم تفرض متطلبات باىظة التكاليف   إف

 لألعدادتوفَت السلع االستهالكية  إذل باإلضافةكل ذلك يتطلب توفَت فرص عمل   ,بنية التحتيةكبناء اظتساكن كال

االستغناء عن  إذل أدل اإلنتاجكالتقنيات الزراعية اضتديثة يف  التكنولوجياالضخمة من السكاف, كما أف دخوؿ 

ة لعدد من السكاف خاصة سكاف عشرات اآلالؼ من العماؿ ؽتا زاد من حدة البطالة كتدىور الظركؼ االقتصادي

 ( . 2009نزارم,) األرياؼ 
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 كإنشاءف النمو اضتضرم يفرض متطلبات باىظة  ألتراجع التنمية االقتصادية  إذلعملية النمو اضتضرم أدت  إف

, كما أدل النمو السكاشل السريع إذل ارتفاع نسبة البطالة كما رافق ذلك من اظتؤسسات كاظترافق الصحية كاظتساكن

 ( 2009عطاؿ,) اخل .... كاالجتماعية يف اظتناطق الريفية شل مستول الرعاية الصحيةتد

 األساسيةالضغط على اظترافق  إذل أدلاالنفتاح االقتصادم جعل معظم النشاطات تتمركز يف اظتدف الرئيسية ؽتا  إف

طورىا على حساب القرل كالريف فتوىا كت إذل أدلؽتا  , اخل.. للمدينة كاطتدمات الصحية كالتعليمية كالًتفيهية 

 .بُت القرل كاظتدف  متكافئفتو غَت  إذلذلك  كأدل

  :حديثةوجود مخططات ىيكلية  عدم   6.6.2

تعاشل جتمعات منطقة الدراسة من مشكلة يف اظتخططات اعتيكلية حيث انو نتيجة النمو السكاشل كالعمراشل السريع 

ة سريعة للمخططات اعتيكلية لتستوعب ىذه الزيادة السريعة لتجمعات الدراسة فقد تطلب ذلك حتديث كتوسع

دارية حتوؿ دكف حتديث كتوسعة اظتخططات اعتيكلية باظتستول اظتطلوب حبيث اإلسياسية ك الشاكل اظت لكنكاظتضطردة, 

لي فعلى سبيل اظتثاؿ فاف بلدية اطتليل تعتمد بشكل أساسي على اظتخطط اعتيك ,تستوعب التطور العمراشل اعتائل

 . ـ1944الربيطاشل لعاـ 

 :اإلسرائيلية المستعمراتمشكلة وجود  7.6.2

كتعد من أىم اظتشاكل اليت أثرت على النمو اضتضرم كالتوسع العمراشل خاصة يف مدينة اطتليل حيث حاؿ  

 كجود مستوطنيت كريات أربع كخارصينا من توسع اظتدينة من اصتهة الشرقية, كما منع كجود مستوطنيت حاجام

كجود مستوطنة كرمي تسور  فإفمن توسع اظتدينة من اصتهة اصتنوبية كاصتنوبية الشرقية, كيف حلحوؿ  كىار مانوح

 . توسع اظتدينة من اصتهة الشمالية منع 
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 آلاجاس اإلاترجبت على الىمو الحضشي  7.2

 أزمة السكن الحضري  1.7.2

يف اظتناطق اضتضرية  نذلك حاجة متزايدة للسك فقد خلقاظتدينة  إذلنتيجة للزيادة الطبيعية كاستمرار اعتجرة من الريف 

كما جعل السلطات غَت قادرة على تلبية اظتتطلبات اظتتزايدة للسكاف   , كسبب ذلك ضغطان على اطتدمات يف اظتدف

ة ظهرت اضتاجكقد  .( 2009عطاؿ, )  إليهمكتوصيلها بتوفَت سكن مالئم كالئق صتميع السكاف كتوفَت اطتدمات 

اظتلحة للسكن يف جتمعات منطقة الدراسة خصوصا يف مدينة اطتليل, حيث أثر ذلك  على أسعار العقار  يف اظتنطقة  

كاليت شهدت ارتفاعان ملحوظان يف أسعار األراضي كالشقق السكنية يف اآلكنة األخَتة, ككاف لسوء توزيع نظاـ اظتلكية 

ة من األراضي ؽتلوكة لشخص كاحد يف اظتقابل عدد كبَت من فنجد مساحات شاسع ,اثر كبَت على النمو اضتضرم

 .السكاف ال كتدكف األرض للبناء كالتوسع كبالتارل شكل ذلك أزمة حقيقية يف منطقة الدراسة

 :السكنيةظهور الضواحي واألحياء  2.7.2

األحياء السكنية نتيجة كاف من اآلثار اليت ترتبت على النمو اضتضرم يف منطقة الدراسة انتشار ظاىرة الضواحي ك   

كحي فترة يف اطتليل, كضاحية  , كحي الكرنتينا,ثل ضاحية الزيتوف, كضاحية الرامةلزيادة الطلب على اظتساكن م

 .معلمي سنجر, كضاحية اعتجرم يف دكرا 

 الخدمات االجتماعية عدم كفاية  3.7.2

عليمية كالصحية اليت تعد مصدر جذب للسكاف يف للنمو اضتضرم اثر كبَت على اطتدمات االجتماعية كحتديدان الت إف 

على   اإلقباؿؽتا سبب ذلك يف تشكيل ضغط على اظتدف نتيجة  ,اظتدف نظران لالىتماـ هبا من قبل اصتهات اظتختصة

اظتدف  إذللتوجو ليف اظتدف ؽتا يضطر سكاف الريف  فاظتستشفيات كاصتامعات على سبيل اظتثاؿ توجد ,ىذه اظتراكز

 (2009عطاؿ, ) . اظتدينة يف ىذا اجملاؿالج كالتعليم ؽتا يسبب ضغطان على لتلقي الع
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 . العامةوتجهيز المرافق  توفر الخدماتعدم  4.7.2

اظتتمثلة يف  األساسيةصعوبة يف توفَت اطتدمات  إذلذلك  أدلنتيجة لضغط النمو اضتضرم كازدياد عدد السكاف 

 أفتوفَت مياه الشرب حيث  أزمة إذل باإلضافةالصباحية كفًتة الظهَتة اظتواصالت كمشاكل اظتركر خاصة يف الفًتة 

كتعترب ىذه اظتشكلة من  ,انقطاعها بشكل متكرر إذلاالستهالؾ العارل من قبل السكاف كازدياد سحب اظتياه يؤدم 

حجم اظتدف كبسبب كرب  حيث اف الدكلة ىي اظتسؤكلة عن توفَت ىذه اطتدمات ,تواجو اظتدف أخطر اظتشكالت اليت

من طاقة األجهزة اضتكومية, خاصة إذا أخذنا يف االعتبار هترب القطاع  تصبح تكاليف اطتدمات األساسية أكرب

 (2009عطاؿ, )  .اطتدمات ىذهالالزمة لتنفيذ  التكاليفالضرائب اليت تساىم يف سد جزء  اطتاص من دفع

د أدل ذلك إذل صعوبة يف توفَت اطتدمات كاظتواصالت نتيجة النمو اضتضرم اظتتسارع يف جتمعات منطقة الدراسة فق

ة خاصة يف كاظتياه كالكهرباء, كما نتج عن ذلك تدىور يف شبكات الطرؽ كما نتج عنو من حدكث األزمات اظتركري

اآلثار اظتًتتبة على عملية النمو اضتضرم أىم تناقص كميات اظتياه الصاضتة للشرب من  كيعد فًتات الصباح كالظهَتة,

حيث أف زيادة عدد السكاف كفتو اظتدينة اضتضرم كاالستهالؾ  , جتمعات منطقة الدراسة حتديدان يف مدينة اطتليليف

 .اظتياه على اظتواطنُت الواسع للمياه أدل إذل حدكث تناقص كسوء يف توزيع

 االقتصادية  األنشطة عدم كفاية 5.7.2

اظتؤسسات كاظتدارس كاظتستشفيات كىذا يؤثر على مشاريع  ءإنشاعملية النمو اضتضرم تفرض متطلبات باىظة يف  إف

 .كبرامج التنمية االقتصادية يف اظتنطقة اضتضرية بشكل مباشر 

 االجتماعية  اآلثار 6.7.2

, توفَت اظتسكن إذلالتجارية كاطتدمات كاضتاجة  األنشطةكما ينتج عنها من تطور يف  السريع عملية النمو اضتضرم إف

 إذلتؤدم بشكل كاضح  كاالجتماعيةالرياضية  األنديةتوفَت ك  من السكاف, اظتتزايدة لألعدادماعية االجت دماتاطتك 

 .(2009ركاحبي,)  اخل... .على النواحي االجتماعية كالنمو اضتضرم  التثثَت
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 ؽتا ,القبليالعائلي كالعشائرم ك  اإلطارالعالقات اظتهنية كالوظيفية يف اظتدينة ػتل العالقات االجتماعية ذات حلت 

ركابطها بالتصدع كىذا ما يفسر انتشار اصترائم كالسرقات كتفشي ظواىر  إلصابةعرضة  أكثرجعل اظتراكز اضتضرية 

عطاؿ, ) فيف ظل كجود مقوماهتا يف اظتد الشبابية األكساطاجتماعية ؼتتلفة كتعاطي اظتخدرات كاطتمور خاصة يف 

اظتاضي  فقد كانت العائالت يف ,نتيجة التوسع جتمعات الدراسةيف  بالتصدعبدأت الركابط العشائرية لقد  ,(2009

ف فثصبح السكن متشتت بسبب عدد السكاف اظتطرد كنقص األراضي الصاضتة للبناء تسكن يف مكاف كاحد أما اآل

 .الشبابيةئم كالسرقات يف األكساط ؽتا قلص من حجم كقوة الركابط العائلية كالعشائرية كما نتج عنها من انتشار اصترا

 التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية القيمة   7.7.2

بسبب طغياف حركة فقدت مساحات كاسعة من األراضي الزراعية اصتيدة الصاضتة لإلنتاج  أفأيضا  اآلثاركمن ىذه 

ذات الصبغة  صبةاطت اضتد من التوسع العمراشل للمدف على األرضاظتشاكل فيجب  عتذهكنظرا يف ىوامش اظتدف,  البناء

ختفيف الضغط عن اظتدف  ضركرةك , تساىم يف توفَت جزء من االحتياجات الغذائية عتا كوهنا كاضتفاظ عليها الفالحية

 ((Carmona. M, 2000اظتراكز إذل النظاـ متعدد  اظتركز كاالنتقاؿ من النظاـ أحادم اظتركزية 
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 اإلاوقع الجغشافي  1.1.3

 موقع مدافظت الخليل  1.1.1.3

تقع ػتافظة اطتليل يف الطرؼ اصتنويب من الضفة الغربية, مكونة أعلى ىضبة منبسطة كمثىولة بالسكاف على أرض 

كم  28اصتنوب  إذلكمن الشماؿ  ,كم 24غرب حوارل حيث تصل أبعادىا من الشرؽ إذل ال ,(2خارطة )  فلسطُت

, لتد احملافظة من الشرؽ البحر (1992 ,اضتوا مدة) فوؽ سطح البحر  ـ 1020 - 600كعلى ارتفاع خط منسوب 

. كمن اصتنوب بئر السبع ,كم 25بيت ضتم كالقدس, كمن الغرب غزة مبسافة كمن الشماؿ  ,كم 28اظتيت مبسافة 

تقلصت   ـ1948, كبعد نكبة عاـ 2كم 2076حوارل  1945غت مساحة ػتافظة اطتليل يف عاـ بل, ك (1987جبارة, )

 .2كم 1000حوارل  اذلالفلسطيٍت  اإلحصاءحبسب مساحة احملافظة 

 اظتوقع اصتغرايف حملافظة اطتليل بالنسبة حملافظات الضفة الغربية( 2)خارطة 

 
 , بتصرؼيكزارة اضتكم احملل: صدراظت                     
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 اإلاوقع الجغشافي لخجمعاث الذساست  2.1.1.3

  مذًىت الخليل  *

ـ يصلها  990ترتفع عن سطح البحر ك كم  36تقع مدينة اطتليل إذل اصتنوب الغريب من مدينة القدس على بعد 

مع مدف  موقع اظتدينة مقارنة بعد, بالرغم من (2003 ,حجر أبو)  .طريق رئيسي يربطها مبدينيت القدس كبيت ضتم

النقب كجنوب  مبنطقةاألخرل, إال أهنا بالرغم من ذلك صلة الوصل بُت مدف مشاؿ ككسط فلسطُت الضفة الغربية 

دتثل  حيث  ,بالنسبة للقرل الرئيسية يف ػتافظة اطتليل نسبيان  ان متوسط ان مركز  تثخذ فلسطُت كالسهل الساحلي اصتنويب

اصتنوبية من فلسطُت, كما ترتبط مع مدف الضفة الغربية  ألجزاءلعقدة مواصالت كػتطة رئيسية للنقل كالتنقل 

من اصتنوب لتد اظتدينة , ك (1990موسوعة اظتدف الفلسطينية, )  .بطرؽ سريعة خاصة مع بيت ضتم كالقدس األخرل

  (1992 ,اضتوامدة) تفوح بلدة من الغرب فيحدىا  أماكمن الشرؽ بٍت نعيم  ,كدكرا, كمن الشماؿ حلحوؿ  يطا

 خلحول *

عن سطح  ـ1027 إذليصل ارتفاعها تقع حلحوؿ مشاؿ مدينة اطتليل إذل الشرؽ من الطريق العاـ على ىضبة جبلية 

كتبعد عن مدينة القدس  اطتليل -قدسالكم, كعلى الطريق الرئيسي  7البحر, حيث تبعد عن مركز اظتدينة حوارل 

  (1990عبد الرزتن,. ) كم 25كم, كعن البحر اظتيت  30حوارل 

 دوسا *

كم, كتقع  6ليل كتبعد عن مركزىا حوارل تقع مدينة دكرا يف اصتنوب الغريب من مدينة اطتليل, حيث تتاخم مدينة اطت

 .كم 40ـ عن سطح البحر, كما تبعد عن بئر السبع  898فوؽ ىضبة من جباؿ اطتليل ترتفع 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
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 اإلاوقع الفلكي  2.1.3

 .للمدافظتاإلاوقع الفلكي  1.2.1.3

 

 31º ن31º, 13 ى47 عرض دائريتشرؽ غرينتش, كبُت  34º, 23ِّ 35º ن47 تقع ػتافظة اطتليل فلكيا بُت خطي طوؿ

 (1997 ,عواد) .مشاال

 

 اإلاوقع الفلكي لخجمعاث الذساست  2.2.1.3

 الخليل* 

 إلحداثياتشرقا كذلك حسب الشبكة القطرية   159,61مشاال كخط 104,42ػتلي  إحداثيتنحصر اظتدينة بُت خط 

كخط  مشاال 31,31خط عرض على  فتقعفلسطُت, أما بالنسبة ظتوقعها حسب خطوط الطوؿ كدكائر العرض العاظتية 

  ( 2003, السعايدة)  .شرقا  35,8طوؿ 

 خلحول *

كخطي طوؿ  112.700و  108.000بالنسبة ظتوقع حلحوؿ كفق الشبكة القطرية الفلسطينية فتقع  بُت خطي عرض  

أما بالنسبة ظتوقعها حسب خطوط الطوؿ كدكائر العرض العاظتية فتقع على خط عرض   ,161.500و  158.500

         ( 1992 ,رياف أبو)  .شرقا  35,6مشاال كخط طوؿ  31,35

 دوسا*

 -  151,500)إحداثيات كبُت خطي  ( 102,500،  100,500) خطيالفلكي فتقع دكرا بُت  دكرا بالنسبة ظتوقع

 35.5 , 31.55أما بالنسبة ظتوقعها حسب خطوط الطوؿ كدكائر العرض العاظتية  فتقع بُت خطي طوؿ  (  156,500

 (2004 دكدين,).  31.26 , 31.31كدائريت عرض 
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 (Climate) اإلاىار   3 .3.1

, فتعترب اظتنطقة الشرقية باجتاه غور مناخ حوض البحر اظتتوسط كاظتناخ شبو اصتاؼ مناخ منطقة اطتليل يتفاكت بُت إف

مركز أحباث )  .قة الغربية كالشماليةنة مع اظتنطجاؼ مقار شبو كاظتنطقة اصتنوبية باجتاه صحراء النقب ذات مناخ  األردف

 (  2002األراضي, 

اظتتوسػط كنتيجػة لتبػاين تضػاريس  األبػيضاطتليل ضمن اظتنطقة اظتعتدلة اليت يسودىا مناخ حػوض البحػر  تقع ػتافظة 

 - :قتاالقضاء فاف ىناؾ فتطُت من اظتناخ 

, حػار جػاؼ شػتاءن  دافػئقة الشػرقية كىػو مػاطر ظتنطا باستثناء احملافظة أؿتاءيسود يف  :اظتتوسط األبيضمناخ البحر  *

 . صيفان 

 (1994أبو بكر, )  . شتاءان  بالدؼءيسود يف اظتنطقة الشرقية كساحل البحر اظتيت كيتميز : الصحراكم شبو اظتناخ *

نهػا علػى سػوؼ نتحػدث ع( , الرياح, اضترارة, الرطوبة األمطار)إف العناصر اظتناخية تلعب دكرا كبَتا يف تشكيل اظتناخ

- :  اآليتالنحو 

 ( Rain)  ألامطاس 1.3.1.3

ختتلػػف كميػػة األمطػػار السػػاقطة علػػى احملافظػػة مػػن مكػػاف آلخػػر, فهػػي هتطػػل بغػػزارة يف الشػػماؿ كتتنػػاقص كلمػػا اجتهنػػا 

تػػؤثر التضػػاريس علػػى كميػػة األمطػػار السػػاقطة ك  ,جنوبػػا, كمػػا أهنػػا تػػزداد كلمػػا اجتهنػػا غربػػا كتتنػػاقص كلمػػا اجتهنػػا شػػرقا

 سػػقوطيبػػدأ ك  ,( 2002مركػػز أحبػػاث األراضػػي, )  .أمطػػار أكػػرب مػػن اظتنػػاطق اظتنخفضػػة ظتنػػاطق اظترتفعػػة تصػػلها كميػػةفا

يف منطقػػػة اطتليػػػل متذبذبػػػة كغػػػَت  كمػػػن اصتػػػدير بالػػػذكر أف األمطػػػار ,أكؿ كينتهػػػي يف أيػػػار  شػػػرينتشػػػهر يف   األمطػػػار

أما فصل الصيف فيبدأ من  ,( 2002مركز أحباث األراضي,  ). ناخية اليت تتعرض عتا اظتنطقةمنتظمة تبعا للتغَتات اظت

 (1رسم بياشل ) . منتصف أيلوؿ حيث اصتفاؼ كارتفاع درجات اضترارة إذلحزيراف 
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 2012دائرة االرصاد اصتوية, : اظتصدر   

تًتاكح كمية  مع التضاريس كطبوغرافية اظتنطقة, فاظتنطقة الغربية تتالءـف كمية األمطار الساقطة على احملافظة إ

 600 -500ذل إملم, كيف مشاؿ احملافظة حتديدا القطاع اصتبلي تصل كمية األمطار فيو  400 -300األمطار فيها من 

بشكل عاـ   ،(2 رسم بياشل، 3خارطة .)ملم 400 -200فيها من  األمطارأما يف اظتنطقة اصتنوبية فتًتاكح كمية  ,ملم

  ملم يف معظم أؿتاء احملافظة, لكن ىناؾ مناطق تقل فيها 600 – 300بُت  فإف كمية األمطار يف احملافظة تًتاكح

   ( 1987فالح, . ) البحر اظتيتملم فتقع يف اصتزء اصتنويب الشرقي كخاصة منطقة  200عن  كمية األمطار

 

 2012دائرة االرصاد اصتوية, : اظتصدر  
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 ثوزيع ال مطار ػىل حمافظة اخلليل( 3)خارطة 

 

   بتصرؼ أريج -التطبيقية  األحباثد عهم :راظتصد      

 الشياح  2.3.1.3

ركؼ الضغط اصتوم على احملافظة من فصل آلخر حيث تتثثر احملافظة بالرياح ظ ؼإف تشكل الرياح يتثثر باختال

وف اظتتوسط رطبة أما يف فصل الصيف فتك األبيضالبحر  من ففي فصل اطتريف كالربيع تكوف الرياح القادمة ,الغربية

جنوبية غربية بسرعة  ساعة خالؿ النهار, كيف فصل الشتاء تكوف الرياح غالبان / كم  10الرياح مشالية غربية مبعدؿ 

ػتافظة اطتليل برياح اطتماسُت كبالعواصف الرملية القادمة من الصحراء  تتثثرساعة, كما /كم 70-60ذل إتصل 

   ( 2002اث األراضي, مركز أحب)  .العربية كذلك من منتصف نيساف إذل حزيراف 
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  :يلينتكن تقسيم الرياح السائدة يف احملافظة حسب فصوؿ السنة كما 

آلزكرم منطقة الضغط ا: يف فصل الشتاء تقع فلسطُت حتت تثثَت منطقتُت للضغط اصتوم اظترتفع كقتا : فصل الشتاء 

اظتاطرة كاليت  العكسية الغربية اصتنوبيةاح تسود الري حيث ,, كمنطقة الضغط اآلسيوم شرقافوؽ احمليط األطلسي غربان 

 .أحياناكالرياح الشمالية الغربية الباردة اليت تعقب اظتنخفضات اصتوية  ,الغربية اظتنطقةمطار على األ سقوط تسبب

العارل اظتدارم حبيث تقل الرياح  تقع ػتافظة اطتليل يف فصل الصيف حتت تثثَت منطقة الضغطحيث : فصل الصيف ك 

  ( 2003اضتمامدة, ) .اصتبل كالوادم كنسيمة كيظهر اثر الرياح احمللية  العابر 

 (Temperature)الحشاسة  3.3.1.3

على عناصر اظتناخ األخرل مثل الضغط ان كبَت همة, حيث أف لدرجة اضترارة تثثَتان  تعترب درجة اضترارة من عناصر اظتناخ اظت

 .النبايتعلى اإلنساف كالغطاء اصتوم, األمطار, الرياح, كما أف عتا تثثَت كبَت 

إف اظتتوسطات الشهرية لدرجات اضترارة متفاكتة بشكل كاضح يف فصوؿ السنة اظتختلفة فثدناىا يف فصل الشتاء 

 كأعالىا يف فصل الصيف كىذه من ميزات مناخ البحر األبيض اظتتوسط كالذم تعد منطقة اطتليل جزءن من

ملحوظان يف  تفاعان من شهر أيار كينتهي يف أيلوؿ تشهد ػتافظة اطتليل ار  ىذا اظتناخ, ففي فصل الصيف الذم يبدأ 

  (2006عمرك, ). درجة مئوية بسبب سطوع الشمس لفًتة طويلة ككوهنا عمودية 35درجة اضترارة تصل إذل 

أما يف فصل الشتاء فتنخفض درجة اضترارة بشكل عاـ خاصة يف شهرم كانوف الثاشل كشباط حيث تنخفض درجة 

رسم بياشل ) .درجات مئوية, كأحيانا إذل ما دكف الصفر ؽتا يتسبب يف سقوط الثلوج على احملافظة 8رارة لتصل إذل اضت

  ( 2003السعايدة, )  .(3

بشكل عاـ فاف اظتناطق الشرقية كاصتنوبية يف احملافظة ترتفع فيها درجة اضترارة بشكل ملحوظ  كتبلغ ذركهتا يف أياـ 

كشرقا تقًتب درجة اضترارة من التطرؼ النسيب القًتاهبا  درجة مئوية حيث أنو باالجتاه جنوبا 40اطتماسُت لتصل إذل 

من صحراء النقب كغور األردف أما اظتناطق اظترتفعة يف اطتليل كمشاؿ احملافظة فتتميز باعتداؿ حرارهتا كبركدهتا النسبية 

 ( 1990عبد الرزتن, ).  شتاءن 
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  2012صتوية, ا األرصاددائرة : اظتصدر 

 لشطوبت اليسبيت  ا 4.3.1.3

كرطب  % 70 – 60كمتوسط الرطوبة إذا كانت من  %50يعترب اعتواء جافا إذا كانت نسبة الرطوبة فيو اقل من "

  (2002مركز أحباث األراضي, . ) " % 70كشديد الرطوبة إذا زادت عن 

   تفع الرطوبة يف فصل الشتاء كتقل يف فصل الصيفبة اظتتوسطة إذل حد ما, حيث تر و تقع ػتافظة اطتليل ضمن الرط

تتفاكت الرطوبة النسبية بُت أشهر السنة فتزداد يف أشهر كانوف أكؿ, كانوف ثاشل, شباط , كاليت , ك (2006عمرك , ) 

مركز أحباث .) كتقل الرطوبة من شهر أيلوؿ إذل شهر أيار ,%70تعد أبرد شهور السنة كأكثرىا رطوبةن حيث تصل إذل 

 .(2002األراضي, 

  (Soil)التربت  3 .4.1

اصتيولوجية كاظتناخية كالنباتية, حيث تتنوع الًتب يف اطتليل بسبب  االختالفاتختتلف الًتبة من مكاف آلخر حسب 

  (4خارطة  :(كىي تقسم الًتب يف ػتافظة اطتليل إذل عدة أنواع ك تنوع العوامل اظتؤثرة يف تكوينها, 

مطار تنشث نتيجة إذابة مياه األ  ا تربة ذات لوف أزتر,ستربة التَتارك ( :  Terra Rossa)  ساتربة التيرارو  1.4.1.3

الدكظتيتية كنتيجة لتجمع أكاسيد اضتديد كالسلكات غَت القابلة  لكربونات الكالسيـو بعد عملية غسل الصخور اصتَتية

نسبة عالية من الطُت كنسبة منخفضة من الرمل كىذه الًتبة حتتوم على  األزتر,تعطي الًتبة اللوف  كاليت للذكباف

 2011 - 1996من  للسنوان( م  )التذبذب في معدل درجات الحرارة الشهرية (: 3) رسم بياني 
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طراؼ ينتشر ىذا النوع من الًتبة يف األك , (2007, العدرة)  . (8 - 7.2)  منعتا  (pH) ضتموضةًتاكح اتكالغرين كاليت 

 ( 2003اضتمامدة, . )كما كتنشث يف اظتناطق ذات التضاريس اظتتموجة  من احملافظة, الشمالية كالشمالية الغربية 

كال ( اضتوارية كالطباشَتية)بة على الصخور اصتَتية الطرية تنشث ىذه الًت :  ( Rendzina ) تربة الرندزينا 2.4.1.3   

حيث يغلب عليها اللوف البٍت كالرمادم, كتعترب ىذه الًتب أكثر غٌتن باظتواد العضوية  ,تنشث على الصخور الصلبة

, العدرة) .اصتَت بسبب عدـ تعرضها للغسل كما لتدث للًتبة اضتمراء مقارنة مع الًتبة اضتمراء كما ترتفع فيها نسبة

شبو الرطبة يف  االنتقاليةتنتشر ىذه  الًتبة يف األجزاء الوسطى من احملافظة كيف اظتنحدرات الشرقية كاظتنطقة . (2007

 ( 2003اضتمامدة, ). الشماؿ كاصتافة يف اصتنوب

تعرؼ ىذه الًتبة بالًتبة الصحراكية أك السهلبية حيث تتحوؿ ىذه :  القاحلة تربة المناطق الجافة والرسوبية 3.4.1.3 

 األصفرالبنية الفاحتة, كاللوف  األلواف, كما يغلب على ىذه الًتبة اصتنوبالًتبة تدركتيان إذل تربة شبو جافة باالجتاه ؿتو 

تنتشر ىذه الًتبة .( 2007, العدرة)  .ية فيهاكقلة اظتواد العضو  األمالحكالرمادم, كتتميز بقلة شتاكتها كارتفاع نسبة 

 ( 2003اضتمامدة, ).يف ؼتتلف أؿتاء برية اطتليل كيف اصتزء اصتنويب من قرل يطا, السموع, الظاىرية, كعرب الرماضُت

اع كما تتميز بارتف   , من تعرية متسارعة بسب االؾتراؼىذه الًتبة تعاشل :التربة الشهباء الجافة الرسوبية  4.4.1.3 

الًتبة يف شرؽ بٍت نعيم كاظتسافر, كاظتناطق البدكية , ينتشر ىذا النوع من لوحة فيها, كتستخدـ ألغراض الرعينسبة اظت

 .شرؽ احملافظة

ها رقيقة جدا, كىي غَت ذه الًتبة باف صخورىا جرداء كتربتتتميز ى: تربة المناطق الصخرية الجرداء والقاحلة  5.4.1.3

اؿ استخدامها يف الرعي, ينتشر ىذا النوع من الًتبة يف اصتزء ذم اظتناخ شديد اصتفاؼ يف صاضتة للزراعة لكن غت

 .(2002اظتصرم, .) اصتزء الشرقي األقصى من احملافظةاحملافظة كتقع يف 
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 ثوزيع امرتب ػىل حمافظة اخلليل( 4)خارطة 

      
 بتصرؼ 2011كزارة التخطيط الفلسطينية, : اظتصدر         

 مظاهش السطذ 3 .5.1

 قطاع جبلي متواصل يف أراضي ػتافظة اطتليل أكثر من نصف جباؿ اصتزء اصتنويب من الضفة الغربية كتشكل اكربحتتل 

فوؽ سطح ـ  1020 - 200بُت  احملافظةاكح االرتفاعات يف تًت ك  ،(2002مركز أحباث األراضي, ) . فلسطُت

  (1990منظمة التحرير الفلسطينية, ).البحر

  -: طبوغرافية إذل ثالثة أقساـ كىي النتكن تقسيم ػتافظة اطتليل من ناحية 

من جتمع صوريف مشاالن حىت قرية الربج جنوبا مركران بكل من خاراس, نوبا, ىذه اظتنطقة تد دت:  اظتنطقة االنتقالية( أ

 ( 2006عمرك, ) يت عوا, اجملد, كصوالن إذل الربجبيت أكال, ترقوميا, إذنا, دير سامت, ب

تنتشر ىذه اظتنطقة يف اصتزء األكسط من احملافظة كاليت يزيد ارتفاعها عن ( : اصتباؿ الوسطى )اظتنطقة اصتبلية ( ب

اظتمتدة  من عرب الرماضُت جنوب غرب :السفوح الغربية: مستول سطح البحر كتقسم إذل قسمُتـ فوؽ  600
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دتتد ىذه اظتنطقة من اراضي بيت فجار كؿتالُت يف بيت ضتم :  كسطح اعتضبة الظاىرية إذل اصتبعة كخربة صافا مشاالن,

            (2003السعايدة,.) حىت خط اعتدنة جنوب الظاىرية كالسموع 

الشرؽ كاصتنوب  تتمثل ىذه اظتنطقة يف اظتنطقة الشرقية احملاذية لظهر اعتضبة من( : السفوح الشرقية) برية اطتليل ( ج

 .حىت البحر اظتيت

 طبوغرافيا منطقة الدراسة( : 5 )خارطة 

 
 بتصرؼ 2009كزارة التخطيط الفلسطينية, : اظتصدر     
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 لوجيا و الجي 6.1.3

نتتد من جنوب القدس حىت  لوجي كالذمو اطتليل اصتي –تشكل منطقة الدراسة اصتزء األعلى من ػتدب بيت ضتم 

لوجي ػتدب عريض باجتاه مشارل مشارل و دب اصتيالظاىرية كالسموع شامالن مناطق بيت ضتم كجبل اطتليل, كىذا احمل

اظتيل بينما ينقطع استمرار لوجية ؿتو الغرب ىي ميوؿ منتظمة كقليلة و شرقي, جنويب جنويب غريب, كما أف اظتيوؿ اصتي

جزء من اضتواؼ ) البحر اظتيت  إذلالشديدة اظتتتالية اليت تصل  تيف اصتهة الشرقية بسبب االنكساراىذه الطبقات 

, كتتكوف صخور ىذه اظتنطقة كلها (العظيم األفريقيكالذم ىو جزء من االهنداـ السورم  األردفتدرجة الهنداـ غور اظت

كمن العصر الكريتاسي بصورة رئيسية , كتنكشف على  اصتيولوجيمن الصخور الكلسية الرسوبية من الزمن الثاشل 

 ( . 6خارطة , . ) العصور التالية  إذلعود صخور كلها كلسية ت( على صغرىا) السطح يف منطقة الدراسة 

باشَتم, كبو طبقات رقيقة من كتتكوف ىذه الطبقة من اضتجر الكلسي العادم, كاضتجر الط :األدنىصخور األلبيان * 1

 .ر, كعدسات صوانيةاضتو  

ع طبقات رقيقة من كتتكوف ىذه الطبقة من اضتجر الكلسي القاسي بصورة رئيسية, م :سينوماني أدنى –ألبيان أعلى * 2

 . اضتوار, كعدسات صوانية قليلة متناثرة بصورة غَت منتظمة يف بنية الصخور الكلسية 

يتية شديدة القساكة اظتتبلورة, كمن طبقات من اضتجر كيتكوف من طبقات من الصخور الدكظت:  سينوماني أوسط* 3

 .ر الكلسي القاسي, كمن طبقات قليلة السمك من اضتو  

جر كيتكوف من طبقات من الصخور الدكظتيتية اظتتبلورة شديدة القساكة, كمن طبقات  من اضت:  أعلى سينوماني* 4

 . ر , كعدسات متناثرة من الصواف الكلسي, كطبقات رقيقة من اضتو  

كيتكوف من طبقات من الصخور الدكظتيتية اظتتبلورة شديدة القساكة, كمن طبقات من اضتجر الكلسي  :تورونيان* 5

 .رضتو  سي, كطبقات رقيقة من االقا

 . كتتكوف من طبقات من الصخور الطباشَتية اعتشة, مع اندساسات كعركؽ كطبقات صوانية رقيقة  :الكامبانيان* 6

Geological map of Palestine 1:200,000)) 
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 منطقة الدراسة جيولوجيا( : 6) خارطة 

 
 ، بتصرفGeological map of Palestine 1:200,000, Sheet 2 , Geological survey of Israel, 1998:مصدرال

 
 
 

كقد بنيت منها البيوت يف مدينة اطتليل, كدكرا, فإف كل أنواع صخور منطقة الدراسة تعترب صاضتة للبناء امة بصفة ع

اظتاضية  للبناء, كما أعطت صخور اظتنطقة بتحللها عرب ماليُت السنُت األساسيةكحلحوؿ عرب التاريخ كشكلت اظتادة 

 (5شكل . )رية صاضتة للزراعة كاليت شكلت عرب التاريخ مصدر رزؽ كدخل رئيسي ألىل اظتنطقة تربان زتراء كبنية كحو  
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 ألاودًت   7.1.3 

تلعب الًتبة كالتضاريس كالًتكيب اصتيولوجي دكرىا يف تشكيل األكدية يف ػتافظة اطتليل, حيث تعمل األكدية يف قضاء 

عمرك, ) ل مياه األمطار الساقطة على اظترتفعات إذل مصباهتا يف البحر اظتيت كاألبيض اظتتوسط اطتليل على نق

كما تعترب األكدية الغربية أكثر عمقان من األكدية الشرقية نتيجة مواجهتها للسفوح الغربية اليت هتطل عليها   ,(2006

امحلامدة، ) شرقية اليت تقع يف ظل اظتطراألكدية الاألمطار بكميات كبَتة ؽتا زاد نشاط العمل اضتيت فيها على عكس 

2003 )  

  -: تقسم األودية في محافظة الخليل إلى ثالثة أقسام وىي 

تعترب ىذه األكدية طويلة كعريضة إذل حد ما, كمن أىم ىذه األكدية كاد الصرار الذم يربط : األكدية اليت تتجو غربا 

 . اإلفرنج, كاد اضتساد السنط, كاد القدس بالسهل الساحلي, كا

 . من أقتها كاد اطتليل الذم يبدأ من قمة جبل بطرخ : األكدية اليت تتجو جنوبا 

 (1994بكر,  أبو. ) من أقتها كادم حساسة, كاد الغار, كاد مهرس, كاد السياؿ, كاد اطترب: األكدية اليت تتجو شرقا 

انو بالنسبة لألكدية اظتتجهة غربا فاف األكدية الشمالية منها  تلعب الطبوغرافيا دكرا كبَتا يف توزيع شبكة األكدية حيث

أطوؿ كأكثر التواءن من اصتنوبية كبسبب ارتفاع الطبوغرافيا يف القسم الشمارل فاف األكدية أخذت تتعمق كجترم يف 

ها كشكلها احملدب مسار متعرج, أما األكدية يف القسم اصتنويب من السفوح الغربية فهي اقصر كاقل تعرجان لقلة ارتفاع

أما األكدية اظتتجهة جنوبا فهذه األكدية متثثرة بدرجة ميالف الطبقات كتتثثر , , أـ كلخانسبيا مثل كادم قبية, سويلم

أما األكدية الشرقية فاف غترل بعضها ىو عبارة عن قاعدة تتعرج لتتحد مع كادم بئر السبع, بنوعية الصخور اضتوارية  ك 

  (1987فالح, )  (.7خارطة ) البحر اظتيتجرؼ ألكدية اصترؼ يف 
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 ثوزيع ال ودية يف حمافظة اخلليل :  ( 7)خارطة 

 

 بتصرؼ أريجالتطبيقية,  األحباثد همع:اظتصدر

 السهول    8.1.3 

 تسيطر على ػتافظة اطتليل الطبيعة اصتبلية, ىذه اظترتفعات اصتبلية ختللتها بعض السهوؿ أك األشرطة السهلية الضيقة

إذا صح الوصف, حيث أنو ال يوجد إال القليل من السهوؿ الضيقة كالصغَتة على شكل أشرطة مثل سهل الربادعُت 

كما توجد بعض السهوؿ عند أقداـ اصتباؿ مثل سهل كاحة عُت جدم    ,ضمن بيت أمر, سهل السموع, تل زيف

 . على ساحل البحر اظتيت

طقة الغربية مقارنة مع شرؽ احملافظة حيث أف معظم قرل احملافظة الغربية تكثر يف اظتن بشكل عاـ فاف اظتناطق السهلية

  ( 1994بكر,  أبو.) اظتنطقة السهلية مثل أراضي بيت جربين تقع ضمن
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 م 2012 – 1222الىمو السكاوي  لخجمعاث الذساست في الفترة ما بين  1.2.3

نسمة حيث شكل سكاف ( 24338) ـ  1922عاـ ( اطتليل, دكرا, حلحوؿ) بلغ غتموع سكاف جتمعات الدراسة 
ـ بلغ غتموع السكاف  1931, كيف العاـ آنذاؾمن غتموع سكاف احملافظة  %45جتمعات الدراسة حوارل 

بلغ عدد سكاف جتمعات الدراسة فقد  دفاألر فًتة حكم  أمااضتكومة الربيطانية,  أجرتوحسب التعداد الذم (27309)
من سكاف احملافظة,  % 40ـ كقد شكلت نسبتها حوارل  1967جرم عاـ نسمة حسب التعداد الذم أه ( 47108)

كؿ الفلسطيٍت أ لإلحصاءهاز اظتركزم اصت أجرل, فقد بعض الالجئُت من اطتارج كبعد قدـك السلطة الفلسطينية كعودة
نسمة , ( 150568) بلغ غتموع سكاف جتمعات الدراسة  كقد ـ1997كاظتنشات عاـ  تعداد عاـ للسكاف كاظتساكن

اليـو فيقدر عدد سكاف منطقة  أما, نسمة( 213268) بلغ غتموع سكاف منطقة الدراسة  ـ2007كيف تعداد عاـ 
 (4رسم بياشل) .لإلحصاءنسمة حسب اصتهاز اظتركزم ( 247964)ـ حبوارل  2012الدراسة عاـ 

 تطور عدد سكاف جتمعات الدراسة عرب التاريخ( :  4) رسم بياشل

 , جتميع الباحث( 2012 لإلحصاء, اصتهاز اظتركزم 1987مسودم كالقيق, : )مصدر البيانات 

 (. 1948 – 1922)مرحلة االنتداب البريطاني 

نسمة, كحسب (  16,577) 1922الذم أجرتو اضتكومة الربيطانية عاـ  حسب التعداد مدينة الخليلبلغ عدد سكاف 

نسمة, كقد يعود السبب يف ذلك إذل  500حوارل  ـ1875بعض اظتصادر فقد تناقص عدد سكاف اظتدينة عن العاـ 

غ فقد بل 1931كحبسب التعداد الذم اجرم عاـ , (1988مسودم كالقيق , .  ) اعتجرة  أك إذل أخطاء يف التقديرات

,  (1932ملز, . ) نسمة( 67,631)نسمة  كبلغ عدد سكاف احملافظة آنذاؾ حوارل ( 17,531) عدد سكاف اظتدينة 

كما تشَت  اظتصادر أف السكاف يف تلك الفًتة كانوا يقيموف يف الريف بشكل أساسي ألف طبيعة حياهتم كانت 

 .نسمة (  24,506) وارل حب ـ1945تعتمد على الزراعة, كما قدر عدد سكاف اظتدينة يف العاـ 



 

 

57 

فقد بلغ  ـ1931نسمة كيف تعداد عاـ ( 5,834)ـ1922تعداد عاـ فقد بلغ عدد سكاف دكرا حسب  مدينة دوراأما  

   .نسمة( 9700)حبوارل ـ1945 , كما قدر عدد سكاف دكرا عاـنسمة(7,255)عدد سكاف اظتدينة 

كنتيجة الزيادة الطبيعية للسكاف فقد ارتفع عدد  ,نسمة (1927) ـ1922عدد سكاهنا عاـ  فقد بلغ  بالنسبة لحلحول

كخربة النقطة,  , كقد مشلت ىذه اإلحصائية سكاف خربة اضتسكةنسمة( 2533) إذل  ـ1931سكاف حلحوؿ عاـ 

.) نسمة(  3380)ارتفع عدد سكاف حلحوؿ إذل  ـ1945كخربة بقار, كخربة الزرقاء, كبيت جيزاف, كيف العاـ 

 .(1987,مسودم كالقيق

 ( . 1967 – 1948) مرحلة حكم  األردن 

مدينة الخليل ضعت مدينة اطتليل لإلدارة األردنية كقد بلغ عدد سكاف خ 1948 بعد خركج بريطانيا من فلسطُت عاـ

ملحوظان يف معدؿ اطتليل يف ىذه الفًتة ارتفاعا ن  كقد شهدت مدينةنسمة, ( 37,868) ـ1961حسب تعداد عاـ 

نة مبعدؿ النمو يف احملافظة, كيعود السبب يف ذلك إذل اعتجرة القسرية باجتاه اظتدينة بعد حرب النمو السكاشل مقار 

 ( . 1987,مسودم كالقيق. ) ـ كىجرة السكاف من القرل للعيش يف اظتدينة 1948عاـ 

 1931اـ نسمة ؽتا يعٍت اـتفاضا ملحوظان يف عدد السكاف عن الع( 3,852) ـ1961عاـ  دورا مدينةبلغ عدد سكاف 

ـ كقد يرجع السب يف ذلك إذل ىجرة عدد كبَت من سكاف دكرا إذل اظتدينة األـ كاذل بعض الدكؿ العربية نتيجة 

 ( . 1987,مسودم كالقيق. ) ـ  1948حرب عاـ 

نسمة, ىذا يعٍت أف عدد سكاف  (5387)ـ 1961حسب إحصائية عاـ فقد بلغ عدد سكاهنا  بالنسبة لحلحول

 . 1961-1931بُتفًتة حلحوؿ تضاعف يف ال

 (  1994  - 1967) مرحلة االحتالل اإلسرائيلي

دل جترم سلطات االحتالؿ سول تعدادا كاحدان بعد احتالؿ الضفة الغربية بوقت قصَت كدل تشهد الضفة الغربية برمتها 

 الخليلدينة م الفلسطينية حيث قدر عدد سكاف تعدادان شامالن للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت إال بعد عودة السلطة

كحبسب اظتسح الشامل الذم أجراه مركز األحباث التابع لرابطة اصتامعيُت عاـ . نسمة( 49,364)  ـ1982عاـ 

 (  1987,مسودم كالقيق)  .نسمة ( 70,000)ـ فقد بلغ عدد سكاف اظتدينة حوارل 1985
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حبوارل ـ 1982عاـ  اسكاهنعدد  رفقد قد حلحولأما . نسمة( 4,900)وارل حبـ  1982يف العاـ  دوراقدر سكاف 

عاـ كيرجع السبب يف ىذه الزيادة اظتتدنية إذل  21نسمة خالؿ ( 700) نسمة أم أف عدد السكاف زاد حوارل ( 6040)

 ( 1987,مسودم كالقيق)  .لحوؿ كما باقي مدف الضفة الغربيةالظركؼ السياسية اليت مرت هبا ح

 ( . 2012  - 1994)  مرحلة السلطة الفلسطينية

دل تشهد الضفة الغربية طواؿ الفًتة اليت سبقت قدـك السلطة الفلسطينية سول تعدادان كاحدا أجرتو سلطات 

االحتالؿ اإلسرائيلي عقب احتالؿ الضفة الغربية بوقت قصَت  كبعد قدـك السلطة الفلسطينية قاـ اصتهاز اظتركزم 

مدينة حيث بلغ عدد سكاف  ـ1997ساكن كاظتنشآت عاـ لإلحصاء الفلسطيٍت بإجراء تعدادان شامالن للسكاف كاظت

كما بلغ عدد السكاف يف ,  (2000اصتهاز اظتركزم لإلحصاء ) نسمة ( 119,401)حسب ىذا التعداد  الخليل

نسمة كقد شكل سكاف مدينة اطتليل ثلث سكاف احملافظة, كيعود السبب يف ارتفاع ( 390,272) احملافظة آنذاؾ 

من العودة  ـ1967يف اظتدينة بشكل ملحوظ إذل دتكن بعض أبناء اظتدينة ؽتن ىجركىا عاـ معدؿ النمو السكاشل 

 .إليها كحصوؿ بعض السكاف على تصاريح دل الشمل 

ـ أجرل اصتهاز اظتركزم لإلحصاء الفلسطيٍت التعداد الثاشل للضفة الغربية كقطاع غزة كقد بلغ عدد  2007يف العاـ 

نسمة, حيث شهدت ىذه الفًتة اـتفاضان يف معدؿ النمو السكاشل (  168,700) اد سكاف اظتدينة حسب ىذا التعد

قدر عدد سكاف اظتدينة يف يبسبب ظركؼ االنتفاضة كما تبعها من ظركؼ اقتصادية صعبة شهدىا السكاف, كما 

 .نسمة ( 189,444) حبسب اصتهاز اظتركزم لإلحصاء الفلسطيٍت حوارل  2012العاـ 

نسمة كيرجع السبب يف ارتفاع معدؿ النمو السكاشل إذل زيادة ( 15,503),ـ1997عاـ  ادور بلغ عدد سكاف 

ـ بلغ عدد سكاف دكرا حسب التعداد الثاشل الذم أجراه  2007كيف العاـ  ة, كعودة بعض العائدين إذل دكرا,اطتصوب

) سب اإلحصاء حوارلحب ـ2012عاـ يقدر عدد سكاف اظتدينة , كما نسمة( 22,155)اظتركزم لإلحصاء  اصتهاز

 .نسمة( 32,852
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وؿ تثثرت كما باقي مدف الضفة حنسمة, كما أف حل( 15682) ـ 1997عاـ  فقد بلغ عدد سكاهنا حلحولأما 

إال أف النمو السكاف ظل يف ازدياد كقد بلغ عدد سكاف حلحوؿ حسب التعداد الذم ـ 2000بانتفاضة األقصى عاـ 

 .نسمة ( 25695)حبوارل ـ 2012ر سكاف اظتدينة عاـ , كما كيقد(22413) ـ 2007اجرم عاـ 

 التركيب العمشي للسكان   2.2.3

للسكاف  اإلنتاجيةالدراسات اليت تساعد الباحث على فهم القدرة  أىمتعترب دراسة الًتكيب العمرم للسكاف من 

عمليات  ج, كدكر ذلك كلو يف, كالسكاف يف سن الزكا كاإلعالةكمعرفة اجتاه فتوىم العاـ , كمعرفة معدالت البطالة, 

  -:فئاتثالثة  إذلكنتكن تقسيم سكاف جتمعات الدراسة .التنمية كالتخطيط للمستقبل 

غَت اظتنتجُت الذين يعيشوف على نفقة الفئة  األطفاؿتشمل ىذه الفئة  :سنة( 14 –صفر ) فئة صغار السن * 

من غتموع  %44يث تشكل حبفرد  ((523 ,90  ىذه الفئة يف جتمعات الدراسة أفرادالثانية, حيث بلغ غتموع 

 .نسمة ( 205,055)سكاف جتمعات الدراسة البالغ 

 أعباءيف اجملتمع كتتحمل  اإلنتاجيةكتضم ىذه الفئة الشباب كدتثل القوة : سنة ( 64 - 15) السن  متوسطيفئة * 

 .من غتتمع الدراسة  %53كل نسمة, كتش( 109,093)  أفرادىاكالثالثة حيث بلغ غتموع  األكذلالفئة  إعالة

تشمل ىذه الفئة الشيوخ غَت اظتنتجُت حيث تعد الفئة غَت اظتنتجة اقتصاديا كتضم عدد  (:  + 65) فئة كبار السن * 

من غتموع سكاف منطقة  %3نسمة كتشكل حوارل ( 5,439) ىذه الفئة أفرادكيبلغ غتموع  كاألرامل اإلناثكبَت من 

  (2009لالحصاء الفلسطيٍت,  اصتهاز اظتركزم) .الدراسة 

 التركيب الىوعي لسكان ججمعاث الذساست 3.2.3

ي على التخطيط كيساعد معرفة الًتكيب النوع ,األعماريف ؼتتلف  اإلناث إذليقصد بالًتكيب النوعي نسبة الذكور 

حيث تصل  اإلناث , يقاس الًتكيب النوعي مبا يعرؼ بنسبة النوع كىي عدد الذكور لكل مئة منكالتنمية للمستقبل

 .أنثى 100ذكور مقابل كل  105.9 إذلنسبة النوع يف جتمعات الدراسة 
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, لكن عامل كتباين معدالت اظتواليد كالوفياتىناؾ عوامل تؤثر على الًتكيب النوعي للسكاف كاعتجرة كاضتركب 

يف  األثراكرب  اليت عتا تباين معدالت اظتواليد كالوفياتمقارنة ب التثثَتاعتجرة كاضتركب يف جتمعات منطقة الدراسة قليل 

نسبة نوع يف سكاف  أقصىحيث بلغت  أخرل إذل, كما ختتلف نسبة النوع من فئة على اختالؼ نسبة النوع التثثَت

مستول لنسبة النوع فكانت يف سكاف الفئة  أدسل أما أنثى, 100ذكر لكل  118.2كقد بلغت  فثكثرسنة  95الفئة 

 65نسبة النوع بُت الفئات من  أفكما يالحظ بشكل عاـ   أنثى, 100ذكر لكل  82.8حيث بلغت  سنة 84 – 80

 أفكارتفاع نسبة الوفيات من الذكور كما  1948حرب عاـ  إذلذلك  إرجاعنسبة كنتكن  أدسلسنة قد شهدت  84 –

 (2009طيٍت, اصتهاز اظتركزم لالحصاء الفلس)  .الرجلاكرب من  للمرأةاضتياة  أمدمعدؿ 

 التركيب الاحخماعي لسكان ججمعاث الذساست 4.2.3

 . الحالت الضواحيت  1.4.2.3

اضتالة الزكاجية ىي التوزيع النسيب للسكاف الذين دل يسبق عتم الزكاج كالسكاف اظتتزكجُت, كاظتًتملُت, كاظتطلقُت, حيث 

كنتكن حساهبا بقسمة عدد  ,نفسو إحالؿلى على مدل قدرة اجملتمع ع التعرؼتساعد معرفة اضتالة الزكاجية يف 

, كتساعد معرفة اضتالة الزكاجية على التخطيط 100* على عدد السكاف (  فثكثرسنة  12) السكاف يف سن الزكاج 

 . تقبلللمسالعمراشل 

ددىم يف مرة كدل يتزكجوا كقد بلغ ع ألكؿكالذين عقدكا  أبداالذين دل يتزكجوا  فثكثرسنة  12السكاف  :اظتتزكجُتا*

كما ترتفع نسبة %  43.7عازب , كتقدر نسبتهم يف جتمعات الدراسة حبوارل ( 56,865)جتمعات منطقة الدراسة 

 .اظتبكر اإلناثيف جتمعات الدراسة نتيجة لزكاج  اإلناثالعزاب من الذكور عن 

جتمعات من سكاف %  53.4فرد كتشكل نسبتهم ( 69,364)كقد بلغ عددىم يف جتمعات الدراسة :  اظتتزكجُت* 

 . سنة  12عن  أعمارىمالدراسة الذين تزيد 

عدد  أفمع العلم , %0.4مطلق كتشكل نسبتهم حوارل ( 576) بلغ عدد اظتطلقُت يف جتمعات الدراسة : اظتطلق * 

 .مطلق( 106)مطلقة, كمن الرجاؿ ( 470)اظتطلقُت من النساء 
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من النساء يف  األراملنسبة  أفمع العلم , % 2.5حوارل  كتشكل نسبتهم أرمل ((189 ,3بلغ عدىم   :األرامل* 

 (2009, الفلسطيٍت لإلحصاء اظتركزم اصتهاز) . عند الرجاؿ% 7, ك % 93جتمعات الدراسة بلغت 

 2007حسب اصتنس كاضتالة الزكاجية ( فثكثرسنة  12) لفلسطينيوف يف جتمعات الدراسة االسكاف :( 5) رسم بياشل 

 

 , بتصرؼ2009, الفلسطيٍت لإلحصاء زماظترك اصتهاز: اظتصدر  

 الحالة التعليمية  2.4.2.3

يف اجملتمع دؿ  األمية, فكلما قلت نسبة ثرة يف عملية التنمية يف اجملتمعاظتؤشرات اظتؤ  أىملة التعليمية من اضتا تعترب

اشر على معدالت غَت مب  تثثَتللحالة التعليمية  أفذلك على ارتفاع مستول التنمية فيها كالعكس صحيح, كما 

تفرغ النساء للتعليم يقلل من معدؿ اطتصوبة لديهن باظتقارنة مع اللوايت يتفرغن  أفاطتصوبة لدل النساء حيث 

االنشغاؿ بالتعليم كبالتارل تقليل  األكذلالناحية  :من ناحيتُت اظترأةعلى خصوبة  يؤثر التعليماظتنزؿ, كما  ألعماؿ

 تؤثرمثل تنظيم النسل, كما  اإلؾتابعلمية يف  أساليب إتباعلوعي الذم يًتتب عليو كاصتانب الثاشل يتعلق با اإلؾتاب

 رةمتثخالنساء اللوايت يتفرغن للتعليم يتزكجن يف سن  أففيالحظ  اظترأةاضتالة التعليمية على سن الزكاج خصوصا لدل 

 .مقارنة مع قريناهتن من غَت اظتتعلمات

لى كجو العمـو كيف جتمعات الدراسة على كجو اطتصوص بعدة عوامل كظركؼ اضتالة التعليمية يف فلسطُت ع تناثر

, حيث تلعب العوامل السياسية اليت تعيشها فلسطُت كاظتتمثلة اجتماعية أكاقتصادية,  أكسياسية,  كانتسواء  

ا من التعليم خصوصا الكثَت من الفلسطينيُت منعو  أفحيث  ,على التعليم التثثَتيف  دكران  حتديدان  اإلسرائيليباالحتالؿ 

العضاب مطلق اإلاتزوحين اسمل

32316

106

34273

229

24549

470

35091

2960

الحالة الزواجية
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الظركؼ االقتصادية السيئة اليت يعيشها  أدتبالنسبة للعامل االقتصادم فقد  أما, كأمنيةسياسية  ألسبابيف اطتارج 

عليم التقليل من االجتاه ؿتو التعليم كخاصة الت إذلالفلسطينيوف عامة كسكاف جتمعات الدراسة على كجو اطتصوص 

كبَت على جتمعات الدراسة خاصة   تثثَتبالنسبة للعوامل االجتماعية اليت كاف عتا  ماأ, العارل بسبب ارتفاع تكاليفو

االجتماعية اظتتمثلة بالعادات كالتقاليد اليت عملت على اضتد  اصتوانب أثرتفقد  ,كاليت تعترب من التجمعات احملافظة

الزكاج اظتبكر خاصة لدل النساء  أفما من اضتصوؿ على التعليم كخصوصا التعليم العارل للنساء على كجو التحديد, ك

  .التعليم إكماؿحد من 

 2007حسب اصتنس كاضتالة التعليمية ( فثكثرسنوات  10) السكاف الفلسطينيوف ( : 2)جدكؿ 

 
/ الحالة التعليمية 

 التجمع

  الخليل

 اإلاجموع

  خلحول 

 اإلاجموع

  دوسا
 إهاث ذكىز  إهاث ذكىز  إهاث ذكىز  اإلاجموع

 1064 776 288 870 624 246 4114 2670 1444 أمي
 2197 1125 1072 1661 786 875 15058 6871 8187 ملم

 4124 1928 2196 3181 1541 1640 29393 12794 16599 ابتدائي
 5745 2770 2975 4844 2371 2473 32121 15992 16129 إعدادي
 3248 1621 1627 2384 1166 1218 15503 8078 7425 ثانوي

 967 457 510 1079 465 614 4161 2242 1919 متوسط دبلوم
 1914 933 981 1290 560 730 5719 2799 2920 بكالوريوس
 31 12 19 33 10 23 101 30 71 دبلوم عالي
 156 30 126 93 23 70 458 92 366 ماجستير
 53 2 51 32 2 30 214 13 201 دكتوراه

 19,499 9,654 9,845 15,467 7,548 7,919 106,842 51,581 55,261 المجموع
 .فلسطُت - اهلل راـ .اطتليل ػتافظة - (اظتنشآت اظتساكن, اظتباشل, السكاف,)   -ملخص -للتعداد النهائية النتائج (:2009 )الفلسطيٍت, لإلحصاء اظتركزم اصتهاز

 

من خالؿ  األميةة نسبة تؤثر بشكل مباشر على مستول التنمية كنتكن معرف األميةسابقا فاف نسبة  أسلفناككما 
مضركبا يف مئة حسب   فثكثرسنة  15الذين ال يعرفوف القراءة كالكتابة على عدد السكاف  األشخاصقسمة عدد 

 : اظتعادلة التالية 

 100*     يعرفوف القراءة كالكتابة        الذين ال  األشخاصعدد        =    األميةنسبة 

 فثكثرسنة  15عدد السكاف                                   

كقد كانت النسبة لدل ذكور جتمعات  ,% 5.3بلغت  ميةاألنسبة  أف الدراسة يتضحكبتطبيق اظتعادلة على جتمعات 

لدل النساء حوارل ضعف نسبتها عند  األميةنسبة  أف ان علىكىذا يعطي مؤشر  % 7.3كعند النساء  % 3.4الدراسة 
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يف  األميةعلى جتمعات الدراسة فقد بلغت نسبة  أكثركبتفصيل  الذكر, أنفةعوامل كيعود السبب يف ذلك لل ,الرجاؿ

مدينة حلحوؿ فقد  أما, اإلناثعند  % 6.4يف اظتقابل بلغت  % 3.2, ككانت عند الذكور  % 4.8مدينة اطتليل 

كرا فقد بلغت مدينة د أما  ,% 10 اإلناثكعند  % 3.8ككانت عند ذكور حلحوؿ  %6.8فيها  األميةبلغت نسبة 

يف جتمعي حلحوؿ  األميةنسبة  أف, حيث يالحظ  % 10 اإلناثكعند  % 3.7عند الذكور  ,% 6.8فيها  األميةنسبة 

كدكرا متقاربة جدا, كختتلف عنها يف مدينة اطتليل حيث اـتفاضها اظتلحوظ خصوصا عند النساء مقارنة بتجمعات 

حيث تعيش كل من حلحوؿ  األكؿالعوامل االجتماعية يف اظتقاـ  إذليف ذلك  السببكيعود  ,األخرلمنطقة الدراسة 

كدكرا بيئة القرل الفلسطينية اظتتمسكة بالعادات كالتقاليد كارتفاع نسبة الزكاج اظتبكر عند النساء فيهن مقارنة مع مدينة 

 .اطتليل 

 ة على جتمعات الدراسةؽتن ال كتيدكف القراءة كالكتاب اإلناث إذلتوزيع نسبة الذكور ( : 6)رسم بياشل 

 

 

كيرجع السبب يف  ,اإلناثمن الذكور عنها عند   فثعلىىناؾ فجوة يف نسبة زتلة البكالوريوس  أفمن اظتالحظ 

التعليم يف اظتراحل العليا كتفرغها للعمل  إذل اظترأةالعوامل االجتماعية اليت حتد من ذىاب  أقتهاعدة عوامل  إذلذلك 

حد ما , كما تؤثر ظاىرة الزكاج اظتبكر  إذليف غتتمع الدراسة الذم يعد غتتمعا ػتافظا  اؿاألطف كإلؾتابيف اظتنزؿ 

اليت ترتفع نسبتو عند النساء على نسبة التعليم يف اظتراحل العليا حيث يؤثر التعليم يف اظتراحل العليا على معدؿ 

 .  األميةاطتصوبة كنسبة 

35.1
28.3 27.1

64.9
71.7 72.9

التجمع

وية
لمئ

بة ا
نس

ال
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 على جتمعات الدراسة فثعلىمن زتلة شهادة البكالوريوس  اإلناث إذلتوزيع نسبة الذكور ( : 7) رسم بياشل 

 

 

 التركيب الاقخصادي للسكان في ججمعاث الذساست 5.2.3

, كتساعد االقتصادية اظتختلفة كاألنشطةيقصد بالًتكيب االقتصادم توزيع السكاف حسب حالتهم العملية, كاظتهنة 

, كمعدؿ النشاط اإلعالةالقتصادية للسكاف كالبطالة, كنسبة دراسة الًتكيب االقتصادم على معرفة اظتؤشرات ا

يؤثر على التنمية كىم السكاف الذين  :قسمُتدتثل القوة العاملة القطاع الرئيس من السكك  ,اخل... االقتصادم 

كلكنهم السلع االقتصادية كاطتدمات كما تضم العاطلُت القادرين على العمل كالراغبُت فيو  إلنتاجيشًتكوف يف العمل 

 .ال كتدكف العمل 

 _ :قسمُت  إذلالناحية االقتصادية  بكيقسم السكاف حس

كىؤالء غَت  فثكثرسنة  65 أعمارىمسنة ككبار السن الذين  15اقل من  األطفاؿكىم  :العملالسكاف خارج سن * 

 .اقتصاديان نشيطُت 

 . سنة كىم من النشيطُت اقتصاديان  64 – 15بُت  أعمارىمكىم السكاف الذين تًتاكح  :العملالسكاف يف سن *

 

 

54.8
58.9

54.6

45.2
41.1

45.4
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  2007حسب اصتنس كالعالقة بقوة العمل ( سنوات فثكثر  10) توزيع سكاف منطقة الدراسة ( : 3)جدكؿ 

 
 الحالة العملية/ التجمع

 اإلاجموع غير اليشيطين اقخصادًا اإلاجموع اليشيطون اقخصادًا

 إناث ذكور إناث ذكور
 69753 47554 22199 36819 32838 32838 الخليل

 10238 6659 3579 5215 4327 4327 حلحول

 13140 8380 4760 6355 5081 5081 دورا

 93131 62593 30538 48389 6143 42246 المجموع
 .فلسطُت - اهلل راـ .اطتليل ظةػتاف - (اظتنشآت اظتساكن, اظتباشل, السكاف,)   -ملخص -للتعداد النهائية النتائج (:2009 )الفلسطيٍت, لإلحصاء اظتركزم اصتهاز 

نسبة اظتشتغلُت من الذكور تفوؽ بكثَت نسبة اظتشتغلُت من النساء يف جتمعات الدراسة,   أف ؽتا ذكر سابقان يتضح 

االجتماعية يف اظتقاـ  لألسبابكيعود السبب يف ذلك  ,معظم السكاف غَت النشيطُت اقتصاديا من النساء أفكما 

اظتنزؿ كحتد من خركجها للعمل كلكن ىذه  ألعماؿكجتعلها تتفرغ  اظترأةاليد اليت تقيد حيث العادات كالتق األكؿ

 .النسبة تتناقص مع الزمن بسبب التقدـ العلمي كاظتعريف كاالنفتاح اضتضارم كالعوظتة 

 ( م 2012 -1222) الحشكت العمشاهيت لخجمعاث الذساست في الفترة ما بين  6.2.3

 مدينة الخليل  1.6.2.3

,  كنتيجة للتطور السكاشل اعتائل كالتقدـ ة من حيث اظتساحة كعدد السكافعترب مدينة اطتليل من اكرب مدف الضفت

كازدياد عمليات  ,كالتطور يف أفتاط اضتياة ,كزيادة عملية البناء كالتوسع العمراشل ,الذم يزداد يوما بعد يـو التكنولوجي

متلق معو متطلبات كاحتياجات كثَتة  كالذم ,اظترافق الصحية كالتعليميةكبناء بناء اظتنازؿ كاحملاؿ التجارية كشق الطرؽ 

 .البلديات أماـخلق ذلك صعوبات كحتديات  كعديدة

 ( م 1948  -1922)  :مرحلة االنتداب البريطاني ما بين

التوسع العمراشل يف شهدت ىذه اظترحلة زيادة عمرانية كاسعة, كقد اقًتف التوسع دائما بزيادة عدد السكاف حيث تركز 

 ـ1931, كحبسب إحصائية عاـ دكفتا(  2,028)حبوارل  ـ1928البلدة القدنتة كػتيطها كقد قدرت مساحة اظتدينة عاـ 

تركز التوسع حيث دكفتا (  2,624)بيتان, كما قدرت مساحة اظتدينة آنذاؾ ( 3,684) لغ عدد البيوت يف اظتدينةفقد ب

 دكفتان ( 12,282)ة حسب تقديرات بلدية اطتليل بػ بلغت مساحة اظتدين 1944يف عاـ الشماؿ كاصتنوب, ك  العمراشل يف
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ككاف التوسع يف رتيع االجتاىات مع تركزه بشكل كاضح يف الشماؿ كالغرب, كما اشتهر طراز البناء اضتجرم الذم 

سقف البيت ساحة لبيتو امتد إذل أربعة طوابق ككاف كثيفان ؽتا جعل البيوت تلتحم مع بعضها البعض حبيث يكوف 

آخر, كيكوف االتصاؿ بُت البيوت عرب ؽترات داخلية, كدل تكن منحدرات األكدية عائقا أماـ انتشار البيوت كتوسعها 

ؿتو األطراؼ كلكن التطورات السياسية كاالقتصادية كاف عتا اكرب األثر يف تبلور فتط االنتشار العمراشل كحتديد اظتساحة 

 ( 2011, بلدية اطتليل ؛1990عبد الرزتن, . ) اظتخصصة للبناء

 (ـ  1967 – 1948 ) :بينما  األردنمرحلة حكم 

عليها  األردفكاستمر حكم  ـ1950عاـ  األردنيةاطتليل تتبع السيطرة  أصبحت ,ـ 1948طانيا عاـ بري بعد انسحاب

 األردفعمرانيا فًتة حكم  للضفة الغربية, كقد توسعت اطتليل إسرائيلحيث احتالؿ  ـ1967حزيراف عاـ  8حىت 

كقد بلغ عدد البيوت يف  ,ـ 1961عاـ  إحصائيةككانت يف اظترتبة الرابعة بالنسبة ظتدف الضفة الغربية الثمانية كحبسب 

 ,دكفتان (  18,799)حبوارل  ـ1966مبٌت, كما قدرت بلدية اطتليل مساحة اظتدينة عاـ (  4,378)اظتدينة حسب الدباغ 

يع االجتاىات كلكن بدا كاضحا يف اصتهة الغربية كاصتنوبية الغربية, أما بالنسبة ظتواد البناء اظتستخدمة ككاف التوسع يف رت

فقد استخدمت اضتجارة اظتنقوشة كغَت اظتنقوشة كاللنب اظتصنوع من الطُت كلكن غالبية البناء كاف من اضتجارة غَت 

 أفاليت تسكن البيوت الثابتة كما  األسرمن غتموع  % 60يف ىذه اظتساكن حوارل  األسراظتنقوشة, كقد بلغت نسبة 

كانت تسكن اظتباشل   األسركانت تسكن يف بيوت مشيدة باستخداـ اضتجارة اظتنحوتة, كباقي   األسرمن  %30حوارل 

 ( 2011 بلدية اطتليل, ؛1987,مسودم كالقيق. )اظتشيدة من اللنب كالطُت 

 (ـ  1994 – 1967: )ما بين اإلسرائيليمرحلة االحتالل 

فقد استخدـ  األكذلمدينة اطتليل, كمنذ اللحظة  إذلكىزنتة اصتيوش العربية دخل اليهود  ـ1967بعد نكسة عاـ 

االستيطانية استكماالن لفكرة اطتليل العليا اليت أقرهتا اضتكومة  األحزمةعددا من  كأقاـالقوة  اإلسرائيلياالحتالؿ 

على موقع اسًتاتيجي يف اظتدينة, كما قاموا باحتالؿ قلب  أربعمستوطنة كريات  اأقامو  حيثـ,  1968عاـ  اإلسرائيلية

 أحيطتمركزين صناعيُت, كقد  كإقامةاحتالؿ مبٌت الدبويا,  إذل باإلضافةاضتي اليهودم كمدرسة دينية,  كإقامةاظتدينة, 

ح كحجام من اصتنوب, كبذلك كخارصينا من الشرؽ, كمستوطنيت ىار مانو  أربعاظتدينة باظتستوطنات حيث كريات 
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فقد توقف البناء  ,اظتدينة كاثر ذلك بشكل كاضح على عملية البناء كالتوسع العمراشل اإلسرائيليةطوقت اظتستوطنات 

يف اصتهة اصتنوبية حدت من  اإلسرائيليةاظتستوطنات  أفكما كخارصينا,   أربعكريات   حيث مستوطنيتيف اصتهة الشرقية 

دينة يف ىذا االجتاه, كدل يبقى للمدينة متنفس سول اصتهة الغربية كجزءا من اصتهة الشمالية, كقد التوسع العمراشل للم

يف ك كتراجعت حدكد اظتدينة من جهة الشرؽ دكفتا, (   25,691)حبوارل 1984قدرت بلدية اطتليل مساحة اظتدينة عاـ 

 ( 2011بلدية اطتليل, ؛1987,فالح).فلسطينيةالزراعية ال األراضيعلى حساب  باستمراراظتقابل توسعت اظتستوطنات 

 (.2012 – 1994) مرحلة قدوم السلطة الفلسطينية ما بين

قدـك السلطة شجع  أفشهدت مدينة اطتليل توسعا عمرانيا ملحوظان يف الفًتة اليت تلت قدـ السلطة الفلسطينية حيث 

لسالـ كتوقيع االتفاقيات االقتصادية بُت اصتانبُت, االستثمار يف اظتدينة كحتسنت األكضاع االقتصادية يف ظل عملية ا

, حيث بلغ عدد ـ1997كقد أجرل اصتهاز اظتركزم لإلحصاء الفلسطيٍت تعدادا عاما للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت عاـ 

ب ,  ككاف توسع اظتدينة يًتكز باجتاه الغر دكزل( 6964) , كما بلغت مساحة اظتنطقة اظتبنية مبٌت( 14,494) اظتباشل 

كاصتنوب بشكل أساسي حيث أف كجود مستوطنيت كريات أربع كخارصينا حاؿ دكف توسع اظتدينة يف اظتنطقة الشرقية,  

قدرت مساحة  كما ,كما التقت مدينة اطتليل مبدينة حلحوؿ من الشماؿ كبالتارل توقف التوسع باجتاه الشماؿ

ء لبناا على حساب , كانتشر فتط البناء العمودمدكزل( 44,000)ـ حسب بلدية اطتليل حبوارل  2005اظتدينة عاـ 

قلة األراضي الصاضتة للبناء كارتفاع أسعار األراضي بشكل كبَت ؽتا دفع اظتواطنُت األفقي يف اظتدينة كذلك نتيجة 

قاـ اصتهاز اظتركزم  ـ2007الستغالؿ األراضي بالشكل األمثل كقد ساعدىم التطور التكنولوجي يف ذلك, كيف العاـ 

للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت حيث بلغ عدد اظتباشل يف اظتدينة حوارل  التعداد الثاشلحصاء الفلسطيٍت بإجراء لإل

, لإلحصاءاصتهاز اظتركزم . ) (  دكزل53,098 ) حبوارل  ـ2011للمدينة يف عاـ  اإلرتاليةمبٌت, تقدر اظتساحة  ( 16.485)

 (  2011بلدية اطتليل,  ؛ 2007
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إذل التوسع العمراشل ظتدينة اطتليل يتضح أف التوسع كاف يف رتيع االجتاىات باستثناء اظتنطقة الشرقية بنظرة مشولية   

ذلك كما يالحظ أف مدينة اطتليل التحمت مع مدينة حلحوؿ من الشماؿ  أعاقتحيث اظتستوطنات اإلسرائيلية اليت 

حاب رؤكس األمواؿ يف اظتدينة إذل التوجو إذل كمع يطا من اصتنوب كمع مدينة دكرا يف اصتنوب الغريب ؽتا دفع أص

 (1صورة جوية ) .القرل اجملاكرة لشراء مساحات شاسعة كإقامة اظتشاريع االستثمارية فيها

 1997اظتنطقة اظتبنية يف مدينة اطتليل, ( :  8)خارطة 

 
 ـ بتصرؼ  1997صورة جوية للعاـ : صدراظت        
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 سم  12.5ليل بدقة مدينة اطت( : 1) صورة جوية 

 

 بلدية اطتليل: اظتصدر                     

 الخطوس العمشاوي إلاذًىت دوسا عبر الخاسيخ  2.6.2.3

 (ـ  1948 -1922)  :مرحلة االنتداب البريطاني ما بين

أقيمت دكرا على ىضبتُت مرتفعتُت, كدتلك مساحات شاسعة من األراضي, كقد أسست اطترب الصغَتة التابعة 

لمدينة األـ بسبب اظتساحات الشاسعة حيث كاف اظتزارعوف يقيموف فيها بشكل موشتي كمع مركر الزمن أصبحت ل

  .دائمىذه اطترب مثىولة بالسكاف بشكل 

 1923لقد بدأت اظتالمح العمرانية ظتدينة دكرا بالتشكل يف عهد االنتداب الربيطاشل كقد قاـ اصتيش الربيطاشل عاـ 

 .(  1997 ,النمورة. ) اطترب إذل دكرا بسبب مقاكمتهم الشرسة لالنتداب الربيطاشلبإجالء رتيع سكاف 



 

 

71 

 (.م 1967 – 1948 ) ما بين األردنمرحلة حكم 

 48 ألػػ مناطق احتالؿ بعد اطتط األخضر داخل من السكاف توافد حيث اإلسرائيلي باالحتالؿ دكرا مدينة تثثرت

كانت لقد  ستمرت عملية التطور العمراشل كالنمو السكاشل بوتَتة بطيئة, قد اكالشتات, ك  الداخل إذل سكاهنا كىجرة

حيث قررت السلطات األردنية تشكيل أكؿ غتلس بلدم كصتنة ػتلية للتنظيم  1966دكرا تعترب غتلسان قركيان حىت العاـ 

 مستول على لألراضي مسوحات إجراء األردنية اضتكومة حاكلت كقد ,كلكن دل يكن عتا ؼتطط ىيكلي ,كالبناء

 (2004دكدين ,  ). ذلك إدتاـ قبل جاءت 1967 عاـ أف حرب إال الفلسطينية الضفة

  (.ـ 1994 – 1967) :بينما  اإلسرائيليمرحلة االحتالل 

من أراضيها كقد كانت  كبَتان    سطينية باالحتالؿ اإلسرائيلي الذم صادر جزءان ل:بُتتثثرت دكرا كما باقي اظتدف كالقر 

 ىيكليان  كدل يكن عتا ؼتططان ,  1966قركيا قبل ىذه الفًتة حىت شكل عتا أكؿ غتلس بلدم بعد عاـ  سان لدكرا تعترب غت

) ليصبح  1978دكزل,  مث مت توسيع حدكد البلدية عاـ (  2,764) بلغت مساحتها آنذاؾ حيث 1974حىت العاـ 

 حيث مت عمل ؼتطط جديد عتا  ,1992ـ دكزل, كدل يتم إجراء أم تعديالت على اظتخطط اعتيكلي حىت العا( 4,800

ظتدينة حسب اظتخطط اعتيكلي كقد أعدتو شركة إسرائيلية حتت إشراؼ سلطات االحتالؿ اإلسرائيلي كبلغت مساحة ا

 (  2011, بلدية دكرا)  .اضات كثَتة من قبل اظتواطنُت اعًت كاجو ىذا اظتخطط  لكن ,دكزل( 7,331)  آنذاؾ

 ( .ـ 2012  - 1994: )  ية ما بينفترة قدوم السلطة الفلسطين

تعديل اظتخطط اعتيكلي ظتدينة دكرا حبيث يليب االحتياجات اضتقيقية للمدينة على مت عند قدـك السلطة الفلسطينية 

مت جتهيز ؼتطط  2001يف عاـ  األصلياظتشركع بسبب سوء اظتخطط  إيقاؼكتنظيمية, كلكن مت  كىندسيةفنية  أسس

) مساحة دكرا حوارل  أصبحتقة من قبل كزارة اضتكم احمللي بتوسيع حدكد ىا حيث ىيكلي بعد حصوؿ اظتواف

 2007كيف تعداد عاـ , 2003 أكؿللتنفيذ يف كانوف  كأعلنكقد حصل اظتخطط على اظتوافقة النهائية  ,دكزل( 15,250

, 2009دكزل عاـ (  16,960) إذلمبٌت, كما توسعت اظتدينة  لتصل مساحتها ( 4,144) بلغ عدد اظتباشل يف اظتدينة 

دكزل  976مساحة اظتنطقة اظتبنية فقد بلغت  أما, حسب البلديةدكزل ( 19,520) كتقدر اظتساحة اضتالية لدكرا حبوارل 

 (  2011, بلدية دكرا)  (.9خارطة ) .ـ 1997عاـ 
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 1997اظتنطقة اظتبنية يف مدينة دكرا عاـ (: 9) خارطة 

 

 , بتصرؼ 1997صورة جوية للعاـ : صدراظت

 عبر التاريخ مدينة حلحولالتطور العمراني ل   3.6.2.3

 مدينة مشاؿ كم  6 بعد عن سطح البحر على مًت 19487 -1922تقع مدينة حلحوؿ على ىضبة جبلية ترتف

 كمن العركب, كؼتيم أمر بيت بلدة الشماؿ كالشيوخ  كمن سعَت الشرؽ بلديت  من حلحوؿ بلدة اطتليل, كما لتد

 .كاحل كبيت اطتليل مدينة اصتنوب كمن كنوبا, خاراس ديت الغرب بل

 ( م 1948  -1922)  :مرحلة االنتداب البريطاني ما بين

اظتدف كالقرل الفلسطينية لالنتداب الربيطاشل, كتعرضت للعديد من االعتداءات من قبل  باقيخضعت حلحوؿ كما 

 1948لمدينة, كظلت حتت حكم االنتداب الربيطاشل حىت عاـ الربيطانيُت, كيف ىذه الفًتة تشكلت اظتالمح العمرانية ل

 . األردنية اإلدارة إذلىذه الفًتة  بعدلفلسطُت كانسحاب بريطانيا  كقد خضعت اظتدينة  اإلسرائيليحيث االحتالؿ 
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  (. م 1967 – 1948)  ما بين األردنمرحلة حكم 

كقد فتت اظتدينة  األردنية لإلدارةا منها, خضعت حلحوؿ كخركج بريطاني 48لفلسطُت عاـ  اإلسرائيليبعد االحتالؿ 

 . للضفة الغربية  اإلسرائيليحيث االحتالؿ  1967حىت عاـ  األردنية دارةحتت اإل كظلتذه الفًتة, عمرانيا يف ى

  (.ـ  1994 – 1967) :بينما  اإلسرائيليمرحلة االحتالل 

االحتالؿ  إذلباقي مدف كقرل الضفة الغربية خضعت حلحوؿ كما  األردفـ كخركج  1967بعد نكسة عاـ 

اظتستوطنات حوؿ التجمعات الفلسطينية كحدت من النمو العمراشل عتا,   إقامةعلى  إسرائيلحيث عملت  ,اإلسرائيلي

نصفُت  إذلمستوطنة كرمي تسور كالطريق االلتفايف الذم شق حلحوؿ  أثرتقد ف .كما فرضت معيقات على ذلك

 1978للمدينة, كظل التوسع العمراشل يف اظتدينة عشوائيا كدل يتوفر ؼتطط ىيكلي للمدينة حىت عاـ على النمو العمراشل 

 .ؼتطط ىيكلي للمدينة أكؿـ حيث مت عمل 

صدر قرار  1982, كيف العاـ (دكزل( 9,189)ـ حوارل  1978بلغت مساحة حلحوؿ حسب اظتخطط اعتيكلي عاـ 

 ( 2011,بلدية حلحوؿ. )دكزل ( 4,981)  إذللتتقلص مساحة حلحوؿ بتقليص اظتخطط اعتيكلي  إسرائيليعسكرم 

 ـ 1978عاـ  ظتدينة حلحوؿ اظتخطط اعتيكلي( : 10)خارطة 

 

 بلدية حلحوؿ: اظتصدر                 
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 ( .  2012 – 1994)  :مرحلة السلطة الفلسطينية ما بين 

فلسطينية كمن بينها حلحوؿ اليت شهدت عمرانيان يف كافة اظتدف كالقرل ال شهدت فًتة قدـك السلطة الوطنية ازدىاران 

تطوران عمرانيان ملحوظان, كشهدت ىذه الفًتة هنضة عمرانية كاسعة كتوسعة للمخططات اعتيكلية, كما بلغت مساحة 

دكزل, كقد زاد توسع اظتدينة كزادت اظتساحات اظتبنية حيث ( 14,830) ـ حسب اضتكم احمللي  2006اظتدينة يف العاـ 

, كما بلغت مساحة اظتنطقة مبٌت (  3.286 ) ـ2007 يف حلحوؿ حسب التعداد الذم اجرم عاـ بلغ عدد اظتباشل

 .دكزل (  1414) ـ حوارل1997اظتبنية عاـ 

دكزل منها ( 35,380) كقد استمرت اظتدينة يف االزدىار كالتطور يف حلحوؿ حيث تقدر مساحة حلحوؿ اآلف حبوارل 

 . زراعية  اضيأر دكزل مبٍت كالباقي  9000من  أكثر

 مساحة اظتنطقة اظتبنية يف مدينة حلحوؿ فًتة السلطة الفلسطينية(: 11)خارطة

 
 بتصرؼ  ,1997صورة جوية لعاـ : اظتصدر
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 الصهيوني على النمو الحضري االستيطانأثر  7.2.3 

 االستيطان في األيدلوجية الصهيونية 1.7.2.3 

 يهود على ارض فلسطُت ككاف ذلك كاضحا يف كعد بلفور عاـلقد تبنت اضتركة الصهيونية إقامة كطن قومي لل

االستيالء على األرض  ) -: ـ, حيث ارتكز الفكر االستيطاشل الصهيوشل على ثالثة ركائز أساسية كىي 1917

 . االستيطاف ,حركة اعتجرة كالتهجَت. كمصادرهتا من أصحاهبا 

ية , أما بالنسبة لالستيطاف كالذم ال يكوف إال بانتزاع األرض ىذه الركائز الثالث اليت تعتمد عليها اضتركة الصهيون"

إف ؼتططي االستيطاف " رئيس االستيطاف سابقا " رعناف فايس" من أصحاهبا كيظهر ذلك من خالؿ تصرلتات 

الصهيوشل خالؿ الستُت عاما اظتنصرمة عملوا على أساس أف حدكد اظتستقبل للدكلة اليهودية كتب أف تعُت من خالؿ 

السيد .) ""نظمة من اظتستوطنات السكانية تبدأ كنقاط استيطانية, كتبدأ بالتوسع ألكرب مساحة ؽتكنة من األرضأ

 ( 2001ازتد, 

من اظتالحظ أف االستيطاف يعد الركن األساسي يف عملية هتويد فلسطُت حيث أف األحزاب تتفق كختتلف على 

مناطق معينة منها إقليم اطتليل بينما ساكل الليكود بُت رتيع  السياسة اظتتبعة يف تطبيق ذلك فحزب العمل ركز على

 (  2008غريب, ا. ) ـ  1967اظتناطق الفلسطينية احملتلة عاـ 

 الخليل في الفكر االستيطاني الصهيوني2.7.2.3 

يونية حيث إف ظتدينة اطتليل على كجو اطتصوص كاحملافظة بشكل عاـ أقتية إسًتاتيجية يف الفكر كااليدكلوجية الصه  

حتظى مبكانة مهمة كإسًتاتيجية يف الفكر السياسي الصهيوشل , فالصهاينة يعتربكف أف اطتليل ىي مدينة اآلباء 

كاألجداد كفيها معبد إبراىيم عليو السالـ , كما يركزكف على اطتليل بصفتها مدينة مقدسة كعاصمة داكد حيث يقوؿ 

كتب أف نعيد رسم حقل األلغاـ يف اطتليل, " وات األكذل الحتالؿ الضفة كزير خارجية إسرائيل يف السن" يغئاؿ ألوف" 

كاف نتذكر كنذكر , فاطتليل ىي مدينة اآلباء كعاصمة اظتلك داكد , كىي كاحدة من اظتدف األربع اظتقدسة لدل 

..." طتليل ضد اليهوداليهود, كعلى مدل أجياؿ شتاهتم, إهنا اظتدينة اليت يرفرؼ فوقها ظل اجملزرة اليت ارتكبها عرب ا

 (  2001السيد ازتد, ) 
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 ومنطقة الدراسة  االستيطان في محافظة الخليل 3.7.2.3

من اظتستوطنات اإلسرائيلية يف ػتافظة اطتليل بنيت يف عهد حزب الليكود حتديدا بعد % 90من اظتالحظ أف حوارل 

فمعظمها أقيم يف أعقاب اتفاقية كامب  ـ كاليت ترافقت مع حكم الليكود,1977معاىدة السالـ مع مصر عاـ 

 ( 2008 غريب,) ديفيد اظتصرية اإلسرائيلية, أما البؤر االستيطانية فقد أقيم معظمها بعد اتفاقية أكسلو 

 أكرب يف استيطانية كقائع من قدر ؽتكن أكرب خلق إذل احملتلة األراضي كبقية يف اطتليل االستيطانية اظتخططات هتدؼ

 بتغيَت كهتويدىا لفلسطُت اضتضارم الوجو لتغيَت للشعب الفلسطيٍت اعتامة كاإلسًتاتيجية التارمتية واقعاظت من ؽتكن عدد

حيث تشكل اظتستوطنات اإلسرائيلية يف ػتافظة (  , ب, ت, فحسُت) .العريب كاإلسالمي كاصتغرايف الدنتغرايف طابعها

ابتالع فلسطُت كمصادرة األراضي الفلسطينية كػتاصرة اطتليل جزءا من اصتيوبولتيكا اإلسرائيلية اليت ترمي إذل 

كباقي ػتافظات الضفة   ,فقد خسرت ػتافظة اطتليل ,ـ 1948التجمعات, فعلى أثر االحتالؿ اإلسرائيلي كنكبة عاـ 

 2كم2976حيث تفيد اظتصادر أف مساحة اطتليل كانت قبل النكبة  ,أجزاء شاسعة من أراضيها اطتصبة ,الغربية

مث إف التوسع العمراشل مبحافظة اطتليل دل متضع ظتخطط  ,(2006 سليمية,)  2كم1000ساحة إذل حوارل كتقلصت اظت

ىيكلي كبقي توسع احملافظة حسب حاجة السكاف بشكل عشوائي كدكف كجود ؼتططات, يف اظتقابل عملت إسرائيل 

 (2006 سليمية,.) على الضغط على اظتراكز اضتضرية الفلسطينية كاضتد من توسعها

ال بد من الفصل بُت طبيعة النشاط االستعمارم كالتطور العمراشل الفلسطيٍت عند دراسة التطور العمراشل يف احملافظة 

حيث أف التطور العمراشل الفلسطيٍت يثيت كضركرة ملحة للنمو الطبيعي للسكاف يف حُت النشاط اإلسرائيلي كمصادرة 

 (2005, أريج) . ء لقطع أكصاؿ األراضي الفلسطينية األراضي كالسيطرة على اظتصادر الطبيعية جا

 مدينة الخليل

حيث دتارس السلطة الوطنية السيطرة اظتدنية على  , H1,H2إذلمبوجب اتفاقية طابا قد مت تقسيم مدينة اطتليل ل

لبؤر االستيطانية اليت تضم رتيع ا H2الفلسطينيُت يف كال الطرفُت, كحتتفظ اضتكومة اإلسرائيلية بالسيطرة األمنية على 

٪ من مساحة اضتدكد البلدية ظتدينة اطتليل حبيث يطلب من الفلسطينيُت الذين 20كالبلدة القدنتة كتغطي ما يقارب 

  (2002األراضي, مركز أحباث .)التسجيل لدل اصتيش اإلسرائيلي للوصوؿ إذل منازعتم خارطة H2 يعيشوف داخل منطقة
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العسكرية كإقامة الطرؽ االلتفافية بعد احتالؿ الضفة الغربية بشكل سليب على  ستوطنات كالقواعدبناء اظتفقد أثر 

باإلضافة إذل مصادرة األراضي لصاحل بناء جدار الضم كالتوسع العنصرم , حيث عمل ذلك  ,األراضي الفلسطينية

أدل  A,B,C,H1,H2كما أف تقسيم الضفة الغربية إذل مناطق   ,على جتزئتها كحتويلها إذل معازؿ سكنية منفصلة

 (  2005 أريج,. ) إذل اإلخالؿ بالنسيج العمراشل الفلسطيٍت

لقد دتركز االستيطاف داخل مدينة اطتليل يف تل الرميدة كالبلدة القدنتة كمنطقة اضتـر اإلبراىيمي كبعض اظتناطق 

لتفافية بعد احتالؿ الضفة كما أف بناء اظتستوطنات كالقواعد العسكرية كالطرؽ اال,  اظتصادرة التابعة لكريات أربع

الغربية أثر بشكل سليب على األراضي الفلسطينية باإلضافة إذل مصادرة األراضي لصاحل بناء جدار الضم كالتوسع 

 ( 2005 أريج,) . , حيث عمل ذلك على اإلخالؿ بالنسيج العمراشل الفلسطيٍتالعنصرم

 مدينة دورا

ن االستيطاف, كلكن نتكن القوؿ أف جتمع دكرا دل يتثثر باالستيطاف ا مدف الضفة الغربية ممكرا ك:جاملقد عانت ػت

فهي تعرؼ ببلد اظتاية قرية, كقد انتشرت  األطراؼمن الداخل كما حدث يف مدينة اطتليل كلكن اظتدينة تثثرت من 

بعيد كىذه  أكاظتستوطنات حوعتا  كمن اظتستوطنات احمليطة مبدينة دكرا كاليت أثرت على فتوىا اضتضرم من قريب 

 : اظتستوطنات ىي 

 العمراشل التواصل منعت حيث1982 سنة دكرا أراضي ضمن اضترائق منطقة يف أقيمت كقد : مستوطنة حجام* 

 .الشرقية الشمالية اصتهة من كاطتليل دكرا مدينيت بُت

 ظتنع عموق يف أنشثت لدكرا كقد التابعة إفقيقيس خربة أراضي على 1982 سنة تثسست :مستوطنة نيجهوت*

 .دكرا الغربية كخرب عوا كبيت دكرا بُت العمراشل االتصاؿ

 .سامت دير -طريق دكرا على طاركسة خربة أراضي على 1983 سنة تثسست : مستوطنة أدكرا* 

األردشل كقد  للجيش سابق أراضي معسكر على طرامة خربة من بالقرب 1983 سنة تثسست  : أدكرا صلمستوطنة * 

 .السلطة الوطنية كلكن بقيت يف تلك اظتنطقة قواعد عسكرية كحواجز طيارة  مع قدـك إزالتهامت 
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 مدينة حلحول

اظتدف كالقرل الفلسطينية باالستيطاف, كلكن ليس حبجم استهداؼ مدينة  باقيلقد تثثرت مدينة حلحوؿ كما  

, كاليت حتوؿ دكف فتو مرأحلحوؿ من الشماؿ مبستوطنة كرمي تسور الواقعة بُت حلحوؿ كبيت  تثثرتفقد  ,اطتليل

حتد  إسرائيلية عسكرية إذل كجود قاعدة باإلضافةىذه التجمعات كما دتنع التواصل اصتغرايف بُت ىذه التجمعات, 

اصتنوب كالشرؽ, كما أف الطريق االلتفايف الذم لتد اظتدينة من اصتنوب  من التفايف كطريق الشرؽ, حلحوؿ من

 إذل باإلضافةـ على جانيب الطريق االلتفايف, 150منا أنو ال كتوز البناء ظتسافة عل إذاكالشرؽ حاؿ دكف توسعها ىذا 

  (12  خارطة )بُت ىذه التجمعات,  دارمكاإلواصل اصتغرايف دكره يف منع الت

 تبُت ػتددات النمو العمراشل ظتدينة حلحوؿ (: 12) خارطة 

 

 رؼ , بتص2011كزارة الدكلة لشؤكف اصتار كاالستيطاف, : اظتصدر                  

 المستوطنات في التأثير على النمو الحضري دور 4.7.2.3 

عضها البعض من خالؿ الطرؽ االلتفافية كمن مث ببإف سياسة إسرائيل اظتتمثلة بربط اظتستوطنات كالبؤر االستيطانية 

ختلف األشكاؿ بإسرائيل يعد خطوة لتحقيق الغلبة اصتغرافية السكانية باإلضافة إذل التثثَت على اضتركة كاالنتشار مب

عن تغيَت التنظيم اظتكاشل ظتنطقة اطتليل من  اظتسئولةكأجهزة التخطيط ىي سة االسرائيلية فتعترب اظتؤس ,داخل احملافظة
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خالؿ إصدار الًتاخيص للمستوطنات كشق الطرؽ االلتفافية كاضتد من فتو كتطور اظتدف كالقرل الفلسطينية كمن 

 . ظتخطط اعتيكلي خالؿ ىدـ البيوت حبجة خركجها عن ا

على التهاـ جزء كبَت من األراضي الفلسطينية كضيقت اطتناؽ على التجمعات  أثرلقد كاف إلنشاء الطرؽ االلتفافية 

ؽتا عمل على إعاقة فتو التجمعات الفلسطينية كاضتد من قدرة اجملالس البلدية على توسيع  ,العمرانية الفلسطينية

قد عملت إسرائيل على إجبار اظتفاكض الفلسطيٍت مبنع ك.( 2008, غريب) . كة خدماهتا كإقامة غتالس خدمات مشًت 

  األمن,حتت ذرائع  استطالة البناء الفلسطيٍت جبوار اظتستوطنات كإكتاد فراغ بُت البناء العمراشل الفلسطيٍت كاإلسرائيلي

  .ئيليةاإلسراكما أف استطالة البناء داخل كسط اظتدينة لتتاج إذل تصاريح من السلطات 

لقد اختَتت أماكن اظتستوطنات يف ػتافظة اطتليل لتخدـ أىدافا أمنية حيث تسيطر على اظتناطق اإلسًتاتيجية كطرؽ 

فقد فرضتها إسرائيل كثمر كاقع كعملت على جتزئة التجمعات  ,اظتواصالت كالتجمعات السكنية الفلسطينية

 . تجمعات اليهودية داخل ػتافظة اطتليل الفلسطينية كالضغط عليها كإكتاد اكرب قدر ؽتكن من ال

استيطاشل كدتزيق :العناصرفإسرائيل تعمل كبشكل كاضح كؽتنهج على طمس اظتعادل اضتضارية الفلسطينية من خالؿ 

باإلضافة إذل التثثَت السليب على النمو اضتضرم يف منطقة اطتليل بشكل عاـ  ,الوحدة اصتغرافية للتجمعات الفلسطينية

حيث مالت اظتستوطنات باجتاه اظتوارد الطبيعية كما أهنا تشكل غتموعة من التجمعات  ,ليل بشكل خاصكمدينة اطت

العمرانية اظترتبطة فيما بينها بنظاـ حضرم ككظيفي متناسق مع اإلسًتاتيجية اإلسرائيلية كمع النظرية اضتضرية كنظرية 

 (  2008 غريب,. ) اظتكاف اظتركزم 

أثرت بشكل سليب على النمو اضتضرم يف ػتافظة اطتليل كمن أىم ىذه باالستيطاف مرتبطة ىناؾ عدة عناصر 
  -: العناصر 

حيث استولت إسرائيل على جزء كبَت من أراضي احملافظة منها األراضي اليت أقيمت عليها اظتستوطنات  :األرض* 

نمية االقتصادية كاالجتماعية كتشويو التنظيم كبالتارل التثثَت السليب كعرقلة الت ,كالطرؽ االلتفافية كاحملاجر اليهودية

 .للمحافظةاصتغرايف 



 

 

79 

حيث تعمل اظتستوطنات اإلسرائيلية على خنق التجمعات الفلسطينية كتشويو التواصل اصتغرايف بينها  :العمران * 

 ظتدينة اطتليل كتعد مستوطنة كريات أربع خَت مثاؿ على اضتد من التوسع العمراشل ,كاضتد من النمو كالتوسع العمراشل

من اصتهة الشرقية, كما تعمل مستوطنة تيلم على اضتد من توسع مدينة ترقوميا كبالتارل اضتيلولة دكف كضع خطط 

 ىيكلية لتوسيع التجمعات الفلسطينية 

  ,ةاصتوفي أكمنها  السطحيةعلى مصادر اظتياه يف ػتافظة اطتليل سواء  األكحدىي اظتسيطر  إسرائيلتعترب  :المياه * 

نوعية ككمية اطتدمات على  التثثَتككمية اظتياه اظتستخرجة كاضتيلولة دكف تطورىا كبالتارل  اآلباركما تتحكم بعمق 

 . اظتقدمة للسكاف كاثر ذلك على النمو اضتضرم 

ه, الزراعة يف التجمعات الفلسطينية من خالؿ سيطرهتا اظتطلقة على مصادر اظتيا إضعاؼ إسرائيلحتاكؿ  :الزراعة * 

العزكؼ عن الزراعة  إذلالزراعية دفعت السكاف الفلسطينيُت  األراضيفاف سيطرة اظتستوطنات على  أخرلمن جهة 

٪ من األراضي يف ػتافظة اطتليل, يستطيع اظتزارعوف 50كبسبب القيود اليت تفرضها إسرائيل , فاف أقل من 

على عناصر التنمية اليت تعد  التثثَتعلى  إسرائيلتعمل  : على التنمية أثر:البيئة2008 ,أريج . )الفلسطينيوف استغالعتا

قطع التواصل اصتغرايف كالعمراشل يف احملافظة بواسطة الطرؽ االلتفافية كاظتستوطنات ,   إذل باإلضافة أقتهاكاظتياه  األراضي

 إسرائيلالعمل داخل  أفمثل طريق فرش اعتول, كما  بإسرائيلكما تعمل على منع استخداـ البنية التحتية اظترتبطة 

 (  2008 غريب,. ) خاصة يف البناء كالزراعة يعمق التبعية االقتصادية كالسياسية يف ػتافظة اطتليل 

 اإلسرائيليةلقد عمل االستيطاف على التثثَت على البيئة الفلسطينية من خالؿ اظتمارسات  :األثر على البيئة * 

 :ت مبا يلياالستيطاف كاليت دتثلكاظتخلفات النارتة عن 

حيث أف انسياب اظتياه العادمة من ؼتلفات اظتستوطنات أثر بشكل سليب كمباشر على البيئة : اظتياه العادمة 

حيث يوجد العديد من غتارم اظتياه العادمة اظتنسابة من اظتستوطنات اظتوجودة يف  ,الزراعية األراضيالفلسطينية كعلى 

حيث تنساب اظتياه العادمة  ,اليت تعد اكرب مستوطنة يف احملافظة أربعكريات اطتليل كما ىو اضتاؿ بالنسبة ظتستوطنة  

اظتياه العادمة  إذل باإلضافةبٍت نعيم,  –الزراعية العربية الواقعة على طريق اطتليل  األراضيمنها عرب غترل نتر يف 

 . اظتنسابة من مستوطنات ماعوف, عتنائيل, كريات سيفر 
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بتجميع النفايات الصلبة  من مستوطنات ماعوف, كرمل, كريات أربع,  اإلسرائيليةستوطنات تقـو اظت :الصلبةالنفايات 

مقربة  اإلسرائيليوفيف منطقة قريبة من يطا, كما استخدـ كإلقاءىا سوسيا, حجام, مشعة, كريات سيفر, عتنائيل, 

متعددة دتثلت  أمراض إذل لدفن اظتواد السامة حيث تسبب طمر ىذه السمـو بالقرب من التجمعات الفلسطينية

  .اظتعدية, كالسرطاف, كتشوىات يف الثركة اضتيوانية  األمراض, كانتشار بعض اإلجهاضبتكرار 

بيئية ىائلة مثل تلويث اعتواء من خالؿ الغبار  أضرار إذل اإلسرائيليةلقد شكل إنشاء الكسارات : الكسارات كاحملاجر 

  باإلضافةالت كاظتعدات ككسائل النقل, الناجم عن حركة اآل كاإلزعاجاظتتصاعد, 

 آثار االستيطاف أفكاصتماعات, حيث  األفرادلقد عمل االستيطاف على دتزيق كحدة الشعب الفلسطيٍت على مستول 

اعتيمنة السكانية اليهودية كمن خالؿ اضتد من النمو كالتوسع العمراشل  من خالؿبكثَت  األرضتفوؽ حجمو على 

على التنمية االقتصادية كذلك جبعل االقتصاد الفلسطيٍت يتبع  التثثَت إذل باإلضافةغرايف كاظتياه كالتحكم باجملاؿ اصت

ىناؾ سياسة ؽتنهجة  أف, حيث  إسرائيلالعاملة الفلسطينية داخل  األيدمتشغيل من خالؿ  اإلسرائيلياالقتصاد 

 .الضفة الغربيةتطاؿ غتمل عناصر كمقومات اضتياة يف 

الطرؽ  كدتنعااللتفافية على عزؿ اظتناطق العمرانية الفلسطينية عن األراضي الزراعية احمليطة هبا, كما تعمل الطرؽ 

سليب على التثثَت ال إذلباإلضافة  ,( 2005 أريج,) االلتفافية الفلسطينيُت من الوصوؿ إذل أراضيهم الزراعية اطتصبة 

 ور االعتداءات اإلسرائيلية على البيئة يف ػتافظة اطتليلالبيئية حيث أف الطرؽ االلتفافية دتثل صورة من ص النواحي

فيعمل إنشاءىا على مصادرة األراضي كإزالة األشجار كالنباتات ؽتا  بشكل عاـ كيف منطقة الدراسة بشكل خاص

العمراشل , ىذا إذا ما أضفنا دكرىا يف اضتد من التوسع  من النباتات الربية كاضتيواناتيهدد التنوع اضتيوم كيقتل الكثَت

الفلسطيٍت كما حدث ظتدينة اطتليل من اصتهة الشرقية كبالتارل الضغط على التجمعات الفلسطينية كاضتيلولة دكف 

 . تواصلها مع بعضها البعض
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 تطور المخططات الهيكلية  1.4

 مساحة مدينة الخليل عبر التاريخ باالعتماد على المخططات الهيكلية  تطور 1.1.4

السياسية اليت  األكضاع أثرتكقد  ,اهتا اعتيكلية عرب التاريخيف مساحة ؼتطط ملحوظان  شهدت مدينة اطتليل تطوران 

حيث بلغت مساحة اظتدينة  ,شهدهتا الضفة الغربية بشكل عاـ كمدينة اطتليل على كجو اطتصوص على ىذا التطور

 1936دكزل, مث تطورت مساحة اظتدينة بشكل طبيعي فبلغت عاـ ( 2027)حوارل  1928حسب بلدية اطتليل عاـ 

 .دكزل خالؿ ذتاشل سنوات ( 600)مساحة مدينة اطتليل ازدادت حبوارل  أف أمدكزل  (2624)

ؼتطط ىيكلي بريطاشل كاف يف ىذه الفًتة كىذا  أكؿ أفدكزل مع العلم ( 12300)بلغت مساحة اظتدينة  1944يف العاـ 

دت اظتدينة يف ىذه الفًتة حيث شه 1944 – 1936دكزل يف الفًتة بُت ( 9700)مساحة اظتدينة زادت حوارل  أفيعٍت 

مساحة اظتدينة  أف أمدكزل ( 18897)حسب البلدية  1966فتوا ملحوظا, كقد بلغت مساحة مدينة اطتليل يف عاـ 

مساحة اظتدينة فتت  بشكل  أفؽتا يدؿ  ـ,1966 -1944عاـ يف الفًتة بُت  22دكزل خالؿ ( 6597)ازدادت حبوارل 

كقد قدرت بلدية اطتليل , 1967حىت عاـ  األردنيةحتت سيطرة اضتكومة  بطيء خالؿ ىذه الفًتة كظلت اظتدينة

 – 1966عاـ كىي الفًتة بُت  18مساحتها ازدادت خالؿ  أف أمدكزل ( 25667)حبوارل  1984مساحة اظتدينة عاـ 

 .تباطؤ يف فتو مساحة اظتدينة يف ىذه الفًتة  إذلدكزل كىذا يشَت ( 6770)حوارل  1984

كقد اثر ذلك على فتوىا,  اإلسرائيلياطتليل كما زالت تعاشل حىت يومنا ىذا من سياسات االحتالؿ  لقد عانت مدينة

ؽتن ىجركىا كتشجيع االستثمار كاالستقرار  ةاظتدين أىارلكلكن قدـك السلطة الفلسطينية فًتة التسعينات كعودة بعض 

اظتدينة بالرغم من كجود ػتددات لتوسع  ساىم بشكل ملحوظ يف اتساع رقعة ,السياسي الذم شهدتو تلك الفًتة

كخارصينا يف اصتهة الشرقية كحجام كىار مانوح يف  أربعاظتدينة من جهة الشرؽ كاصتنوب حيث مستوطنيت كريات 

كقد شهدت اظتناطق اطتاضعة  ,ىذه العوائق دل دتنع اظتدينة من التمدد خصوصا يف اصتهة الغربية أف إال ,اصتهة اصتنوبية

الصعبة اليت عاشتها مدف  األكضاع, كبالرغم من األراضيمن غَتىا من  أكثرلطة الفلسطينية فتوا ملحوظا لسيطرة الس

كصلت مساحتها  أف إذلاظتدينة استمرت يف التوسع كاالزدىار  أف إال 2000عاـ  األقصىالضفة الغربية بعد انتفاضة 

 (  13 خارطة.) دكزل ( 53098)حوارل 2011يف العاـ 
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 تطور مساحة مدينة اطتليل عرب التاريخ باالعتماد على اظتخططات اعتيكلية:  (13)خارطة 

 

 , بتصرؼ2011اطتليل, بلدية : اظتصدر              

 مساحة مدينة دورا عبر التاريخ باالعتماد على المخططات الهيكلية  تطور 2.1.4

 باألكضاعاظتدينة  تثثرتكقد  ,الربيطاشلاظتالمح العمرانية ظتدينة دكرا بدأت بالتشكل يف فًتة االنتداب  أفصادر تفيد اظت

مدينة  إذلكنزكح عدد من فلسطيٍت الداخل  48اظتدينة بعد حرب  تثثرتالسياسية اليت مرت هبا الضفة الغربية حيث 

 اإلغالؽـ حيث سياسات  1967عاـ  اإلسرائيليبعد ذلك كما باقي مدف الضفة الغربية باالحتالؿ  تثثرتدكرا , مث 

, كقد شهدت اظتدينة فتوا يف مساحتها عرب التاريخ كلكن قلة اظتعلومات حوؿ مساحة اظتدينة األراضية كاعتدـ كمصادر 
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 أكؿرفة اظتساحة اضتقيقية للمدينة آنذاؾ, لقد مت عمل حالت دكف مع األردفشل كفًتة حكم فًتة االنتداب الربيطا

, كيف خطط اعتيكليدكزل حسب اظت( 2764) آنذاؾحيث بلغت مساحتها ,  1974ؼتطط ىيكلي ظتدينة دكرا عاـ 

 18دكزل خالؿ ( 4567)مساحة اظتدينة زادت حوارل  أفىذا يعٍت  ,دكزل( 7331)بلغت مساحة اظتدينة  1992العاـ 

 أفكمن اظتالحظ  ,دكزل( 15250)فقد بلغت مساحة اظتدينة  2001كحسب اظتخطط اعتيكلي للبلدية عاـ , عاـ

بلغت مساحة  2009, كيف عاـ 2001 – 1992نوات كىي الفًتة اظتمتدة من س 9مساحة اظتدينة تضاعفت خالؿ 

دكزل , كتقدر بلدية دكرا مساحة اظتدينة ( 1710)سنوات  8مساحة اظتدينة زادت خالؿ  أف أمدكزل ( 16960)اظتدينة 

 (14خارطة ).دكزل ( 19250)حبوارل  2011عاـ 

 باالعتماد على اظتخططات اعتيكليةعرب التاريخ  تطور مساحة مدينة دكرا( : 14)خارطة 

 

  1111، بدلية دورا: املصدر   
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 تطور مساحة مدينة حلحول عبر التاريخ باالعتماد على المخططات الهيكلية  3.1.4

السياسية اليت مرت هبا اظتدينة حيث كانت  األكضاعتراكحت مساحة مدينة حلحوؿ بُت الزيادة كالنقصاف بسبب 

 األمر, كلكن ىذه اظتساحة تقلصت بناء على  دكزل 9198ـ  1978ؼتطط ىيكلي عتا عاـ  ؿأك مساحة اظتدينة حسب 

, كبالرغم من  دكزل( 4981) إذلالنصف تقريبا لتصل  إذلحيث تراجعت مساحة اظتدينة  1982العسكرم الصادر عاـ 

 ,التوسع كالبناء إذلجة السكاف اظتدينة فتت بشكل طبيعي لتليب حا أف إالجتاه اظتدينة  اإلسرائيليسياسات االحتالؿ 

 أما, دكزل( 14830)فقد بلغت مساحة اظتدينة  2006كحبسب اظتخطط اعتيكلي الصادر عن كزارة اضتكم احمللي عاـ 

 (  15خارطة ) .دكزل (35380)اليـو فتقدر مساحة حلحوؿ حسب البلدية حبوارل 

 د على اظتخططات اعتيكليةعرب التاريخ باالعتما حلحوؿتطور مساحة مدينة ( : 15)خارطة 

 
 , بتصرؼ2011, بلدية حلحوؿ: اظتصدر    
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  2012 – 1922مساحة المنطقة المبنية لمدن الدراسة في الفترة بين  تطور    2.4

 الخليلمدينة  1.2.4 

ن على أهنا تقع يف منخفض كادم يثيت م( صندكؽ اكتشاؼ فلسطُت) مدينة اطتليل يف كتب الرحالت الغربية  تذكر 

حيث تقع اظتنازؿ يف كسط ذلك الوادم كيف  ,أربعة أقساـ إذلكيقسم اظتدينة  ,الشماؿ الغريب يف اجتاه اصتنوب الشرقي

 أصللقادـ من القدس باب الزاكية اليت يعود احيث أف أكؿ ما يواجو  ,من اصتباؿ احمليطة األدسلمن اعتضاب  أجزاء

الشاللة يف  , كما يقع كادمسمى الزكاياما ي أكباظتدارس  أشبوفيها الذين يقيموف  اإلسالـبعض فقهاء  إذلتسميتها 

 (  Tome Troisieme, 1969) .اجتاه الشماؿ الشرقي

, كقد مت احتساب يف مساحتها اظتبنية عرب التاريخ أف مدينة اطتليل شهدت فتوان ( 16)م يتضح من خالؿ اطتارطة رق

لفة, حيث بلغت اظتساحة اظتبنية للمدينة يف فًتة العشرينات مساحة مسطحات البناء للمدينة لفًتات زمنية ؼتت

ب الرحالة الفرنسيُت كقد قمنا بتحديد حدكد اظتدينة آنذاؾ من خالؿ ما كرد ذكره يف كتدكزل, (989)حوارل

 كقد مت ,يف حينها من صور جوية غَت متوفرة حاليان  أخذتعلى اظتخططات التفصيلية للبلدية كاليت  يضان كباالعتماد أ

 ـ, أما فًتة السبعينات فقد مت ترسيمها بنفس الطريقة كقد بلغت1997توقيع ىذه اظتخططات على صورة جوية لعاـ 

سنة شهدت  50الفًتة بُت العشرينات كالسبعينات حوارل  أفدكزل, أم ( 5062)حوارل مساحة اظتنطقة اظتبنية للمدينة 

دارات بداية فًتة عدة إ إذلقد خضعت اظتدينة يف ىذه الفًتة ك  ,دكزل(  4073)توسعان عمرانيان مبا مساحتو حوارل 

دينة اطتليل عاـ ظتبلغت مساحة اظتنطقة اظتبنية . اإلسرائيلي, فاالحتالؿ األردفم االنتداب الربيطاشل, مث فًتة حك

 وات اليتدكزل, كقد شهدت فًتة التسعينات زيادة ملحوظة يف اظتساحة اظتبنية عنها يف السن( 6984)حوارل  ـ1997

سبقت ىذه الفًتة ككاف لقدـك السلطة الفلسطينية كعودة بعض الالجئُت كتشجيع االستثمار دكرا كبَتا يف اتساع 

حيث انتفاضة  2000يف الفًتة اليت تلت عاـ  قليالن  تراجعتمساحة العمراف يف مدينة اطتليل, كلكن كتَتة البناء 

بطبيعة اضتاؿ على حجم البناء كمع ذلك فقد  أثرتة صعبة كما ؾتم عنها من ظركؼ اقتصادية كسياسي األقصى

االنتفاضة على اظتواطنُت  آثارحد ما , كلكن مع مضي السنُت كقلة  إذلاستمرت عملية البناء كلكن بوتَتة بطيئة 

صور ـ بناءا على ال 2011سابق عهدىا حيث بلغت مساحة اظتنطقة اظتبنية ظتدينة اطتليل عاـ  إذلعادت عملية البناء 
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(  2780)حيث شهدت ىذه الفًتة زيادة يف مساحة اظتنطقة اظتبنية  تقدر حبوارل (16خارطة ) دكزل ( 9800)اصتوية 

بالرغم من اظتعيقات كاحملددات اليت حددت النمو العمراشل للمدينة خاصة من اظتنطقة الشرقية حيث كجود دكزل 

فلسطينية شهدت فتوا لاليت كانت حتت سيطرة السلطة ااظتناطق  أفكقد لوحظ  كخارصينيا أربعمستوطنيت كريات 

 .عمرانيا ملحوظا, كقد كاف توسع اظتدينة باجتاه الشماؿ الغريب كاصتنوب كالغرب 

 تطور مساحة اظتنطقة اظتبنية ظتدينة اطتليل( : 16) خارطة 

 

يف حينها من صور جوية غَت  أخذتلى اظتخططات التفصيلية للبلدية كاليت باالعتماد ع( العشرينات كالسبعينات ) اطترائط لسنوات مت ترسيم : مصدر البيانات 
فقد اعتمدت على الصور اصتوية لعاـ ( التسعينات كالفًتة اضتالية) خرائط  أماكترسيمها,  1997متوفرة حاليان, كقد مت توقيع ىذه اظتخططات على صورة جوية لعاـ 

 .لسنوات ؼتتلفة ليلاطتالبلدية ظتدينة دكد اضتباالعتماد على  ,2011للصورة اصتوية لعاـ  كفقان  .ـ  2011, 1997
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 دورا 2.2.4

مشاؿ القرية كاف يزرع بالزيتوف  أفالشرؽ مبسافة ميل , حيث تفيد كتب الرحالة  إذلتقع دكرا على ىضبة مائلة دتتد 

هة الغربية خارج حدكد القرية ,  , كىناؾ مباشل من الصخر , كما يقع مقاـ النيب نوح يف اصت األخرلكبعض احملاصيل 

حدكد كنتكن من خالؿ ذلك معرفة  ,كما تزكد القرية باظتياه من ثالثة ينابيع يف اصتهة الشرقية كنبع يف اصتهة اصتنوبية

 ) (Condr and Kitchener, 1970. القرية آنذاؾ 

 تطور مساحة اظتنطقة اظتبنية ظتدينة دكرا( : 17) خارطة 

 

يف حينها من صور جوية  أخذتباالعتماد على اظتخططات التفصيلية للبلدية كاليت ( العشرينات كالسبعينات ) اطترائط لسنوات  ترسيم مت: مصدر البيانات 
صور فقد اعتمدت على ال( التسعينات كالفًتة اضتالية) خرائط  أماكترسيمها,  1997غَت متوفرة حاليان, كقد مت توقيع ىذه اظتخططات على صورة جوية لعاـ 

 .لسنوات ؼتتلفة دكراالبلدية ظتدينة دكد اضتباالعتماد على  ,2011للصورة اصتوية لعاـ  كفقان  .ـ  2011, 1997اصتوية لعاـ 

, كقد مت تطورت بشكل ملحوظ عرب التاريخ دكرادينة مساحة اظتنطقة اظتبنية ظتأف ( 17)م يتضح من خالؿ اطتارطة رق

, حيث بلغت اظتساحة اظتبنية سابقان  أسلفناكما   لفًتات زمنية ؼتتلفة احتساب مساحة مسطحات البناء للمدينة

كقد اقتصرت حدكد اظتدينة آنذاؾ على البلدة القدنتة حيث كصف دكزل, (70)للمدينة يف فًتة العشرينات حوارل
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كد مدينة دكرا يف كىذا يبُت حد ,الرحالة الغربيُت أف مقاـ النيب نوح كاف خارج حدكد اظتدينة آنذاؾ يف اصتهة الغربية

يف  أخذتعلى اظتخططات التفصيلية للبلدية كاليت باالعتماد  أسلفناتلك الفًتة  كقد مت احتساب اظتساحة اظتبنية كما 

ـ, أما فًتة 1997كقد مت توقيع ىذه اظتخططات على صورة جوية لعاـ  حينها من صور جوية غَت متوفرة حاليان 

أف الفًتة اظتمتدة بُت العشرينات دكزل, أم (  395 )حوارل ظتبنية للمدينة مساحة اظتنطقة ا قد بلغتفالسبعينات 

قدـك السلطة , كما شهدت الفًتة اليت تلت دكزل(  325 ) وارلتطوران يف اظتساحة اظتبنية حبشهدت كالسبعينات 

زل مث استمر النمو دك ( 976)ـ  1997الفلسطينية فتوا عمرانيا ملحوظا حيث بلغت اظتساحة اظتبنية يف اظتدينة عاـ 

العمراشل يف اظتدينة الستيعاب الزيادة السكانية اظتطردة كاضتاجة اظتاسة للبناء لسد احتياجات اظتواطنُت للمساكن, كقد 

الفًتة الواقعة بُت  أف, كىذا يعٍت (24خارطة ) دكزل( 1697) 2011كصلت مساحة اظتنطقة اظتبنية يف مدينة دكرا عاـ 

دكف, كقد كاف التوسع يف ( 721)إذلعاـ شهدت زيادة يف اظتساحة اظتبنية كصلت  14غت كاليت بل 2011 – 1997

 . الشماؿ الغريب كاصتنوب كاصتنوب الغريب

 حلحول  3.2.4

 700قرية تقع على ىضبة كحتتوم على  أهناكصفت على  فقد عند اضتديث عن حلحوؿ يف كتب الرحالة الغربيُت

يتزكد السكاف باظتياه من " كجود اظتقابر اظتنحوتة داخل الصخر إذل باإلضافةعتيقة  نسمة كبعض منازعتا مبنية من منازؿ

القرية من اصتهة اصتنوبية كتسمى عُت أيوب, كعلى مقربة منها تقع غتموعة من البيوت تقـو على  أسفلعُت تقع 

ها كتسمى بالعربية كتشرؼ حلحوؿ على مدينة قدنتة حلت ػتل" ىضبة منبسطة حيث يوجد هبا جامع النيب يونس 

أف يتبُت ( 18)م من خالؿ اطتارطة رق, (  Tome Troisieme, 1969. )يونانية حلحوؿ كبالالتينية ىلهوؿكال

من خالؿ كتب الرحالة  حيث يتضحدكزل, (40)يف فًتة العشرينات حوارل حلحوؿدينة مساحة اظتنطقة اظتبنية ظت

أف مقاـ النيب موسى كاف يقع خارج حدكد  باإلضافةنسمة  700وؿ بلغ آنذاؾ حوارل حالغربيُت أف عدد سكاف حل

مساحة  قد بلغتفأما فًتة السبعينات . اظتدينة من اصتهة الغربية كىذا يعطى تصورا كاضحا على حدكد اظتدينة آنذاؾ

تطوران يف هدت شكىذا يعٍت أف الفًتة اظتمتدة بُت العشرينات كالسبعينات دكزل, (  1032 )حوارلاظتنطقة اظتبنية للمدينة 

شهدت مدينة حلحوؿ زيادة يف اظتساحة العمرانية كاتساعا ملحوظا يف  لقد ,دكزل(  382  )وارلاظتساحة اظتبنية حب

النمو السكاشل اضتاصل كما نتج عنو من متطلبات لسد حاجات  إذلمساحة مسطحات البناء كيرجع السبب يف ذلك 
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القتصادية دكرا مهما يف زيادة مساحة العمراف يف اظتدينة خصوصا يف السياسية كا لألكضاعالبناء ككاف  إذلالسكاف 

لغت مساحة اظتنطقة اظتبنية يف مدينة حلحوؿ باالعتماد على صور قت قدـك السلطة الفلسطينية حيث بالفًتة اليت ضت

دتثلت اظترحلة  دكزل, كقد مرت اظتدينة مبرحلتُت من النمو العمراشل( 1414)ـ حوارل  1997الصناعية عاـ  األقمار

 أكضاعكما ؾتم عنها من  األقصىبقدـك السلطة الفلسطينية كازدىار العمراف كالفًتة الثانية اليت تلت انتفاضة  األكذل

)  دكزل( 2016)ـ  2011على سَت عملية النمو العمراشل كقد بلغت مساحة اظتدينة عاـ  أثرتاقتصادية كسياسية 

دكزل كقد كاف ( 602)شهدت زيادة يف اظتساحة العمرانية بلغت  2011- 1997الفًتة بُت  أف أم (25خارطة )

 .التوسع باجتاه الغرب كالشماؿ الغريب 

 تطور مساحة اظتنطقة اظتبنية ظتدينة حلحوؿ( : 18) خارطة 

 

يف حينها من صور  أخذتلدية كاليت باالعتماد على اظتخططات التفصيلية للب( العشرينات كالسبعينات ) اطترائط لسنوات مت ترسيم : مصدر البيانات 

فقد اعتمدت ( التسعينات كالفًتة اضتالية) خرائط  أماكترسيمها,  1997جوية غَت متوفرة حاليان, كقد مت توقيع ىذه اظتخططات على صورة جوية لعاـ 

 ..لسنوات ؼتتلفة حلحوؿلبلدية ظتدينة ادكد اضتباالعتماد على  ,2011للصورة اصتوية لعاـ  كفقان  .ـ  2011, 1997على الصور اصتوية لعاـ 
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 في مىطقت الذساست  اإلاباوي  3.4

عرؼ اظتبٌت حسب اصتهاز اظتركزم لإلحصاء الفلسطيٍت بثنو كل مشيد قائم بذاتو كمثبت على األرض أك على اظتاء 

من إنشاءه   بصفة دائمة أك مؤقتة كػتاط بثربعة جدراف أك اكتمل بو سقف كاحد على األقل بغض النظر عن اعتدؼ

 .كمادة البناء ككيفية استخدامو

 أهماط اإلاباوي  4 .1.3

فيال, دار, : صنفت اظتباشل حسب شكلها اطتارجي بغض النظر عن االستخداـ اضتارل إذل سبعة أفتاط رئيسية كىي 

نطقة يف ممن اظتباشل  % 57أف حوارل ( 10)يالحظ من خالؿ اصتدكؿ  .يمة, براكية, منشثة, حتت التشييدعمارة, خ

من مباشل منطقة الدراسة حيث  %29, كتشكل اظتباشل من فتط عمارة ما نسبتو حوارل الدراسة تصنف حتت فتط الدار

من غتمل مباشل اظتدينة كيعود السبب يف ذلك  %47ترتفع نسبة اظتباشل من فتط عمارة يف مدينة اطتليل لتشكل حوارل 

ساب البناء األفقي نظرا لشح األراضي كارتفاع أسعارىا يف اظتدينة, من إذل توجو اظتدينة ؿتو البناء العمودم على ح

تشكل  .من غتمل اظتباشل % 17 -15جهة أخرل فاف اظتباشل من فتط عمارة يف مدف دكرا كحلحوؿ تًتاكح نسبتها بُت 

 مدف دكرا حيث تنخفض نسبتها يف مدينة اطتليل عنها يف ,من مباشل منطقة الدراسة %2.8اظتباشل من فتط فيال 

كتشكل نسبتها غتتمعة حوارل ( خيمة, براكية, منشثة) أما باقي اظتباشل يف منطقة الدراسة فتصنف ضمن .كحلحوؿ 

 (8رسم بياشل  .) من مباشل منطقة الدراسة  % 9.6

 التوزيع النسيب للمباشل اظتكتملة يف منطقة الدراسة حسب نوع اظتبٌت( : 8) رسم بياشل 

 

 عمل الباحث  /2012الفلسطيٍت,  لإلحصاءاظتركزم اصتهاز : مصدر البيانات                       
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فيال دار عمارة
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 هوع الوخذة السكىيت  2.3.4

اظتساكن يف  من% 67ـ إال أف ما نسبتو  2007تشَت نتائج بيانات التعداد العاـ للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت لعاـ 

اظتساكن صنفت على أهنا دار كىذا يعٍت أف ما نسبتو  من %31منطقة الدراسة صنفت حتت فتط شقة كما أف حوارل 

من  % 1.9من اظتساكن يف منطقة الدراسة تصنف على أهنا شقة أك دار , يف حُت شكل فتط الفيال ما نسبتو  98%

 .من مساكن منطقة الدراسة  %1غتمل اظتساكن يف منطقة الدراسة كدل تشكل اطتيمة كالغرفة اظتستقلة 

يتضح أف نسبة اظتساكن من فتط شقة ارتفع بشكل ملحوظ يف مدينة اطتليل حيث  (9)رقم  الرسم البياشل بالنظر إذل

يف دكرا , يف  %43يف حلحوؿ ك  %47من مساكن مدينة اطتليل يف حُت بلغت نسبتها  %73شكلت نسبتها حوارل 

يف  % 49بلغت نسبتها  من مساكن اظتدينة يف حُت % 54اظتقابل ارتفعت نسبة اظتباشل اظتصنفة دار يف دكرا لتشكل 

من غتمل اظتساكن كىذا يؤكد بوضوح أف مدينة اطتليل  % 24حلحوؿ , أما مدينة اطتليل فقد شكل فتط الدار فيها 

 .ساد فيها البناء العمودم على حساب البناء األفقي 

. 

 

 اإلابنى  اسخخذام3.3.4 

 لإلحصاءكقد مت تصنيفها حسب اصتهاز اظتركزم , إنشاءهيقصد بو كيفية استخداـ اظتبٌت بغض النظر عن اعتدؼ من 

 (.مهجورللسكن فقط, للسكن كالعمل, للعمل فقط, مغلق, خارل, )  :كىي أصناؼستة  إذلالفلسطيٍت 

من مباشل منطقة الدراسة تستخدـ للسكن فقط  % 70حوارل  أفالفلسطيٍت  لإلحصاءتشَت بيانات اصتهاز اظتركزم 

كترتفع نسبة اظتباشل اظتخصصة للسكن فقط يف   ,مبٌت(  16764 )ة الدراسة حيث بلغ عددىا يف جتمعات منطق

2%

31%
67%

التوزيع النسبي للوحدات السكنية في منطقة الدراسة حسب النوع ( : 9) بياني رسم 

فيال دار شقة
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 أفتنوع استخدامات اظتباشل يف اظتدينة فنجد  إذلمدينيت دكرا كحلحوؿ عنها يف مدينة اطتليل كيرجع السبب يف ذلك 

 .ة على سبيل اظتثاؿ يف اظتدين األحذيةقد يكوف فيو مصنع كمصانع  اآلخراظتبٌت الواحد مقسم جزء للسكن كاصتزء 

من غتمل مباشل منطقة الدراسة حيث  % 13.4تشكل نسبة اظتباشل اظتخصصة للسكن كالعمل معا ما نسبتو حوارل 

, الضعف تقريبان  إذلترتفع نسبة اظتباشل اظتخصصة للسكن كالعمل معا يف مدينة اطتليل عنها يف مدينيت دكرا كحلحوؿ 

من غتمل مباشل منطقة الدراسة كقد بلغت نسبة  10.3شكلت نسبتها حوارل  اظتباشل اظتخصصة للعمل فقط فقد أما

مدينة حلحوؿ فقد بلغ نسبة  أمايف مدينة دكرا,  % 9.4يف مدينة اطتليل, ك  %11اظتباشل اظتخصصة للعمل فقط 

 . % 5.5اظتباشل اظتخصصة للعمل فيها 

 6.2كقد شكلت نسبتها غتتمعة حوارل ( ارل, مهجور مغلق, خ)  أهناباقي مباشل منطقة الدراسة فقد صنفت على  أما

 (10رسم بياشل .  )من غتمل مباشل منطقة الدراسة %

 

 عمل الباحث / 2012, لإلحصاءاصتهاز اظتركزم : مصدر البيانات             

 هوع مادة البىاء 4.3.4 

جية للمبٌت كقد صنفت حسب اصتهاز اظتركزم الغالبة يف ىيكل بناء اصتدراف اطتار  األساسيةيقصد مبادة البناء اظتادة 

 (., لنب طيٍت, حجر قدصل إشتنيتحجر نظيف, حجر كاشتنت, اشتنت مسلح, طوب )  ذلإالفلسطيٍت  لإلحصاء
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التوزيع النسبي للمباني المكتملة في تجمعات الدراسة حسب االستخدام( : 10) رسم بياني 

للسكن مغلق خالي للعمل والعملللسكن مهجور
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حوارل نصف مباشل منطقة الدراسة استخدـ  أف 2007تشَت نتائج التعداد العاـ للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت للعاـ 

االقتصادية, كقد ارتفعت نسبة  األكضاعىذا يدؿ على التحسن يف نوع مادة البناء كحتسن اضتجر النظيف يف بناءىا ك 

  % 57اظتباشل اليت استخدمت اضتجر النظيف يف مدينة اطتليل عن باقي جتمعات الدراسة حيث بلغت نسبتها 

باشل منطقة الدراسة كقد من غتمل م % 20اظتباشل اليت استخدـ اضتجر كاالشتنت يف بناءىا فقد شكلت ما نسبتو  أما

يف حُت بلغت نسبة ىذه  %41ارتفعت نسبة اظتباشل اليت استخدمت اضتجر كاالشتنت يف مدينة حلحوؿ لتشكل 

 .يف مدينة اطتليل % 14يف دكرا , ك  % 23اظتباشل 

سة يف حُت من غتمل مباشل منطقة الدرا %8.2االشتنت اظتسلح يف بناءىا حوارل  تبلغت نسبة اظتباشل اليت استخدم

  % 4.9يف بناءىا حوارل  اإلشتنيتبلغت نسبة اظتباشل اليت استخدـ الطوب 

كقد شكلت غتتمعة ( أخرل, حجر قدصللنب طيٍت, ) باقي مباشل منطقة الدراسة فقد تنوعت فيها مادة البناء بُت  أما

 (11,بياشلمرس)  .الدراسةمن غتمل مباشل منطقة  % 18ما نسبتو حوارل 

 

 

 , عمل الباحث 2012اصتهاز اظتركزم لإلحصاء الفلسطيٍت,:  اظتصدر: صدر البيانات م       
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التوزيع النسبي للمباني المكتملة في منطقة الدراسة حسب نوع مادة البناء( :  11)رسم بياني 
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 عذد الطوابق 5.3.4

اظتباشل اظتكونة من طابق كاحد بلغت نسبتها  أفيالحظ حيث , الطوابق اليت يتكوف منها اظتبٌت  أك األدكاريقصد هبا 

غالبية مباشل منطقة الدراسة مكونة من  أفكىذا يؤكد  %42اظتباشل اظتكونة من طابقُت بلغت نسبتها  أفيف حُت  29%

كذلك الف غالبية مباشل منطقة الدراسة ىي من  %71طابقُت فثقل حيث بلغت نسبة اظتباشل اظتكونة من طابقُت فاقل 

 .فتط الدار 

 % 6.7طوابق  أربعةيف حُت تشكل نسبة اظتباشل اظتكونة من  % 19.5تشكل نسبة اظتباشل اظتكونة من ثالثة طوابق 

يف حُت   % 31طوابق ترتفع نسبتها يف مدينة اطتليل حيث بلغت  4 -3نسبة اظتباشل اظتكونة من  أفكمن اظتالحظ 

 .  %13كيف حلحوؿ  %16كانت نسبتها يف دكرا 

من غتمل مباشل منطقة الدراسة كقد ارتفعت نسبة  % 2.6ما نسبتو  فثكثرشكلت اظتباشل اظتكونة من ستسة طوابق 

 % 0.7يف حُت بلغت نسبتها يف دكرا كحلحوؿ  %4يف مدينة اطتليل فبلغت  فثكثرباشل اظتكونة من ستسة طوابق اظت

 .  لألرض األمثلكاالستغالؿ  األفقيذا يفسر اجتاه مدينة اطتليل ؿتو البناء العمودم على حساب البناء , كى(فقط

 

 , عمل الباحث2012لإلحصاء الفلسطيٍت,  اظتركزماصتهاز  :مصدر البيانات
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التوزيع النسبي للمباني المكتملة حسب عدد الطوابق( : 12)رسم بياني 
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 المتوفرة لذلك  واألراضيالعمراني المستقبلي  التطور 4.4 

لقد قامت الدراسة بالعمل على فتذجة الصور اصتوية كفقا لعدة معايَت ظتعرفة اجتاىات التطور العمراشل اظتستقبلي ظتنطقة 

 تثثَتعتا  أفالعتماد على عدة عوامل يعتقد مالئمة للتوسع العمراشل اظتستقبلي كقد مت ا األكثرالدراسة كحتديد اظتناطق 

  -: على مستقبل النمو العمراشل كاجتاىو كمن أىم ىذه العوامل 

 (A، B, C – H1, H2)كمناطق   لألراضيالتصنيف الجيوسياسي  1.4.4

 وأكسلالقيود السياسية على النمو العمراشل حيث انو حسب اتفاقية  إظهار إذلاستخداـ ىذا التصنيف يهدؼ  إف

كاليت ختضع بشكل كامل لسيطرة السلطة الفلسطينية كتعد  ( A)مناطق  إذلفقد مت تصنيف مناطق الضفة الغربية 

حيث تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصالحيات ( B), ك مناطق الئمة للتطور العمراشل اظتستقبليمناطق م كثفضل

د ىذه اظتناطق متوسطة اظتالئمة للنمو العمراشل فتتبع لقوات االحتالؿ كتع األمنيةالصالحيات  أمامدنية فقط 

كاليت لتد البناء فيها كتعترب مناطق اقل مالئمة  اإلسرائيليةكاليت ختضع للسيطرة ( C)اظتناطق اظتصنفة  أمااظتستقبلي, 

 للتطوير اظتتوفرة األراضي احتياطي من مساحة أكرب على حتتوم( C)اظتنطقة  أفمع العلم  .للتوسع العمراشل

 الوحيدة الفلسطينية اظتنطقة أهن ا كماالفلسطيٍت,   كالرعوية الزراعية األراضي من األكرب الكم إذل باإلضافة لفلسطيٍتا

 كشبكات كالطرؽ,) النطاؽ كاسعة حتتية بنية مشاريع أم فإف   كبالتارل, الغربية, الضفة يف جغرايف بتواصل تتمتع اليت

 (. C) اظتنطقة يف تتطلب العمل )كغَتىا كالكهرباء اظتياه

  (العمرانيالتنظيم  مناطق)المخططات الهيكلية  2.4.4

حيث  ,تقـو كزارة اضتكم احمللي يف السلطة الفلسطينية بعمل ؼتططات ىيكلية ضتدكد التجمعات السكنية الفلسطينية

  .اظتستقبلينتكن اعتماد اظتناطق داخل اظتخططات اعتيكلية مناطق مالئمة للتوسع العمراشل 
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  األرضطبيعة  3.4.4

أقتية اكرب من حيث  األخرل األراضيالزراعية غَت مالئمة للتطور العمراشل اظتستقبلي بينما تعطى  األرضتعترب 

كبَتة يف توقع   أقتيةىذا العامل  إعطاءكقد مت  ,البور األراضيصالحيتها للبناء كالتوسع العمراشل اظتستقبلي خصوصا 

 .كاجتاىاتوللتطور العمراشل الصاضتة كاظتالئمة  األراضي

 المستوطنات والبؤر االستيطانية والطرؽ االلتفافية  4.4.4

تعترب مناطق ؼتصصة  إذلتد من النمو العمراشل داخل كبالقرب من حدكد اظتستوطنة  اإلسرائيليةكجود اظتستوطنات  إف

, حيث اإلسرائيليةللمستوطنات  اإلقليمية يف اظتستقبل كيتم حتديدىا من خالؿ اجملالس اإلسرائيليةلتوسع اظتستوطنات 

تعمل ىذه اظتستوطنات على اضتد من النمو العمراشل كما ىو اضتاؿ بالنسبة ظتدينة اطتليل حيث حاؿ كجود مستوطنيت  

, كذلك اضتاؿ بالنسبة للطرؽ االلتفافية حيث تعمل كعائق ن توسع اظتدينة يف اصتهة الشرقيةكخارصينا م أربعكريات 

ـ على جانيب الطريق كقد مت اعتبار ىذا العامل كمحدد  150طور العمراشل خصوصا انو نتنع البناء على مسافة الت أماـ

 . للبناء الفلسطيٍت كالتوسع العمراشل

 المتوقعة للتطور العمراني المستقبلي في منطقة الدراسة  األماكن 5.4 

 بلي لمدينة الخليلالمالئمة والمتوقعة للتطور العمراني المستق األماكن 1.5.4

لقد قامت الدراسة باستخداـ الصور اصتوية من خالؿ العمل على فتذجة اظتناطق اظتبنية ككذلك فتذجة اظتناطق اظتالئمة 

التصنيف ) نفة الذكر بعُت االعتبار خالؿ عملية النمذجة كقد مت اخذ العوامل آ ,يف اظتدينة للتطور العمراشل اظتستقبلي

 (., اظتستوطنات كالبؤر, اظتخططات اعتيكليةألرضااصتيوسياسي, طبيعة 

اظتالئمة  األراضيلقد مت ترسيم اظتناطق اظتالئمة كاظتتوقعة للنمو العمراشل اظتستقبلي حيث مت استثناء اظتنطقة الشرقية من 

طور كخارصينيا اللتاف حدتا من الت أربعككجود مستوطنيت كريات  Cاظتصنفة  األراضيللتوسع بسبب كقوعها ضمن 

 إذلخصوصية الوضع السياسي ظتدينة اطتليل اظتقسمة  أف, كما د كجودقتا من التطور يف اظتستقبلالعمراشل سابقا كسيح
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(H1,H2 ) على  األمنيةالسيطرة  إسرائيلحيث دتارس  ـ1995حسب اتفاقية طابا عاـH2  كدتارس السلطة

 . H2اضتد من البناء كالتوسع يف اظتنطقة الفلسطينية السيطرة اظتدنية فقط على اظتنطقتُت, كىذا يعٍت 

اظتالئمة للتوسع اظتستقبلي  األماكنبعُت االعتبار عند توقع  أخذىاالعوامل اليت كتب  أىمتعد من  األرضطبيعة  إف

مالئمة  أكثرغَت الزراعية  األراضيالزراعية غَت مالئمة للنمو العمراشل اظتستقبلي, يف حُت تعد  األراضي أفحيث 

اظتتوقعة للتوسع , كبناء على كل ىذا فقد عملت الدراسة على  األراضياظتناطق اظتبنية تستثٌت من  أف باإلضافة للنمو,

اظتالئمة كاظتتوقعة للتوسع يف  األراضيفتذجة اظتناطق اظتالئمة للتوسع بناءا على اظتعايَت السابقة كقد بلغت مساحة 

 . من مساحة مسطحات البناء اضتالية% 83كالذم يشكل دكزل,  (8133)مدينة اطتليل حوارل 

 أفالنتائج  أظهرتاظتالئمة للتوسع تفيد يف معرفة اجتاه التوسع اظتستقبلي للمدينة بشكل عاـ حيث  األراضيتوقع  إف

استغالؿ  إذل باإلضافة أساسيالتوسع اظتستقبلي للمدينة سيكوف يف اصتهة الشمالية الغربية كيف اصتهة اصتنوبية بشكل 

 .البلديةاظتالئمة للبناء داخل حدكد  ضياألرا
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 اظتالئمة كاظتتوقعة للتطور العمراشل اظتستقبلي ظتدينة اطتليل األماكن( : 19)خارطة 

 

 , بتصرؼ, بلدية اطتليل, اضتكم احمللي2011صور جوية لعاـ : صدراظت  
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 ًىت دوسااإلاالئمت واإلاخوقعت للخطوس العمشاوي اإلاسخقبلي إلاذ ألاماكً 2.5.4

اظتالئمة للتوسع العمراشل اظتستقبلي ظتدينة دكرا باستخداـ الصور اصتوية من خالؿ فتذجة مناطق  األراضيلقد مت توقع 

مدينة دكرا ال تشهد  أفالنتائج  أظهرتكقد  ,بعُت االعتبار العوامل السابقة األخذالبناء كاظتناطق اظتالئمة للتوسع مع 

 إذل باإلضافة Bك  A أهناعلى  أراضيهاما تشهده مدينة اطتليل حيث تصنف معظم  ػتددات للبناء كالتوسع حبجم

اظتتوقعة للنمو كالتوسع  األراضيكبناء على ذلك فقد مت حساب مساحة  ,اظتالئمة للتوسع األراضيتوفر مساحات من 

 أف النتائج كما تشَت. من مساحة مسطحات البناء اضتالية% 255كالذم يشكل حوارل  ,دكزل (4497)فبلغت 

 ., كالشماؿ الغريب كاصتنوب كاصتنوب الغريب  اظتستقبلي سيكوف باجتاه الشماؿالنمو العمراشل

 

 دكرااظتالئمة كاظتتوقعة للتطور العمراشل اظتستقبلي ظتدينة  األماكن( : 20)خارطة 

 

 , بتصرؼ, بلدية اطتليل, اضتكم احمللي2011صور جوية لعاـ : صدراظت      
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 اإلاالئمت واإلاخوقعت للخطوس العمشاوي اإلاسخقبلي إلاذًىت خلحول  ألاماكً  3.5.4

كما باقي جتمعات الدراسة فقد مت كضع تصور مستقبلي الماكن التوسع العمراشل يف مدينة حلحوؿ باالعتماد على 

نطقة الشرقية كاليت اظت: ثالثة مناطق كىي  إذلحيث نتكن تقسيم اظتدينة  ,العوامل كاحملددات اظتؤثرة يف عملية النمو

كاليت تصنف ( CBD)كبالتارل ىناؾ ػتددات لعملية البناء كالنمو, كمنطقة مركز اظتدينة  C أهناعلى  أراضيهاتصنف 

اظتنطقة اصتنوبية  أفمكتظة باظتباشل , يف حُت  أصبحتمالئمة للتوسع لكنها  أكثركتعد ( A) أهناعلى  أراضيها

الطابع الزراعي خاصة اظتناطق القريبة من كسط  أراضيهادينة يغلب على اظت أف, كما ( B)  أراضيتصنف ضمن 

كل ىذه اظتعطيات فقد مت عمل فتذجة للمناطق   كأماـاظتدينة كبالتارل تعد ىذه اظتناطق غَت مالئمة للتوسع اظتستقبلي , 

كاليت تشكل  , دكزل (4863)اظتالئمة للتوسع  األراضيكقد بلغت مساحة ( GIS) اظتالئمة للتوسع باستخداـ برنامج 

ىناؾ غتاال كاسعا للنمو كالتطور العمراشل كبناءا على  أف, ىذا يعٍت من مساحة مسطحات البناء اضتالية% 241

 . العوامل سابقة الذكر فسيكوف التوسع اظتستقبلي باجتاه الغرب كاصتنوب الغريب

 حلحوؿ ستقبلي ظتدينةاظتالئمة كاظتتوقعة للتطور العمراشل اظت األماكن( : 21)خارطة 

 

 , بتصرؼاضتكم احمللي ؛بلدية اطتليل ؛2011صور جوية لعاـ : صدراظت
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 خاتمة 1.5
ياـ يف ظل التقدـ العلمي كالتكنلوجي اضتاصل كبفعل رم من اظتواضيع اعتامة يف ىذه األيعد موضوع النمو اضتض

خطيط  يف التنمية كالت للدراسات اضتضريةذل الدكر الكبَت إباالضافة  ,االنفتاح العلمي  كاظتعريف كحتسن ظركؼ اضتياة

على صعيد منطقة الدراسة فقد حاكلت الدراسة مناقشة ظاىرة النمو اضتضرم يف مركز جبل اطتليل ك بشكل عاـ, 

التزايد  حيث أدلشهدت خالؿ القرف العشرين فتوان حضريان ملحوظان  كاليت( اطتليل, دكرا, ححلوؿ) حتديدان يف مدف 

ذل فتو كتوسع عمراشل ىائل دل يكن إ خالؿ القرف اظتنصـر ذل عشرة أضعاؼإكاشل اظتستمر كتضاعف عدد السكاف الس

رافق ذلك بطبيعة اضتاؿ تطور يف , من اظتمكن السيطرة عليو كضبطو يف ظل ضعف االمكانيات السياسية كاالقتصادية

 ,ضتضرميف التاثَت على عملية النمو ا اظتؤسسات اطتدمية كاالجتماعية, كقد كاف لقدـك السلطة الفلسطينية دكرا مهمان 

فتو مدف  دت اذلأعوامل فاعلة  ىناؾاف كبالتارل ككتشجيع االستثمار  ,حيث رجوع بعض العائدين اذل مدف الدراسة

 مدينة اطتليل مركزان  حيث اصبحت منطقة الدراسة حتديدان  ,كاعتجرة ,قتها الزيادة الطبيعيةأالدراسة هبذا الشكل من 

كقد ترتب على ذلك مشاكل , ة كازدىار البناءتوسع يف الرقعة العمرانيذل إدل بطبيعة اضتاؿ كألللنشاط االقتصادم 

كيف ظل  ,ماـ ضغوط كبَتة يف ظل غياب التخطيط السليم كاظتمنهجأكضعت البلديات كاالجهزة اظتختصة كآثار 

ل كجود االستيطاف الصهيوشل حتديدا يف قلب مدينة اطتليضعف اظتخططات اعتيكلية, كؽتا زاد من حدة اظتشكلة 

كمنع التمدد  ,بشكل سليب على عملية النمو اضتضرم يف منطقة الدراسة حيث مصادرة االراضي كػتيطها كالذم اثر

ثرت أاليت ك نصرم عاللتفافية كجدار الضم كالتوسع الالطرؽ ا اقامةذل إباالضافة  ,العمراشل يف مناطق كجهات معينة

 . على عملية النمو اضتضرم بشكل سليب 

ف تساىم يف عملية أكن ممن اظت انبثق عنها توصيات قد خرجت الدراسة بعدة نتائج مهمة كاليتعلى ضوء ذلك ف

 ,ذل كاقع افضل كامثل لتجمعات الدراسة على كجو اطتصوصإكنتكن االعتماد عليها للوصوؿ  ,التخطيط كالتنمية

 . خرل على كجو العمـو كالتجمعات الفلسطينية األ
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  االستنتاجات  2.5

مدف الدراسة شهدت فًتتُت من التطور العمراشل كقتا الفًتة اليت سبقت قدـك السلطة الفلسطينية  أفالحظ من اظت*

كالفًتة اليت تبعت قدكمها, حيث امتازت الفًتة اليت تبعت قدـك السلطة الفلسطينية بزيادة كبَتة يف نسبة النمو 

 .الدراسةاضتضرم يف جتمعات منطقة 

, كاليت H1دكران كبَتان يف الضغط على منطقة البناء يف اظتنطقة ( H1,H2) دينة اطتليل لعب التصنيف السياسي ظت* 

من مساحة اضتدكد  % 20 اليت تغطي ما مساحتو  H2ختضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة, يف اظتقابل عانت اظتنطقة 

 . كالنمو اظتتكررة كمن قيود التطور  اإلسرائيليةالبلدية ظتدينة اطتليل من االعتداءات 

 التثثَتاظتتواصلة على مدف الدراسة دكرا كبَتا يف  اإلسرائيليةلقد كاف للوضع السياسي غَت اظتستقر كاالنتهاكات * 

الفلسطينية اظتصنفة ج خلقت صعوبة   األراضيعلى  اإلسرائيليةالسيطرة  أفالسليب على عملية النمو اضتضرم, كما 

 .اظتناطقىذه كبَتة يف التخطيط كتنفيذ اظتخططات يف 

 ,اطتليلدكرا كبَتا يف اضتد من النمو كالتوسع العمراشل ظتدف الدراسة خصوصا مدينة  اإلسرائيليةلعبت اظتستوطنات * 

 حاجامكخارصينا حدتا من التوسع العمراشل يف اصتهة الشرقية, ككذلك مستوطنيت  أربعمستوطنيت كريات  أف حيث

عت مستوطنة كرمي تسور من التوسع العمراشل كالتواصل بُت مدينيت حلحوؿ مانوح يف اصتهة اصتنوبية, كما من كىار

 .  أمركبيت 

البناء العمودم يف  أفاختلفت بُت مدف الدراسة حيث ( , عمودمأفقي) صفة التوسع العمراشل  أفمن الواضح * 

عتا , يف  األمثلو االستغالؿ كاالجتاه ؿت األراضي أسعاركذلك بسبب ارتفاع  األفقيمدينة اطتليل طغى على فتط البناء 

الصاضتة للبناء كارتفاع  األراضيىو السائد يف مدينيت دكرا كحلحوؿ كلكن نظرا لشح  األفقيحُت كاف التوسع 

 . جعل ىذه اظتدف تتجو ؿتو البناء العمودم  األياـيف ىذه  أسعارىا

البنية التحتية  على الضغطقد نتج عن ذلك ك دت القيود كاالسًتاتيجيات اإلسرائيلية يف منع توسع مدف الدراسة أ* 

 .لسكانية يف مناطق البناء القائمةكزيادة الكثافة ا
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اليت بنيت منها البيوت على مر  األساسيةتعد كل أنواع صخور منطقة الدراسة صاضتة للبناء كقد شكلت اظتادة * 

 .زتراء كبنية كحوارية صاضتة للزراعة تربان  أنتجحتلل صخور منطقة الدراسة عرب ماليُت السنُت  أفكما   التاريخ,

الزراعية  األراضيالبناء كالتوسع العمراشل العشوائي على حساب  إذل أدلكاضحة يف التخطيط  إسًتاتيجيةغياب  إف* 

 . انتشار البناء غَت اظترخص كالتمدد غَت اظتنتظم  إذل باإلضافةالقيمة, 

لًتكيبة الوظيفية يف صياغة فتط اظتناطق العمرانية يف مدف الدراسة ساىم توزيع شبكات الطرؽ كاظتناطق الزراعية كا* 

على جانيب  أشرطة على شكل أكالعمراف امتد على شكل نطاقات طويلة  أفحتديدا يف مدينة اطتليل, كما يالحظ 

, كشارع كاد الطرؽ الرئيسية كما ىو اضتاؿ بالنسبة المتداد البناء على جانيب شارع عُت سارة مشاالن, كشارع السالـ

 .اعترية يف مدينة اطتليل 

ذلك بطبيعة  كأدلبركز مشكالت كبَتة كاجهت السلطات البلدية  إذلظاىرة النمو كالتوسع غَت اظتخطط  أدت* 

 .ضغوط كبَتة لتوفَت اطتدمات  أماـاظتختلفة  األجهزةجعل  إذلاضتاؿ 

اظتخططات  أفخططات اعتيكلية, حيث تعاشل جتمعات منطقة الدراسة بشكل عاـ من مشكلة قدـ كضعف اظت* 

اعتيكلية ال تستوعب النمو السريع الذم يتطلب حتديث كتوسيع ىذه اظتخططات بشكل دكرم الستيعاب ىذه 

 .  أساسيبشكل  1944الزيادة اظتطردة, فعلى سبيل اظتثاؿ ما زالت بلدية اطتليل تعتمد على اظتخطط الربيطاشل لعاـ 

 أخذهمن نصف اجملتمع, كىذا كتب  أكثرفئة الشباب تشكل  أفسة غتتمع فيت, حيث نتكن اعتبار غتتمع الدرا* 

 .اظتستقبلبعُت االعتبار عند التخطيط للتنمية يف 

نسبة نوع يف  أقصىمن فئات غتتمع الدراسة حيث بلغت  أخرل إذليالحظ كجود اختالؼ يف نسبة النوع من فئة * 

مستول لنسبة النوع فكاف يف سكاف  أدسل أما, أنثى 100ذكر لكل  118.2كقد بلغت  فثكثرسنة  95سكاف الفئة 

ؽتا يتطلب اخذ ىذا بعُت االعتبار يف التخطيط  أنثى 100ذكر لكل  82.2سنة كقد بلغت  84- 80الفئة من 

 .  اظتستقبلي للنمو اضتضرم
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حيث يطغى على مدينة من اظتالحظ كجود اختالؼ يف طبيعة كفتط بناء الوحدات السكنية يف جتمعات الدراسة * 

اغلب  أفكما   ,% 24يف حُت بلغت نسبة فتط الدار , %74اطتليل فتط بناء الشقق السكنية حيث بلغت نسبتها 

توجو مدينة اطتليل  إذلكيرجع السبب يف ذلك  ,الوحدات السكنية يف كل من دكرا كحلحوؿ تصنف ضمن نظاـ الدار

 .  لألراضي األمثلمن اجل االستغالؿ  اسعارىابسبب قلة االراضي كغالء  البناء العمودم إذل

تعاشل مدف الدراسة من العديد من اظتشكالت النارتة عن النمو اضتضرم مثل ضعف البنية التحتية, كمشكلة * 

 .التلوث البيئي كاالزدحاـ اظتركرم, كالنمو العمراشل العشوائي, كذلك مشكلة قدـ كضعف اظتخططات اعتيكلية

ُت بشكل عاـ كيف اطتليل بشكل خاص, كقتا تطور طبيعي كتطور يف فلسط تطور العمراشلالىناؾ فتطاف من * 

 ,كحاجة ملحة لتلبية النمو الطبيعي للسكاف  يثيتالتطور العمراشل الطبيعي للتجمعات الفلسطينية  أف, حيث صناعي

 األراضي أكصاؿتقطيع  صناعي كالتطور ال ضمن سياسة  تثيت اإلسرائيليةالنشاطات التوسعية االستيطانية  أفيف حُت 

 . الفلسطينية كدتزيق كحدهتا كبالتارل اضتيلولة دكف قياـ دكلة فلسطينية يف اظتستقبل 

دكزل, كما تطورت  51000حبوارل   2011 – 1922تطورت مساحة اظتخططات اعتيكلية ظتدينة اطتليل منذ العاـ *

مساحة اضتدكد البلدية ظتدينة  أمادكزل,  16756حبوارل  2011 – 1974مساحة اضتدكد البلدية ظتدينة دكرا منذ العاـ 

 .دكزل  26182حبوارل  2011حىت  1978حلحوؿ فقد تطورت منذ عاـ 

 10000, منها حوارل دكزل 53000بلغت مساحة اضتدكد البلدية ظتدينة اطتليل حسب اظتخططات اعتيكلية حوارل * 

 على اظتدل البعيد كبالرغم من ذلك تعد ىذه اظتساحة غَت كافية ء,دكزل مبنية كباقي اظتساحات تعترب صاضتة للبنا

 . أساسيالبناء اجتو ؿتو اصتنوب كالغرب بشكل  أفكما   الستيعاب النمو السكاشل السريع, 

 1764دكزل , منها حوارل  20000بلغت مساحة اضتدكد البلدية ظتدينة دكرا حسب اظتخططات اعتيكلية حوارل * 

دكزل تعترب مالئمة بشكل كبَت للتوسع  4500حوارل  أفاظتساحات تعترب صاضتة للبناء,  كما  دكزل مبنية كباقي

 . البناء اجتو ؿتو اصتنوب كاصتنوب الغريب كالشماؿ الغريب أفاظتستقبلي , كما 
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 2016دكزل , منها حوارل  35000بلغت مساحة اضتدكد البلدية ظتدينة دكرا حسب اظتخططات اعتيكلية حوارل * 

دكزل تعترب مالئمة بشكل كبَت للتوسع  4900حوارل  أفكزل مبنية كباقي اظتساحات تعترب صاضتة للبناء,  كما د

 .لتصل يف اظتستقبل كاف يف اصتهة الغربية  أفالبناء كالتوسع الذم حصل كيتوقع  أفاظتستقبلي , كما 

 –ـ 1997عاـ اظتاضية حتديدان من ( 15) الػػػػػػػػ ظتدينة اطتليل خالؿ ( مسطح البناء ) زادت مساحة اظتنطقة اظتبنية * 

مساحة  تدكزل, يف حُت زاد 721دكزل, كما زادت اظتساحة اظتبنية لدكرا لنفس الفًتة حبوارل  2780حوارل  2011

 . دكزل  602حلحوؿ اظتبنية حبوارل 

مدينة دكرا  أمادكزل,  8812ة حبوارل تطورت مساحة اظتنطقة اظتبنية ظتدينة اطتليل منذ العشرينات حىت الفًتة اضتالي* 

دكزل , يف حُت زادت اظتساحة اظتبنية يف حلحوؿ  1620فقد تطورت اظتساحات اظتبنية فيها لنفس الفًتة الزمنية حبوارل 

 .دكزل  1976ب حوارل 

يف % 17منها يف مدينة اطتليل, ك % 69مبٌت ,  23868( اطتليل, دكرا, حلحوؿ) بلغ عدد مباشل مدف الدراسة * 

 .يف حلحوؿ %  14دكرا, 

نسبة اظتباشل من فتط العمارة بلغت  أف, كما % 59بلغت نسبة اظتباشل من فتط الدار يف مدف منطقة الدراسة * 

 .فقط %  12فقد بلغت نسبتها ( فيال, خيمة, براكية, منشثة) األفتاط, أما باقي 29%

 .للعمل%  10للسكن كالعمل, ك % 13فقط, ك من مباشل منطقة الدراسة تستخدـ للسكن % 70حوارل  إف* 

من اضتجر كاالشتنت, كقد ساعدت % 20من مباشل منطقة الدراسة بنيت من اضتجر النظيف, ك %  49حوارل  إف* 

  . على ذلككحتسن الوضع االقتصادم  طبيعة صخور اظتنطقة 
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 التوصيات  3.5

ت كاظتؤسسات ذات االختصاص من اجل دعم موضوع التنمية نية من كافة الوزاراطضركرة العمل على تشكيل صتنة ك *

 . اضتضرية ككضع اطتطط كاالسًتاتيجيات اظتناسبة الستيعاب النمو اضتضرم اظتستقبلي 

 األراضيدعم صمود السكاف الفلسطينيُت بالقرب من اظتستوطنات كالبؤر االستيطانية من اجل منع مصادرة * 

شل, كالعمل على توفر دعم اكرب للسكاف الفلسطينيُت يف البلدة القدنتة الذين الفلسطينية لصاحل التوسع االستيطا

 .االعتداءات اليومية من قبل قطعاف اظتستوطنُت ضتماية البلدة القدنتة من التهويد أبشعيواجهوف 

كعمل  اظتتوقع,العمل على تطوير اظتخططات اعتيكلية لتجمعات منطقة الدراسة حبيث تستوعب النمو العمراشل * 

للحد من اظتشكالت النارتة عن النمو العشوائي, كالعمل على ختصيص ارض الستيعاب النمو  لألراضيتسوية 

 .اضتضرم اظتستقبلي

ىناؾ حاجة لوضع سيناريوىات كخطط مستقبلية للتنمية حبيث تكوف جاىزة للتنفيذ يف حاؿ االتفاؽ على ما * 

نات كالبؤر االستيطانية كما حدث يف قطاع غزة, ككضع خطط اظتستوط إخالءيف حاؿ  أكيسمى باضتل النهائي, 

  .جاظتصنفة  األراضيلتنمية 

 ضتمايتها كمنعخالؿ سن القوانُت كالتشريعات  اطتضراء منالزراعية القيمة كاظتناطق  األراضيكتب العمل على زتاية * 

  .األراضياف على ىذه السلبية للعمر  اآلثارللتقليل من  األراضيالتمدد العمراشل على حساب ىذه 

   .العشوائيرخص البناء لكي يتم اضتد من التوسع العمراشل  إصدارعلى البلديات العمل على تنظيم عملية * 

تعمل اصتهات اضتكومية على تشجيع البناء يف اظتناطق الفلسطينية احملتمل استهدافها من قبل سلطات  أفكتب * 

 .االستيطاف ألغراضاظتصادرة  اجل زتايتها من اإلسرائيلي مناالحتالؿ 

 بثقتيةلتنظيم النمو العمراشل اظتستقبلي, كنشر الوعي بُت السكاف  كإرشادات كأنظمةالعمل على كضع قوانُت * 

 . كضركرة تنظيم البناء للمستقبل
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سهولة  أكثر إليهاالوصوؿ  إمكانيةتطبيق سياسة التوازف يف توزيع اظترافق اطتدماتية كاظتستشفيات, كاصتامعات كجعل *

 . كيسر 

 .اضتضارمالسكن  أزمةالضواحي السكنية للحد من  إقامةتشجيع * 

السكنية لسكاف ذكم الدخل احملدكد يف غتتمع الدراسة, خصوصا يف البلدة القدنتة يف  األكضاعالعمل على حتسُت * 

 .عملية هتويد مربغتة هبدؼ دعم صمود سكاهنا  أكسعاطتليل اليت تواجو 

كالصناعات احمللية لدعم االقتصاد الوطٍت كتشغيل اكرب عدد ؽتكن  اإلنتاجط التنموية من اجل تشجيع كضع اطتط* 

 .من القوة العاملة كاضتد من مشكلة البطالة يف غتتمع الدراسة

نشر الوعي بُت السكاف بضركرة االىتماـ بالبيئة كتشجيع احملافظة عليها كسن التشريعات كالعقوبات القاسية * 

 .البيئيبالبيئة كالتلوث  اإلضرارببُت يف للمتس

على غرار اظتنطقة الصناعية يف مدينة اطتليل, ية يف كل من مدينيت دكرا كحلحوؿ منطقة صناع إنشاءالعمل على * 

كمراعاة الشركط البيئية كسالمة العماؿ, كما كتب العمل على كضع قوانُت صارمة للتقليل من التلوث البيئي اضتاصل 

 . اخل ... ة الصناعية باطتليل حيث شبكات اجملارم اظتكشوفة كؼتلفات اظتصانع على جانيب الطريق يف اظتنطق

ضتل مشكلة االزدحاـ داخل اظتدينة كختفيف , (CBD)جتارية خارج اظتنطقة اظتركزية  أسواؽضركرة العمل على فتح * 

 .عنها العبء

التحتية كاظترافق العامة يف منطقة الدراسة, كالعمل على حتقيق ضركرة كضع اظتيزانيات الالزمة من اجل حتسُت البنية * 

 .بعض التوازف يف توزيع اطتدمات كاظتياه, كالكهرباء, كشبكات الصرؼ الصحي

مكب صحي للنفايات حبيث متدـ ػتافظة اطتليل ككل على غرار مكب زىرة الفنجاف  إنشاءضركرة العمل على * 

ىكذا مشركع يف  إلقامةاطتليل حيث اظتقومات اظتناسبة االقصىى حملافظة شرؽ ال اظتكب يف إقامةمبدينة جنُت, كنقًتح 

 .تلك اظتنطقة
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 قائمة المالحق

 

 ملحق الخرائط: أوالا                                    

 ملحق الصور الجوية : ثانياا 

 ملحق الصور الفوتوغرافية: ثالثاا   

 ملحق الجداول: رابعاا                                   
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 ملحق الخرائط: أوالا 

 تصنيف مناطق الضفة الغربية حسب اتفاقية أكسلو( : 1)خارطة 

 

 201عمل الباحث بتصرؼ من كزارة الدكلة لشؤكف اصتدار كاالستيطاف, :  اظتصدر
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 جدار الضم كالتوسع العنصرم(  2)خارطة 

 

 .2010عمل الباحث بتصرؼ من كزارة الدكلة لشؤكف اصتدار كاالستيطاف, :  اظتصدر
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 تبُت توزيع اظتستوطنات اإلسرائيلية يف ػتافظة اطتليل( 3) خارطة 

 

 اظتستوطنات اإلسرائيلية كالتقسيم السياسي ظتدينة اطتليل:( 4) خارطة
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 يف اضتد من توسع مدينة اطتليل باجتاه الشرؽ أربعدكر مستوطنة كريات  ( : 5) خارطة 

 

 1944ظتدينة اطتليل عاـ  اظتخطط اعتيكلي(: 6)خارطة 

 

 بلدية اطتليل: اظتصدر
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 1974صادؽ عليو عاـ اظتخطط اعتيكلي ظتدينة دكرا  اظت(: 7)خارطة 

 

 بلدية دكرا: اظتصدر

 حدكد توسعة اظتخطط اعتيكلي ظتدينة اطتليل(: 8)خارطة 
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 2006اظتخطط اعتيكلي ظتدينة حلحوؿ ( 9)خارطة 

 

 بلدية حلحوؿ: اظتصدر

 األمر العسكرم اإلسرائيلي القاضي بتقليص حدكد بلدية حلحوؿ( :   10)خارطة 

 

 حلحوؿبلدية : اظتصدر
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 1974توزيع استعماالت األراضي يف مدينة دكرا حسب اظتخطط اعتيكلي لعاـ ( : 11)  خارطة

 

 1999توزيع استعماالت األراضي يف مدينة دكرا حسب اظتخطط اعتيكلي لعاـ ( : 12) خارطة 
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 ملحق الصور الجوية: ثانياا 

 وات ؼتتلفةتوسع مستوطنة كريات أربع على حساب األراضي الزراعية لسن (:1)صورة جوية 

 , بتصرؼ2010كزارة الدكلة لشؤكف اصتدار كاالستيطاف : اظتصدر 

 1918مدينة اطتليل عاـ (: 2) صورة جوية 

 

Abu- Sitta,Salman H. (2010): 

 مة البلدة القدي
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 1967مدينة اطتليل عاـ (: 3)صورة جوية 

 

http://www.palestineremembered.com/ar/DistrictOfHebronTownsPictures.html 

 

 1994مدينة اطتليل عاـ مركز (: 4)صورة جوية 

 

com/ar/DistrictOfHebronTownsPictures.htmlhttp://www.palestineremembered. 

 

 

 البلدة القديمة 

 البلدة القديمة 

http://www.palestineremembered.com/ar/DistrictOfHebronTownsPictures.html
http://www.palestineremembered.com/ar/DistrictOfHebronTownsPictures.html
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 الصور الفوتوغرافيةملحق : ثالثاا 

 موقع فلسطُت يف الذاكرة :اظتصدر
 2011ك  1879مشهد عاـ ظتدينة اطتليل لألعواـ ( :  5)صورة 
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 مشهد عاـ للحـر اإلبراىيمي الشريف(:  6)صورة 

 

 

  2010كزارة الدكلة لشؤكف اصتدار,  :اظتصدر
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 ملحق الجداول: رابعاا 

 1955منذ عام  كميات األمطار الساقطة على مدينة الخليل(:1)جدول 

 

 السنة
 

  الشهر

تشرين  آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون ثاني المجموع
 اول

تشرين 
 ثاني

كانون  أيلول
 أول

1955 17.1 31.0 71.9 22.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.5 85.5 369.7 
1956 145.7 30.3 163.7 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.6 136.7 549.5 
1957 138.6 101.3 152.5 30.1 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 32.5 558.5 
1958 207.0 18.0 4.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 1.0 250.7 
1959 116.7 225.9 110.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 4.8 488.5 
1960 54.1 24.4 98.7 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.4 25.2 289.6 
1961 191.5 162.9 33.6 7.2 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 34.3 133.0 587.1 
1962 53.3 112.8 0.8 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 / 21.1 229.9 
1963 7.4 160.2 51.8 14.7 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 63.3 285.2 623.5 
1964 165.0 147.0 77.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 / 118.8 79.4 605.7 
1965 368.7 84.4 9 3.0  80.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.1 33.5 49.4 744.5 
1966 35.5 114.7 100.6 / 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 / 195.8 462.1 
1967 188.8 109.2 145.5 0.3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 83.0 83.7 650.2 
1968 228.5 93.3 18.5 38.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 15.2 133.2 557.9 
1969 167.0 16.1 121.1 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 37.5 77.2 475 
1970 103.5 44.7 115.3 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 29.9 36.5 369.2 
1971 103.5 51.5 52.9 234.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 116.2 299.0 858.6 
1972 98.3 100.0 132.1 17.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 94.4 39.2 487.4 
1973 207.9 18.2 55.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 93.2 51.3 438.2 
1974 350.8 124.8 51.0 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 / 40.7 82.8 706 
1975 65.4 239.4 69.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 2.5 32.9 90.2 537.5 
1976 51.2 144.2 67.3 21.2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 32.8 36.6 377 
1977 244.5 66.6 106.3 155.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.4 35.9 197.4 844.2 
1978 76.1 62.7 97.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 31.7 123.2 414.7 
1979 153.7 33.8 100.3 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 124.6 286.4 732.7 
1980 166.7 166.1 79.4 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.8 208.1 652.2 
1981 101.7 91.6 106.4 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 48.8 8.1 387.3 
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 2012دائرة االرصاد اصتوية, : اظتصدر               معلومات مفقودة/ 

 
 

 

 

1982 114.7 207.1 121.6 7.4 11.0 0.0 0.0 0.0 11.8 16.1 117.0 52.4 659.1 
1983 284.8 291.0 114.8 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 31.8 13.2 751.7 
1984 136.1 20.0 127.0 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 27.4 50.2 434.2 
1985 12.5 246.7 48.7 59.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 31.5 76.2 487.6 
1986 86.5 145.6 6.6 53.8 13.3 0.0 0.0 0.0 2.6 28.5 219.1 78.5 634.5 
1987 140.1 70.0 99.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 20.7 162.5 551.1 
1988 162.4 233.5 101.3 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 38.8 139.6 699 
1989 109.5 102.7 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 72.0 33.1 402.2 
1990 152.3 95.0 57.0 87.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 16.0 4.0 414.1 
1991 156.6 92.4 192.6 7.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 64.4 333.7 859.3 
1992 196.8 335.3 63.1 1.1 14.5 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 132.4 158.1 911 
1993 183.0 163.4 46.1 / 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 130.3 45.1 604.8 
1994 179.4 116.5 72.3 16.9 0.4 0.0 0.0 0.0 1.8 12.9 238.3 241.9 880.4 
1995 15.6 96.9 40.5 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 43.0 77.7 303.2 
1996 122.1 37.8 191.2 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 18.8 48.6 465.4 
1997 132.4 200.0 88.9 10.5 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 3.9 145.1 600.3 
1998 114.0 56.0 115.7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 16.0 16.7 328.2 
1999 81.0 69.0 19.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 21.4 243.4 
2000 297.1 65.2 74.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 10.3 211.6 681.8 
2001 145.7 92.2 24.8 5.1 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 53.6 136.5 520.3 
2002 329.5 61.3 53.2 20.3 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 27.8 271.7 783.3 
2003 75.6 184.9 115.9 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 2.7 144.5 538.7 
2004 182.6 97.7 24.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 211.2 49.6 571.2 
2005 153.0 118.3 49.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 48.3 84.2 475.9 
2006 84.8 85.0 17.4 82.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 24.6 117.1 427.2 
2007 153.1 109.0 103.2 9.4 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 43.9 448 
2008 151.1 108.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 35.2 22.5 50.3 376.3 
2009 1.2 189.8 83.9 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 17.0 38.6 73.6 418.2 
2010 131.2 146.8 14.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 9.6 0.0 88.6 393.7 
2011 107.4 93.2 38.2 28.9 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 42.9 60.3 375.5 
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  2011 - 1996من  تللسنوا( م  ) معدل درجات الحرارة الشهرية (: 2)جدول 

 2012دائرة االرصاد اصتوية, : اظتصدر

 2007ة كاصتنس , توزيع سكاف جتمعات الدراسة حسب الفئة العمري( : 3) جدكؿ 

 دورا حلحول الخليل الفئة
 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع اناث ذكور

0-4 13584 12759 26343 1567 1495 3062 2146 2024 4170 

5 - 9 11612 11056 22668 1427 1436 2863 1969 1828 3797 

10 - 14 10821 10156 20977 1387 1352 2739 2001 1903 3904 

15- 19 9287 8825 18112 1297 1235 2532 1755 1647 3402 

20-24 7352 6946 14298 1010 929 1939 1254 1191 2445 

25-29 6012 5554 11566 801 797 1598 1007 1068 2075 

30-34 4941 4791 9732 708 671 1379 863 860 1723 

35-39 4273 4043 8316 625 630 1255 742 781 1523 

40-44 3748 3261 7009 528 480 1008 667 613 1280 

45-49 2795 2416 5211 473 380 853 497 473 970 

50-54 1836 1588 3424 295 278 573 341 310 651 

55-59 1444 1215 2659 242 209 451 218 218 436 

60-64 1035 1012 2047 163 148 311 146 169 315 

65-69 687 670 1357 119 132 251 115 134 249 

70-74 523 528 1051 93 127 220 103 126 229 

75-79 360 408 768 84 109 193 74 92 166 

80-84 165 208 373 49 50 99 37 45 82 

85-89 79 81 160 30 25 55 24 25 49 

90-94 22 31 53 14 10 24 3 9 12 

+95 14 9 23 6 5 11 6 8 14 

+65 1850 1935 3785 395 458 853 362 439 801 
 27,492 13,524 13,968 21,416 10,498 10,918 156,147 75,557 80,590 المجموع

 .فلسطُت - اهلل راـ .اطتليل ػتافظة - (اظتنشآت اظتساكن, اظتباشل, السكاف,)   -ملخص -للتعداد النهائية النتائج (:2009 )الفلسطيٍت, لإلحصاء اظتركزم اصتهاز: اظتصدر

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

7.7 9.2 6.9 8.8 6.1 8.6 5.1 9.7 7.8 8.6 8.3 8.0 5.7 9 11.7 8.7 
8.9 5.5 8.2 9.0 6.8 8.2 10.6 6.1 8.6 8.1 9.9 9.1 7.4 9.8 12.0 9.1 
9.1 7.7 8.6 11.3 8.9 14.9 12.3 8.1 13.8 12.1 12.0 20.2 15.2 9.9 14.3 11.5 
13.1 12.9 16.1 14.4 16.1 15.8 13.1 14.7 15.7 15.9 14.6 14.6 17.2 15 16.7 14.4 
20.2 20.8 19.0 19.9 18.1 18.3 17.4 21.6 28.3 18.2 19.0 20.2 18.0 19.1 19.7 17.9 
20.3 21.0 20.8 20.2 21.4 23.0 21.4 24.7 21.5 21.0 21.9 22.6 23.1 23.1 22.0 20.2 
22.9 22.0 23.5 22.2 25.5 24.9 24.6 22.6 24.3 24.2 / 23.8 23.7 23.8 23.2 24.5 
22.5 20.5 24.8 23.4 21.8 23.5 22.1 23.3 22.9 24.4 / 23.4 24.5 23.5 26.2 22.6 
21.3 19.5 22.0 21.2 20.4 21.5 21.6 20.7 22.2 21.9 / 21.1 22.4 21.3 22.7 21.5 
16.9 18.9 19.3 18.2 17.3 18.3 19.4 20.0 20.8 18.5 / 20.2 18.7 22.1 21.6 17.8 
14.5 13.9 16.2 14.5 14.7 12.9 15.3 15.2 14.4 13.8 / 15.2 15.3 14.1 19.2 11.4 
10.8 9.6 10.7 11.8 9.2 9.0 8.4 9.5 9.2 13.3 / 10.1 11.3 11.8 12.3 9.9 
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 2007توزيع سكاف جتمعات الدراسة الفئة كنسبة النوع , ( : 4) جدكؿ 

 وسبت الىوع  ؤلاحمالي ؤلاهاثوسبت  وسبت الزكوس  مجموع إهاث ركوس  الفئت

0-4 17297 16278 33575 51.5 48.5 16.4 106.2 

5 - 9 15008 14320 29328 51.2 48.8 14.3 104.8 

10 - 14 14209 13411 27620 51.4 48.6 13.5 15.9 

15- 19 12339 11707 24046 51.3 48.7 11.7 105.4 

20-24 9616 9066 18682 51.5 48.5 9.1 106 

25-29 7820 7419 15239 51.3 48.7 7.4 105.4 

30-34 6512 6322 12834 50.7 49.3 6.3 103 

35-39 5640 5454 11094 50.8 49.2 5.4 103.4 

40-44 4943 4354 9297 53.2 46.8 4.5 113.5 

45-49 3765 3269 7034 53.5 46.5 3.4 115.2 

50-54 2472 2176 4648 53.2 46.8 2.3 113.6 

55-59 1904 1642 3546 53.7 46.3 1.7 116 

60-64 1344 1329 2673 50.3 49.7 1.3 101 

65-69 921 936 1857 49.6 50.4 0.9 98.4 

70-74 719 781 1500 47.9 52.1 0.7 92 

75-79 518 609 1127 46 54 0.5 85 

80-84 251 303 554 45.3 54.7 0.3 82.8 

85-89 133 131 264 54 46 0.2 101.5 

90-94 39 50 89 43.8 56.2 0.05 78 

+95 26 22 48 54.2 45.8 0.03 118.2 

 105.9 100 48.6 51.4 205,055 99,579 105,476 المجموع
 .فلسطُت - اهلل راـ .اطتليل ػتافظة - (اظتساكن, اظتنشآت اظتباشل, السكاف,)   -ملخص  -للتعداد النهائية النتائج (:2009 ),الفلسطيٍت لإلحصاء اظتركزم اصتهاز: اظتصدر

 

 توزيع اظتباشل يف منطقة الدراسة حسب نوع اظتبٌت( 5)جدكؿ 

 %اليسبت اإلائويت  ججمعاث الذساست خلحول  دوسا الخليل الخجمع/ هوع اإلابنى 

 8.3 663 106 159 893 فيال

 63.5 13992 2,499 2,915 8,578 داز

 89 6943 495 705 5,743 عمازة

 0... 3 - 2 1 خيمة

 0.0 250 8 10 232 بساكية

 3.6 2017 172 344 1,501 ميؼأة

 011 23868 3,280 4,135 16,452 اإلاجموع

 .2007اـ للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت, التعداد الع. 2012اصتهاز اظتركزم لإلحصاء الفلسطيٍت, :  اظتصدر       
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 2007توزيع اظتساكن يف منطقة الدراسة حسب نوع الوحدة السكنية ( : 6)جدكؿ 

 %النسبة المئوية  تجمعات الدراسة حلحول دورا الخليل الوحدة السكنية 
 1.9 679 116 96 467 فيال

 30.8 11,139 2,327 2,085 6,727 دار

 67.2 24,295 2,250 1,659 20,386 شقة

 0.04 14 6 5 3 غرفة مستقلة

 0.01 4 2 - 2 خيمة

 0.02 8 1 - 7 براكية

 100 36,139 4,702 3,845 27,592 المجموع
 فلسطُت – اهلل راـ .لاطتلي ػتافظة - (اظتنشآت اظتساكن, اظتباشل, السكاف,)   -ملخص -للتعداد النهائية النتائج (:2009 )الفلسطيٍت, لإلحصاء اظتركزم اصتهاز:  اظتصدر

 2007توزيع اظتباشل يف منطقة الدراسة حسب نوع االستخداـ ( :  7)جدكؿ 

 %النسبة المئوية  تجمعات الدراسة حلحول دورا الخليل نوع االستخدام 
 70.1 16,764 2,630 3,058 11,076 للسكن

 13.4 3,199 262 334 2,603 للسكن والعمل

 10.3 2,456 183 393 1,880 للعمل

 2.2 526 116 102 308 مغلق

 3.3 801 76 219 506 خالي

 0.7 169 19 38 112 مهجور

 100 23,915 3,286 4,144 16,485 المجموع

 .2007للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت,  العاـ التعداد. 2012لإلحصاء الفلسطيٍت,  اظتركزماصتهاز           

 2007راسة حسب نوع مادة البناء توزيع اظتباشل على منطقة الد( : 8) جدكؿ 

 %النسبة المئوية  تجمعات الدراسة حلحول دورا الخليل نوع مادة البناء
 48.9 11,692 972 1,242 9,478 حجر نظيف

 20 4,778 1,354 969 2,455 حجر كاشتنت

 8.2 1,953 358 749 846 اشتنت مسلح

 4.9 1,162 77 757 328 طوب إشتنيت

 0.1 18 0 3 15 لنب طيٍت

 14.8 3,549 472 363 2,714 حجر قدصل

 1.8 440 33 44 363 أخرل

 1.3 327 20 17 290 غَت مبُت

 100 23,919 3,286 4,144 16,489 المجموع

 .2007للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت,  العاـ التعداد. 2012لإلحصاء الفلسطيٍت,  اظتركزماصتهاز  : اظتصدر (:    
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 2007اظتباشل يف منطقة الدراسة حسب عدد الطوابق توزيع ( :  9)جدكؿ 

 %النسبة المئوية  تجمعات الدراسة حلحول دورا الخليل عدد الطوابق
1 4,186 1,508 1,187 6,881 29.1 
2 6,445 1,915 1,615 9,975 42.1 
3 3,674 574 367 4,615 19.5 
4 1,385 115 73 1,573 6.7 
5 401 18 17 436 1.8 

 0.8 189 10 10 169 فثكثر 6
  100  23,669 3,269 4,140 16,260 المجموع

 .2007للسكاف كاظتساكن كاظتنشآت,  العاـ التعداد. 2012لإلحصاء الفلسطيٍت,  اظتركزماصتهاز  :اظتصدر     

 2007حسب اصتنس كاضتالة الزكاجية ( سنة فثكثر 12) السكاف الفلسطينيوف يف جتمعات الدراسة ( : 10)جدكؿ 

 

 الخجمع

  أسمل مطلق متزوج عقذ قشان ألول مشة  لم ًتزوج أبذا 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلاجموع

 

 الخليل

 
23599 

 

 
17452 

 
408 

 
357 

 
26328 

 
26968 

 
80 

 
345 

 
164 

 
2134 

 
97,835 

 

 خلحول 

 
3542 

 

 
2797 

 
38 

 
32 

 
3674 

 
3709 

 

 
10 

 
60 

 
41 
 

 
388 

 
14,291 

 

 دوسا

 
4599 

 
3779 

 
130 

 
132 

 
4271 

 
4414 

 
16 

 
65 

 
24 

 
438 

 
17,868 

 129,994 2,960 229 470 106 35,091 34,273 521 576 24,028 31,740 اإلاجموع

 .فلسطُت - اهلل راـ .اطتليل ػتافظة - (ساكن, اظتنشآتاظت اظتباشل, السكاف,)   -ملخص -للتعداد النهائية النتائج (:2009 )الفلسطيٍت, لإلحصاء اظتركزم اصتهاز: اظتصدر     
 توزيع نسبة الذكور إذل اإلناث ؽتن ال كتيدكف القراءة كالكتابة على جتمعات الدراسة( : 11)جدكؿ 

 ؤلاهاثوسبت  وسبت الزكوس  مجموع إهاث ركوس  الخجمع

 64.9 35.1 4114 2670 1444 الخليل

 71.7 28.3 870 624 246 خلحول 

 72.9 27.1 1064 776 288 دوسا

 67.3 32.7 6048 4070 1978 اإلاجموع

 .فلسطُت - اهلل راـ .اطتليل ػتافظة - (اظتنشآت اظتساكن, اظتباشل, السكاف,)   -ملخص -للتعداد النهائية النتائج (:2009 )الفلسطيٍت, لإلحصاء اظتركزم اصتهاز        

 من زتلة شهادة البكالوريوس فثعلى على جتمعات الدراسة توزيع نسبة الذكور إذل اإلناث( : 12) جدكؿ 

 نسبة اإلناث نسبة الذكور مجموع إناث ذكور التجمع
 45.2 54.8 6492 2934 3558 الخليل

 41.1 58.9 1448 595 853 حلحول

 45.4 54.6 2154 977 1177 دورا

 44.6 55.4 10094 4506 5588 المجموع

 .فلسطُت - اهلل راـ .اطتليل ػتافظة - (اظتنشآت اظتساكن, اظتباشل, السكاف,)   -ملخص -للتعداد النهائية النتائج (:2009 )طيٍت,الفلس لإلحصاء اظتركزم اصتهاز
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 توزيع اظتستوطنات اإلسرائيلية يف ػتافظة اطتليل(  13)جدكؿ 

 تأسيسسنة ال التجمعات المجاورة المساحة بالدونم االسم باالنجليزية االسم بالعربية الرقم
 - اطتليل Abraham Afeno 39437 افانيو إبراىيم .1

 1982 ترقوميا Adora 90452 أدكرا .2

 1983 سعَت, الشيوخ Asfar(Meitsad( 198304 أسفرمتساد  .3

 1979 اطتليل Beit Hadasa (Ad daboya) 18328 بيت ىداسا .4

 1981 بٍت نعيم, يطا Carmel 141822 كرمل .5

 1982 دكرا, الظاىرية Eshkolot 101154 اشكيلوت .6

 1984 اطتليل Haggai 116785 ىاجام .7

 1982 اطتليل Har Manouh 75183 ىارمنوح .8

 - اطتليل Hebron Jewish Quarter 66053 اضتي اليهودم .9

 1984 اطتليل Houses Occupied by Settle 61190 بيوت مستوطينُت .11

 1984 , حلحوؿأمربيت  Karmei Tzur 142185 كرمي تسور .11

 1979 اطتليل Giv"at Harsina 277868 خارسينا .12

 1969 اطتليل Kiryat Arba 476246 كريات اربع .13

 1983 يطا Ma'on 116108 ماعوف .14

 1977 بيت امر Megdal-Oz 88401 غتداؿ عوز .15

 - يطا, السموع Metzadot Yehuda 327428 متزاءكت  يهودا 16

 1984 سعَت Mitzad Shimon 179836 متساد شيموف .17

 1984 دكرا Negohot 33149 نيجوىوت .18

 1983 دكرا, يطا Otniel 154198 يتنائيل .19

 1983 بٍت نعيم Pnei Hever 126535 بٍت حيفر .21

 1997 دكرا Sansana 128088 سنسانا .21

 1982 السموع Shani 169958 (شاشل لفنو)شاشل  .22

 1988 السموع, الظاىرية Shim'a 98679 شيمعو .23

 - خربة سنوتا, السموع, الظاىرية Shim'a Industrial 135371 مشعة الصناعية .24

 1983 يطا Susiya 339400 سوسيو .25

 1982 ترقوميا Telem 83715 تيلم .26

 1983 الظاىرية Tene (Ma'ale Omraim) 173284 تينو .27

 1989 اصتبعة, صوريف, ؿتالُت Bat Ayin 420941 بيت عُت .28

 - اـ سلمونة, بيت فجار, ؼتيم العركب Gush Etzyon Industrial Ar 363737 غوش عصيوف الصناعية .29

 ( 2002, مركز احباث االراضي,2002, اظتصرم,2006سليمية,: ) اظتصدر
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 ظتكونات الصخرية جيولوجيا منطقة الدراسة حسب العصر اصتيولوجي كا( : 14)  جدكؿ

التصنيف بحسب صخور 
 جبال فلسطين الوسطى

 
 المكونات الصخرية

 
 سمك الطبقات 

 
 العصر الجيولوجي

 
 الشكل

 
 أبو ديس

 طباشَت      
 صواف

 
 مًت 160

 كامبانياف
 سينونياف

 
 

 القدس
 دكظتيت

 حجر كلسي قاسي
 رحو  

 
 مًت 230

 
 توركنياف

 
 
 اطتليل -بيت ضتم 

 
 ر,حو  

 ي قاسيحجر كلس
 ر , صوافحو  

 
 مًت 300

 
 سينوماشل أعلى

 
 

 بيت كاحل األعلى 
 يطا

 
 دكظتيت

 حجر كلسي قاسي
 رحو  
 

 
 مًت 330

 
 سينوماشل أكسط

 
 

 بيت كاحل األدسل 
 حجر كلسي قاسي

 ر,اشَتمحو  
 ر , صوافحو  

 
 مًت 200

 
البياف  -سينوماشل أدسل
 أعلى

 
 
 

 طموف 

 
 حجر كلسي

 حجر طباشَتم
 رحو  
 فصوا

 
 
 مًت 670

 
 

 ألبياف أدسل

 
 

 حجر كلسي              صوان              طباشير       
 

                       حوار                    :  المصدر                                            
 ( USAID, 2002: ) اظتصدر       

 

 


