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 )ترمسعیا، سنجل،الساویة، اللبن الشرقیة

  . 5حمادأحمد أبو ،  4، سعید محمد ناصر

 

  )استاذ مشارك

المشھد  حیث یعتبر  .یشمل المشھد الطبیعي على عناصر مختلفة كالتضاریس، األنشطة البشریة، والتجمعات المبنیة 
. الطبیعي موردا اقتصادیا مھما خاصة في قطاعي الزراعة والسیاحة وما یرتبط بھما من أنشطة بشریة واقتصادیة مختلفة

ویشتمل المشھد الطبیعي على عناصر طبیعیة مختلفة كالمیاه، التربة والتنوع الحیوي والتي تتعرض لتھدیدات مختلفة 
جبال فلسطین الوسطى، حیث ھدفت الدراسة الى تحدید العوامل المؤثرة على 
المشھد الفلسطیني وتحدید مدى وعي السكان بمفھوم المشھد وضرورة الحفاظ علیھ وقد تم استخدام المنھج التحلیلي 

طقة الدراسة اضافة والزیارات المیدانیة لمن
وقد تم اعتبار عدد القطع واألراضي كمعیار لمدى تفتت المشھد الطبیعي والتأثر 

والتي ) دونم 34118دونم الى  39098
اضافة الى زحف المغتصبات االسرائیلیة على 

أظھرت النتائج ایضا ان ، كما ودونم 3002
تخدمة وتركز ھذا في زیادة أعداد مكبات النفایات 
من سكان منطقة الدراسة یدركون أھمیة 

كبات النفایات ، األراضي الزراعیة ، المغتصبات االسرائیلیة ، 
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یشمل المشھد الطبیعي على عناصر مختلفة كالتضاریس، األنشطة البشریة، والتجمعات المبنیة 
الطبیعي موردا اقتصادیا مھما خاصة في قطاعي الزراعة والسیاحة وما یرتبط بھما من أنشطة بشریة واقتصادیة مختلفة

ویشتمل المشھد الطبیعي على عناصر طبیعیة مختلفة كالمیاه، التربة والتنوع الحیوي والتي تتعرض لتھدیدات مختلفة 
جبال فلسطین الوسطى، حیث ھدفت الدراسة الى تحدید العوامل المؤثرة على خاصة في منطقة الدراسة التي تتركز في 

المشھد الفلسطیني وتحدید مدى وعي السكان بمفھوم المشھد وضرورة الحفاظ علیھ وقد تم استخدام المنھج التحلیلي 
والزیارات المیدانیة لمن) 2016 – 1997 – 1945(والوصفي من حیث استخدام الصور الجویة لسنوات

وقد تم اعتبار عدد القطع واألراضي كمعیار لمدى تفتت المشھد الطبیعي والتأثر . الى االستبانة لدراسة وعي الناس بالمشھد

39098من (وقد وجدت الدراسة أن ھنالك تناقص كبیر في مساحة األراضي الزراعیة 
اضافة الى زحف المغتصبات االسرائیلیة على  ،بزیادة أعداد السكان والتمدد العمراني على حساب ھذه االراضي

3002دونم الى  1128االراضي الزراعیة حیث توسعت مساحة المستعمرات من 
تخدمة وتركز ھذا في زیادة أعداد مكبات النفایات األراضي قد تعرضت للتفتت بشكل كبیر حیث ازداد عدد القطع المس
من سكان منطقة الدراسة یدركون أھمیة %  56.65التي تعتبر عناصر مشوھة للمشھد الطبیعي، كما وجد أن 

  .المشھد واألدوات الالزمة للحفاظ على المشھد وإبقائھ 
كبات النفایات ، األراضي الزراعیة ، المغتصبات االسرائیلیة ، المشھد الطبیعي ، تفتت المشھد ، م
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  الملخص 
یشمل المشھد الطبیعي على عناصر مختلفة كالتضاریس، األنشطة البشریة، والتجمعات المبنیة 

الطبیعي موردا اقتصادیا مھما خاصة في قطاعي الزراعة والسیاحة وما یرتبط بھما من أنشطة بشریة واقتصادیة مختلفة
ویشتمل المشھد الطبیعي على عناصر طبیعیة مختلفة كالمیاه، التربة والتنوع الحیوي والتي تتعرض لتھدیدات مختلفة 

خاصة في منطقة الدراسة التي تتركز في 
المشھد الفلسطیني وتحدید مدى وعي السكان بمفھوم المشھد وضرورة الحفاظ علیھ وقد تم استخدام المنھج التحلیلي 

والوصفي من حیث استخدام الصور الجویة لسنوات
الى االستبانة لدراسة وعي الناس بالمشھد

  .بالعوامل الخارجیة
وقد وجدت الدراسة أن ھنالك تناقص كبیر في مساحة األراضي الزراعیة 

بزیادة أعداد السكان والتمدد العمراني على حساب ھذه االراضيترتبط 
االراضي الزراعیة حیث توسعت مساحة المستعمرات من 

األراضي قد تعرضت للتفتت بشكل كبیر حیث ازداد عدد القطع المس
التي تعتبر عناصر مشوھة للمشھد الطبیعي، كما وجد أن  ومقالع الحجر

المشھد واألدوات الالزمة للحفاظ على المشھد وإبقائھ 
المشھد الطبیعي ، تفتت المشھد ، م:  الكلمات المفتاحیة

 .ادارة المشھد 
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Management of Landscape in the Central Palestinian Mountain  
( Turmus’aya, Sinjil, Al 

ABSTRACT 
Natural landscape includes different elements like topography, different human activities and 
related built-up areas. Natural landscape is also considered as an important economic 
resource, especially in agriculture, tourism and associated different human 
activities. The natural landscape areas include natural elements such as water, soil and 
biodiversity, which is exposed to various threats, especially in the study are located in the 
Palestinian Central Mountain, and where the study aimed at t
affecting the landscape and determine the degree of people's awareness on the meaning and 
importance to protect. Analytical and descriptive methodologies were used, where air photos 
for the years (1945 - 1997 - 2016) were 
questionnaire for the studying the people's degree of awareness on landscape and its 
importance. Landscape fragmentation has been studied using the number of pieces to which 
the whole landscape has been divided to as a criterion for the extent of fragmentation of the 
natural landscape  and its vulnerability to external factors.
The study found that there is a significant decrease in the area of 
from 39,098 to 34,118 dunums) where this decrease is associated with population increase 
and associated urban encroachment, in addition to the expansion of the Israeli colonies on the 
agricultural lands,  where the area of the colonies has increase from 
The results also showed  that the land has been largely fragmented, where the number of 
landscape parcels increased considerably as a result of increasing the number of landfills and 
quarries; an important landscape distortion. Finally, the results showed that
the inhabitants in the study area are aware of the importance of the landscape and the 
necessity to preserve it. 
__________________________________________________________________
Keywords: Landscape, Urban encroachment, Landscape 
Agricultural land, Israeli colonies, Landscape management.

جزء من المجال یتمیز بنوع "على أنھ  
تتفاعل جدلیا فیما بینھا، وتجعل من  -طبیعیة، بیولوجیة، وبشریة

غیر متفرقة تتطور كلیا بمقدار تحت تأثیر تداخالت بین العناصر التي تكونھا، وتحت تأثیر 
بقعة أو مساحة، ویعرف المشھد أیضا على أنھ 

وعالقة ھذه المساحة بالنظرة االجتماعیة للمناظر الطبیعیة مما 
Garigal ( على أنھ مساحة من األرض تكون

ایضا یعرف المشھد بانھ مساحة من األرض الغیر متجانسة تتكون 
  .من مجموعة من النظم االیكولوجیة المتفاعلة و التي تتكرر بشكل متماثل في ھذه المساحة

عتباره موردا اقتصادیا وتكمن أھمیة دراسة المشھد باعتباره جزءا رئیسیا من الموارد الطبیعیة الموجودة، باالضافة الى ا
فھو ذو أھمیة كبیرة في قطاعي الزراعة والسیاحة وما یرتبط بھما من نشاطات بشریة مختلفة تدعم اقتصاد المنطقة، 

  ).2012اسماعیل، (ویشكل المشھد موطنا للحیاة البریة النباتیة والحیوانیة، فالمشھد یحدد نوعیة حیاه االنسان
:  المشھد لھ أھمیة كبیرة، إال أن ھنالك العدید من العوامل التي تؤدي إلى تفتت المشھد أھمھا

التحضر السریع ومعدالت النمو السكاني العالیة التي تواجھ الدول النامیة وتؤدي الى الضغط على البیئة وعلى المصادر 
وتواجھ فلسطین ھذه التحدیات . شھد الطبیعي وتفتتھ
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Management of Landscape in the Central Palestinian Mountain 
( Turmus’aya, Sinjil, Al-sawiyah and Al-lubban Ash-sharqiya)

A Case study 

Natural landscape includes different elements like topography, different human activities and 
up areas. Natural landscape is also considered as an important economic 

resource, especially in agriculture, tourism and associated different human 
activities. The natural landscape areas include natural elements such as water, soil and 
biodiversity, which is exposed to various threats, especially in the study are located in the 
Palestinian Central Mountain, and where the study aimed at the identification of main factors 
affecting the landscape and determine the degree of people's awareness on the meaning and 
importance to protect. Analytical and descriptive methodologies were used, where air photos 

2016) were used, field visits to the study area, in addition to the 
questionnaire for the studying the people's degree of awareness on landscape and its 
importance. Landscape fragmentation has been studied using the number of pieces to which 

een divided to as a criterion for the extent of fragmentation of the 
natural landscape  and its vulnerability to external factors.
The study found that there is a significant decrease in the area of agricultural land ( decreased 

ums) where this decrease is associated with population increase 
and associated urban encroachment, in addition to the expansion of the Israeli colonies on the 
agricultural lands,  where the area of the colonies has increase from 1128 to 3002 dunums. 

results also showed  that the land has been largely fragmented, where the number of 
landscape parcels increased considerably as a result of increasing the number of landfills and 
quarries; an important landscape distortion. Finally, the results showed that
the inhabitants in the study area are aware of the importance of the landscape and the 

__________________________________________________________________
: Landscape, Urban encroachment, Landscape fragmentation, Landfills, 

Agricultural land, Israeli colonies, Landscape management. 

 بیرتراند أھمھا ما عرفھ، تطرقت العدید من الدراسات إلى تعریف المشھد الطبیعي
طبیعیة، بیولوجیة، وبشریة - من التداخل الحركي، یتكون من عناصر جغرافیة مختلفة

غیر متفرقة تتطور كلیا بمقدار تحت تأثیر تداخالت بین العناصر التي تكونھا، وتحت تأثیر ) مجموعة جغرافیة
ویعرف المشھد أیضا على أنھ  ).2012الكتمور،" (دینامیة خاصة لكل ھذه العناصر التي تعتبر متفرقة

وعالقة ھذه المساحة بالنظرة االجتماعیة للمناظر الطبیعیة مما تتكون نتیجة للتفاعل والعمل بین العوامل الطبیعیة والبشریة 
Garigal, 2010(ویعرفھ ، یعني كیف یرى الناس الفضاء والمكان الذي یعیشون فیھ

ایضا یعرف المشھد بانھ مساحة من األرض الغیر متجانسة تتكون ، ع او عناصر المشھد الطبیعيعلى شكل فسیفساء من البق
من مجموعة من النظم االیكولوجیة المتفاعلة و التي تتكرر بشكل متماثل في ھذه المساحة

وتكمن أھمیة دراسة المشھد باعتباره جزءا رئیسیا من الموارد الطبیعیة الموجودة، باالضافة الى ا
فھو ذو أھمیة كبیرة في قطاعي الزراعة والسیاحة وما یرتبط بھما من نشاطات بشریة مختلفة تدعم اقتصاد المنطقة، 

ویشكل المشھد موطنا للحیاة البریة النباتیة والحیوانیة، فالمشھد یحدد نوعیة حیاه االنسان
المشھد لھ أھمیة كبیرة، إال أن ھنالك العدید من العوامل التي تؤدي إلى تفتت المشھد أھمھا 

التحضر السریع ومعدالت النمو السكاني العالیة التي تواجھ الدول النامیة وتؤدي الى الضغط على البیئة وعلى المصادر 
شھد الطبیعي وتفتتھالطبیعیة المحدودة، األمر الذي یؤدي الى حدوث صراعات على الم

 

 

 

___________________________________________________________________________
Vol 3, Issue 3,2016  

Management of Landscape in the Central Palestinian Mountain 
sharqiya)

 

Natural landscape includes different elements like topography, different human activities and 
up areas. Natural landscape is also considered as an important economic 

resource, especially in agriculture, tourism and associated different human and economic 
activities. The natural landscape areas include natural elements such as water, soil and 
biodiversity, which is exposed to various threats, especially in the study are located in the 

he identification of main factors 
affecting the landscape and determine the degree of people's awareness on the meaning and 
importance to protect. Analytical and descriptive methodologies were used, where air photos 

used, field visits to the study area, in addition to the 
questionnaire for the studying the people's degree of awareness on landscape and its 
importance. Landscape fragmentation has been studied using the number of pieces to which 

een divided to as a criterion for the extent of fragmentation of the 
natural landscape  and its vulnerability to external factors. 

agricultural land ( decreased 
ums) where this decrease is associated with population increase 

and associated urban encroachment, in addition to the expansion of the Israeli colonies on the 
1128 to 3002 dunums. 

results also showed  that the land has been largely fragmented, where the number of 
landscape parcels increased considerably as a result of increasing the number of landfills and 
quarries; an important landscape distortion. Finally, the results showed that about 56.65% of 
the inhabitants in the study area are aware of the importance of the landscape and the 
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fragmentation, Landfills, 

 
 
 

  المقدمة 
تطرقت العدید من الدراسات إلى تعریف المشھد الطبیعي
من التداخل الحركي، یتكون من عناصر جغرافیة مختلفة

مجموعة جغرافیة(المشھد
دینامیة خاصة لكل ھذه العناصر التي تعتبر متفرقة

تتكون نتیجة للتفاعل والعمل بین العوامل الطبیعیة والبشریة 
یعني كیف یرى الناس الفضاء والمكان الذي یعیشون فیھ

على شكل فسیفساء من البق
من مجموعة من النظم االیكولوجیة المتفاعلة و التي تتكرر بشكل متماثل في ھذه المساحة

وتكمن أھمیة دراسة المشھد باعتباره جزءا رئیسیا من الموارد الطبیعیة الموجودة، باالضافة الى ا
فھو ذو أھمیة كبیرة في قطاعي الزراعة والسیاحة وما یرتبط بھما من نشاطات بشریة مختلفة تدعم اقتصاد المنطقة، ، مھماً 

ویشكل المشھد موطنا للحیاة البریة النباتیة والحیوانیة، فالمشھد یحدد نوعیة حیاه االنسان
 مما سبق یمكن القول أن

التحضر السریع ومعدالت النمو السكاني العالیة التي تواجھ الدول النامیة وتؤدي الى الضغط على البیئة وعلى المصادر 
الطبیعیة المحدودة، األمر الذي یؤدي الى حدوث صراعات على الم
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حیث أن التزاید في نسبة اعداد السكان یرتبط بارتفاع الحاجة الى االسكان والخدمات والبنیة التحتیة مما یؤدي إلى التمدد 
ر على طبیعة العمراني في المدن والبلدات، باإلضافة الى وجود االحتالل االسرائیلي في فلسطین والذي یؤثر بشكل كبی

( والعناصر البشریة) كالجیولوجیا، والتربة، والمیاه
. منفرا في المشھدوالتي إما أن تشكل عامال جاذبا أو عامال 

وتمتاز االراضي الفلسطینیة بتنوع المشاھد فیھا والتي تشكلت عبر التاریخ من الحضارات المختلفة التي سكنت فلسطین، 
سیطرة االحتالل على االراضي : للعدید من التھدیدات التي تؤثر على نوعیة وصفات المشھد منھا

الفلسطینیة والتوسع االستیطاني غیر القانوني، ووجود قواعد عسكریة اسرائیلیة والطرق االلتفافیة وجدار الفصل 
العنصري، التي عملت على تفكیك وتجزئة اتصال المشھد الفلسطیني وتشویھھ، وعوامل داخلیة فلسطینیة ناتجة عن عدم 
الرعي الجائر وعدم وجود قوانین وتشریعات لحمایة المشھد وتنظیم 

2007. (  
لكل األسباب السابقة فإن دراسة المشھد الفلسطیني مھم حیث ستركز ھذه الدراسة على دراسة وتحدید العوامل المؤثرة عل 
في منطقة الدراسة، كما ستحدد الدراسة أھم اآلثار الناتجة عن 

مدى الفلسطیني،  ستركز الدراسة على تحدید 
وأھمیة تنمیة الوعي من خالل وضع أھم الحلول و التوصیات المناسبة التي 

التابعتان لمحافظة رام هللا والبیرة ) ترمسعیا وسنجل 

  

تقع ترمسعیا وسنجل في محافظة رام هللا وقریتي اللبن الشرقیة والساویة في محافظة نابلس في وسط سلسلة المرتفعات 
منطقة ضمن مناخ وتصنف العن مستوى سطح البحر، 

ملم  700 – 500حوض البحر األبیض المتوسط الحار جاف صیفاً و الماطر بارد شتاءاً، حیث تتراوح كمیة األمطار بین 
وقد بلغ ).  2012أریج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافیة 
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حیث أن التزاید في نسبة اعداد السكان یرتبط بارتفاع الحاجة الى االسكان والخدمات والبنیة التحتیة مما یؤدي إلى التمدد 
العمراني في المدن والبلدات، باإلضافة الى وجود االحتالل االسرائیلي في فلسطین والذي یؤثر بشكل كبی

  ) .2007شاھین، ( واتجاه عملیة النمو والتطور
كالجیولوجیا، والتربة، والمیاه(وتقسم عناصر المشھد الى قسمین رئیسیین وھما العناصر الطبیعیة 

والتي إما أن تشكل عامال جاذبا أو عامال ) كالزراعة والمصاطب الزراعیة والمحاجر ومكبات النفایات

وتمتاز االراضي الفلسطینیة بتنوع المشاھد فیھا والتي تشكلت عبر التاریخ من الحضارات المختلفة التي سكنت فلسطین، 
للعدید من التھدیدات التي تؤثر على نوعیة وصفات المشھد منھاولكن ھذا المشھد معرض 

الفلسطینیة والتوسع االستیطاني غیر القانوني، ووجود قواعد عسكریة اسرائیلیة والطرق االلتفافیة وجدار الفصل 
العنصري، التي عملت على تفكیك وتجزئة اتصال المشھد الفلسطیني وتشویھھ، وعوامل داخلیة فلسطینیة ناتجة عن عدم 

الرعي الجائر وعدم وجود قوانین وتشریعات لحمایة المشھد وتنظیم االدراة السلیمة لالرض كالتوسع العمراني العشوائي و
2007برغوثي، ( والنمو السكاني العالي في فلسطین والتحضر السریع 

لكل األسباب السابقة فإن دراسة المشھد الفلسطیني مھم حیث ستركز ھذه الدراسة على دراسة وتحدید العوامل المؤثرة عل 
في منطقة الدراسة، كما ستحدد الدراسة أھم اآلثار الناتجة عن سواء طبیعیة أو بشریة أو بیئیة، سیاسیة 

الفلسطیني،  ستركز الدراسة على تحدید عملیات تفتت وتجزئة، اضافة إلى دراسة اھم عناصر المشھد 
وأھمیة تنمیة الوعي من خالل وضع أھم الحلول و التوصیات المناسبة التي وعي سكان منطقة الدراسة بتغیر المشھد فیھا 

 .تساھم في الحفاظ على المشھد وإدراتھ

ترمسعیا وسنجل (تقع منطقة الدراسة في وسط جبال فلسطین الوسطى وتتمثل في قریتي 
 .التابعتان لمحافظة نابلس) لشرقيالساویة واللبن ا

 خارطة توضح موقع منطقة الدراسة والتجمعات التابعة لھا  
تقع ترمسعیا وسنجل في محافظة رام هللا وقریتي اللبن الشرقیة والساویة في محافظة نابلس في وسط سلسلة المرتفعات 

عن مستوى سطح البحر،  متر 800-600الجبلیة الوسطى، حیث تتراوح ارتفاعاتھا بین 
حوض البحر األبیض المتوسط الحار جاف صیفاً و الماطر بارد شتاءاً، حیث تتراوح كمیة األمطار بین 

وحدة نظم المعلومات الجغرافیة ( درجة مئویة 18، أما معدل درجات الحرارة فیبلغ حوالي 
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حیث أن التزاید في نسبة اعداد السكان یرتبط بارتفاع الحاجة الى االسكان والخدمات والبنیة التحتیة مما یؤدي إلى التمدد 
العمراني في المدن والبلدات، باإلضافة الى وجود االحتالل االسرائیلي في فلسطین والذي یؤثر بشكل كبی

واتجاه عملیة النمو والتطور
وتقسم عناصر المشھد الى قسمین رئیسیین وھما العناصر الطبیعیة 

كالزراعة والمصاطب الزراعیة والمحاجر ومكبات النفایات
  ).2012اسماعیل،(

وتمتاز االراضي الفلسطینیة بتنوع المشاھد فیھا والتي تشكلت عبر التاریخ من الحضارات المختلفة التي سكنت فلسطین، 
ولكن ھذا المشھد معرض 

الفلسطینیة والتوسع االستیطاني غیر القانوني، ووجود قواعد عسكریة اسرائیلیة والطرق االلتفافیة وجدار الفصل 
العنصري، التي عملت على تفكیك وتجزئة اتصال المشھد الفلسطیني وتشویھھ، وعوامل داخلیة فلسطینیة ناتجة عن عدم 

االدراة السلیمة لالرض كالتوسع العمراني العشوائي و
والنمو السكاني العالي في فلسطین والتحضر السریع  ادراتھ وتخطیطھ،

لكل األسباب السابقة فإن دراسة المشھد الفلسطیني مھم حیث ستركز ھذه الدراسة على دراسة وتحدید العوامل المؤثرة عل 
سواء طبیعیة أو بشریة أو بیئیة، سیاسیة الفلسطیني  المشھد

عملیات تفتت وتجزئة، اضافة إلى دراسة اھم عناصر المشھد ھذه العوامل من 
وعي سكان منطقة الدراسة بتغیر المشھد فیھا 

تساھم في الحفاظ على المشھد وإدراتھ
  

  منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة في وسط جبال فلسطین الوسطى وتتمثل في قریتي 

الساویة واللبن ا(وقریتي ، 
 
 

خارطة توضح موقع منطقة الدراسة والتجمعات التابعة لھا  : 1شكل 
تقع ترمسعیا وسنجل في محافظة رام هللا وقریتي اللبن الشرقیة والساویة في محافظة نابلس في وسط سلسلة المرتفعات 

الجبلیة الوسطى، حیث تتراوح ارتفاعاتھا بین 
حوض البحر األبیض المتوسط الحار جاف صیفاً و الماطر بارد شتاءاً، حیث تتراوح كمیة األمطار بین 

، أما معدل درجات الحرارة فیبلغ حوالي سنویا
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 2991نسمة، الساویة  2904نسمة،  اللبن الشرقیة 
   ) . 2016 -2007اسقاطات السكان للتجمعات الفلسطینیة 

منھج والعدید من األدوات المختلفة من اجل الحصول على المعلومات المطلوبة والتي 
تخدم البحث والوصول الى النتائج المطلوبة، حیث سیتم جمع معلومات وصفیة ایضاحیة عن منطقة الدراسة مثل 

د وخصائصھ وذلك من الخصائص البشریة والطبیعیة التي تتعلق بالمشھد الطبیعي، وأیضا معلومات حول تعریف المشھ

تم عمل زیارات میدانیة وتحدید المصادر الطبیعیة الموجودة في مناطق الدراسة ومدى مطابقتھا مع الصور الجویة 
إضافة الى )اشخاص 4(سؤولین فیھا باإلضافة الى عمل مقابالت مع رؤساء البلدیات والمجالس القرویة واشخاص م

، حیث سیتم الـتأكد من أن  ھذه العینات العشوائیة تغطي جانب 
والعمر، خاصة كبار السن الذین عایشوا المشھد قدیما وحدیثا للتعرف على رأیھم ومدى 
یر المشھد ما بین الماضي والحاضر، ثم تحلیل اجاباتھم، أیضا سیتم عمل مقابالت مع اشخاص مسؤولین في 
المؤسسات الحكومیة الرسمیة مثل وزارة البیئة و وزارة الزراعة لجمع معلومات حول المشھد  والقوانین واإلجراءات 
ات بالمحافظة على المشھد الطبیعي والمناطق الخضراء وھل 

ومعالجة وتحلیل الصور على برنامج ) 
ساحة ومقدار تفتت المشھد الطبیعي وتحدید نوع 
التشوھات في المشھد حیث تم عمل ترسیم لمناطق الدراسة وتصنیف استعماالت األراضي فیھا وحساب مساحاتھا ومقدار 

للباحثین واخذ صور فوتوغرافیة لبعض عناصر المشھد في منطقة 

باإلضافة إلى استخدام الخرائط التي ستوضح االستخدامات المختلفة لألراضي عبر الزمن وما یرتبط بھا من تغیر في 

أدى إلى نمو عمراني كبیر في منطقة الدراسة، وھذا بدوره 

  2016عدد السكان   1997

4781  
6700  
2904  
2991  

17376  
  .2012اریج -، معھد االبحاث التطبیقیة

ساعد نظام كما ، )2013األسدي، (على حساب األراضي الزراعیة
یة وتحویلھا إلى مناطق للتمدد العمراني، مما 

ل استعمال فیتحوألنھا أصبحت مناطق سكنیة ، 
أن ھنالك توسع عمراني على حساب األراضي 

  .الزراعیة حیث أن ھنالك زحف عمراني باتجاه المناطق السھلیة مما یؤدي إلى تفتت المشھد الطبیعي
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نسمة،  اللبن الشرقیة  6700نسمة، سنجل  4781حوالي  2016عدد سكان ترمسعیا لعام 
اسقاطات السكان للتجمعات الفلسطینیة  –مركز المعلومات الوطني الفلسطیني 

  منھجیة وأدوات الدراسة 
منھج والعدید من األدوات المختلفة من اجل الحصول على المعلومات المطلوبة والتي في ھذه الدراسة تم استخدام أكثر من 

تخدم البحث والوصول الى النتائج المطلوبة، حیث سیتم جمع معلومات وصفیة ایضاحیة عن منطقة الدراسة مثل 
الخصائص البشریة والطبیعیة التي تتعلق بالمشھد الطبیعي، وأیضا معلومات حول تعریف المشھ

  .خالل مصادر ثانویة كالكتب واألدبیات والمقاالت والدراسات المنشورة
تم عمل زیارات میدانیة وتحدید المصادر الطبیعیة الموجودة في مناطق الدراسة ومدى مطابقتھا مع الصور الجویة 

باإلضافة الى عمل مقابالت مع رؤساء البلدیات والمجالس القرویة واشخاص م
، حیث سیتم الـتأكد من أن  ھذه العینات العشوائیة تغطي جانب )شخص 15(مقابالت مع عینات عشوائیة من عامة السكان 

والعمر، خاصة كبار السن الذین عایشوا المشھد قدیما وحدیثا للتعرف على رأیھم ومدى ) الذكور واالناث
یر المشھد ما بین الماضي والحاضر، ثم تحلیل اجاباتھم، أیضا سیتم عمل مقابالت مع اشخاص مسؤولین في 
المؤسسات الحكومیة الرسمیة مثل وزارة البیئة و وزارة الزراعة لجمع معلومات حول المشھد  والقوانین واإلجراءات 

ات بالمحافظة على المشھد الطبیعي والمناطق الخضراء وھل لحمایة ھذا المشھد ،باإلضافة إلى تحدید كیف تقوم ھذه الوزار
  . تقوم بتطبیق قوانین وتلتزم بھا أم ال

2015- 1997-1942(تم أیضا جمع صور جویة لمناطق الدراسة لسنوات مختلفة 
ساحة ومقدار تفتت المشھد الطبیعي وتحدید نوع لتحلیل المشھد حیزیا وتحدید حجم وم GIS) (نظم المعلومات الجغرافیة 

التشوھات في المشھد حیث تم عمل ترسیم لمناطق الدراسة وتصنیف استعماالت األراضي فیھا وحساب مساحاتھا ومقدار 
  .  2015و عام  1997التغیر سواء كانت زیادة أو نقصان بین عامي 

للباحثین واخذ صور فوتوغرافیة لبعض عناصر المشھد في منطقة تم استخدام أدوات میدانیة أھمھا المالحظة الشخصیة 

باإلضافة إلى استخدام الخرائط التي ستوضح االستخدامات المختلفة لألراضي عبر الزمن وما یرتبط بھا من تغیر في 
  .المشھد وتبیان تغیره عبر الزمن مثل المناطق الخضراء واألراضي الزراعیة

أدى إلى نمو عمراني كبیر في منطقة الدراسة، وھذا بدوره  ،1945شھدت مناطق الدراسة نموا سكانیا ملحوظا منذ عام 
  . كان لھ أثر على طبیعة المشھد في تلك المناطق

  2016إلى  1945تطور اعداد السكان في منطقة الدراسة ما بین عام 
1997عدد السكان   1945عدد السكان 

960  3137  
1320  3933  
620  1866  
820  1600  

3720  10536  
، معھد االبحاث التطبیقیة1997تعداد عام ، الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

على حساب األراضي الزراعیةوقد ارتبطت الزیادة السكانیة بتمدد عمراني عشوائیة 
یة وتحویلھا إلى مناطق للتمدد العمراني، مما الزراعاالسالمي في تفتت األراضي، وتحفیز البناء على األراضي 

ألنھا أصبحت مناطق سكنیة ، بأسعار عالیة اضیھم ببیع أرأصحاب األراضي رفع أسعار األراضي، ودفع 
أن ھنالك توسع عمراني على حساب األراضي  2، ویظھر الشكل )2011أبو ریدة،(زراعي إلى عمراني

الزراعیة حیث أن ھنالك زحف عمراني باتجاه المناطق السھلیة مما یؤدي إلى تفتت المشھد الطبیعي
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عدد سكان ترمسعیا لعام 
مركز المعلومات الوطني الفلسطیني ( نسمة 

منھجیة وأدوات الدراسة 
في ھذه الدراسة تم استخدام أكثر من 

تخدم البحث والوصول الى النتائج المطلوبة، حیث سیتم جمع معلومات وصفیة ایضاحیة عن منطقة الدراسة مثل 
الخصائص البشریة والطبیعیة التي تتعلق بالمشھد الطبیعي، وأیضا معلومات حول تعریف المشھ

خالل مصادر ثانویة كالكتب واألدبیات والمقاالت والدراسات المنشورة
تم عمل زیارات میدانیة وتحدید المصادر الطبیعیة الموجودة في مناطق الدراسة ومدى مطابقتھا مع الصور الجویة  - 

باإلضافة الى عمل مقابالت مع رؤساء البلدیات والمجالس القرویة واشخاص م
مقابالت مع عینات عشوائیة من عامة السكان 

الذكور واالناث(النوع االجتماعي
یر المشھد ما بین الماضي والحاضر، ثم تحلیل اجاباتھم، أیضا سیتم عمل مقابالت مع اشخاص مسؤولین في وعیھم بتغ

المؤسسات الحكومیة الرسمیة مثل وزارة البیئة و وزارة الزراعة لجمع معلومات حول المشھد  والقوانین واإلجراءات 
لحمایة ھذا المشھد ،باإلضافة إلى تحدید كیف تقوم ھذه الوزار

تقوم بتطبیق قوانین وتلتزم بھا أم ال
تم أیضا جمع صور جویة لمناطق الدراسة لسنوات مختلفة  -

نظم المعلومات الجغرافیة 
التشوھات في المشھد حیث تم عمل ترسیم لمناطق الدراسة وتصنیف استعماالت األراضي فیھا وحساب مساحاتھا ومقدار 

التغیر سواء كانت زیادة أو نقصان بین عامي 
تم استخدام أدوات میدانیة أھمھا المالحظة الشخصیة  -

  .الدراسة وتحلیلھا
باإلضافة إلى استخدام الخرائط التي ستوضح االستخدامات المختلفة لألراضي عبر الزمن وما یرتبط بھا من تغیر في  -

المشھد وتبیان تغیره عبر الزمن مثل المناطق الخضراء واألراضي الزراعیة
  والمناقشة  النتائج

شھدت مناطق الدراسة نموا سكانیا ملحوظا منذ عام 
كان لھ أثر على طبیعة المشھد في تلك المناطق

تطور اعداد السكان في منطقة الدراسة ما بین عام ): 1(جدول
  اسم التجمع

  ترمسعیا 
  سنجل 

  اللبن الشرقیة 
  الساویة 
  المجموع
الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر

وقد ارتبطت الزیادة السكانیة بتمدد عمراني عشوائیة 
االسالمي في تفتت األراضي، وتحفیز البناء على األراضي المیراث 

رفع أسعار األراضي، ودفع 
زراعي إلى عمرانيمن األرض 

الزراعیة حیث أن ھنالك زحف عمراني باتجاه المناطق السھلیة مما یؤدي إلى تفتت المشھد الطبیعي
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 )الساویة(تظھر التمدد العمراني في سھول منطقة الدراسة الخصبة

إن السبب الرئیسي للبناء في المناطق السھلیة ھو سھولة إنشاء وتوفیر البنیة التحتیة والخدماتیة على عكس المناطق الجبلیة 
التي یصعب البناء فیھا وإیصال الخدمات والبنیة التحتیة بسبب وعورة السطح، إضافة إلى عدم وجود خطط الیصال 
وبالرغم من وجود سیاسات وقوانین تمنع البناء على األراضي السھلیة، حسب ما 
أن ھنالك قوانین لمنع البناء في المناطق السھلیة لكن مدى االلتزام بھا ضعیف، فھنا نوصي بضرورة تطبیق ھذه 
ى تفعیل دور المجالس القرویة والبلدیات 

  
 2015إلى 1942تطور المساحات العمرانیة في مناطق الدراسة منذ عام 

للمحافظة علیھا وتأكید من قبل البلدیات 
أن ھناك قیود على عملیات البناء على المناطق السھلیة، ومن خالل المقابلة التي أجریت مع رئیس بلدیة الساویة فقد أشار 
إلى أن المشھد الطبیعي في المنطقة محافظ علیھ؛ حیث ال یسمح ألي بناء أن یقام اال بوجود ترخیص وضمن المخطط 
كلي المعتمد، كما وأشار إلى أن ھناك اھتمام كبیر بالمناطق الزراعیة وبالسھول خاصة ؛ اال أن الواقع یظھر غیر ذلك، 
حیث حدث تمدد عمراني كبیر في العشرین سنة األخیرة على مناطق السھول والمناطق الخضراء، مما أثر على المشھد 

، %)13.23(، المراعي %)37.98(سطین من تسع مكونات طبیعیة تشمل االراضي الزراعیة 
، والمساحات المفتوحة %)6.24(، المناطق الصناعیة والعمرانیة 

___________________________________________________________________________
 

تظھر التمدد العمراني في سھول منطقة الدراسة الخصبة 2015رة جویة عام 
إن السبب الرئیسي للبناء في المناطق السھلیة ھو سھولة إنشاء وتوفیر البنیة التحتیة والخدماتیة على عكس المناطق الجبلیة 
التي یصعب البناء فیھا وإیصال الخدمات والبنیة التحتیة بسبب وعورة السطح، إضافة إلى عدم وجود خطط الیصال 

وبالرغم من وجود سیاسات وقوانین تمنع البناء على األراضي السھلیة، حسب ما  الخدمات والبنیة التحتیة للمناطق الجبلیة،
أن ھنالك قوانین لمنع البناء في المناطق السھلیة لكن مدى االلتزام بھا ضعیف، فھنا نوصي بضرورة تطبیق ھذه 

ى تفعیل دور المجالس القرویة والبلدیات القوانین وااللتزام بھا وتفعیل دور السیاسات الموضوعة وتحدیثھا، باإلضافة ال
 . بعدم السماح بالبناء على المناطق السھلیة وفرض عقوبات على من یخالف ذلك 

تطور المساحات العمرانیة في مناطق الدراسة منذ عام : 3
للمحافظة علیھا وتأكید من قبل البلدیات وتعتبر السھول في مناطق الدراسة مظھر جمالي لمناطق الدراسة فھناك محاوالت 

أن ھناك قیود على عملیات البناء على المناطق السھلیة، ومن خالل المقابلة التي أجریت مع رئیس بلدیة الساویة فقد أشار 
إلى أن المشھد الطبیعي في المنطقة محافظ علیھ؛ حیث ال یسمح ألي بناء أن یقام اال بوجود ترخیص وضمن المخطط 
كلي المعتمد، كما وأشار إلى أن ھناك اھتمام كبیر بالمناطق الزراعیة وبالسھول خاصة ؛ اال أن الواقع یظھر غیر ذلك، 
حیث حدث تمدد عمراني كبیر في العشرین سنة األخیرة على مناطق السھول والمناطق الخضراء، مما أثر على المشھد 

سطین من تسع مكونات طبیعیة تشمل االراضي الزراعیة یتكون المشھد الطبیعي في فل
، المناطق الصناعیة والعمرانیة %)1.3(، والغابات %)4.98
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رة جویة عام صو: 2شكل
إن السبب الرئیسي للبناء في المناطق السھلیة ھو سھولة إنشاء وتوفیر البنیة التحتیة والخدماتیة على عكس المناطق الجبلیة 
التي یصعب البناء فیھا وإیصال الخدمات والبنیة التحتیة بسبب وعورة السطح، إضافة إلى عدم وجود خطط الیصال 

الخدمات والبنیة التحتیة للمناطق الجبلیة،
أن ھنالك قوانین لمنع البناء في المناطق السھلیة لكن مدى االلتزام بھا ضعیف، فھنا نوصي بضرورة تطبیق ھذه  حمادأكده 

القوانین وااللتزام بھا وتفعیل دور السیاسات الموضوعة وتحدیثھا، باإلضافة ال
بعدم السماح بالبناء على المناطق السھلیة وفرض عقوبات على من یخالف ذلك 

3شكل
وتعتبر السھول في مناطق الدراسة مظھر جمالي لمناطق الدراسة فھناك محاوالت 

أن ھناك قیود على عملیات البناء على المناطق السھلیة، ومن خالل المقابلة التي أجریت مع رئیس بلدیة الساویة فقد أشار 
إلى أن المشھد الطبیعي في المنطقة محافظ علیھ؛ حیث ال یسمح ألي بناء أن یقام اال بوجود ترخیص وضمن المخطط 

كلي المعتمد، كما وأشار إلى أن ھناك اھتمام كبیر بالمناطق الزراعیة وبالسھول خاصة ؛ اال أن الواقع یظھر غیر ذلك، الھی
حیث حدث تمدد عمراني كبیر في العشرین سنة األخیرة على مناطق السھول والمناطق الخضراء، مما أثر على المشھد 

 ) .2،3شكل ( سلبیا 
یتكون المشھد الطبیعي في فل

4.98(واألعشاب والشجیرات 
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) . 2011أریج  - اث التطبیقیةمعھد االبح
أما بالنسبة لمناطق الدراسة فشمل المشھد الطبیعي على ثالثة مكونات او استعماالت اراضي رئیسیة وھي األراضي 

 ) 4شكل . ( الزراعیة، االراضي الرعویة، والمناطق المبنیة والتي تشمل التجمعات الفلسطینیة والمستعمرات االسرائیلیة

  2015و  1997
تم  حساب مساحة التصنیفات األربعة سابقة الذكر 

نسبة الزیادة أو   مقدار التغیر
  النقصان

  % +17.5  دونم 2000زیادة
  %+6.2  دونم 800زیادة 
  ــ% 46.6  دونم 5000فرق
  ــ%   81.2  دونم 8000فرق

علما ان  %100) * المساحة الكلیة لمنطقة الدراسة

إن التغیر في العناصر الرئیسیة المكونة للمشھد الطبیعي من حیث المساحة یؤدي الى التأثیر على صفات ونوعیة المشھد 
ھي المناطق المبنیة  2015عام حتى  1997

وكانت نسبة الزیادة في المستعمرات االسرائیلیة أكثر منھا في التجمعات 
ومن خالل ھذه النسب وتحلیلھا والمقابالت التي قام بھا الباحثین،  فقد تبین أن 
كثر تأثیرا على المشھد الطبیعي وتقطیع أوصالھ وتشویھھ والذي أیده سكان مناطق الدراسة األربعة ھو الجانب 
االسرائیلي والسیاسات التي یفرضھا من مستعمرات، وطرق التفافیة، وقواعد عسكریة، وما یقوم بھ من تقطیع االشجار 
یھم الزراعیة وعدم السماح للمزارعین من الوصول إلیھا، 

حسب ) ج(إن سیاسة االحتالل االسرائیلي ووقوع نسبة عالیة من أراضي مناطق الدراسة ضمن التصنیف الجیوسیاسي 
االحتالل اإلسرائیلي، كما أشار رئیس المجلس القروي لقریة اللبن 

وبالتالي ھي مناطق یمنع البناء ) ج(من أراضي القریة تقع ضمن مناطق 
ماریة تسعى إلى توسیع فالسیاسة االستع

. المستعمرات على حساب األراضي الفلسطینیة حیث كان لھذا العامل الدور األكبر في تقطع أوصال المشھد الفلسطیني

___________________________________________________________________________
 

معھد االبح%) ( 0.02(، وعدد قلیل من المسطحات المائیة كاألودیة 
أما بالنسبة لمناطق الدراسة فشمل المشھد الطبیعي على ثالثة مكونات او استعماالت اراضي رئیسیة وھي األراضي 

الزراعیة، االراضي الرعویة، والمناطق المبنیة والتي تشمل التجمعات الفلسطینیة والمستعمرات االسرائیلیة

1997استعماالت األراضي في مناطق الدراسة لعامي :  4 شكل
تم  حساب مساحة التصنیفات األربعة سابقة الذكر فقد  2015و  1997وباالعتماد على تحلیل الصور الجویة لعامي 

  .وحساب نسبة الزیادة أو النقصان في كل استعمال 
   2015و  1997التغیر في استعماالت األراضي مابین عامي 

-المساحة بالدونم
1997  

- المساحةبالدونم
2015  

مقدار التغیر

زیادة  3002  1128  
زیادة   1449  783  المبینة الفلسطینیة

فرق  34118  39098
فرق  11018  19693

  :وتم حساب نسبة الزیادة والنقصان من خالل قانون 
المساحة الكلیة لمنطقة الدراسة) /  1997مساحة التصنیف في عام  -2015مساحة التصنیف في عام 

  .دونم  55462.649971المساحة الكلیة لمنطقة الدراسة قدرت حوالي 
إن التغیر في العناصر الرئیسیة المكونة للمشھد الطبیعي من حیث المساحة یؤدي الى التأثیر على صفات ونوعیة المشھد 

1997أن اكثر استعماالت االراضي التي ازدادت من عام  2الطبیعي، ویظھر الجدول 
وكانت نسبة الزیادة في المستعمرات االسرائیلیة أكثر منھا في التجمعات ) تجمعات فلسطینیة ومستعمرات اسرائیلیة 

ومن خالل ھذه النسب وتحلیلھا والمقابالت التي قام بھا الباحثین،  فقد تبین أن ) على التوالي% 6.2
كثر تأثیرا على المشھد الطبیعي وتقطیع أوصالھ وتشویھھ والذي أیده سكان مناطق الدراسة األربعة ھو الجانب 
االسرائیلي والسیاسات التي یفرضھا من مستعمرات، وطرق التفافیة، وقواعد عسكریة، وما یقوم بھ من تقطیع االشجار 

یھم الزراعیة وعدم السماح للمزارعین من الوصول إلیھا، ومصادرة االراضي وحرمان أھل القرى من االعتناء بأراض
  .حیث تحیط بمناطق الدراسة المستعمرات من جمیع الجوانب

إن سیاسة االحتالل االسرائیلي ووقوع نسبة عالیة من أراضي مناطق الدراسة ضمن التصنیف الجیوسیاسي 
االحتالل اإلسرائیلي، كما أشار رئیس المجلس القروي لقریة اللبن  اتفاقیة أوسلو، حیث أن أراضي ھذه المنطقة تابعة إلدارة

من أراضي القریة تقع ضمن مناطق % 84الشرقیة عبد الھادي عویس، حیث بین أن 
فالسیاسة االستع فیھا او تطویرھا ولكن یسمح لھم بزراعة انواع قلیلة من المزروعات أھمھا القمح،

المستعمرات على حساب األراضي الفلسطینیة حیث كان لھذا العامل الدور األكبر في تقطع أوصال المشھد الفلسطیني
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، وعدد قلیل من المسطحات المائیة كاألودیة )31.85(من األراضي 
أما بالنسبة لمناطق الدراسة فشمل المشھد الطبیعي على ثالثة مكونات او استعماالت اراضي رئیسیة وھي األراضي 

الزراعیة، االراضي الرعویة، والمناطق المبنیة والتي تشمل التجمعات الفلسطینیة والمستعمرات االسرائیلیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل
وباالعتماد على تحلیل الصور الجویة لعامي 

وحساب نسبة الزیادة أو النقصان في كل استعمال 
التغیر في استعماالت األراضي مابین عامي ) :  2(جدول 

  الصنف

  المستعمرات االسرائیلیة
المبینة الفلسطینیة_المناطق

  المناطق الزراعیة
  المناطق الرعویة

وتم حساب نسبة الزیادة والنقصان من خالل قانون 
مساحة التصنیف في عام ((

المساحة الكلیة لمنطقة الدراسة قدرت حوالي 
إن التغیر في العناصر الرئیسیة المكونة للمشھد الطبیعي من حیث المساحة یؤدي الى التأثیر على صفات ونوعیة المشھد 

الطبیعي، ویظھر الجدول 
تجمعات فلسطینیة ومستعمرات اسرائیلیة ( 

6.2، % 17.5الفلسطینیة 
كثر تأثیرا على المشھد الطبیعي وتقطیع أوصالھ وتشویھھ والذي أیده سكان مناطق الدراسة األربعة ھو الجانب العامل األ

االسرائیلي والسیاسات التي یفرضھا من مستعمرات، وطرق التفافیة، وقواعد عسكریة، وما یقوم بھ من تقطیع االشجار 
ومصادرة االراضي وحرمان أھل القرى من االعتناء بأراض

حیث تحیط بمناطق الدراسة المستعمرات من جمیع الجوانب
إن سیاسة االحتالل االسرائیلي ووقوع نسبة عالیة من أراضي مناطق الدراسة ضمن التصنیف الجیوسیاسي 

اتفاقیة أوسلو، حیث أن أراضي ھذه المنطقة تابعة إلدارة
الشرقیة عبد الھادي عویس، حیث بین أن 

فیھا او تطویرھا ولكن یسمح لھم بزراعة انواع قلیلة من المزروعات أھمھا القمح،
المستعمرات على حساب األراضي الفلسطینیة حیث كان لھذا العامل الدور األكبر في تقطع أوصال المشھد الفلسطیني
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ولحمایة األراضي من العامل السیاسي، یتوجب استغالل األراضي وتشجیع سكان المنطقة على زراعة أراضیھم لمنع 
ا كما وأكد على ما ذكر سابقا رئیس بلدیة سنجل السید أیوب السوید في أن أراضي قریة 
بالتالي فرض قیود على ادارة االراضي ومصادرة أغلب اراضي القریة لبناء المستوطنات البالغ 

نظرا للزیادة السكانیة التي شھدتھا مناطق 
الدراسة فمن المؤكد أن ھذه الزیادة السكانیة تحتاج الى عدد أكبر من المباني فكان للزیادة العمرانیة تأثیر كبیر على المشھد 

، ایضا البناء بشكل أفقي ولیس )2006مھدي، 
عمودي بالتالي خسارة العدید من المساحات الخضراء، اضافة الى تجاھل الجھات المسؤولة وعدم االلتزام والحفاظ على 
قوانین حمایة األراضي، وقلة وعي السكان بقیمة االراضي الزراعیة وضرورة الحفاظ علیھا حیث ارتبط ھذا التغیر بثقافة 
قییم األرض، حیث قل االعتماد على قطاع الزراعة، اضافة الى الممارسات الخاطئة من قبل السكان كالرعي 

أن الزیادة في  2ویظھر الجدول . الجائر وقطع األشجار وتلویث المناطق الزراعیة من خالل مكبات النفایات العشوائیة
% 46.6یة حیث بلغت نسبة تناقص األراضي الزراعیة 

مما یترك أثراً سلبیاً على المشھد الطبیعي ویؤدي الى تشویھھ وإمكانیة 
تدھوره بشكل سریع، وذلك عن طریق تناقص المساحات والمناطق الخضراء وتراجعھا وبالتالي تدھور عنصر مھم من 
حیث ال یوجد رقابة على تطبیق القوانین التي تمنع البناء في االراضي الزراعیة والخصبة وھنا یأتي دور 

ما أن عدد القطع المكونة للمناطق المبنیة ازدادت بین
عدد قطع المناطق الزراعیة والرعویة تناقصت بشكل واضح وقلت مساحتھا نتیجة السیاسات والعوامل المختلفة سواء 
سیاسیة أو طبیعیة أو بشریة التي تم الحدیث عنھا مسبقا، باإلضافة ان القطعة الواحدة حصل فیھا تشوه وتقطیع في اوصالھا، 
لزراعیة وباألخص على السھول التي من المفروض ان تكون مناطق محمیة 
أدت إلى إھمال األراضي الزراعیة ھو عمل المزارعین داخل 

ي وھذا ما أكده رئیس الخط األخضر وترك أراضیھم الزراعیة وھذا أدى إلى عزوف السكان عن العمل في النشاط الزراع
، كما أن المنطقة تشھد ھجرة للسكان الى الخارج مما یؤدي إلى إھمال األراضي الزراعیة،  

عملیات التحضر فنتیجة للتحضر السریع والنمو السكاني تبعھا 
عملیات نمو اقتصادي وزیادة الحاجة للسكن والخدمات والبنیة التحتیة، االمر الذي یعمل على زیادة الضغط على الموارد 

ت التي تؤثر على الطبیعیة وبالتالي حدوث صراعات علیھا، فمن الواضح ان المشھد الفلسطیني معرض للعدید من التھدیدا
نوعیة وصفات المشھد ومن ضمنھا التحضر السریع وما یتبعھ من قلة ادارة میاه الصرف الصحي والنفایات الصلبة 

من المستبانین أن عامل التحضر من % 

المشھد الطبیعي، حیث تنتشر مكبات ویرتبط بعامل التحضر عامل المكبات العشوائیة والنفایات السائلة والتي تؤثر على 
النفایات العشوائیة في المناطق الزراعیة ویتم ممارسة حرق النفایات فیھا، ویرجع ذلك الى عدم توفر ادارة حكیمة لمعالجة 
على المظھر الجمالي ومن طابعھا البیئي الجمیل وخاصة وأن ھذه المكبات 
منتشرة في جمیع انحاء الضفة الغربیة من أراضي زراعیة ومحمیات وودیان وسھول حیث بلغ عدد مكبات النفایات 

یھ المنظر الجمالي ، األمر الذي یؤدي الى تشو
واستنزاف عناصر الطبیعة وتدھور التربة، كما                                                                                    

وتحتوي منطقة الدراسة على المحاجر والكسارات والتي ساھمت بشكل كبیر في تشویھ المشھد واستنزاف العدید من 
بالتخلص من أي عامل یؤثر سلبیا على المشھد الطبیعي، والتقلیل من 
خاصة مكبات النفایات ولذلك البد من إنشاء مكبات نفایات صحیة یتم القاء النفایات فیھا وتجنب تلوث البیئة والمشھد 

___________________________________________________________________________
 

ولحمایة األراضي من العامل السیاسي، یتوجب استغالل األراضي وتشجیع سكان المنطقة على زراعة أراضیھم لمنع 
ا كما وأكد على ما ذكر سابقا رئیس بلدیة سنجل السید أیوب السوید في أن أراضي قریة التوسع االستعماري فیھا ومصادرتھ

بالتالي فرض قیود على ادارة االراضي ومصادرة أغلب اراضي القریة لبناء المستوطنات البالغ 
. 

نظرا للزیادة السكانیة التي شھدتھا مناطق ن التجمعات الفلسطینیة فقد كا بالنسبة للعامل الثاني المؤثر في المشھد الطبیعي
الدراسة فمن المؤكد أن ھذه الزیادة السكانیة تحتاج الى عدد أكبر من المباني فكان للزیادة العمرانیة تأثیر كبیر على المشھد 

مھدي، (سیاسات البناء بشكل عشوائي وبدون تخطیط الطبیعي وتفتیتھ باإلضافة الى 
عمودي بالتالي خسارة العدید من المساحات الخضراء، اضافة الى تجاھل الجھات المسؤولة وعدم االلتزام والحفاظ على 
قوانین حمایة األراضي، وقلة وعي السكان بقیمة االراضي الزراعیة وضرورة الحفاظ علیھا حیث ارتبط ھذا التغیر بثقافة 
قییم األرض، حیث قل االعتماد على قطاع الزراعة، اضافة الى الممارسات الخاطئة من قبل السكان كالرعي 

الجائر وقطع األشجار وتلویث المناطق الزراعیة من خالل مكبات النفایات العشوائیة
یة حیث بلغت نسبة تناقص األراضي الزراعیة العمران الفلسطیني كان على حساب االراضي الزراعیة والرعو

مما یترك أثراً سلبیاً على المشھد الطبیعي ویؤدي الى تشویھھ وإمكانیة %  81.2اما االراضي الرعویة فنقصت بنسبة 
تدھوره بشكل سریع، وذلك عن طریق تناقص المساحات والمناطق الخضراء وتراجعھا وبالتالي تدھور عنصر مھم من 
حیث ال یوجد رقابة على تطبیق القوانین التي تمنع البناء في االراضي الزراعیة والخصبة وھنا یأتي دور 

  .المؤسسات الحكومیة بتفعیل ومراقبة تطبیق القوانین 
أن عدد القطع المكونة للمناطق المبنیة ازدادت بین 2015و  1997ویظھر تحلیل خریطة استعماالت االراضي لعامي 

عدد قطع المناطق الزراعیة والرعویة تناقصت بشكل واضح وقلت مساحتھا نتیجة السیاسات والعوامل المختلفة سواء 
سیاسیة أو طبیعیة أو بشریة التي تم الحدیث عنھا مسبقا، باإلضافة ان القطعة الواحدة حصل فیھا تشوه وتقطیع في اوصالھا، 

لزراعیة وباألخص على السھول التي من المفروض ان تكون مناطق محمیة حیث نالحظ وجود بناء في منتصف االراضي ا
أدت إلى إھمال األراضي الزراعیة ھو عمل المزارعین داخل  ان من أھم األسباب التي. ویمنع قطعیا اي عملیة بناء فیھا 

الخط األخضر وترك أراضیھم الزراعیة وھذا أدى إلى عزوف السكان عن العمل في النشاط الزراع
، كما أن المنطقة تشھد ھجرة للسكان الى الخارج مما یؤدي إلى إھمال األراضي الزراعیة،  )2016

  ). 2016الھموم، (حیث أن غالبیة سكان المنطقة یحملون الجنسیة االمریكیة 
عملیات التحضر فنتیجة للتحضر السریع والنمو السكاني تبعھا بالنسبة للعامل الثالث المؤثر في المشھد الطبیعي فقد كان 

عملیات نمو اقتصادي وزیادة الحاجة للسكن والخدمات والبنیة التحتیة، االمر الذي یعمل على زیادة الضغط على الموارد 
الطبیعیة وبالتالي حدوث صراعات علیھا، فمن الواضح ان المشھد الفلسطیني معرض للعدید من التھدیدا

نوعیة وصفات المشھد ومن ضمنھا التحضر السریع وما یتبعھ من قلة ادارة میاه الصرف الصحي والنفایات الصلبة 
%  33.3، فقد أكد )2007شاھین، ) ( 5شكل (وبالتالي تشویھ المناظر الطبیعیة 

  .العوامل المؤثرة على المشھد الطبیعي 
ویرتبط بعامل التحضر عامل المكبات العشوائیة والنفایات السائلة والتي تؤثر على 

النفایات العشوائیة في المناطق الزراعیة ویتم ممارسة حرق النفایات فیھا، ویرجع ذلك الى عدم توفر ادارة حكیمة لمعالجة 
على المظھر الجمالي ومن طابعھا البیئي الجمیل وخاصة وأن ھذه المكبات  مشكلة مكبات النفایات والتي سوف تقضي

منتشرة في جمیع انحاء الضفة الغربیة من أراضي زراعیة ومحمیات وودیان وسھول حیث بلغ عدد مكبات النفایات 
، األمر الذي یؤدي الى تشو)2011مركز المعلومات الوطني الفلسطیني ـــ وفا،

واستنزاف عناصر الطبیعة وتدھور التربة، كما                                                                                    
وتحتوي منطقة الدراسة على المحاجر والكسارات والتي ساھمت بشكل كبیر في تشویھ المشھد واستنزاف العدید من 

بالتخلص من أي عامل یؤثر سلبیا على المشھد الطبیعي، والتقلیل من الموارد الطبیعیة فیھ وبناء على كل ما تقدم، نوصي 
خاصة مكبات النفایات ولذلك البد من إنشاء مكبات نفایات صحیة یتم القاء النفایات فیھا وتجنب تلوث البیئة والمشھد 
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ولحمایة األراضي من العامل السیاسي، یتوجب استغالل األراضي وتشجیع سكان المنطقة على زراعة أراضیھم لمنع 
التوسع االستعماري فیھا ومصادرتھ

بالتالي فرض قیود على ادارة االراضي ومصادرة أغلب اراضي القریة لبناء المستوطنات البالغ  )ج(سنجل ھي مناطق 
.عددھا خمس مستوطنات 

بالنسبة للعامل الثاني المؤثر في المشھد الطبیعي
الدراسة فمن المؤكد أن ھذه الزیادة السكانیة تحتاج الى عدد أكبر من المباني فكان للزیادة العمرانیة تأثیر كبیر على المشھد 

الطبیعي وتفتیتھ باإلضافة الى 
عمودي بالتالي خسارة العدید من المساحات الخضراء، اضافة الى تجاھل الجھات المسؤولة وعدم االلتزام والحفاظ على 
قوانین حمایة األراضي، وقلة وعي السكان بقیمة االراضي الزراعیة وضرورة الحفاظ علیھا حیث ارتبط ھذا التغیر بثقافة 

قییم األرض، حیث قل االعتماد على قطاع الزراعة، اضافة الى الممارسات الخاطئة من قبل السكان كالرعي ومعاییر ت
الجائر وقطع األشجار وتلویث المناطق الزراعیة من خالل مكبات النفایات العشوائیة

العمران الفلسطیني كان على حساب االراضي الزراعیة والرعو
اما االراضي الرعویة فنقصت بنسبة 

تدھوره بشكل سریع، وذلك عن طریق تناقص المساحات والمناطق الخضراء وتراجعھا وبالتالي تدھور عنصر مھم من 
حیث ال یوجد رقابة على تطبیق القوانین التي تمنع البناء في االراضي الزراعیة والخصبة وھنا یأتي دور المشھد،  عناصر

المؤسسات الحكومیة بتفعیل ومراقبة تطبیق القوانین 
ویظھر تحلیل خریطة استعماالت االراضي لعامي 

عدد قطع المناطق الزراعیة والرعویة تناقصت بشكل واضح وقلت مساحتھا نتیجة السیاسات والعوامل المختلفة سواء 
سیاسیة أو طبیعیة أو بشریة التي تم الحدیث عنھا مسبقا، باإلضافة ان القطعة الواحدة حصل فیھا تشوه وتقطیع في اوصالھا، 

حیث نالحظ وجود بناء في منتصف االراضي ا
ویمنع قطعیا اي عملیة بناء فیھا 

الخط األخضر وترك أراضیھم الزراعیة وھذا أدى إلى عزوف السكان عن العمل في النشاط الزراع
2016سلیمان، (بلدیة الساویة 

حیث أن غالبیة سكان المنطقة یحملون الجنسیة االمریكیة 
بالنسبة للعامل الثالث المؤثر في المشھد الطبیعي فقد كان  

عملیات نمو اقتصادي وزیادة الحاجة للسكن والخدمات والبنیة التحتیة، االمر الذي یعمل على زیادة الضغط على الموارد 
الطبیعیة وبالتالي حدوث صراعات علیھا، فمن الواضح ان المشھد الفلسطیني معرض للعدید من التھدیدا

نوعیة وصفات المشھد ومن ضمنھا التحضر السریع وما یتبعھ من قلة ادارة میاه الصرف الصحي والنفایات الصلبة 
وبالتالي تشویھ المناظر الطبیعیة 

العوامل المؤثرة على المشھد الطبیعي 
ویرتبط بعامل التحضر عامل المكبات العشوائیة والنفایات السائلة والتي تؤثر على 

النفایات العشوائیة في المناطق الزراعیة ویتم ممارسة حرق النفایات فیھا، ویرجع ذلك الى عدم توفر ادارة حكیمة لمعالجة 
مشكلة مكبات النفایات والتي سوف تقضي

منتشرة في جمیع انحاء الضفة الغربیة من أراضي زراعیة ومحمیات وودیان وسھول حیث بلغ عدد مكبات النفایات 
مركز المعلومات الوطني الفلسطیني ـــ وفا،(مكبا  153العشوائیة 

واستنزاف عناصر الطبیعة وتدھور التربة، كما                                                                                    
وتحتوي منطقة الدراسة على المحاجر والكسارات والتي ساھمت بشكل كبیر في تشویھ المشھد واستنزاف العدید من 

الموارد الطبیعیة فیھ وبناء على كل ما تقدم، نوصي 
خاصة مكبات النفایات ولذلك البد من إنشاء مكبات نفایات صحیة یتم القاء النفایات فیھا وتجنب تلوث البیئة والمشھد آثاره 

 .الطبیعي في المنطقة 
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  .صورة مكب نفایات عشوائي في منطقة الدراسة 

أي شئ قادم من الطبیعة من (ھنالك تعریفات عدیدة للمشھد الطبیعي اختلفت بین سكان المنطقة حیث عرفھ البعض على أنھ 
الطبوغرافیا بكافة اشكالھا ، (في حین عرفھ جزء آخر من السكان على انھ 

بات في تعریف المشھد تركزت على الجوانب الطبیعیة فقط وأھملت 
عرف المشھد على انھا بقعة أو مساحة 

  
 ي السكان بمفھوم المشھد الطبیعي

، فكانت نسبة الذین تفاعلوا  6فقد أظھر تحلیل المقابالت أن مستوى وعي السكان كان متوسطا إلى جیدا، وبناءاُ على شكل
من سكان ترمسعیا % 60فقد أجاب : وكانت النسبة موزعة كالتالي 

من سكان قریة سنجل تعریف قریب للمشھد الطبیعي ، بینما كانت أعلى  
، أما بخصوص سكان اللبن الشرقیة فقد أجاب 

، وكانت الفئة التي ، نستنتج أن ھناك نسبة وعي لدى السكان حول مفھوم المشھد وأھمیتھ وضرورة الحفاظ علیھ
أجابت بشكل صحیح عن مفھوم المشھد الطبیعي تتركز في المتعلمین ذكوراً وإناثاً، أما االجابات البعیدة للمشھد الطبیعي فقد 
تركزت في غیر المتعلمین وباألخص اإلناث، لذلك من المھم نشر الوعي لدى سكان منطقة الدراسة حول المشھد الطبیعي و 
لحفاظ علیھ وذلك من خالل عقد ورشات عمل حول الموضوع وتفعیل دور الجمعیات النسویة في ھذا 
الموضوع، باإلضافة الى رفع الوعي بین االجیال الصغیرة من خالل الحمالت في المدارس والمخیمات الصیفیة، مما 
ھم أیضا أن ندرس كیف كان المشھد قدیما 
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صورة مكب نفایات عشوائي في منطقة الدراسة :  5شكل 
  وعي السكان بالمشھد وأھمیتھ 

ھنالك تعریفات عدیدة للمشھد الطبیعي اختلفت بین سكان المنطقة حیث عرفھ البعض على أنھ 
في حین عرفھ جزء آخر من السكان على انھ ) اشجار ومن تالل ومن منتزھات طبیعیة

بات في تعریف المشھد تركزت على الجوانب الطبیعیة فقط وأھملت ومن المالحظ ان اغلب االجا
عرف المشھد على انھا بقعة أو مساحة الجوانب البشریة وھذا اختلفت مع تعریفات المفكرین مثل تعریف انتونیلي حیث 

  ) .2007انتونیلي ( تتكون نتیجة للتفاعل والعمل بین العوامل الطبیعیة والبشریة 

ي السكان بمفھوم المشھد الطبیعينسبة وع:  6شكل 
فقد أظھر تحلیل المقابالت أن مستوى وعي السكان كان متوسطا إلى جیدا، وبناءاُ على شكل

وكانت النسبة موزعة كالتالي %  56.65وفھموا ما المقصود بالمشھد الطبیعي بلغت 
من سكان قریة سنجل تعریف قریب للمشھد الطبیعي ، بینما كانت أعلى  % 40تعریف قریب للمشھد الطبیعي، بینما أجاب 

، أما بخصوص سكان اللبن الشرقیة فقد أجاب %66.6نسبة اجابة للتعریف القریب للمشھد الطبیعي في قریة الساویة وبلغت 
، نستنتج أن ھناك نسبة وعي لدى السكان حول مفھوم المشھد وأھمیتھ وضرورة الحفاظ علیھ

أجابت بشكل صحیح عن مفھوم المشھد الطبیعي تتركز في المتعلمین ذكوراً وإناثاً، أما االجابات البعیدة للمشھد الطبیعي فقد 
تركزت في غیر المتعلمین وباألخص اإلناث، لذلك من المھم نشر الوعي لدى سكان منطقة الدراسة حول المشھد الطبیعي و 
لحفاظ علیھ وذلك من خالل عقد ورشات عمل حول الموضوع وتفعیل دور الجمعیات النسویة في ھذا 
الموضوع، باإلضافة الى رفع الوعي بین االجیال الصغیرة من خالل الحمالت في المدارس والمخیمات الصیفیة، مما 

ھم أیضا أن ندرس كیف كان المشھد قدیما ومن الم .یضمن تحسین وجھة نظرھم تجاه البیئة واالھتمام بالمناطق الخضراء
 .وكیف أصبح حدیثا حیث تم توجیھ سؤال آخر لنفس العینة 

٦٠%

٤٠%
٦٦٫٦%

٦٠%

نسبة وعي السكان بمفھوم المشھد الطبیعي

ترمسعیا

سنجل

الساویة

اللبن الشرقیة
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وعي السكان بالمشھد وأھمیتھ 
ھنالك تعریفات عدیدة للمشھد الطبیعي اختلفت بین سكان المنطقة حیث عرفھ البعض على أنھ 

اشجار ومن تالل ومن منتزھات طبیعیة
ومن المالحظ ان اغلب االجا). المزروعات، األشجار

الجوانب البشریة وھذا اختلفت مع تعریفات المفكرین مثل تعریف انتونیلي حیث 
تتكون نتیجة للتفاعل والعمل بین العوامل الطبیعیة والبشریة 

فقد أظھر تحلیل المقابالت أن مستوى وعي السكان كان متوسطا إلى جیدا، وبناءاُ على شكل 
وفھموا ما المقصود بالمشھد الطبیعي بلغت 
تعریف قریب للمشھد الطبیعي، بینما أجاب 

نسبة اجابة للتعریف القریب للمشھد الطبیعي في قریة الساویة وبلغت 
، نستنتج أن ھناك نسبة وعي لدى السكان حول مفھوم المشھد وأھمیتھ وضرورة الحفاظ علیھ60%

أجابت بشكل صحیح عن مفھوم المشھد الطبیعي تتركز في المتعلمین ذكوراً وإناثاً، أما االجابات البعیدة للمشھد الطبیعي فقد 
تركزت في غیر المتعلمین وباألخص اإلناث، لذلك من المھم نشر الوعي لدى سكان منطقة الدراسة حول المشھد الطبیعي و 

لحفاظ علیھ وذلك من خالل عقد ورشات عمل حول الموضوع وتفعیل دور الجمعیات النسویة في ھذا أھمیتھ وكیفیة ا
الموضوع، باإلضافة الى رفع الوعي بین االجیال الصغیرة من خالل الحمالت في المدارس والمخیمات الصیفیة، مما 

یضمن تحسین وجھة نظرھم تجاه البیئة واالھتمام بالمناطق الخضراء
وكیف أصبح حدیثا حیث تم توجیھ سؤال آخر لنفس العینة 

  

اللبن الشرقیة
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 رأي سكان منطقة الدراسة بالمشھد الطبیعي قدیما وحدیثا
وبرروا ذلك أن % 60أن سكان قریة ترمسعیا بأن المشھد حدیثا ھو أفضل وأجمل بنظرھم حیث أكد ذلك 

ما كانت القریة غیر متطورة من حیث البناء و توفر الطرق المعبدة بعكس الیوم أصبحت القریة أجمل وتتوفر فیھما 
الخدمات المختلفة باالضافة الى البناء الجمیل، وتوفر البنى التحتیة بكافة أنواعھا، أما سكان قرى الساویة و اللبن الشرقیة 

من سكان قریة الساویة، % 80لطبیعي قدیما ھو أفضل وأجمل حیث أجاب 
من سكان سنجل أن قدیما كان أجمل وبرروا ذلك بحدوث تشوه نتیجة البناء 

لمشھد العشوائي و تراجع األراضي و المناطق الخضراء وتدھورھا وبالتالي فقدان واستنزاف عنصر مھم من عناصر ا
، الطبیعي وھو األرض الزراعیة والمناطق الخضراء، باإلضافة أن الحیاة قدیما كانت أسھل وخالیة من التلوث والضوضاء

  . وتم توجیھ ھذا السؤال لكبار السن ومن ھم في متوسط العمر وذلك ألنھم عایشوا المشھد قدیما وحدیثا 
ع برنامج إلدارة المشھد الطبیعي یشمل كافة العناصر المؤثرة على 

السكان وأنشطتھم المختلفة، ( والعوامل البشریة
ومنفعة اقتصادیة باقل تكالیف و مع االخذ بعین االعتبار تحقیق عدالة اجتماعیة 

الحفاظ على الموارد الطبیعیة  لألجیال الحالیة و المستقبلیة، كما نقترح على الجھات المختصة في التخطیط ان تجعل 
للمصادر الطبیعیة وباالخص االراضي الزراعیة ومناطق التنوع الحیوي قیمة اقتصادیة یتم الحفاظ علیھا وحمایتھا من أي 

 .خالل القوانین والمراقبة الدوریة لھا وتنظیم االستخدام لھا بطرق آمنة ومستدامة 

یعاني المشھد الفلسطیني من أزمة في مجال تنمیتھ وإدارتھ ألن التغیرات التي حصلت على االراضي تساھم في تدھور 
العناصر الطبیعیة للمشھد الفلسطیني فالبد من وجود الحلول الفعالة كوضع قوانین وتشریعات لحمایة وادراة المشھد 

تشجیع السكان للمشھد الفلسطیني باإلضافة الى رفع وعي الناس 
وتم تحدید ثلت مكونات من عناصر المشھد الطبیعي في مناطق الدراسة 

صد التغیرات التي حصلت وتم ر) الفلسطینیة والمستعمرات 
علیھا في سنوات مختلفة فكان التغیر السائد ھو تحول األراضي الزراعیة والرعویة الى مناطق مبنیة وبالتالي القضاء على 

60%
%40

ترمسعیا
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رأي سكان منطقة الدراسة بالمشھد الطبیعي قدیما وحدیثا: 7شكل

أن سكان قریة ترمسعیا بأن المشھد حدیثا ھو أفضل وأجمل بنظرھم حیث أكد ذلك 
ما كانت القریة غیر متطورة من حیث البناء و توفر الطرق المعبدة بعكس الیوم أصبحت القریة أجمل وتتوفر فیھما 
الخدمات المختلفة باالضافة الى البناء الجمیل، وتوفر البنى التحتیة بكافة أنواعھا، أما سكان قرى الساویة و اللبن الشرقیة 

لطبیعي قدیما ھو أفضل وأجمل حیث أجاب وسنجل فقد أجاب األغلبیة بأن المشھد ا
من سكان سنجل أن قدیما كان أجمل وبرروا ذلك بحدوث تشوه نتیجة البناء % 66.7من اللبن الشرقیة، و 

العشوائي و تراجع األراضي و المناطق الخضراء وتدھورھا وبالتالي فقدان واستنزاف عنصر مھم من عناصر ا
الطبیعي وھو األرض الزراعیة والمناطق الخضراء، باإلضافة أن الحیاة قدیما كانت أسھل وخالیة من التلوث والضوضاء

وتم توجیھ ھذا السؤال لكبار السن ومن ھم في متوسط العمر وذلك ألنھم عایشوا المشھد قدیما وحدیثا 
ع برنامج إلدارة المشھد الطبیعي یشمل كافة العناصر المؤثرة على ان اتباع إدارة مستدامة للمشھد الطبیعي من خالل وض

والعوامل البشریة) تربة، مناطق التنوع الحیوي، عیون المیاه واألودیة 
مع االخذ بعین االعتبار تحقیق عدالة اجتماعیة ) التمدد العمراني، المستوطنات وغیرھا 

الحفاظ على الموارد الطبیعیة  لألجیال الحالیة و المستقبلیة، كما نقترح على الجھات المختصة في التخطیط ان تجعل 
للمصادر الطبیعیة وباالخص االراضي الزراعیة ومناطق التنوع الحیوي قیمة اقتصادیة یتم الحفاظ علیھا وحمایتھا من أي 

خالل القوانین والمراقبة الدوریة لھا وتنظیم االستخدام لھا بطرق آمنة ومستدامة 

یعاني المشھد الفلسطیني من أزمة في مجال تنمیتھ وإدارتھ ألن التغیرات التي حصلت على االراضي تساھم في تدھور 
العناصر الطبیعیة للمشھد الفلسطیني فالبد من وجود الحلول الفعالة كوضع قوانین وتشریعات لحمایة وادراة المشھد 

للمشھد الفلسطیني باإلضافة الى رفع وعي الناس الفلسطیني لضمان فعالیتھ والتوصل الى مفوم مشترك 
وتم تحدید ثلت مكونات من عناصر المشھد الطبیعي في مناطق الدراسة المحلیین للتجدید والتحدیث وحمایة البیئة والمشھد، 

الفلسطینیة والمستعمرات ( وھي المناطق الزراعیة، المناطق الرعویة، والمناطق المبنیة 
علیھا في سنوات مختلفة فكان التغیر السائد ھو تحول األراضي الزراعیة والرعویة الى مناطق مبنیة وبالتالي القضاء على 

%33.3 %33.4
%20

%66.7 %66.6
٨٠%

سنجل اللبن الشرقیة الساویة

رأي السكان بالمشھد الطبیعي قدیما وحدیثا

حدیثا قدیما
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أن سكان قریة ترمسعیا بأن المشھد حدیثا ھو أفضل وأجمل بنظرھم حیث أكد ذلك   7یظھر الشكل
ما كانت القریة غیر متطورة من حیث البناء و توفر الطرق المعبدة بعكس الیوم أصبحت القریة أجمل وتتوفر فیھما قدی

الخدمات المختلفة باالضافة الى البناء الجمیل، وتوفر البنى التحتیة بكافة أنواعھا، أما سكان قرى الساویة و اللبن الشرقیة 
وسنجل فقد أجاب األغلبیة بأن المشھد ا

من اللبن الشرقیة، و % 66.6و
العشوائي و تراجع األراضي و المناطق الخضراء وتدھورھا وبالتالي فقدان واستنزاف عنصر مھم من عناصر ا

الطبیعي وھو األرض الزراعیة والمناطق الخضراء، باإلضافة أن الحیاة قدیما كانت أسھل وخالیة من التلوث والضوضاء
وتم توجیھ ھذا السؤال لكبار السن ومن ھم في متوسط العمر وذلك ألنھم عایشوا المشھد قدیما وحدیثا 

ان اتباع إدارة مستدامة للمشھد الطبیعي من خالل وض
تربة، مناطق التنوع الحیوي، عیون المیاه واألودیة (المشھد سواء طبیعیة 

التمدد العمراني، المستوطنات وغیرھا 
الحفاظ على الموارد الطبیعیة  لألجیال الحالیة و المستقبلیة، كما نقترح على الجھات المختصة في التخطیط ان تجعل 
للمصادر الطبیعیة وباالخص االراضي الزراعیة ومناطق التنوع الحیوي قیمة اقتصادیة یتم الحفاظ علیھا وحمایتھا من أي 

خالل القوانین والمراقبة الدوریة لھا وتنظیم االستخدام لھا بطرق آمنة ومستدامة تشوھات من 
  الخالصة

یعاني المشھد الفلسطیني من أزمة في مجال تنمیتھ وإدارتھ ألن التغیرات التي حصلت على االراضي تساھم في تدھور 
العناصر الطبیعیة للمشھد الفلسطیني فالبد من وجود الحلول الفعالة كوضع قوانین وتشریعات لحمایة وادراة المشھد 

الفلسطیني لضمان فعالیتھ والتوصل الى مفوم مشترك 
المحلیین للتجدید والتحدیث وحمایة البیئة والمشھد، 

وھي المناطق الزراعیة، المناطق الرعویة، والمناطق المبنیة 
علیھا في سنوات مختلفة فكان التغیر السائد ھو تحول األراضي الزراعیة والرعویة الى مناطق مبنیة وبالتالي القضاء على 

 .المشھد الطبیعي 
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