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 ملخص ال

البحث  تناولت الدراسة موضوع التحوالت الحضرية في كل من نعلين وعين يبرود كحالة دراسية، محاولة

عن أبرز المؤشرات الحضرية التي برزت فيها، والعوامل واألسباب التي ساهمت في نشوء هذه المؤشرات 

وجعلت من نعلين وعين يبرود تجمعات ريفية في طريقها الى التحضر. وهدفت الدراسة الى رصد المؤشرات 

نية، وطبيعة البناء، رصد مستوى العمرانية واالقتصادية واالجتماعية( )كخصائص األنماط العمرا)الحضرية 

الدخل....( والتي طرأت في منطقة الدراسة وما هي األسباب التي ساهمت في بروز التحول الحضري فيها، 

ومعرفة التباينات في مظاهر التحضر بين نعلين وعين يبرود، وأخيرا تحديد اهم المشكالت البيئية الناتجة عن 

الدراسة من خالل جمع البيانات التي تتعلق بالنمو الحضري عملية التحول الحضري، وتمت معالجة 

والدراسات السابقة واستخدام صور جوية وخرائط سابقة وتحليلها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

ArcMap 10.4 .باإلضافة الى عمل مقابالت شخصية 

تجمعين قد تمدد على حساب وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج وكان من أهمها، أن كل من ال 

األراضي الزراعية مما أدى لمشكالت بيئية، لكن عين يبرود اختلفت عن نعلين في سيادة البناء بالحجر النظيف 

%( من المباني في كال التجمعين هي ملك 80والفيالت أكثر من نعلين، كما ان معظم المباني )حوالي 

ومع هذا التحضر الحاصل إال أن التحضر في نعلين كان ألصحابها مما يعكس الوضع المادي الجيد، لكن 

تدريجيا منذ زمن طويل على عكس عين يبرود. كما أظهرت الدراسة أن نعلين وعين يبرود كالهما أصبحتا 

تجمعات ريفية في طريقها الى التحضر وتشابهت في بعض المظاهر الحضرية ولكن اختلفت في األسباب 

هذه المظاهر المتشابهة، حيث شكل موقع نعلين الجغرافي وقربها من الخط  والعوامل التي ساهمت في بروز

األخضر والعمالة في الداخل المحتل من جهة، والهجرة الخارجية في عين يبرود والتحويالت المالية من 

المغتربين من جهة اخرى، الدور األكبر في تحضرهما. وقد خلصت الدراسة الى عدة توصيات ومقترحات 

 الحلول المناسبة للمشاكل حتى تتمكن منطقتي الدراسة من اداء وظائفها.لتقديم 

 

 

 

 

 

 ل



Abstract 

The study deals with the urban transformations in Ni'lin and Ain Yabrud as a case 

study. The study attempts to find the most prominent urban indicators that 

emerged in both localities. The factors and reasons that contributed to the 

emergence of these indicators, which made Ni'lin and Ein Yabroud urban 

communities were also studied. The study aims at comparing between the study 

areas and identifying the aspect of urbanization whether different or similar. The 

study used different tools such as the collection of data, which is related to urban 

growth, from previous studies, aerial photos, and maps and through analyzing 

them using GIS ArcMap 10.4 in addition to conducting personal interviews. 

The study also aims at the identification of some urbanization indicators (urban, 

economic and social such as  urban patterns, the nature of construction, and level 

of income ...) in the study area and what are the reasons that contributed to urban 

transformation, the differences of urbanization between Ni'lin and Ein Yabroud, 

and finally identifying the most important environmental problems resulting from 

urbanization.     

The study has different results, most notably is that both communities have been 

expanded on agricultural area which has resulted in environmental problems. In 

Ein yabroud the buildings were different that in Ni’lin in where the first has high 

quality stone buildings and villas more than in Ni’lin, most of the houses are 

privately owned by the inhabitants(more than 80%) in both communities which is 

reflecting the good economic status, but despite urbanization in both communities, 

Ni’lin showed a gradual and old Ottoman urbanization process as compared to the 

recently urbanized Ein yabroud. Also both Ein Yabroud and Ni'lin have become 

 م



civilized rural communities and are similar in some urban features but different in 

the causes and factors which contributed to the emergence of these similar 

aspects, and this is mainly because of the geographic location of Ni’lin near the 

green line and the associated employment Inside the green line areas, but in Ein 

yabroud the external migration and remittances from emigrants that have the 

biggest role in urbanization. The study has come to a number of recommendations 

and suggestions in order to give the right solutions for the urbanization related 

problems in each community.  
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 الفصل األول

 منهجية الدراسة والدراسات السابقة

 مقدمة الدراسة 1.1

ر شيوعا في العالم وقد حظيت هذه الظاهرة بأهمية كبيرة تعتبر ظاهرة التحوالت الحضرية من أكثر الظواه

في الدراسات الحضرية وباألخص بعد الحرب العالمية الثانية. وقد شهدت األقطار العربية تحديدا، تحول 

نتيجة التنمية االقتصادية التي صاحبها تحسن في مستويات  أعداد السكانكبيرة في زيادة ي هائل تمثل بحضر

ت ظاهرة التحضر تنتشر في الدول النامية والمتقدمة بشكل سريع وكذلك األمر بالنسبة للتجمعات المعيشة، فبدأ

الريفية والقروية حيث بدأت مالمح الحياة الحضرية تظهر عليها، وشكلت الزيادة الفعلية ألعداد السكان 

تبعه  عربية، وهذا كلهفي المجتمعات الوالهجرة من الريف الى المراكز الحضرية الى بروز ظاهرة التحضر 

اسة هذه الظاهرة والحد من انتشار العمران واالحياء العشوائية درعلينا الذي يحتم توسع عمراني كبير، األمر 

سواء كانت اقتصادية، او بيئية، او اجتماعية، ناجمة عنها. وقد شهدت غالبية المدن  مشكالتلتفادي أي 

واجتماعية وبروز مالمح للنمو  اقتصادية وعمرانية منها حضرية والبلدات الفلسطينية تغيرات وتحوالت

فجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على ظاهرة الحضري التي تمثل بروزها بأسباب خاصة بفلسطين، 

التحوالت الحضرية )االقتصادية والعمرانية واالجتماعية( في بلدات جبال فلسطين الوسطى وما تبعها من 

تي ارتبطت بظروف خاصة لكل بلدة حسب البيئة المحلية والمؤثرات الخارجية مظاهر ومشكالت للتحضر وال

 األمر الذي يفسر اختالف مظاهر التحضر بين المدن والبلدات الفلسطينية المختلفة.

 مشكلة الدراسة 2.1

تعرضت كل من نعلين وعين يبرود للعديد من المؤثرات الداخلية والخارجية كالهجرات الداخلية في عين 

رود وقرب نعلين من الخط األخضر، حيث أحدثت هذه المؤثرات تغير في الثقافات وتحوالت عمرانية يب

كبيرة، باإلضافة الى النمو االقتصادي وتطور الخدمات والبنى التحتية كما ساهمت هذه الثقافات في احداث 

وهذا كله أدى الى تغيرات تحوالت اجتماعية كتغيير لبعض العادات او تقبل الناس لعادات وأفكار جديدة ، 

ترتبط بالظروف د والتلوث( والتي )كتشويه المشهوتحوالت على األراضي مما أدى الى خلق مشكالت بيئية 

 المحلية الخاصة بكل بلدة والتي تحتاج الى حلول مالئمة لكل بيئة والظروف الخاصة بكل بلدة أو منطقة.
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 أسئلة الدراسة 3.1

 يبرود؟ فروقات في التحوالت الحضرية بين نعلين وعين هل هنالك السؤال الرئيسي:

 األسئلة الفرعية:

 ما هي أهم التغيرات والتحوالت الحضرية التي طرأت على بلدتي نعلين وعين يبرود عمرانيا واقتصاديا - 

 واجتماعيا؟

 ما هي أهم خصائص التحضر العمرانية واالقتصادية واالجتماعية؟ -

 ؟في النواحي العمرانية واالقتصادية واالجتماعية تحضر بين بلدتي نعلين وعين يبرودما مدى تباين مظاهر ال -

 البلدتين؟ما هي االسباب وراء هذه التحوالت الحضرية التي طرأت في كال  -

 عن عملية التحول الحضري في نعلين وعين يبرود؟ البيئية الناتجةالمشكالت  أهم ما هي -

 ت الحضرية لبلدان نعلين وعين يبرود؟ما هي فوائد وأهمية التحوال -

 هل ساهم العمال في داخل الخط األخضر بنقل الثقافة من الداخل المحتل الي بلدة نعلين؟ -

 هل كان للمهاجرين من عين يبرود الى الواليات المتحدة االمريكية الدور األكبر في تحضرها؟ -

 فرضيات الدراسة 4.1

 البلدتين.الحضرية بين  هنالك اختالف في وتيرة التحوالت -

 هنالك اختالف في أسباب وطرق التحوالت الحضرية في البلدتين -

 .ارتبط التغير في مالمح بلدتي نعلين وعين يبرود بالعديد من العوامل أهمها النمو العمراني -

 .  ياالقتصاد النموارتبط التغير في مالمح بلدتي نعلين وعين يبرود بالعديد من العوامل أهمها  - 

 .البيئيةالمختلفة كالمشكالت  البلدتين ساهم في ظهور العديد من المشكالتالتحول الحضري في  -

 اهداف الدراسة 5.1

 التعرف على واقع التحضر في بلدتي نعلين وعين يبرود. -

 معرفة األسباب التي أدت الى بروز تحول حضري في المنطقتين. -

 يبرود ومعرفة أسباب هذا التباين وانعكاساته حضر في نعلين وعينالتعرف على التباينات في مظاهر الت -

 على مخططات التنمية في البلدتين.
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عملية  الناتجة عنالبيئية  أهم المشكالتتحديد و واالجتماعية دراسة الخصائص االقتصادية والعمرانية -

 الحضري. التحول

  البلدتين.فاق ومستقبل عملية التحضر في كال ستقراء آا -

 

 أهمية الدراسة 6.1

ليها في منطقة الدراسة وتسليط الضوء ع واالجتماعية دراسة التحوالت الحضرية االقتصادية والعمرانية -1

 حيث أنها نمت بشكل سريع جدا.

الناتجة عن عدة عوامل  وطرق حلها أو التخفيف منها،الناتجة عن عملية التحضر السلبية  تحديد اآلثار -2

توى المعيشة فيها، وموقع التي شهدتها كال البلدتين منذ القدم والتي ساهمت في رفع مسكالهجرة الخارجية 

األمر الذي أثر بشكل كبير على اقتصاد ونمط العمران  ،داخل الخط األخضرنعلين الجغرافي واشتغال سكانها 

 لكال البلدتين.

 حوالت االقتصادية والعمرانيةتكمن أهمية الدراسة في محاولتها للتطرق بشكل مفصل لهذه التوكما  -3

حيث ال يوجد دراسات تتناول هذا الموضوع في نفس منطقة الدراسة مما يفيد المسؤولين  واالجتماعية

 والمهتمين والمخططين في وضع خططهم المستقبلية.

 مبررات الدراسة 7.1

والمتقدمة فجاءت هذه ظاهرة منتشرة في كل مكان وتعاني منها المجتمعات النامية  هي تعد ظاهرة التحضر

الدراسة للكشف عن أبعاد ومظاهر هذه الظاهرة التي برزت بشكل واضح مما يستدعي أن تتم دراستها ومعرفة 

أسبابها وآثارها، ومحاولة باإلضافة إلى عمل مقارنة لبلدتين حضريتان متباعدتين جغرافيا ومختلفتان في 

كانية والعمرانية، باإلضافة الى بروز بدايات تحضر بشكل ظروفهما السياسية واالقتصادية واالجتماعية والس

 واضح في كل من نعلين وعين يبرود بالتالي تستحق الدراسة.

مناهج الدراسة 18.  

تم االعتماد على مجموعة من المناهج العلمية والتي من شأنها المساهمة في إتمام في هذه الدراسة 

هي:الدراسة بالشكل المطلوب وهذه المناهج   
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ة تم الحديث عن منطقة الدراسة من حيث خصائصها العمرانية واالقتصاديالمنهج الوصفي التحليلي:  -

تم وصف استعماالت األراضي فيها وتحليل التغيرات التي طرأت في منطقة والخدمات الموجودة فيها، كما 

راجع المساحات التوسع العمراني على تأسباب وآثار ، وتحليل 2016حتى عام  1997الدراسة منذ عام

الزراعية والخضراء، باإلضافة الى تحليل العالقة بين الهجرة الخارجية في عين يبرود والنمط العمراني 

 السائد فيها، وعالقة النمو االقتصادي في نعلين بموقعها الجغرافي وكذلك النمط العمراني السائد.

الدراسة ومراحل النمو السكاني والعمراني التي التحوالت الحضرية في منطقة تاريخ تتبع المنهج التاريخي:  -

مرت بها، وتتبع فيما إذا كان التحضر في كال المنطقتين كان بشكل مفاجئ وسريع أم بشكل تدريجي وكيف 

 لعب تاريخ كل منطقة في تحضرها.

رازات، وافمن مظاهر  مقارنة بين التحوالت الحضرية التي حصلت في كال البلدتين عملالمنهج المقارن: ل -

تم تحديد فيما إذا كانت المظاهر بينهما مختلفة أم متشابهة وما االسباب وراء هذه ومن خالل هذا المنهج 

 المظاهر، باإلضافة الى مقارنة االفرازات الناتجة عن عملية التحضر في كال البلدتين.

تحليل الصور برامج ات الجغرافية ونظم المعلوم برامج تم استخدام التقنيات الحديثة منها تقنيةالمنهج الكمي:  -

الجوية، من أجل رصد التغيرات في استعماالت األراضي لفترات زمنية مختلفة وتناقص مساحات بعض 

االستعماالت كاألراضي الزراعية نتيجة لزيادة استخدامات أخرى على حساب األخيرة، كالمستعمرات 

في  تغير استخدامات األراضي وشكل المشهد الطبيعي ىاإلسرائيلية والتجمعات الفلسطينية، وكيف أثر ذلك عل

 الدراسة.منطقة 

 أدوات الدراسة 1.8.1

تم اجراؤها عن طريق انات وذلك من خالل عمل مقابالت تم اعتماد المقابالت الشخصية كوسيلة لجمع البي -

س القروية المحلية الحوار والنقاش مع عدد كبير من المسؤولين وغير المسؤولين كرؤساء البلديات والمجال

ت حكومية، وسكان منطقة الدراسة وأصحاب المحالت التجارية باإلضافة مع مسؤولين في وزارات ومؤسسا

تم البحث حول الدوافع واألسباب التي أدت الى النمو والتحول الحضري في كال البلدتين، ومن خالل المقابالت 

يف كانت قديما وكيف أصبحت، كما أن الهدف من هذه التعرف على سلوكيات االفراد وحياتهم االجتماعية وك

المقابالت معرفة وجهات نظر السكان ومدى وعيهم بالتحول الحضري الحاصل، ورصد االفرازات التي بدأت 

بالظهور في كال البلدتين وهل هناك خطط لتنمية وحماية البلدتين من أي مشاكل متوقع حدوثها نتيجة التحول 

 الحضري .



5 
 

والمالحظة الميدانية طول فترة البحث وذلك من خالل التصوير الفوتوغرافي اللتقاط صور تخدم المشاهدة  -

موضوع البحث، مثال صور لبعض المظاهر العمرانية واالقتصادية والبيئية، وبعض الخدمات األخرى 

يه المنظر الموجودة في كال البلدتين، أيضا توثيق بعض افرازات التمدد العمراني الحاصل كالتلوث وتشو

الطبيعي. أيضا تم استخدام أدوات قياس بسيطة كالمتر اليدوي لتحديد عرض الطرق الرئيسية في كل من نعلين 

 وعين يبرود، ومقارنتها بالمواصفات العالمية للطرق الحضرية.

ن المقابالت ل عليها متخدم البحث وتدعم النتائج التي تم الحصو االستبانة: استخدمت االستبانة بأسئلتها التي -

 :تم حساب حجم العينة رياضية وباالعتماد على معادلة، واإلحصاءات

N= 
𝑛∗(𝑍)2∗(𝑆𝑑)2

(𝑛∗(𝑑)2)+(𝑍∗(𝑆𝑑)2)
 

اري % ونسبة مئوية لالنحراف المعي95 تأكدحيث تم حساب العينة بناء الى عدد العائالت في كل تجمع بنسبة 

، في عين يبرود استبانة 60استبانة في نعلين و 90تم توزيع وبناءا على ذلك  % ميدانيا،10عن السكان بنسبة 

يتم اجراء فحص لالستبانة كدراسة عينة صغيرة من منطقة الدراسة ولكن تم تحكيمها من قبل أساتذة في  ولم

 دائرة الجغرافيا.

، المستوى )العمرامة وتتكون االستبانة من خمسة أقسام رئيسية حيث يشمل القسم األول المعلومات الع

التعليمي، طبيعة العمل.......(، اما القسم الثاني فانه يتناول المواضيع المتعلقة بالهجرة )عوامل الهجرة، 

المرأة، عمل المرأة( ويبحث القسم الرابع  )تعليملثالث بالمستوى االجتماعي ، ويبحث القسم ا.... الخ(نتائجها

ملكية المبنى....(، وأخيرا يتناول القسم الخامس تقييم التغيرات سواء الدخل،  مستوى)االقتصادي بالمستوى 

 .(1 قالمحل، اجتماعية، خدماتية( التي طرأت على منطقة الدراسة قديما وحديثا ))اقتصاديةكانت 

كما وتم تحليل االستبانات وتفريغها وعرضها بأشكال بيانية ونسب باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 

عمل تحليل التقاطعات  SPSS، ومن أهم التحاليل اإلحصائية التي تم عملها باستخدام الـ (SPSS)جتماعية اال

(Cross tab) إضافة الى تحليل ،Chi- Square   والعالقات الترابطية(Correlation)  بين عوامل مختلفة

 تم السؤال عنها في االستبانة.

من أجل تحليل الصور  (،ArcMap 10.4)م المعلومات الجغرافية التقنيات الجغرافية كنظبرامج استخدام  -

الجوية حيث تم استخدام صور جوية لفترات زمنية مختلفة ومتباعدة وذلك لرصد التغيرات في المساحات 
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  1:6000وذلك باالعتماد على مقياس رسم  2016،2006،1997،1967المبنية ألربع سنوات تمثلت بـ عام 

باإلضافة الى تحديد اتجاهات  (Palestine_1923_Palestine_Grid) اثيات الفلسطينيبناء على نظام االحد

النمو العمراني لتجمعات الدراسة وكيف أثرت المعوقات اإلسرائيلية على اتجاه االمتداد ومناطق البناء 

 . (Directional Distribution)العمراني وذلك باستخدام أداة 

لترسيم استعماالت األراضي لكل   ArcMap 10.4ظم المعلومات الجغرافية نبرنامج كما تم استخدام تقنية 

، 2006، 1997تجمع ضمن حدوده اإلدارية المأخوذة من وزارة الحكم المحلي ولثالثة سنوات وهي عام 

 ، وقد تم اعتماد التقسيمات التالية المعتمدة في المركز االحصائي الفلسطيني وهي:2016

داخل حدود  وتتمثل بالمناطق التي بنيت عليها المباني والطرق الفلسطينية فلسطينية:مناطق مبنية  -1

 .التجمع الفلسطيني

مستعمرات إسرائيلية: وتتمثل بالمناطق التي بنيت عليها المباني وطرق المستعمرات اإلسرائيلية داخل   -2

 حدود المستعمرة.

نباتي من محاصيل حقلية مناطق زراعية: وتتمثل باألراضي الصالحة للزراعة مع وجود غطاء  -3

 وأشجار مثمرة.

 بساتين زيتون: وتتمثل بالمساحات الشاسعة المزروعة بأشجار الزيتون. -4

 مناطق رعوية: هي المناطق التي يسودها عشب طبيعي مثل الحشائش القصيرة والنباتات الزاحفة. -5

 الغابات: هي مناطق شاسعة تسودها أشجار حرجية كثيفة متقاربة من بعضها. -6

ثم تم إيجاد مساحة كل استعمال المذكورة في األعلى وبوحدة الدونم باعتبار انها أصغر وحدة تم ومن 

 االعتماد عليها، ومن ثم عمل مصفوفة التغير في االستخدامات.

مراجعة االدبيات السابقة )كتب، مقاالت منشورة، احصاءات، رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه( وأخيرا  -

 أكثر من موضوع الدراسة. التي تناولت جزء او

 الحدود المكانية لمنطقة الدراسة 9.1

تمثلت منطقة الدراسة في تجمع نعلين الواقعة شمال غرب مدينة رام هللا وتجمع عين يبرود الواقعة شمال 

شرق مدينة رام هللا، وقد تم اختيار هذه التجمعات تبعا الختالف خصائصها االقتصادية واالجتماعية، أيضا 

م 1967الف في المناطق الجغرافية والخصائص الطبيعية والبيئية المحيطة؛ كقرب نعلين من حدود عام االخت

واالرتباط الوطيد بين سكان المنطقة والداخل من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وارتباط سكان 
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اها من المغتربين، والتي يمكن أن تخلق عين يبرود بالواليات المتحدة االمريكية والتحويالت المالية التي تتلق

  التحول الحضري.اب، واالفرازات الناتجة عن عملية فروقات في عملية التحول الحضري، وفروقات في األسب

 منطقة الدراسة(: موقع 1) خريطة

 

 الدراسات السابقة 10.1

ظم المعلومات نومشكلة اإلسكان في مدينة الحلة: دراسة تحليلية باستخدام  )التحضردراسة  1.10.1

 (2012وآخرون  )أحمدالجغرافية 

هدفت هذه الدراسة رصد ظاهرة التحضر في مدينة الحلة في العراق، وهي دراسة تحليلية باستخدام نظم 

المعلومات الجغرافية حيث تحدثت عن مظاهر بروز هذه الظاهرة في المدن العراقية وما أحدثته من تغيرات 

السكاني. وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في ان األخيرة سوف كبيرة طرأت، وباألخص المظهر 

، كما  وليس فقط السكنية تتطرق بشكل أوسع لمظاهر التحضر االجتماعية والعمرانية والسكانية واالقتصادية

تطرق الباحث الى مشاكل التحضر حيث ركز على مشكلة الهجرة الداخلية الى بعض مناطق العراق الحضرية 
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بب توافر عوامل للجذب فيها من فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية والحروب وغيرها، االمر الذي بس

ساهم في تسريع عملية الهجرة من األرياف الى المدن والذي شكل ضغطا على هذه المدن وباألخص مشكلة 

المشاكل البيئية، السكن أما الدراسة الحالية فستركز بشكل أوسع على كافة المشاكل التي يسببها التحضر ك

 االجتماعية، االقتصادية، العمرانية.

تقنية نظم  حيث استخدم فقط المنهج الكمي التطبيقياستخدمها الباحث فقد استخدم  أما بالنسبة للمناهج التي

ة الحالية ت، ولكن الدراسالمعلومات الجغرافية وعمل خرائط لها عالقة بالسكن والسكان بهدف جمع المعلوما

لمنهج أربعة مناهج متمثلة بامات متعددة، حيث انها استخدمت مصادر معلوأكثر من منهج بحثي واستخدمت 

ألسلوب الميداني الدراسة الحالية باستخدام اليلي، الكمي التطبيقي. كما قامت التاريخي، المقارن، الوصفي التح

 بشكل رئيسي من أجل جمع المعلومات وتوزيع استبانات على عينة الدراسة. 

نموذجا بيل دراسة )اآلثار االجتماعية والديموغرافية للنمو الحضري في العراق: محافظة أر 2.10.1

 (2002 الحيدري)

 ف المؤلفالحضري في العراق، حيث هدفي دراسته عن اآلثار االجتماعية والديموغرافية للنمو  حدث الباحثت

وحجم  افية من ناحية تركيبهم االجتماعيفي بحثه الى وصف وتحليل خصائص السكان االجتماعية والديموغر

ر في ظل السكان وتركيبهم الديموغرافي، كما هدف للتعرف على العوامل والمقومات األساسية لعملية التحض

خيص الى تش باحثية والديموغرافية، كما هدف الالتغيرات التي حصلت في منطقة الدراسة سواء االجتماع

حن اآلن وكما نعلم ن 2002للنمو الحضري، وخرجت هذه الدراسة في عام اآلثار االجتماعية والديموغرافية 

ن أسباب أفهنالك حوالي فرق خمسة عشر سنة بين هذه الدراسة والدراسة الحالية، فمن المؤكد  2017في عام 

ذلك النمو الحضري في الوقت الحالي، وك النمو الحضري التي حدثت في تلك الفترة قد تختلف عن أسباب

شكل مطرد التي تركها النمو الحضري حيث مع مرور الوقت تزداد هذه االفرازات ب بالنسبة لإلفرازاتاألمر 

التي ساهمت  كافة الجوانبمن حيث الجوانب التي تناولتها، حيث تناولت وكبير، كما تتمايز الدراسة الحالية  

 فية كمااالجتماعية والديموغراتقتصر فقط على الجوانب  تحول الحضري في منطقة الدراسة ولمفي عملية ال

في منطقة  فعلت هذه الدراسة، فكانت الدراسة الحالية اكثر شمولية من ناحية التطرق لمظاهر النمو الحضري

 الدراسة.

 (2003 اليمن( )عبد هللاوالنمو الحضري والبيئة في  )السكاندراسة  3.10.1
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لحد من جراءات الرسمية التي تتبعها الدولة لابراز مدى فاعلية اال ت هذه الدراسة بشكل أساسي الىهدف

نالك أهداف المشكالت البيئية الناتجة عن عملية النمو الحضري وتحديد الصعوبات التي حدت من فاعليتها، وه

 فرعية هدفت الدراسة الى تحقيقها وتمثلت في: 

 لدراسة.وصف وتحليل الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية للسكان في منطقة ا -

 التعرف على العوامل األساسية التي ساهمت في بروز ظاهرة النمو الحضري. -

 حضري.توضيح االفرازات والمشكالت )االجتماعية والديموغرافية والبيئية( التي أحدثها النمو ال -

ناتجة وأخيرا هدفت الدراسة الى وضع تصورات الستراتيجية التنمية الحضرية لمواجهة المشكالت ال -

 هرة النمو الحضري في اليمن.عن ظا

لكمي استثناء المنهج اببالنسبة للمنهجية التي اتبعها الباحث فقد اتبع أغلب المناهج التي أتبعتها الدراسة الحالية 

ديثة كنظم المعلومات الدراسة الحالية بعين االعتبار، المتمثل باستخدام التقنيات الح التحليلي الحيزي الذي أخذته

ء تي تعطي أي بحث عنصر القوة في الحصول على المعلومات، وإنتاج خرائط متنوعة سواالجغرافية وال

نوات ة الدراسة عبر سللموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة، أو توضيح التطور العمراني الحاصل على منطق

في طريقة  لة لجمع المعلومات، ولكنه كان ضعيفالستبانة كوسيفي دراسته ا 2003مختلفة، واستخدم عبد هللا 

اول أو لم يستخدم أشكال بيانية أو جدم عرضها بطرق واضحة وتحليلية يت عرضه لنتائج االستبانة حيث لم

ن خالل عرض النتائج بطريقة مفهومة للقارئ م عكس الدراسة الحالية التي راعت نسب لتفسير النتائج على

ة واضحة ومفهومة، كما تميزت وخرائط وجداول ممكن ان تعطي القارئ نظر وضع أشكال بيانية ونسب

ألراضي راني على استخدامات االدراسة الحالية في طريقة عرضها للمشكالت البيئية وكيف أثر النمو العم

لى اخرائط ونسب توضح التراجع الكبير لبعض االستخدامات على حساب المناطق المبنية باإلضافة  بعرض

 ي كل من نعلين وعين يبرود.ارفاق الصور التي تعكس الوضع البيئي المباشر ف

 ( 2013دراسة )اتجاهات التحضر في العراق وإيران دراسة مقارنة( )الياسري   4.10.1

تشابهت هذه الدراسة نوعا ما مع عنوان الدراسة الحالية ولكن مع اختالف مناطق الدراسة، فسنجد أن التحوالت 

اتها وافرازاتها تختلف بشكل مؤكد عن الحضرية الحاصلة في ايران والعراق، وأسباب هذه التحوالت واتجاه

التحوالت الحضرية في المدن الفلسطينية، وهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي الى تحديد التباين في معدالت 

نمو السكان الحضر في ايران والعراق، ومعرفة األسباب وراء هذا التباين وانعكاساته على خطط التنمية في 

دراسة الخصائص االقتصادية والعمرانية واالجتماعية التي نتجت عن عملية كل منهما، لكنها لم تتطرق الى 
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الدراسة الحالية كافة الجوانب الديموغرافي فقط في حين تناولت  التحول الحضري بل ركزت على الجانب

 بشكل أوسع.

ها ضرنسبة تح كيف أن نسبة التحضر في إيران تميل نحو الزيادة على عكس العراق حيث أن لباحثووضح ا

الى  أسباب الزيادة في نسبة التحضر في إيران الى الهجرة من المناطق الريفية انخفضت، وبرر المؤلف

ي أعداد الحضرية باإلضافة الى اإلجراءات التخطيطية التي تقوم بتحويل القرى الى مدن نتيجة الزيادة ف

ره، وعدم األمني فيها وعدم استقراسكانها، على عكس العراق التي انخفضت نسبة التحضر فيها نتيجة الوضع 

 .عيةاستقطاب المراكز الحضرية األيدي العاملة وإيقاف معظم المشاريع الصنا

ت على ومن المآخذ على هذه الدراسة أنها اعتمدت على المنهج الوصفي والمقارن فقط في الدراسة واعتمد

تم  منهج حيث أكثر منتي استخدمت الدراسة الحالية الأدوات مكتبية من أجل جمع المعلومات، على عكس 

وتوزيع  المنهج التاريخي والمنهج الكمي التحليلي واستخدام األسلوب الميداني وعمل المقابالتاستخدام 

ير في نظم المعلومات الجغرافية لرصد المساحات العمرانية والتراجع الكببرامج االستبانات واستخدام 

 .لرعوية منهاوا استخدامات األراضي وباألخص الزراعية

)مدن  (:آلثاروا واالسباب، واالنماط، االتجاهات،النمو الحضري في مركز جبل الخليل )دراسة ) 5.10.1

 (2012)هاشم  دراسية كحالة( ودوراحلحول،  الخليل،

تناولت هذه الدراسة الحديث عن النمو الحضري الذي شهدته محافظة الخليل وباألخص في مدينة الخليل 

توضيح العوامل التي ساهمت في بروز ظاهرة النمو الحضري، وأنماط  ، وحاول المؤلفاوحلحول ودور

واتجاهات النمو الحضري في مدن الدراسة، والحديث عن اآلثار والمشاكل السلبية التي نتجت عن النمو 

الحضري وباألخص التوسع العمراني الذي كان على حساب األراضي الزراعية واالزدحام المروري وضعف 

البنى التحتية، كما حاولت الدراسة معرفة مدى تأثير النمو الحضري والنشاطات االستيطانية على الواقع 

االقتصادي واالجتماعي لمناطق الدراسة.  من نقاط القوة في هذه الدراسة أن الباحث حقق جميع االهداف التي 

التنوع في استخدام المصادر العربية  وضعها في مقدمة بحثه، ووضعه لتوصيات واقعية التطبيق باإلضافة الى

كبرامج  واالنجليزية واستخدامه للرسائل الجامعية بالدرجة األولى، باإلضافة الستخدام الباحث لتقنيات حديثة

البيئية والتي حث المنفذ من خالل عرض المشكالت نظم المعلومات الجغرافية. وترتبط هذه الدراسة مع الب

تطرق الى الجوانب ا لم تأهم المآخذ على هذه الدراسة أنه لسطيني، لكن منيعاني منها أي تجمع سكني ف

شكل مبسط دون أي خرائط الستخدامات األراضي او بعلى ذكر المشكالت البيئية  ااالجتماعية واقتصاره

 صور فوتوغرافية.
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(1982التحضر ونمو المدن في الدول العربية( )القطب )دراسة  .1106.  

مدينة وما مشكلة سكانية هامة تأثرت بها الدول العربية وهي الهجرة من الريف إلى ال تناولت هذه الدراسة

ل عربية يصاحب هذه الظاهرة من نتائج، وأثرها على التركيب السكاني. وقد ركزت هذه الدراسة على سبع دو

ة كل دولهي سوريا والسعودية والكويت واليمن والعراق واألردن ومصر، وهدف الباحث الى عرض مشاكل 

مؤدية إلى وقارنها بالسياسات التي تم وضعها لمواجهة المشاكل. وهدف الباحث ايضا للتعرف على العوامل ال

إلى  عملية التحضر األمر الذي أدى إلى بروز مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية، كما وتطرق الكاتب

ن وع الهجرة ونمو المدن وتحدث عموض ض الكاتببعض المشاكل االجتماعية التي تنتج عن التحضر، وعر

مشترك  توزيع السكان في الريف والمدينة، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أنها عالجت موضوع

ه بين الدول العربية اال وهو بروز ظاهرة التحضر بشكل سريع وفجائي وتشابه بعض العوامل وراء هذ

السعودية  ا لم تذكر تفاصيل أخرى لبعض الدول العربية مثلهذه الدراسة أنهعلى الظاهرة، ولكن من المآخذ 

وخالل سنة واحدة قلبت رأسا على عقب األمر الذي يدعي  را ألن هذه الدولة تحضرت بشكل بطيءنظ

بالنسبة  ضرورة دراستها بتفصيل أكبر، باإلضافة أنه لم يشمل كافة العوامل المسببة للتحضر وكذلك األمر

 ضرية فقد اقتصر على المشكالت االجتماعية فقط.لمشكالت التحوالت الح

مدينة بغداد( )خضير دراسة )االثار البيئية للتوسع العمراني على استعماالت األرض الزراعية ل 7.10.1

2013) 

ساهم هذا تعتبر ظاهرة النمو السكاني وزيادة نسبة التحضر من الضغوط التي أثرت على البيئة بشكل كبير و

راضي الى بروز العديد من المشاكل ومن أبرزها مشكلة التوسع العمراني باتجاه األ االكتظاظ السكاني

لبيئية للزحف االزراعية، وبالتالي تشويه المشهد الطبيعي للمنطقة، حيث هدفت هذه الدراسة الى دراسة االثار 

ول المناسبة يجاد الحلالعمراني على األراضي الزراعية ومعرفة أسباب هذه المشكلة ودور الجهات المعنية في إ

وضرورة  إليقاف انتشارها، وأخيرا هدفت الدراسة الى نشر الوعي البيئي لدى السكان بخطورة هذه المشكلة

تخدامات النمو العمراني على اس أثروتوافقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في موضوع االهتمام بها. 

بعها ية والرعوية على حساب المناطق المبنية وما تاألراضي وتراجع مساحات كبيرة من األراضي الزراع

 من مشكالت بيئية أخرى كالتلوث بكافة أنواعه.

هذه الدراسة كانت محدودة في استخدامها للمناهج وأدوات جمع المعلومات حيث اعتمدت فقط على المنهج 

تخدامها لمناهج في اس ى عكس الدراسة الحالية، حيث تنوعتالوصفي وعلى أدبيات ومقاالت منشورة عل
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ص لرصد نظم المعلومات الجغرافية باألخكبرامج  وأدوات الدراسة لجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة

األسلوب الميداني الذي يعتبر العنصر الحيوي ألي  ى، كما لم تعتمد دراسة خضير علاستعماالت األراضي

 ميداني من أولويات الدراسة. دراسة على عكس الدراسة الحالية حيث وضعت األسلوب ال

 (1986خلف )دراسة )بعض المظاهر البارزة في التحضر في العالم العربي(  8.10.1

رة تواجه تناولت هذه الدراسة في البداية مقدمة عن التحضر في العالم العربي حيث اعتبرت أنها أزمة خطي

زداد يوما عن يوم عة التي تتسم بها هذه األزمة تالعالم العربي ولم يسبق لها مثيل من قبل، حيث أن اآلثار البش

مشاكل الحضرية في كافة جوانب الحياة الطبيعية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، واعتبر الكاتب أن كل ال

لعالم تقريبا في العالم العربي المتحضر تأتي من النمو الحضري والذي يسير دون توجه أو تخطيط، إن ا

وضع مة الحضرية بكل معنى الكلمة ولن ينجح في وضع سياسة واضحة لمعالجة الوضع. والعربي يعيش األز

ضرية الباحث بإيجاز عدد من الخصائص الغربية في التحضر في العالم العربي محاوال وضع استراتيجية ح

الم لعتستطيع معالجة كافة المشاكل التي تتعلق بالتحضر السريع، وعرض جداول حول مؤشرات التحضر في ا

نعدام العربي لبعض األقطار العربية، وظهور مظاهر التحضر االجتماعية الثقافية من خالل االنفتاح وا

التطور االقتصادي وتحدث بهذا الخصوص حول  وذالعالقات الشخصية، وتناول الباحث موضوع التحضر 

ض األقطار فيها، حيث في بعأسباب تأخر التطور االقتصادي في العالم العربي على الرغم من ازدياد التحضر 

زمات العربية قد سبق التحضر النمو االقتصادي والصناعي مثل مصر وتونس والعراق، فظهرت العديد من أ

خدمات  المساكن التي تواجه عشرين مدينة من المدن العربية وما ينطبق على المسكن والمساكن ينطبق على

لمؤدية إلى االضعف في الدراسة أنها لم تركز على العوامل النقل والتعليم والصحة وبروز البطالة. من نقاط 

افة التحضر، كما أن حكم الباحث كان قطعيا بخصوص سلبية ظاهرة التحضر وخلوها من اإليجابية، باإلض

بي والسلبي االيجا ة المصادر والمراجع، بينما امتازت الدراسة الحالية بتناول جانبي التحضرإلى غياب قائم

مصادر والمراجع ول لنتائجها السلبية لتجنب أي أعراض جانبية باإلضافة إلى التركيز على قائمة الواقتراح الحل

  والتوثيق.

 (.2012دراسة )المؤشرات الحضرية لمدينة كالر دراسة في علم االجتماع الحضري( )علي  9.10.1 

عرف على هذه المؤشرات هدفت هذه الدراسة معرفة المؤشرات الحضرية التي حصلت في مدينة كالر، والت

التي أدت الى بروز الظاهرة باإلضافة الى تشخيص المشاكل االجتماعية والحضرية التي نتجت عن هذه 

الظاهرة وكما هدفت الدراسة الى تحليل الجوانب الديموغرافية والحضرية للمدينة. من نقاط الضعف في هذه 

في بداية بحثه وتحديدا اآلثار الناتجة عن عملية  الدراسة هي ضعف الباحث في تحقيق األهداف التي وضعها
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التحضر فلم يتطرق اليها نهائيا، أيضا عدم ترابط األفكار في سرده للموضوع كما أنه تجاهل الحديث عن 

طريقة حصوله على المعلومات او المناهج التي استخدمها، وتعريف منطقة الدراسة وجغرافيتها بشكل موسع 

جاهله لموضوع التوثيق وستتميز الدراسة الحالية في تحديد األسباب والعوامل وواضح، باإلضافة الى ت

المباشرة وغير المباشرة وراء ظهور وبروز ظاهرة التحضر وأخيرا الحديث عن االفرازات الحضرية 

 )االقتصادية، االجتماعية، العمرانية، البيئية( .

عة الشرقية،  " حالة دراسية سلواد، المزرفي قرى شمال شرق رام هللاالحضري  )النمودراسة  10.10.1

 .(2017بتين، ودير جرير" )أبو زر 

ان هذه  تناولت هذه الدراسة حول موضوع النمو الحضري في القرى الشمالية الشرقية لمدينة رام هللا حيث

لباحثة ا القرى شهدت نمو حضري االمر الذي أحدث تحوالت عمرانية وسكانية واقتصادية في المنطقة فتناولت

نية موضوع الخصائص العمرانية واالقتصادية في هذه القرى تمثلت برصد التغيرات في المساحات العمرا

لتجمعات، خل والخدمات المقدمة في اخالل فترات زمنية مختلفة ورصد النمط العمراني السائد ومستويات الد

ري تبة حول محددات النمو الحضومعرفة األسباب التي ساهمت في بروز ظاهرة التحضر كما وتحدثت الكا

قة الدراسة وباألخص المحددات اإلسرائيلية الذي لعب دوراً في الحد من النمو العمراني واالقتصادي في منط

اعية وأخيرا تناولت الباحثة كيف أثر النمو العمراني على استخدامات األراضي األخرى كالمناطق الزر

 والمفتوحة.

دوات، ولكن اسة الحالية في األفكار السابقة ومن حيث استخدامها للمناهج واألتقاطعت دراسة أبو زر مع الدر

نمو الحضري امتازت الدراسة الحالية في تطرقها للجوانب االجتماعية باعتبار أنها ركيزة أيضا من ركائز ال

ية. كما اعفي التجمعات السكانية كالتعليم وباألخص تعليم االناث وخروج المرأة للعمل والعالقات االجتم

فة أشكاله تمايزت الدراسة الحالية في الحديث عن اآلثار البيئية التي أحدثها النمو الحضري كالتلوث بكا

 يخلو ، البصري، التلوث الناتج عن الورش والمحالت الصناعية وغيرها( حيث أن النمو الحضري ال)السمعي

 .من سلبياته التي ينبغي الحديث عنها لتفادي زيادتها مستقبالً 

وأخيرا تمايزت الدراسة الحالية في اختالف منطقة الدراسة حيث تم اختيار منطقتين متباعدتين جغرافيا تختلفان 

في خصائصهما االجتماعية واالقتصادية وخصائصهم الطبيعية وبالتالي اختالف األسباب التي تساهم في عملية 

الحضري االمر الذي اعطى الدراسة رونق  النمو الحضري وفروقات في اآلثار الناتجة عن عملية النمو

لمناقشة النمو الحضري في مختلف الظروف، في حين تمثلت رسالة أبو زر بمنطقة جغرافية متجانسة في 
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خصائصها الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية الى حد كبير لذلك مالحظة األسباب والفروقات في عملية 

المشترك في منطقة حيث كان السبب الرئيسي والوحيد  ذكرالتحضر كانت متجانسة وال يوجد اختالف ي

كان العائدات المالية والهجرات الخارجية الى الواليات المتحدة  الدراسة الذي احدث النمو الحضري فيها

 .االمريكية

11.101.   (Al Tarawneh 2014) دراسة (Urban sprawl on Agricultural Land (Literature 

survey of causes, effects, relationship With Land Use Planning and environment) 

A case study from Jordan. Journal of environment and Earth Science.  

ب هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على ظاهرة التوسع الحضري على األراضي الزراعية ومعرفة األسبا

الحد اهم في ا هدفت الدراسة الى إيجاد الحلول التي من الممكن أن تس، كمالتي نتجت عنها وراء ذلك واآلثار

سع مستمر إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تنظم عملية التخطيط وتمنع أي تومن هذه الظاهرة، و

ألراضي على األراضي الزراعية، وأخيرا هدفت الدراسة الى زيادة الوعي بشأن آثار التوسع الحضري على ا

لنمو زراعية، كما وتحدث الكاتب عن أسباب التوسع الحضري على حساب األراضي الزراعية فكان منها اال

طيط والقوانين السكاني السريع الناتج عن الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة الى المناطق الحضرية، غياب التخ

طق الجبلية البنى التحتية في المناالتي تمنع وتحد من الزحف على األراضي الزراعية، سوء توزيع الخدمات و

ي هذه المناطق، األمر الذي يدفع السكان للبناء في المناطق السهلية الزراعية وذلك لسهولة الخدمات وتوفرها ف

يدية للزراعة غياب التوسع الرأسي للمباني وامتدادها بشكل أفقي، التحوالت االجتماعية وتغيير النظرة التقل

زراعية، لحكومية وترك العمل في الزراعة األمر الذي يؤدي الى تدهور األراضي الوالتوجه الى الوظائف ا

الي زيادة وأخيرا ان انشاء الصناعات الجديدة في المناطق الحضرية تتطلب توفير سكن للعاملين فيها وبالت

 المساكن الحضرية.

البيئية، وتماعية واالقتصادية كما تطرق الباحث حول آثار وافرازات التوسع الحضري وركز على اآلثار االج

اب ومن المآخذ على هذه الدراسة أن الكاتب وضع هدف زيادة وعي السكان بشأن التوسع الحضري على حس

انات او األراضي الزراعية، ولكنه فعليا لم يقس مدى وعي السكان بهذا الموضوع سواء من حيث توزيع استب

سهم لتحديد األسلوب الميداني، فالكاتب لم يخاطب السكان أنفالستخدام  الدراسة عمل مقابالت معهم فافتقرت

ن بشكل مخاطبة السكافي ي الزراعية في حين امتازت الدراسة الحالية  طبيعة العالقة واهتمامهم باألراض

 ة األولى.على األسلوب الميداني سيكون بالدرجمباشر اما بالمقابالت او بتوزيع االستبيانات فقد اعتمدت 
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.12101.  (Zoltan et all 1998) دراسة (geographical features of urban 

transition in Hungary. 

لكثير من سابقا، والتي اصبحت محط انظار ا االشتراكيةتتحدث هذه الدراسة عن التنمية الحضرية في الدول 

رائنها قتمتاز على  وغيرهم، حيث ان المدن ذات التخطيط االقتصادي المركزي االجتماعوعلماء  نالجغرافيي

 االنتاج.ليس فقط المهمة في التقدم، و األداة ، فالتخطيط يعتبراالقتصاديمن المدن بأنها ذات التقدم في السوق 

، كونه ناألكاديميياصبحت محط انظار العديد من  االشتراكيةان التحوالت الحضرية التي انتشرت في المدن 

تسعى هذه . كما وأوروبا، كما نراه في دول واالقتصاديةالسياسية يعتبر اداة قياس ومؤشر حقيقي للتحوالت 

، من ةاالشتراكيالدراسة الى استكشاف اهم سمات التحضر و التنمية الحضرية في المجر قبل وبعد انهيار 

عد بأظهرت الدراسة ان هناك تحوالت حضرية كبيرة حصلت في المجر ، اجل فهم أفضل للعناصر التاريخية

ث اصبح ، حيث شملت تلك التحوالت كل من النظام السياسي و االقتصادي في الدولة، حيتراكيةاالشانهيار 

كبيرة ذات  الدولة قوة اقتصاديةإعطاء مع االقتصاد العالمي، والذي من شأنه  الهنغاريهناك دمج لالقتصاد 

 Budapest, Gyor andعمل على جذب االستثمار األجنبي في مدينة وهذا تزايد كبير ومرتفع، 

Szekesfehervar ة ، في المقابل وبالتحديد في مناطق السهل الشرقي، اصبحت المناطق تعاني من ازم

ركزت هذه الدراسة بشكل أساسي فقط على الجانب االقتصادي والسياسي للتحوالت اقتصادية خانقة. 

اسة كان ة، كما ان الدرالحضرية، على عكس دراستي الحالية التي ستتناول جميع الجوانب للتحوالت الحضري

ي وسرد استخدامها للمناهج وأدوات جميع المعلومات محدود جدا، فاستخدم الكاتب المنهج الوصفي التاريخ

يرها من االحداث، افتقرت الدراسة الستخدام االستبانات او تقنيات حديثة كنظم المعلومات الجغرافية وغ

 اسة وهذا مما تتميز به دراستي الحالية.األدوات الميدانية التي تعطي عنصر القوة ألي در

 ملخص الدراسات السابقة 

تناولت الدراسات السابقة موضوع التحوالت الحضرية من زوايا ونظريات مختلفة وفي مناطق مختلفة من 

السكانية، العمرانية، االقتصادية، االجتماعية تناولت المؤشرات الحضرية منها ) الوطن العربي حيث ان بعضها

تختلف هذه وراء بروز هذه المؤشرات حيث الرئيسة  واألسباب الدراسات حول العواملقافية( وتناولت والث

قة لها من منطقة ألخرى ومن زمان الى آخر كما أن مظاهر التحضر هي متقلبة فكل منطواألسباب العوامل 

نرى أن  ر التحضرجعل تشابه هذه المظاهر نادرا، وفي حال تشابه مظاهالخاصة االمر الذي يظروفها 

االسباب ورائها تكون مختلفة من منطقة ألخرى، فهذه الدراسات ساعدت في أخذ نظرة شاملة عن المظاهر 

. وتطرقت بعض الدراسات الى المشكالت الناتجة عن عملية التحول الحضري كالمشكالت البيئية، البارزة
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حول أنماط واتجاهات النمو الحضري وكيف االقتصادية، االجتماعية وغيرها، كما وتناولت بعض الدراسات 

لعبت النشاطات االستيطانية على الواقع االقتصادي والعمراني، واستخدمت الدراسات السابقة مناهج بحث 

وأدوات متنوعة واستخدم قليل منها برامج تقنية كنظم المعلومات الجغرافية الذي استخدمته الدراسة الحالية 

يل النمو العمراني والمساحات العمرانية التي زادت خالل فترات زمنية مختلفة، بشكل أساسي في الدراسة لتحل

باإلضافة الى تحليل اتجاهات النمو العمراني والمحددات السياسية التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي محاوال 

لمقابالت كوسيلة عرقلة النمو الحضري في منطقة الدراسة، كما افتقرت غالبية الدراسات استخدام االستبانة وا

لجمع البيانات من مجتمع الدراسة بشكل عام غياب األسلوب الميداني بشكل كامل والذي كان الركيزة األولى 

، وأخيرا ما امتازت به الدراسة الحالية هي محاولتها الذي اعتمدت عليه الدراسة الحالية الستخالص النتائج

كان من دراسة واحدة أي شمولية في األفكار، حيث لجمع كافة جوانب ومؤشرات التحوالت الحضرية في 

 والمؤشرات الحضرية موجودة في دراسة واحدة من الدراسات السابقة. الصعب ايجاد جميع المظاهر
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 الجوانب الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة

 الجوانب الطبيعية 1.2

 الموقع الجغرافي 1.1.2

كم، حيث  25م هللا وتبعد عنها حوالي إحدى بلدات محافظة رام هللا، وتقع شمال غرب مدينة را هي نعلين:

ضمن قضاء الرملة ولكن بعد احتالل مدينتي اللد والرملة أصبحت تتبع لواء محافظة  1948كانت قبل عام 

ب المدية وبلعين رام هللا ويحدها من الشرق شبتين ودير قديس، ومن الشمال قبيا وبدرس وشقبا، ومن الغر

بهذا االسم نسبة الى " بيت علين " وهو اسم روماني أي البيت العالي سميت بلدة نعلين و (.2003)أبو حجر 

هي إحدى : يبرودعين اما  (.2012 )نافعأو التلة العالية فهي تمثل بداية االرتفاع للسهل الساحلي الفلسطيني 

يها كم، وتبلغ مساحة أراض 7بلدات محافظة رام هللا، وتقع شمال شرق مدينة رام هللا وتبعد عنها حوالي 

دونما، ويحدها من الشرق رمون والطيبة، ومن الشمال يبرود وسلواد، ومن الغرب دورا القرع،  11488

وسميت عين يبرود بهذا االسم نسبة إلى كثرة  (.2003أبو حجر ومن الجنوب دير دبوان وبيتين والبيرة )

نمرود ثم مع الزمن تم تغيير االسم من سكن القرية كان يدعى ال إن أولينابيع المياه فيها وهنالك رواية تقول 

 .(2012إلى عين يبرود )أريج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة2) خريطة  
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 الموقع الفلكي 2.1.2

 31.946843° شرق خط غرينتش ودائرة عرض  35.021461° تقع منطقة نعلين فلكيا على خط طول 

شرق خط غرينتش ودائرة عرض  35.249843° شمال خط االستواء، اما عين يبرود فتقع على خط طول 

  (Google Earth 2017) .الجغرافيةشمال خط االستواء وذلك حسب االحداثيات الفلكية  °31.953270 

 المناخ  3.1.2

ملم،  500-400م فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها من 260تقع بلدة نعلين على ارتفاع 

بو % )أ61.3بية حوالي درجة مئوية، أما معدل الرطوبة النس 19ومعدل درجات الحرارة فيها يصل إلى 

 (.2012نافع  ؛ 2003حجر 

ام، وكما أن يصنف مناخ عين يبرود ضمن مناخ البحر األبيض المتوسط ومناخ الجبال الغربية في بالد الشو

رض حيث القرى الشمالية الشرقية ومن ضمنها عين يبرود تعتبر من أكثر المناطق ارتفاعا عن سطح األ

شتاء ح البحر، االمر الذي يجعل من مناخ المنطقة باردا في فصل الم فوق سط 825تقع على ارتفاع 

 ألمطارلدرجة مئوية، ويبلغ المعدل السنوي  16صل معدل درجات الحرارة فيها الى تومعتدل صيفا حيث 

  .(2017بو زر أ ؛1987وليد % )60ملم، ومعدل الرطوبة النسبية حوالي  600-400ما بين 

 ألمطار السنوية في منطقة الدراسة(: معدالت سقوط ا3) خريطة
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 الطبوغرافيا وأشكال السطح 4.1.2

التي تتميز تقع القرى الشمالية الشرقية لمدينة رام هللا مثل عين يبرود ضمن سلسلة جبال فلسطين الوسطى و

تعتبر  بارتفاع جبالها ووعرتها وشدة انحدار تضاريسها، اما نعلين تقع على جبال متوسطة االرتفاع حيث

 (.2013مشيعل  ؛2012منطقة شبه ساحلية وتقطعها أودية موسمية خصبة )دليل سلواد 

 التربة 5.1.2

لتي تتواجد تنتشر تربة الرندزينا في نعلين والتي تنشأ في مناطق البحر المتوسط من الصخور الطباشيرية وا

بة متوسطة وتعتبر هذه التر في منطقة نعلين وهي تربة سميكة نسبيا تميل الى اللون البني والبني الفاتح،

لشمالية (، كما تنتشر في المناطق ا2013الخصوبة والتي تصلح لزراعة األشجار الحرجية والزيتون )مشيعل 

تقل المادة وهي تربة طينية حمراء ترتفع فيها نسبة اكاسيد الحديد و التيراروزاالشرقية لعين يبرود تربة 

 (.1987)وليد  يناالرندزالعضوية فيها باإلضافة الى تربة 

 الجوانب البشرية 2.2

 السكان  1.2.2

بالرسم  ، ومن خالل األرقام المعروضة(1في الشكل ) نالحظ التطور في أعداد سكان نعلين وعين يبرود

يوجد فيها زيادة  مقارنة بعين يبرود، حيث في الثانية أكبرالبياني نالحظ أن النمو السكاني في بلدة نعلين 

ني في س كنعلين وهذه االحصائيات سيتم التطرق اليها كجزء من مظاهر التحضر السكاسكانية ولكن لي

   المدن.

 2016حتى عام  1922يبرود منذ عام  (: اعداد السكان في نعلين وعين1شكل )

 

 

 

 

 

 (2009المركزي لإلحصاء الفلسطيني  الجهاز؛ 1993 )الدباغالمصدر: 
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د الكبير في في أعداد السكان في منطقة الدراسة، ونالحظ التزاي اً كبير اً يتضح ازدياد (1الشكل )ومن خالل 

جع السبب ، ثم بدأ باالنخفاض وأخذت نعلين بالتزايد وقد ير1996سكان عين يبرود مقارنة بنعلين حتى عام 

وروبية ان األولى حدث فيها هجرات بشكل واسع وأخذت الهجرة الى االمريكيتين وبعض الدول العربية واأل

زيادة الطبيعية اما بالنسبة لنعلين فنظرا لل(، 2016 )ب( شعيبمقابلة مع )عشر د حدتها منذ القرن التاسع تزدا

هم بشكل وتحسن مستوى المعيشة والتقدم العلمي والصحي وعودة المهاجرين الى وطنهم ساعد في تزايد أعداد

 (.2016 )و(الخواجامقابلة مع )كبير 

برود يللذكور في نعلين اكثر منها في عين  34-20( ان فئة الشباب من 3( والشكل )2ونالحظ من الشكل )

واالستقرار  وقد يرجع السبب الى الهجرة الخارجية لفئة الشباب الذكور وهم في عمر الشباب للعمل في أمريكا

 لتحسن فيها على عكس نعلين حيث ان هذه الفئة هي الفئة العاملة الرئيسة في نعلين بحيث يستقروا فيها

لمرأة في أوضاعهم االقتصادية، بينما فئة االناث في نعلين أكثر من عين يبرود وقد يرجع السبب الى ان ا

ن يتزوجن خارج م نهنقليل مأن النعلين تتبع العادات والتقاليد في بقاءها داخل نعلين، والزواج في نعلين حيث 

زوجن للهجرة أغلب االناث يتحيث أن المريكية الجنسية ا يمتلكن االناث فيها نفا عين يبرود في نعلين، ولكن

رأة وتتزوج الى الواليات المتحدة االمريكية، ونتيجة التحرر واالنفتاح على الغرب من الممكن ان تخرج الم

 الى الواليات المتحدة االمريكية.خارج القرية والسفر مع الزوج 
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 ننعليالنوعي والعمري ل (: الهرم السكاني2شكل )

 

 

  عين يبرودرم السكاني النوعي والعمري لاله :(3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهجرة  2.2.2

تعداد مركز اإلحصاء الفلسطيني بلغ معدل الهجرة النازحة لسكان نعلين الى خارج فلسطين الى  حسب

انتفاضة  منذ بداية%، وازدادت الهجرة 13.4حوالي  1997االمريكيتين وغيرها من الدول االوروبية لعام 
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بالمقابل بلغ معدل الهجرة الوافدة الى نعلين  ،2007% عام 16.4حتى وصلت الى ، 2000عام األقصى 

%، وبحساب معدل صافي الهجرة 56الى  2007% ولكن قلت نسبتهم في عام 58حوالي  1997في عام 

باتجاه نعلين واستقرار الذي يعكس مدى تأثير الهجرة على عدد سكان المنطقة فانه يظهر بأنه كان إيجابيا 

 ؛ 2009السكان فيها االمر الذي يدعم سبب الزيادة السكانية في نعلين )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 

 (.2012 نافع

حوالي  1997اما بالنسبة لعين يبرود فقد بلغ معدل الهجرة النازحة لسكان عين يبرود الى خارج فلسطين عام 

لى ا%، بالمقايل بلغ معدل الهجرة الوافدة 18.6الى  2007النازحة عام %، وازداد معدل الهجرة 17.9

 % ، والفئة التي76الى  2007% ولكنها قلت تدريجيا حتى وصلت عام 80حوالي  1997عين يبرود عام 

يش من اجل العمل وكسب لقمة الع نوا الى األمريكيتيلجؤبقيت نازحة هي فئة الشباب حيث أن أغلبهم 

هجرة لعين اك، في حين أن كبار السن يعودون الى وطنهم عين يبرود، وبالنسبة لمعدل صافي الواالستقرار هن

 (2009ي مركز المعلومات الوطني الفلسطين ؛ 2012)أريج يبرود فقد كان أيضا إيجابيا باتجاه عين يبرود 

 الجوانب االجتماعية 3.2

 قطاع الصحة  1.3.2

ن لوقت الحاضر يوجد مركز صحي مركزي لقرى منطقة نعلي، وفي ا1940تأسست اول عيادة في نعلين عام 

حتوي ت ةطبي ات تحاليلمختبرثالثة  ، باإلضافة الىليكون نواة لمشفى يخدم أبناء المنطقة 2000تأسس عام 

طفولة لتصوير األشعة، كما يوجد في نعلين مركز أمومة و مركزينو، على كافة أجهزة الفحوصات المخبرية

، عيادات طبيب عام خاصة 4حكومية وخاصة، وعيادة طبيب عام حكومية، و ات منهاصيدليثالث حكومي، و

ر ويوجد أيضا مركز إسعاف وطوارئ وهو تابع لجمعية الهالل األحمكما يوجد خمس عيادات طب أسنان، 

نافع  ؛ 2016 )و(الخواجامقابلة مع يوفر خدمة اإلسعافات األولية لمنطقة نعلين ومزود بسيارة إسعاف  )

2012 .) 

في حين تتوفر في بلدة عين يبرود بعض المرافق الصحية حيث يوجد مركز صحي عين يبرود الحكومي 

ولكن يعاني قطاع الصحة في عين يبرود من بعض  خاصة.وعيادة طبيب عام حكومية وخاصة وصيدلية 

ز الصحي، عدم عدم توفر مراكز أشعة ومختبرات طبية، عدم توفر أطباء مختصين بالمرك أهمها:المشاكل 

 )مقابلة مع شعيبتوفر سيارة إسعاف، واقتصار دوام الطبيب العام ليومين فقط باألسبوع في المركز الصحي 

 (.2016 )أ(
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 قطاع التعليم  2.3.2

طفال مبادئ م من خالل الكتاتيب التي يحفظ فيها القران الكريم وتعليم األ 1919كان التعليم في نعلين عام 

البتدائية اومن ثم اكتملت المرحلة ، 1934وبعد ذلك تم تأسيس أول صف تعليمي رسمي عام  والكتابة،القراءة 

معا فرع األدبي لتشكل مج في تم فتح شعبة توجيهي 1977ومن ثم اكتملت المرحلة اإلعدادية، وفي عام 

علين عام نفي  لجميع طلبة المنطقة من قرى بدرس، شبتين، مدية، دير قديس، قبيا، شقبا. وبلغت نسبة األمية

ر، % نسبة األميين من الذكو2.3و% نسبة األمية عند االناث 5.6حيث بلغ منها  % 7.9م حوالي  2007

الث . ويوجد في نعلين ث% األمر الذي يعطي مؤشر واضح لتقدم التعليم15.2حوالي  1997وقد بلغت عام 

الفلسطيني  )مركز المعلومات الوطني لطةمدارس حكومية واحدة لإلناث والثانية للذكور والثالثة أساسية مخت

 % وقلت في12.3حوالي  1997في عام  بلغت نسبة األمية لدى سكان عين يبرودو (.2012نافع  ؛2009

ن م% 6.2حيث بلغت نسبة األمية عند االناث أكثر من الذكور فقد شكلوا %  8.1حوالي  الى 2007عام 

الث مدارس ويوجد في القرية ث%.  91.9األكبر فشكلوا حوالي المجموع الكلي وشكلت نسبة المتعلمين النسبة 

ضة واحدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني كما يوجد في القرية رو احكومية يتم إدارته

انية فتح شعب لألطفال، ومن المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم في عين يبرود قدم المدارس وضيقها، عدم إمك

)مركز المعلومات الوطني  بسبب عدم توفر غرف صفية، وعدم توفر باصات كافية لنقل الطالب جديدة

 .(2012أريج  ؛2009الفلسطيني 

 الخدمات 4.2

 المياه 1.4.2

، ويبلغ 1972تقوم سلطة مياه الضفة الغربية بتزويد سكان نعلين بالمياه من خالل شبكة المياه العامة منذ عام 

، % من المساكن تتصل بالمياه بتمديدات خاصة0.4% وهناك 97.4بكة المياه العامة نسبة المباني المتصلة بش

ً إيجابيعامالً وهذا يعتبر  ،الخدمة متوفرة ألهالي البلدة على مدار الساعةحيث أن هذه  مقارنة بالبلدات  اً ومميز ا

مركز المعلومات  ؛ 2012) نافع  والقرى األخرى التي تتعرض مياهها يوميا للسرقة من قبل اإلسرائيليين

وتخلوا بلدة نعلين من تواجد آبار ارتوازية أو ينابيع حيث انها تقع ضمن الحوض  ،(2009الوطني الفلسطيني 

تتزود بلدة عين يبرود كما و (.2013 مشيعل) الغربي للمياه الجوفية وال يوجد في أراضيها أي بئر جوفي 

عبر شبكة المياه العامة حيث تبلغ نسبة المباني المتصلة  بالمياه من خالل مصلحة مياه محافظة القدس وذلك
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 مركز ؛2016 )ب(قابلة مع شعيب % متصلة بتمديدات خاصة )م2و %96.7بشبكة المياه العادمة 

 (.2009المعلومات الوطني الفلسطيني 

آلبار وينابيع اد ويعتمد السكان في القرى الشمالية الشرقية على االمطار الشتوية كمصدر للمياه وبالتالي تزوي

ينابيع  بئر مائي منزلي لتجميع مياه األمطار وثالث 350المياه بالمياه حيث يوجد في عين يبرود حوالي 

ت طويلة لمياه لفتراا، وتعاني عين يبرود من مشكالت عديدة كانقطاع ناإلسرائيلييولكنها مصادرة من قبل 

 (.1993 )المالكيياه بسبب قدم الشبكات وتلفها وخصوصا فصل الصيف وارتفاع نسبة الفاقد في شبكة الم

 النقل والمواصالت  2.4.2

هللا  تكسيات خاصة تعمل على نقل السكان من نعلين إلى رام 6باصات للنقل العمومي و 5 في نعلين يوجد

طرق البلدة لوبالعكس، كما يوجد مكتب تكسي للطلبات الداخلية في البلدة ومكتب لتأجير السيارات، وبالنسبة 

ين ولكن تكسيات تقوم بنقل المواطن 10في عين يبرود فيوجد فيها  ا(. ام2012% منها معبدة )نافع 80ن فا

الرئيسية  يعاني سكان عين يبرود من عدة مشاكل أثناء تنقلهم منها وجود الحواجز الترابية، ووعورة الطرق

  (.2016 )و(الخواجامقابلة مع )فيها وكثرة الحفر 

 النفايات  3.4.2

ظام خاص نيتم جمع النفايات المنزلية والطبية والصناعية مع بعضها دون فصلها نظرا لعدم وجود نعلين في 

شيكل  225شيكل شهريا أي حوالي  15للفصل، كما تفرض البلدية على سكان البلدة المنتفعين من هذه الخدمة 

دة حوالي مكب خاص يبعد عن البلسنويا، ويتم نقل هذه النفايات مرة يوميا من خالل سيارات النفايات الى 

لتخلص من اما عين يبرود فيتم ا(، 2017 )أ( الخواجامقابلة مع )  كم، ويتم التخلص منها عن طريق حرقها5

 180 النفايات وجمعها من قبل المجلس القروي وفرض رسوم على المنتفعين من خدمة جمع النفايات حوالي

 وحرقها شوائي خاص بالقرية ويتم التخلص منها عن طريق دفنهاشيكل سنويا، ويتم نقل النفايات الى مكب ع

 (.2016 (ب)شعيب مقابلة مع ) 

 البنية التحتية 5.2

 الصرف الصحي  1.5.2

 ،ال يوجد في بلدة نعلين شبكة صرف صحي ويلجأ السكان الى الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة

 ، وقدالنضح والتخلص منها في مناطق مفتوحة في البلدةويتم تفريغ الحفر االمتصاصية من خالل صهاريج 
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(، أما بالنسبة 2017 )ج( الخواجامقابلة مع % )96.1بلغت نسبة المباني التي تعتمد على الحفر االمتصاصية 

% 73.1و% من المساكن متصلة بشبكة عامة للصرف الصحي 26.6هناك في عين يبرود فللصرف الصحي 

 (.2009)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ية االمتصاصتعتمد على الحفر 

 الكهرباء واالتصاالت  2.5.2

ر ، وتعتبر شركة كهرباء محافظة القدس المصد1984يوجد في بلدة نعلين شبكة كهرباء عامة منذ عام 

ء وشوارع % لسكان نعلين وأحيا99.4الرئيسي للكهرباء في البلدة، فخدمة الكهرباء والهاتف متوفرة بنسبة 

م منذ عام وحدة إنارة. بينما يوجد في عين يبرود شبكة كهرباء عا 500بحوالي  2010منارة منذ عام البلدة 

، والمصدر الرئيسي للكهرباء هي شركة كهرباء محافظة القدس وتصل نسبة الوحدات السكنية 1976

لقرية جد في الديها شبكات كهرباء، كما ويو دال يوج% من المساكن 1و%، 98.2الموصولة بشبكة الكهرباء 

 (.2012% من الوحدات السكنية موصولة بشبكة الهاتف )أريج 95وشبكة هاتف 

 األنشطة االقتصادية 6.2

 القطاع االقتصادي 1.6.2

 (: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في نعلين وعين يبرود4شكل ) 

 

 

 

 

 

 (2012 جالمصدر: أري)                 

األمر الذي  المختلفة، في القطاعات االقتصادية اً تطور اشهدتن بلدتي نعلين وعين يبرود ( أ4يظهر الشكل )

، وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة فيها فتح المجال للعديد من األيدي العاملة للعمل فيها من أجل لقمة العيش،

سبة القتصاد نعلين فقد اعتمد فبالن ولكن شهدت البلدتين اختالفاً كبيراً في قطاع العمل داخل الخط األخضر،
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وهو من  % من األيدي العاملة28بشكل كبير على سوق العمل داخل الخط األخضر حيث شكل هذا القطاع 

م والعالقات االقتصادية بين 1967أكبر القطاعات التي تشغلها نعلين وذلك نظرا لموقعها على حدود أراضي 

حوالي وتقدر بقليلة جدا المشتغلين داخل الخط األخضر على عكس عين يبرود حيث نسبة ، سكانها والداخل

، ن أغلب سكان عين يبرود وباألخص فئة الشباب تتجه بشكل كبير الى االمريكيتين للعمل فيهاأل% نظرا 1

إضافة الى توجههم نحو الوظائف الحكومية والخاصة، لذلك نجد أن القطاع االقتصادي األكثر اعتمادا من قبل 

% 30% من األيدي العاملة ويليها قطاع التجارة بنسبة 40الخدمات حيث شكل ما نسبته  سكانها هو قطاع

 من األيدي العاملة .

ن األيدي م% 5اما بالنسبة لقطاع الصناعة والخدمات في كال البلدتين فهو تقريبا متقارب حيث شكل حوالي  

ناعة صائر والمشروبات الغازية، صصناعة العفي نعلين  الصناعات االقتصادية والتجاريةالعاملة، ومن 

بقاله،  32من  الجلود المطاطية، المحروقات، الغاز، المياه المعدنية، االسمنت والحديد، كما يوجد فيها أكثر

مات محل لتقديم الخد 30لبيع الخضار والفاكهة، خمسة مخابز، خمس مالحم، معصرة زيتون،  تخمسة محال

جود ومن حيث (، اما عين يبرود ف2012 )نافعة كالحدادة والنجارة محل للصناعات المهني 20المختلفة، و

والفاكهة،  لبيع الخضار محالت 3ومالحم،  3بقالة، 12يوجد في البلدة  فأنه المؤسسات االقتصادية والتجارية

 .(2012محل للصناعات المهنية كالحدادة والنجارة )أريج  12ومخبزين، و

ا % ولكنه62.2حسب إحصاءات مركز اإلحصاء الفلسطيني  1997عام بلغت نسبة البطالة في نعلين وقد  

بلغت نسبة و (.2009المركزي لإلحصاء الفلسطيني  )الجهاز% 44.8الى  2007انخفضت حتى عام 

% كما ذكرنا سابقا 52.7الى  2007% وازدادت عام 34.5حوالي  1997البطالة في عين يبرود عام 

العائدات من وكبار السن في البلدة بحيث يعتمدوا على التحويالت المالية نتيجة الهجرة الخارجية وبقاء فئة 

 (.2009أبنائهم المغتربين )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 قطاع الزراعة  2.6.2

نعلين كباقي القرى الفلسطينية التي تعتبر قطاع الزراعة من أهم مصادر الدخل اال أن الممارسات اإلسرائيلية 

 750دونم، منها  16065ي نعلين حد كثيرا من هذا المجال، وقد بلغت مساحة نعلين الكلية حوالي بحق أراض

وتشتهر نعلين بزراعة الصبار حيث  هي أراضي صالحة للزراعة، دونم 5086ودونم هي أراضي سكنية 

االكتفاء الذاتي  يحقق الزيتون الذييتغنى تجار الصبر بقولهم " نعالوي يا صبر"، أيضا تشتهر بزراعة أشجار 

مقابلة والخضراوات ) لعدد من المواطنين كما تشتهر بزراعة اللوزيات ومحاصيل زراعية كالقمح والشعير
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دونم  4388دونم، منها  11511أما عين يبرود فقد بلغت مساحتها الكلية حوالي  (.2016 )و( الخواجامع 

وتنتشر زراعة األشجار المثمرة في القرى هي أراضي سكنية. كما  دونم 837وهي أراضي صالحة للزراعة 

دونم مزروع  798شجار حيث هناك األ األولى بينمرتبة ال شجرة الزيتون الشمالية كاللوز والعنب كما تحتل

في نعلين وعين يبرود تمثلت  أن أغلب المساحات( 4) تظهر الخريطةو (2017زر  )أبوبأشجار الزيتون 

وهي أراضي غير صالحة للزراعة نظرا للمحددات الطبيعية ، منخفضةقيمة زراعية بمساحات ذات 

وقد يرجع ، (2016والطبوغرافية أو محددات التربة والغطاء الصخري في المنطقة )الوقائع الفلسطينية 

ة التي يرتكبها سكان هذه البشرية الخاطئ والترب والممارسات اإلهمال الكبير باألراضي الىأيضا السبب 

 .المناطق

 

 

 

 

في منطقة الدراسةتصنيفات األراضي الزراعية  (:4) خريطة  
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 المقدمة 1.3

ع شغلت ظاهرة التحوالت الحضرية اهتمام العديد من المختصين والباحثين من سياسيين وعلماء اجتما

حظتها ان مالوجغرافيين والسيما في منتصف القرن العشرين، واعتبارها انها من الظواهر الحديثة التي باإلمك

ياد أعدادهم بسهولة من مظهرها الكمي في مدننا اليوم من خالل شيئين: األول يتمثل في نمو حجم السكان وازد

دينة )الحضر( وأعداد المدن والبيئات الحضرية. والثاني يتمثل في القوى التي تدفع السكان من الريف إلى الم

ير للتحضر لك البد من الدراسة وبيان األثر والتأثمن خالل قوى الجذب المختلفة والتي تعرف بالهجرة، فلذ

ذه الثورة بدال من الكشف عن الدافع الرئيسي في ذلك وهي الثورة الصناعية، حيث يعتبر التحضر هو وليد له

ية التي خلقتها المسؤولة عن ظهورها وتوزيعها وحجمها، فنتيجة للتغيرات المتنوعة والمعقدة وااليجابية والسلب

ى ظهور هرة التحضر، أصبحت محط اهتمام الباحثين في كثير من المجاالت العلمية، مما أدى الوتركتها ظا

 ( .2011العديد من البحوث والدراسات التي تختص بالتحضر ومشاكله وأثاره المستقبلية )الهيتي 

 مفهوم التحوالت الحضرية 2.3

لعديد من مفهوم التحوالت الحضرية على ا ان تحديد مفهوم التحوالت الحضرية ليس باألمر السهل فقد احتوى

ظرة اليه، المعاني والمفاهيم ويأتي ذلك من دينامية وتغير المفهوم حسب الظروف الحالية، وحسب طبيعة الن

السلوكي  فالتحوالت الحضرية في المفهوم االقتصادي تختلف عنه وفقا للمفهوم االجتماعي او االقتصادي او

 (، ومازال مفهوم التحوالت الحضرية فضفاضا وغير واضح1998ي ) محمد او التركيبي او الديموغراف

الجتماع االمالمح، وال يوجد اتفاق بين المهتمين او المتخصصين بالدراسات الحضرية من جغرافيين وعلماء 

 نهم يأخذهموالسياسيين حول مدلوالته؛ االمر الذي سبب لبساً في تحديد مفهوم موحد للتحوالت الحضرية فكل 

مدينة التحوالت الحضرية أنها " زيادة في أعداد السكان لل 2003ن منظوره الخاص، وقد عرف عبدهللا، م

واقتصادية وما  نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة وما يرافق ذلك من تغيرات اجتماعية وثقافية وعمرانية

اعية يقوم بها بيترمان " انها عملية اجتم اعرفهبينما  .كل البد من حلها ودراستهارافق ذلك من افرازات ومشا

الى  عخضوبعادات وسلوك أبناء المدينة، وال عالفرد نتيجة الهجرة من الريف الى المدينة والتكيف والتطب

ي " بأنه قوانين وأنظمة مؤسساتها االجتماعية والحضرية"، كما وقدمت األمم المتحدة تعريف للتحول الحضر

 في مناطق حضرية". نمو السكان الذين يعيشون



31 
 

عملية التحول الحضري " ان الحضر هم من يعيشون في مناطق تتسم بسمات حضرية  2012،وعرف الصباح

 يسكن مهما كان عددهم ومستواهم االجتماعي واالقتصادي بشرط ان ينسجم مع الحياة الحضرية وليس كل من

 المدينة هو حضري".

لوك سي بأنها عملية تغيير في سلوك االنسان الريفي الى عملية التحول الحضر 2009،في حين عرفت حامد

ت انسان متحضر، عن طريق الهجرة من الريف الى المدن والمراكز الحضرية، وما يصاحب ذلك من تغيرا

 .دات"في نمط المعيشة والقيم واألفكار والعا

الى  خالل االنتقال وأشار كاليد ميشيل أن " التحول الحضري هو عملية التحول المستمر الى الحضر من

ي لإلنسان المدينة والتحول من العمل بالنشاط الزراعي الى مهن أخرى وكل ما يرتبط بذلك من النمط السلوك

 (.2002الحيدري )وطريقة حياته اليومية" 

تماعي، عملية التحول الحضري أنه الداللة على تمام عملية من عمليات التغير االج 1978، فيما عرف نور

في حال اكتسابهم خالل انتقال اهل الريف الى المدينة واإلقامة فيها ويكتسبون تدريجيا أنماط الحضر، ووتتم من 

 .نسب أهل المدلهذه األنماط الحضرية يقال بأنهم قد تحضروا وتكيفوا حضريا وتحول أسلوب معيشتهم ح

 توصل هنا أن مفهوم التحوالت الحضرية يأخذ أبعاد مختلفة:فال

تلفة الى نمط عي أو السلوكي: يرى انه عملية التغير في المعتقدات والسلوك والعادات المخالبعد االجتما -1

النفاق احياة اخر يوائم الحياة الحضرية ومتطلباتها، ويشمل ذلك التعليم والثقافة والصحة ومستوى 

في  يناليومي، كما يمتاز المجتمع الحضري بوجود جماعات متباينة في نمطها السلوكي نتيجة التبا

ة نسبيا المستوى التعليمي والثقافي واالجتماعي، بحيث تكون عالقات الجوار بين هذه الجماعات ضعيف

د نفسه ضائعا وتغلب على العالقات التفكك واالستقالل بحيث ال يشعر الفرد بأي انتماء لهذا المجتمع فيج

 (.2002في جمع كبير )الحيدري 

ى نشاطات ن األنشطة ذات اإلنتاجية المنخفضة واجور منخفضة الالبعد االقتصادي هي عملية االنتقال م -2

ن النمط وقطاعات ذات إنتاجية عالية واجور عالية، كما انها عملية التحول في نمط نشاطات السكان م

 (.1977الزراعي الى نمط حضري يتمثل بالتجارة والصناعة )القطب 

نسبتهم في الحيز المكاني الحضري سواء في  البعد الديموغرافي فيعني تركز السكان ونموهم وزيادة -3

، كما يركز هذا التعريف على عدد سكان (Robsoo 1973)مدن قائمة قديما او مدن حديثة النشأة 

التجمع ويتم تصنيف التجمعات السكانية على أساس حد معين من عدد السكان فاذا تجاوزه يعتبر مدينة 
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بر هذا التعريف ضعيفاً الن عدد السكان ليس كافيا للتمييز وإذا قل عنه اعتبر قرية أو بلدة، ولكن اعت

 (.2000مهنا )بين مجتمع حضري ومجتمع ريفي 

متاز تالسكان الحضر الذين يعيشون في مناطق  انه:عرف التحضر على مكن أن نوحسب الدراسة الحالية ي

لحياة مع ا ماعية تنسجموسكانية واجت ببعض الصفات والسمات الحضرية ذات مستويات اقتصادية وعمرانية

 .ويحاولوا اكتساب المعتقدات واالنماط الحضرية الحضرية

 Ruralization الترييف ظاهرة 3.3 

 Urbanizationوالتي تعتبر عملية معارضة للتحضر  Ruralization وال بد أن أشير الى ظاهرة الترييف

حيث  ثير،والقين وأنماط الفعل والتأ وكما قال ماكس فيبر ان كالهما موضوعيين متعاكسين في السلوكيات

لى عاختلف العلماء حول معايير الفصل بين كال المجتمعين الريفي والحضري حيث ان منهم قد اعتمد 

ه أساس حجم السكان ومنهم اعتمد على البناء الوظيفي او المورفولوجي ولكن على الرغم من كل هذ

و من المجتمع ع هو أن المجتمعات الحضرية ال يمكن أن تخلاالختالفات اال أن هنالك نقطة يشترك فيها الجمي

لحاضر اوقد شكل عامل الهجرة في نمو المدن في الوقت  الريفي أي هو األساس والنواة للمجتمع الحضري

المظاهر  في ازدياد هجرة السكان الريفيين الى المدينة. وُعرف الترييف أنه مظهر سلوكي يقوم على نشر

كان المدينة من الريفية في المدينة مثل البناء العشوائي، ومن ناحية عرفت ارتفاع نسبة سوالتقاليد والقيم 

عات تعتمد على حيث تُعرف التجمعات الريفية انها مجتم األصول الريفية مع التمسك بالقيم والعادات الريفية

؛ 2013 )الحديدي زةسبل العيش التقليدية كالزراعة وتربية الحيوانات التي تجعل الحياة الريفية ممي

Mugumbate et al 2013) 

ين ظروف ويقوم هذا التمدين للتجمعات الريفية على مبدأ التنمية الريفية الذي يهدف باألساس الى تحس

التخلف ن متعاني غالبية التجمعات الريفية في انحاء الوطن العربي  ألنالسكان االقتصادية واالجتماعية 

حية والتعليمية ار المباني الى التصميم السليم، او افتقارها الى الخدمات الصالعمراني سواء من ناحية افتق

 وآخرون ) أبو قرين  والثقافية

 الحضري:ومن مظاهر الترييف 

الى د المظاهر الديموغرافية: ويكون فيها نمو ألعداد السكان بشكل كبير وملفت للنظر والتي تعو -

 المواليد والهجرة الوافدة الى هذه المناطق.الطبيعية المتمثل في ارتفاع معدل  الزيادة
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ة األرض المظاهر االقتصادية: وتتمثل بتربية الحيوانات واشتغال سكانها بالرعي كما وتتمثل بزراع -

 الحضرية.

لمبكر وتعدد االمظاهر االجتماعية: والتي تتمثل بممارسة السلوكيات والمظاهر الريفية وانتشار الزواج  -

 ى وجود نسبة من السكان األميين.الزوجات، باإلضافة ال

دات السكنية، المظاهر العمرانية: وتتمثل بنمط العمران السائد التقليدي ومادة البناء المستخدمة للوح -

نية التي في الغالب تكون من مواد رخيصة كالسمنت والطوب وغالبا ما تكون الوحدات السكنية مب

 (.2013وغير مخطط له )الحديدي بشكل عشوائي 

 التحضر في المجتمعات العربية 4.3

ة قبل الميالد في منطقة وادي النيل ودجل 3500لقد ظهرت المجتمعات الحضرية ألول مرة حوالي عام 

جزيرة ووالفرات ومن ثم انتشرت هذه التجمعات في بقاع مختلفة من األرض، وشملت سوريا واليمن وفلسطين 

دم، أيضا نتيجة  بارزاً في التحوالت الحضرية العربية في القالعرب حيث لعب الدور الديني وتوفر المياه دوراً 

ي ظهرت الثورة الصناعية والتطور الحاصل في المواصالت واالتصاالت واالعالم والنهضة التكنولوجية الت

زدهار وعرفتها الدول المتقدمة ومن ثم وصلت للدول النامية وأخذت التجمعات الحضرية في األخيرة باال

 (.2003 د هللاعب)والتوسع 

بع وتختلف نسبة سكان الحضر بين دولة وأخرى حيث نجد أن بعض الدول العربية يغلب على سكانها الطا

لعربي الى ثالث االريفي، بالمقابل نجد بعض الدول العربية ترتفع فيها نسبة التحضر ويمكننا تقسيم دول العالم 

 مجموعات بناءاً على نسبة السكان الحضر في كل منها:

تشمل % و50المجموعة األولى: هي الدول التي فيها مستوى التحضر عالي حيث تزيد نسبة التحضر عن 

 دو الخليج العربي وبالد الشام وليبيا والجزائر وتونس.

 وسوريا. % وتشمل المغرب ومصر50-30المجموعة الثانية: تشمل الدول التي تبلغ فيها نسبة التحضر من 

% وتشمل موريتانيا وعمان واليمن 30لدول التي تبلغ نسبة التحضر فيها اقل من المجموعة الثالثة: تشمل ا

وهي تحدث  ةقد انتشرت هذه الظاهرة في بعض األقطار العربي، و(1990السرياني )والصومال والسودان 

يد بشكل مستمر في دول الوطن العربي، نتيجة زيادة السكان الحضر طبيعيا متمثلة في ارتفاع معدالت الموال

او تزايد الهجرة من الريف الى المدن؛ فقد شكلت العديد من المدن العربية حالة جذب ألبناء الريف اليها، فقد 
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% في 65% وازدادت هذه النسبة الى  34.5حوالي  1950بلغت نسبة التحضر في الدول العربية في عام 

 (.2013نهاية القرن العشرين )الغرابي 

ين، اإلمارات، كثر تحضرا كانت هي األقطار النفطية )ليبيا، الكويت، قطر، البحرونجد أن األقطار العربية األ

خل الفرد السعودية( وقد يرجع السبب إلى التطور االقتصادي واالجتماعي فيها مما انعكس ذلك على مستوى د

لتحضر ابة الشهري والسنوي، أما األقطار األقل نموا مثل مصر والصومال واليمن والسودان تنخفض فيها نس

ان وانخفاض ألن اغلب اقتصادها يعتمد على النشاط الزراعي وتربية المواشي، والذي يقابله ارتفاع حجم السك

سرياني صحية والتعليمية )المستوى دخل الفرد وضعف الخدمات المتوفرة التي تساهم في تحسين األحوال ال

الموجودة  لمجتمعات العربية، الى عوامل الجذبسكان الحضر في اا وقد يعود السبب الرتفاع نسبة كم(، 1990

لريف في مراكز التجمعات الحضرية من أجل البحث عن العمل والتعليم، باإلضافة الى عوامل الطرد في ا

ي أنشطة فالمتمثلة في انخفاض الدخل في قطاع الزراعة وتربية المواشي والدواجن وتحكم القيم العشائرية 

يتها وتخطيطها ن التجمعات الحضرية تمتاز باهتمام كبير من قبل الدولة من حيث تنماالنسان االجتماعية، كما أ

ا وارتفاع وتركز المؤسسات التجارية والحكومية والثقافية فيها، األمر الذي يزيد من نسبة فرص العمل فيه

 (.2003 عبد هللا)الدخل 

 التحوالت الحضرية في بعض دول الوطن العربي كحاالت دراسية  5.3

على الرغم من اتساع رقعة ليبيا اال أن معظم اراضيها عبارة  التحوالت الحضرية في ليبيا كحالة : 1.5.3 

% من مجموع 10عن صحراء أو شبه صحراء فنسبة األراضي التي تصلح للمعيشة فيها ال تزيد عن 

يف وفي أكواخ % من السكان يعيشون في الر70مساحتها، وقبل أن يتم اكتشاف النفط فيها كان حوالي 

ويعتمدون بشكل أساسي على األنشطة الزراعية، وبعد أن أصبحت ليبيا قطرا من االقطار الرئيسية التي تصدر 

النفط حصل انتعاش اقتصادي فيها وتوفرت االف من االعمال الجديدة، وبدأ سكان الريف بالهجرة الى بنغازي 

رجوع أالف الليبيين الذين هاجروا من ليبيا في  وطرابلس حيث تعتبر مراكز حضرية حديثة، باإلضافة الى

فترة االستعمار االيطالي وتوجهوا الى المدن، بعد ذلك نتيجة تجمع االموال بدأت الحكومة بوضع مخططات 

اقتصادية واجتماعية فأنفقت الماليين من الدوالرات على مشاريع التعليم والصحة والسكن واالتصاالت 

الهائل الذي حصل تم استبدال احياء األكواخ المحيطة بمركز المدينة بعمارات والصناعة، ونتيجة للتطور 

جديدة من شقق، وظهرت بعض المؤشرات الحضرية من خالل الجسور والطرق واألسواق والمستشفيات 

 والمدارس التي تم بنائها في المدن الصغيرة والكبيرة وبرز المؤشر الديموغرافي في ليبيا لمعدل النمو الحضري
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 1980% وبحلول عام 39.8بلغوا  1964فيها حيث شهدت نسبة تزايد أعداد السكان مع تقدم األعوام ففي عام 

 (.1982%)التير 81بلغوا 

تعتبر ظاهرة التحضر في االردن بأنها حديثة ال تزيد على  التحوالت الحضرية في االردن كحالة : 2.5.3 

حضرية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نصف قرن، فقد تعرضت االردن الى ظهور مؤشرات 

ديموغرافية وكانت عملية التحضر في االردن سريعة ومضطردة، حيث كان هناك موجات هجرة قسرية عام) 

( باإلضافة الى نشوء مراكز حضرية جديدة، وتحسن في الوضع االقتصادي  2003 و 1991، 1967، 1948

ونشوء مراكز صناعية وتجارية وخدماتية حول المدن المتحضرة، في المدن باإلضافة الى الهجرة الداخلية 

فكل هذه العوامل ساهمت في استقطاب السكان من مختلف مناطق المملكة وارتفاع معدالت النمو السكاني 

للمدن. بالتالي كانت التحوالت الحضرية  في االردن متمثلة بالتزايد المذهل في نسبة السكان الذين يعيشون 

ق الحضرية، فتزايد نسبة السكان الحضر في االردن هي حقيقة تشترك فيها الدول النامية والوطن في المناط

العربي، حيث شكل عامل النمو السكاني دوراً كبيراً في التحضر ولكن مع وجود اختالف في اسباب النمو 

قسرية والطوعية سواء من السكاني في كل منطقة ففي االردن كان العامل األكبر في هذا التزايد هو الهجرة ال

% من معدل النمو السكاني، كما برز التحول االقتصادي في االردن 10.9فلسطين او العراق حيث ساهمت بـ 

وذلك بسبب   1983 -1975من حيث تدفق أعداد كبيرة من العاملين من البلدان المجاورة وخاصة بفترة 

 (. 2011وإنشاء مشاريع عديدة لإلسكان فيها )سمحة تحسن مستوى المعيشة في المدن وتوفر الخدمات العامة 

يهيمن قطاع الخدمات المالية والسياحية على اقتصاد لبنان، حيث  التحوالت الحضرية في لبنان كحالة : 3.5.3 

%، ويعزى هذا النمو الحاصل الى ارتفاع 9.3بلغ  2008سجلت لبنان معدل نمو اقتصادي قوي في عام 

ت والزيادة في تدفق تحويالت رؤوس األموال، كما وتتركز معظم األنشطة معدل الطلب على الخدما

االقتصادية في مدينة بيروت حيث قامت الحكومة بعمل استثمارات كبيرة في المناطق الساحلية وتحسين الطرق 

 وانشاء أنشطة سياحية على الساحل الجنوبي، باإلضافة الى تجديد المطار وبذلك كانت لبنان منطقة حضرية

السياحية وهذا بدوره جذب السكان من مختلف أرجاء العالم وبالتالي انعاش اقتصادها  –من الناحية االقتصادية 

 (.2012ونموها الديموغرافي )نغوي 

ساهمت حركة السكان في دول الخليج العربي بشكل التحوالت الحضرية في دول الخليج العربي :   4.5.3

كة السكان ثالثة عوامل وهي: الهجرة الخارجية، والهجرة من دول الخليج كبير في عملية التحضر وارتبط بحر

العربي، والهجرة الداخلية في دول تلك المنطقة، فمثال وصلت نسبة المهاجرين الى االمارات اعلى نسبة في 
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%، ولكن في البحرين وعمان فان نسبة السكان المهاجرين اليها ال يمثلون نسبة 79حيث بلغت  1979عام 

بيرة من السكان ألن هذين القطرين لم تشهد ظروف مماثلة كتلك التي شهدتها بقية دول الخليج العربي، حيث ك

كان وراء هذه الهجرة الخارجية عوامل اساسية لجذب المهاجرين كارتفاع األجور وتوفر الخدمات التعليمية 

ظاهرة الهجرة من الريف الى المدن في والطبية واالجتماعية التي تسود في دول الخليج العربي، كما انتشرت 

دول الخليج العربي وساهم ذلك بشكل واضح في عمليات التحضر والتحول الحضري. وهنالك نمط اخر من 

الحركة الداخلية في دول الخليج العربي مثل حركة البدو الموسمية حيث يتوجهون صيفا لبعض المناطق هروبا 

أنواعها الى زيادة نسبة التحضر ومظاهره في دول الخليج العربي من حرارة الصيف، فشكلت الهجرة بكافة 

ولكن النمط وأسباب التحضر اختلفت بين مدن دول الخليج العربي نفسها، فهناك من نمت نتيجة تأثرها المباشر 

وتوسع  بالنفط، وهنالك مدن نمت نتيجة تأثرها بالنمو االقتصادي وبالتالي شهدت هذه المدن نمواً عمرانياً هائالً 

(، فمظاهر التحضر ومعدالتها التي شهدتها دول الخليج العربي تفوق 1990صناعي. )جربل ومحمدين 

مثيالتها في كثير من دول الوطن العربي وتفوق معدالت النمو السريع التي شهدتها هونج كونج. وبالنسبة 

يالية، وظهرت ظاهرة التباين في للسعودية فقد توسعت المدن توسعا أفقيا عمل على زيادة مساحتها بأرقام خ

الكثافة السكانية بالمدينة كما وظهر بالسعودية مرافق عامة وخدمات ساعدت على االزدهار االقتصادي، والتي 

بدورها جعلت منها منطقة حضرية تمثلت بتوفر المياه والكهرباء والمواصالت واالتصاالت والخدمات 

يني في السعودية الدور األكبر في تحضرها بسبب مناسك الحج التي الصحية والتعليمية، كما ولعب العامل الد

 (.1990السرياني )تتم في السعودية وقدوم الحجاج اليها من مختلف العالم 

تشير المعلومات إلى أن نمو السكان الحضر في العراق ظل  التحوالت الحضرية في العراق كحالة: 5.5.3

 ً وائل القرن العشرين، وبدأت حركة السكان إلى المراكز الحضرية بعد خالل القرن التاسع عشر وأ جداً  بطيئا

نهاية الحرب العالمية األولى، ومع ذلك فان الزيادة الفعلية في السكان الحضر ازدادت بعد الحرب العالمية 

مدينة الثانية. وتأثرت هذه الزيادة بارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان من جهة والهجرة من الريف إلى ال

(، كما أن ظاهرة التحضر في العراق هي ظاهرة قديمة وترجع جذورها  1978من جهة أخرى  )عبد الحكيم 

مع نشأة الحضارة، ولكن بروز هذه الظاهرة بشكل واضح تزامنت مع منتصف القرن العشرين حيث بدأ تركز 

ه النسبة سواء بتأثير الزيادة السكان في المدن يأخذ باالزدياد وانخفاض نسبتهم في الريف حيث ترتفع هذ

(، كما برز في العراق وباألخص في منطقة كالر تحوالت حضرية سببها 2013الطبيعية أو الهجرة ) جبر 

ادراي؛ فمدينة كالر من الناحية اإلدارية لها حدود مع ثالثة أقضية من الجنوب والغرب، كما برزت التحوالت 

كانت سائدة في مدينة كالر بدأت باالنحالل وتأخذ اتجاه االنسجام مع  االجتماعية حيث أن القيم والعادات التي
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متطلبات العصر الحضري؛ كتعديل موضات اللبس والتحرر من بعض الطقوس الدينية وتعديلها حسب الواقع 

الحضري واالجتماعي للمدينة، كما امتلكت مدينة كالر تحوالت اقتصادية فقد كسبت أهمية تجارية وانتشرت 

عات الخفيفة فاشتهرت بإنتاج مواد البناء، كما برز في مدينة كالر تقدم كبير في الخدمات من توفر الصنا

 (.2012المستشفيات ومحالت للبيع ومعاهد وكليات وحضانة ورياض أطفال ومدراس ابتدائية وثانوية ) علي  

ثورة بي والتي واكبت البالتالي نالحظ أن التجمعات الحضرية بدأت تنتشر وتتوسع في بالد الوطن العر

ف العوامل الصناعية والنهضة التكنولوجيا ولكن اختلفت نسبة التحضر من دولة عربية الى أخرى تبعا الختال

 والمسببات التي ساهمت في تحضرها.

يث فاختلفت المؤشرات الحضرية واألسباب المساهمة في عملية النمو الحضري بين التجمعات العربية ح

يث حصل انتعاش خليج العربي وكذلك االمر بالنسبة لليبيا نمت نتيجة تأثرها المباشر بالنفط حنالحظ ان دول ال

لعالم، اقتصادي وتوسع صناعي وعمراني كبير عمل على استقطاب اعداد كبيرة من السكان من مختلف انحاء ا

سكان الذي جذب ال وفي بعض المدن العربية هيمن قطاع السياحة على اقتصادها كمل حصل في لبنان، االمر

اسي في اليها وبالتالي نموها ديموغرافيا واقتصاديا، في حين ساهمت الهجرة القسرية والطوعية عامل أس

الخدمات  التي صاحبها توفرارتفاع معدالت النمو السكاني وتحول اقتصادها وتحسن مستويات المعيشة فيها و

 العامة.

 الجوانب الرئيسية للتحوالت الحضرية  6.3

 الجوانب الديموغرافية  1.6.3

اس قيام إن للتطور السكاني الكمي والنوعي تأثيرا مباشرا في تطور ظاهرة التحوالت الحضرية، ويشكل أس 

(، ومن أبرز المؤشرات 1998المراكز الحضرية واعتماده كمعيار لتحديد التجمعات الحضرية )محمد 

اني أكبر فمن المعروف ان المجتمع الحضري حجمه السكالديموغرافية هي النمو السكاني والكثافة السكانية 

ما أن التكدس من الحجم السكاني للمجتمع القروي أو الريفي، فكلما زاد التحضر في المنطقة زاد حجم سكانها ك

 (.1978السكاني من سمات الحضر فكلما تعقد وازداد الحضر كلما زادت الكثافة السكانية )نور 

 ني والكثافة السكانية نتيجة العوامل التالية: وتتم عملية النمو السكا 

الزيادة الطبيعية وتعني الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات ويعتبر مؤشرا على التحول الحضري حيث   -أ

أن ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية أثر بشكل كبير على عملية التحضر، فكلما تطورعدد السكان كلما كان 

 (.Bhatta 2010 ؛2012)هاشم مستوى التحضر عاليا 
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لى زيادة الزيادة غير الطبيعية )الهجرات(: حيث تعتبر الهجرة واحدة من أهم العوامل التي تؤثر ع -ب 

ن في السكان ونموهم، وتعني انتقال السكان وحركتهم من مكان الى آخر نتيجة وجود عوامل جذب للسكا

 (، وللهجرة أشكال وأنواع متعددة منها: 2009المدن المتحضرة وعوامل طرد من الريف )وناسي 

ن نتيجة لعدة الهجرة الداخلية: وتكون في الغالب هذه الهجرة من الريف إلى المدن الصغيرة والكبيرة وتكو-

لكثير من اأسباب منها االجتماعية واالقتصادية والنفسية والثقافية، وهي بالمجمل تؤدي إلى نمو وتضخم 

عية من ( فهي حركة فردية أو جما2009زاد عدد المهاجرين إليها )روابحي  المدن، وكلما كبرت المدينة

 (. 2002منطقة إدارية سواء على مستوى إقليم او محافظة داخل حدود الدولة الواحدة )الصقور 

الدولية  الهجرة الخارجية: وتعني حركة السكان وانتقالهم من بيئة محلية الى بيئة أخرى عبر الحدود -

لعالم هجرات (. وتشهد العديد من أقطار ا2002الصقور )وتكون اما لفترة محدودة أو بشكل نهائي والسياسية 

جذب نظرا  من دول عربية وأجنبية وباألخص األقطار التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية حيث تشكل عوامل

وفير ويض النقص لتلتوفر فرص العمل فيها. ولجأت بعض األقطار إلى جذب القوى العاملة األجنبية لتع

 .(1976الخبرات لديها، مما ساهم في االنعكاس على تطور مستوى التحضر في هذه األقطار )القطب 

 والثقافيةالجوانب االجتماعية  2.6.3

 وتشمل ما يلي: 

األسرة  التعليم: حيث يعتبر التعليم من السمات والمالمح الواضحة في المجتمعات الحضرية، فنالحظ أن-أ

لتعليمي، جهودها من أجل خدمة أبنائها وتهيئة وسائل عيش كريمة لهم للحرص على مستقبلهم االحضرية تبذل 

ادية، كما أن صغر حجم العائلة نتيجة توجها الى تحديد النسل أصبحت أكثر قدرة على عمل موازنات اقتص

الحضرية بكثرة  لمجتمعاتمما يتيح لها الفرصة الى ارسال أبنائها الى المدارس والجامعات للتعليم. كما تمتاز ا

تخلص  المدارس والجامعات  ودور النشر والمسارح والسينما وتنوعها؛ األمر الذي يساهم في القضاء على

لحضرية ارسال (، بالتالي تشجيع أفراد األسرة ا2011أفراد المجتمع من الجهل واألمية وقلة الثقافة )الهيتي 

ة الحضرية قبل أبنائهم، وقد ساهم التعليم في تقلص حجم األسرأبنائها الى المؤسسات التعليمية وضمان مست

ما تشجعهم على وباألخص تعليم المرأة على عكس األسرة الريفية الممتدة حيث ال تشجع أبنائها على التعليم وان

عه القروي خدمة العشيرة ودفعهم للعمل الزراعي المبكر بحيث ينشأ الطفل تنشئة ثقافية محدودة فرضها مجتم

  (.2012جاه التعليم ) الصباح واخرون ت
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ي مقدمتها هو فخروج المرأة للعمل: يأخذ دور المرأة ومكانتها في األسرة الحضرية اهتماماً كبيراً، ويأتي -ب

يث خروج المرأة للعمل خارج نطاق األسرة، وساهم عمل المرأة الى التوجه نحو ضبط النسل وتحديده ح

جاب جانبا ب العديد من األطفال حيث تقبل الكثير منهم على طرح فكرة االنترفض المرأة العاملة فكرة إنجا

لها ألقربائها أو الحمل لسنوات عديدة، ونالحظ انتشار الحضانات نتيجة تعهد المرأة العاملة مهمة تربية أطفا

 (.Dociu et al . 2012)أو لدور الحضانة، فينشأ الطفل مستقالً ومعتمداً على نفسه 

م في مل المرأة في زيادة كفاءتها الشخصية وحتم على أعضاء األسرة جميعها بضرورة تعاونهكما ساهم ع

اعد في أداء بعض المهام المنزلية، كما أن عمل المرأة واختالطها مع زمالئها الرجال في مكان العمل س

الزواج على والرتباط إمكانية اختيار الشريك بحرية وتكوين صداقات بين الجنسين، األمر الذي يتيح إمكانية ا

بية أطفالها عكس المجتمعات الريفية التي تحرص على تدريب المرأة على األعمال المنزلية واعداد الطعام وتر

 ومشاركة األسرة في االعمال الزراعية وتربية المواشي والدواجن فقط.

ر وتواكب لتي تالئم العصالمأكل والملبس: نالحظ أن األسرة الحضرية تميل الى ارتداء أحدث المالبس ا -ج

حديثة صيحات الموضة باإلضافة الى قصات الشعر المختلفة، كما تميل الى استخدام األدوات المنزلية ال

لعصر اوتحديثها كل فترة وأخرى، كما يركز المجتمع المتحضر في أكله على الوجبات السريعة تماشيا مع 

مة التقليدية تاز ببساطة مالبسها وتميل الى تناول األطعالحديث السريع، على عكس األسرة التقليدية التي تم

 األصيلة حيث تقوم بالطبخ ربة المنزل. 

ة)الريفية( العالقات الداخلية والخارجية: أصبحت األسرة الحضرية أكثر ديموقراطية من االسرة التقليدي -د

ي المجتمعات فكما تتسم العالقات  ذات السيطرة الديكتاتورية، وأصبح هناك مساواة بين منزلة الزوج والزوجة،

لى انفصال االمتحضرة بالتشتت والتدهور حيث تغيرت العالقات بين االخوة وفقدت الطاعة المطلقة، باإلضافة 

 (.2012العائلة عن العائلة األصلية وزيارتهم خالل فترات متباعدة )الصباح واخرون 

يه اختالط فلذلك يكون أكثر تباينا واختالفا ويكون  تباين السكان: بما ان المجتمع الحضري مجتمع واسع -ه

 (.1978من حيث المهن واألنشطة والجنسيات )نور 

الخدمات الصحية: ترتبط ظاهرة التحضر ارتباطاً وثيقاً بالخدمات الصحية وذلك لدورها في تحسين األحوال  -و

سبة اإلنجاب، باإلضافة أن األقطار الصحية للسكان، األمر الذي انعكس على زيادة متوسط األعمار وزيادة ن

العربية الغنية بالموارد االقتصادية كالنفط قطعت أشواطاً طويلة في مجال تحسين األحوال الصحية حيث ساهم 
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ذلك على تطور مستوى ونسبة السكان الحضر، وتزداد أهمية الخدمات الصحية في مجال تطور ظاهرة 

 (.2011الهيتي )تلف األعمار في كال الجنسين التحضر من خالل انخفاض نسبة الوفيات لمخ

 الجوانب االقتصادية 3.6.3

تجاري يتمثل هذا الجانب في االنتقال من حالة العمل في الصيد والزراعة الى حالة العمل الصناعي وال

، كما االقتصادية في نشوء ظاهرة التحوالت الحضرية في العالم تؤثر الجوانب(، و2006والخدمات )نجاة 

لمدن التي لم االقتصادي)هوفر( أن ما يميز البيئة الحضرية هو انتشار ظاهرة المتروبوليتن أي اويرى العا

والمؤسسات،  تمتاز بتعدد وظائفها وكثرة سكانها وهي التي تقدم فوائد اقتصادية في محيط يختلف فيه األفراد

 وتظهر الجوانب االقتصادية من خالل: 

ى ط دخل الفرد ومستوى الدخل القومي ألي بلد في تحديد مستومتوسط دخل الفرد: حيث يساهم متوس -أ

لتحضر ظاهرة التحضر، فنالحظ أن الدول النفطية في األقطار العربية والعالمية تحظى بأعلى مستويات ا

؛ فكلما نتيجة الرتفاع دخل الفرد فيها، أي أن العالقة طردية بين متوسط دخل الفرد وبين مستوى التحضر

 (.1990الح رد زادت قدرته الشرائية وتمكن من اقتناء كثير من الحاجات المادية )العبيدي وصارتفع دخل الف

لتحوالت نوعية النشاطات السكانية المتمثلة بالتصنيع والتجارة في المناطق الحضرية أثرت في ظاهرة ا-ب

اليدي زيد من حجم االحضرية، حيث تتركز الصناعات في الغالب في المراكز الحضرية والمدن األمر الذي ي

 العاملة عن طريق توفر فرص عمل متنوعة في مختلف جوانب الصناعة، كما أن طبيعة اقتصاد المنطقة

ير (، حيث تتغ1998ومواردها الكامنة والمميزات االقتصادية فيها تدفع الى حدوث تحول حضري )محمد 

ل في وظائف ، حيث يتوجه سكان المدن للعموجهة النظر التقليدية للزراعة من قبل السكان ويقل االهتمام بها

(، Rosenberger 2002حكومية وترك العمل في الزراعة وتوفير دخل أفضل لهم من دخلهم في الزراعة ) 

مل عكما تتمثل الجوانب االقتصادية بتطوير وتنوع األنشطة التجارية في المراكز الحضرية وخلق فرص 

 (.Dociu et al . 2012)ووظائف جديدة 

ور، المخابز كثرة المحالت التجارية لبيع األثاث والمفروشات، والمقتنيات المادية لألسرة، محالت الديك -ج

 باإلضافة الى فتح مطاعم وكافتيريات بما ينسجم مع متطلبات المدينة.

 (.2012عالية ومتوسطة ومتدنية( )علي )تنوع الطبقات االجتماعية في المدينة فهنالك طبقة  -د
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 العمرانيةالجوانب  4.6.3

ن العالم ويتمثل هذا الجانب بعامل اإلسكان ومستوى السكن حيث يعد الجانب العمراني في أي بلد من بلدا 

ن ونصيب مقياسا لمستوى التحضر خاصة إذا اتصف بصبغة جمالية، كما أن عدد المساكن ونوعيتها لعدد السكا

لك يعطي السكن )كاإلنارة والحدائق(، فكل ذالفرد من عدد الغرف ومدى توفر المرافق والخدمات المتصلة ب

ن (. كما ذكرنا سابقا ان الصناعات تتركز في المد1990البلد صبغة عصرية متميزة )العبيدي وصالح 

ير مرافق الحضرية واالنتقال من العمالة الزراعية الى العمالة الصناعية تتطلب انشاء مساكن حضرية وتوف

 (.Al Tarawnah 2014)سكنية لعمالها 

 الجوانب الدينية  5.6.3

بيرة من يعد العامل الديني من العوامل األساسية في التحوالت الحضرية حيث يتمثل في هجرة أعداد ك 

ادة في التقوى السكان من الريف وإقامتهم في المدن الدينية، إذ يعتبر البعض منهم السكن في هذه المدن زي

س كانت نقطة بادة كالمساجد والعتبات المقدسة والكنائأو لتوافر فرص عمل في الوظيفة الدينية، فدور الع

دن مجذب ألعداد هائلة من السكان، ومن أبرز األمثلة في النمو الحضري لبعض المدن العربية مثل 

وكنيسة  فلسطين التي تعتبر موطن للديانات الثالثة حيث يوجد فيها عتبات مقدسة ودينية كقبة الصخرة

 (. 1990القيامة )العبيدي وصالح 

 الجوانب التكنولوجية )المدن الذكية(  6.6.3

التحضر العالية فقد ارتبطت المدن الذكية بالتخطيط العمراني والتطوير برزت المدن الذكية بفعل معدالت 

وكانت نقطة لالستثمار وخلق فرص عمل من أجل تحسين مستويات المعيشة وتحسين حياة المواطن فنظرا 

السكان دفع المخططين الحضريين للنظر الى أفضل الطرق لالستفادة من الموارد  للزيادة الكبيرة في أعداد

وأطلق مصطلح المدينة الذكية ألول مرة في  المدن الذكية كحل للتحضر السريع، والبدء في انشاء مشاريع

دينة حيث بدأ األوروبيون بإنشاء مشروع الم 1996ثم في عام  1994المؤتمر الدولي للمدينة الرقمية عام 

وُعرفت المدن الذكية بأنها مناطق حضرية متطورة تمارس تنمية اقتصادية الرقمية األوروبية في عدة مدن 

معتمدة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغرض تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

قل والبيئة فأكثر ما يميز هذه المدن الطاقة ، المياه، الن بمعنى آخر لحل المشاكل الحضرية األساسية مثل

فهي تعتبر نموذج للتطور  الذكية أنها صديقة للبيئة من ناحية انتاج طاقة نظيفة ومبانيها تحفظ الحرارة،
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في الحياة الحضرية ومن األمثلة على المدن الذكية مدينة المعرفة االقتصادية في المدينة المنورة، مدينة 

فلسطين، ومن الممكن ان تكون المدن الذكية مدنا جديدة صممت بطريقة  روابي فيقطر للطاقة، مدينة 

 (.2016؛ الرياض 2014ذكية منذ البداية أو تم تحويلها الى مدينة ذكية تدريجيا ) سالني 

 الجوانب السياسية 7.6.3

فة من ختلسيطر عليها من قبل االحتالل ألنواع معانت التجمعات السكانية في مختلف انحاء العالم المُ 

ت الممارسات البشعة التي حدت من نموها العمراني والحضري واالقتصادي، وعلى وجه التحديد عان

ضي التجمعات الفلسطينية من جشاعة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي من استيالء وسيطرة على األرا

مو اهات النالفلسطينية وشق الطرق االلتفافية وجدار الفصل العنصري فجميعها معيقات حدت من اتج

معات الريفية العمراني الفلسطيني المواكب للنمو الحضري. فعلى الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة للتج

سرائيلي التي في طريقها الى التحضر وفي ظل محدودية األراضي الفلسطينية وقف التوسع االستيطاني اإل

الحتالل عدد كبير ستعمارية ومصالحها فقد أقام اأمام هذا النمو والزيادة العمرانية بما يالئم سياساتها اال

الجغرافي  من المستعمرات وشق الطريق االلتفافية التي هدفها تجزئة األراضي الفلسطينية وقطع التواصل

م والذي ك 770بين التجمعات السكانية وبذرائع أمنية تم بناء جدار الضم والتوسع المقدر طوله حوالي 

 (.2017األشجار)طبخنا ير كامل للبيئة واقتالع عزل التجمعات ورافقه تدم

وسلو بين م في اتفاقية أ1993ج( التي تم توقيعها عام  كما وقد لعبت التصنيفات الجيوسياسية )أ، ب، 

سطيني، فقد منظمة التحرير الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي والتي كانت كارثة حقيقة على الواقع الفل

نة الحضري الفلسطيني، حيث شكلت مناطق )ج( أكثر المناطق مساحة مقارشكلت عائق تواجه التخطيط 

% من 62بالتصنيفات األخرى وهي خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية بشكل كامل حيث تضم ما يقارب 

وية مساحة الضفة الغربية وهي من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية وتحتوي على أكثر المناطق حي

   (.2015)المناصرة 

 مشكالت التحوالت الحضرية  7.3 

تم الكتابة عن مشكالت التحوالت الحضرية بكثرة وال يزال هذا الموضوع محط االهتمام لدى المؤسسات 

الحكومية واألهلية كجامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة، والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث 

نجد أن كثيراً من مدن العالم تتأثر بعدد من المشكالت (. ف1978بحيث أصبحت ظاهرة عالمية )عبد الحكيم 
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والتي مازالت تعاني منها ومن أثارها وتراكم المشاكل الجانبية نتيجة دخول عدة عوامل زادت من حدتها؛ 

كدخول التحضر بصورة سريعة ومفاجئة وهجرة السكان بأعداد كبيرة، وتختلف مشكالت التحضر من مجتمع 

ومن دولة متقدمة ودولة نامية، وذلك وفقا للمعطيات والعوامل االجتماعية  خرىآلخر ومن مدينة الى أ

واالقتصادية والسياسية التي تحدد طبيعة هذه المشكالت وأبعادها والعوامل المؤثرة فيها بشكل مباشر أو غير 

على  مباشر. وتختلف الدول في تصنيف هذه المشكالت وترتيبها حسب آثارها أو درجة خطورتها وحجمها

(، وقد يرجع السبب في اختالف المشاكل من مدينة ألخرى 1980عياش  التحوالت الحضرية )القطب وأبو

اختالف وظائف المدينة )صناعية، خدمية، دينية،  -2تباين حجم المدينة وعدد سكانها  -1نتيجة العوامل التالية: 

الزيادة السكانية  -5البيئية التي تحيط بالمدينة  تنوع الظروف -4تاريخ نشأة المدينة قديمة أم حديثة  -3تجارية( 

 يمكن تلخيص بعض المشكالت كما يلي: و(. 2002التي تنتج عن الهجرة )الدليمي 

 مشكالت عمرانية وتخطيطية 1.7.3

تندرج تحت المشكالت العمرانية مشكلة االسكان والضغط على المساكن مع ارتفاع أسعار الوحدات السكانية  

جار للوحدة الواحدة، والتي حدثت في أغلب مدن العالم نتيجة الحركات السريعة والهجرة وارتفاع وحدة اإلي

الكبيرة للسكان من الريف الى المدينة، األمر الذي ساهم في ضعف التوازن في توزيع السكان وتركزهم بشكل 

يأة لهذه األعداد كبير في المراكز الحضرية، وحدث هذا األمر في الوقت الذي لم تكن فيه هذه المراكز مه

الكبيرة، ونتيجة للعجز الحاصل في المساكن ولسد هذا النقص كانت األراضي الزراعية والمساحات الخضراء 

تستغل لصالح الجانب السكني دون تخطيط مسبق فكانت النتيجة بظهور مناطق سكنية متخلفة على أطراف 

تخلفة او العشوائية على انها مناطق داخل المدن (. وقد عرف السيد جاد األحياء الم1980هذه المدن ) القطب 

الكبيرة تكون على أطراف المدينة في الغالب وتمتاز بسوء المستوى الطبيعي واالجتماعي، فمن الناحية 

الطبيعية تمتاز شوارعها بالضيق وعدم التخطيط، منازل قديمة ومهددة بالسقوط، اكتظاظ سكاني كبير، أما من 

تمتاز بفقر سكانها، وانتشار الجريمة والتسكع والبطالة، مع افتقارها الى أبسط المتطلبات الناحية االجتماعية ف

(، في حين عرف هوبروكوتمان التوسع العشوائي أنه " انتشار الهيكل العمراني ألي 1993الصحية )جاد 

نظم، بحيث يؤثر مدينة خارج حدود الهيكل الموضوع لها وعدم التقيد بالحدود العمرانية ويكون بشكل غير م

هذا التوسع واألحياء المتخلفة سلبيا على األراضي الزراعية وباألخص المنتجة والخصبة األمر الذي يشكل 

خسارة في اإلنتاجية، أيضا من سلبيات االحياء المتخلفة والتوسع العشوائي وباألخص نحو أطراف المدينة هو 

تعماالت والصناعات في هذه المناطق وبالتالي تطورها فقدان مركز المدينة أهميته نتيجة اجتذاب بعض االس

 (.2010وقلة اعتمادها على مركز المدينة )نصر 
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لين والمتسولين فال تخلو أي مدينة من انتشار هذه البؤر المتخلفة وتكون بالعادة مراكز لتفريغ الباعة المتجو

وضع كلة يعكس اهمال الحكومات لوتحاول هذه المدن أن تتخلص من هذه األحياء، في حين ظهور هذه المش

ألخص من أجل حل مشكلة السكن واهمالها لبناء مساكن مالئمة للمستوى المعاشي لألسر وبا تاستراتيجيا

جميع الفئات لاألسر المتدنية الدخل أو الفئة العاملة الفقيرة، فيكون الحل هو زيادة عدد الوحدات السكنية 

حياء واطن على سكنه وما يليق بدخله وهذا األمر يمنع بروز األاالجتماعية حسب دخلها بحيث يحصل كل م

 (.2014المتخلفة )الشواورة 

لمدن، كما وتظهر المشكالت التخطيطية في عدم توفر المخططات الحديثة التي تواكب التجديد في تخطيط ا

حقيقية التي ألرقام الوعدم مراعاة الزيادة في حجم المدينة وتوسعها في المستقبل، باإلضافة الى عدم توفر ا

الة يعتمد عليها المخططون في مجال عدد السكان وخدمات السكن والصحة والتعليم، األمر الذي يعكس ح

 من االستغالل التخطيط غير الواقعي في التخطيط الختيار المواقع المناسبة للمنشآت الصناعية والتجارية بدالً 

 (.2011الهيتي )العشوائي لألراضي 

 ية مشكالت بيئ 2.7.3

ان زيادة عدد سكان الحضر وهجرة أبناء الريف الى المدينة استوجب توسع المدينة الحضرية على حساب 

مناطق صالحة للزراعة، ومن ناحية أخرى تتطلب هذه الزيادة السكانية الى زيادة اإلنتاج الزراعي والغذائي 

كيماوية التي تلوث عناصر البيئة الطبيعية مما زاد من مكننة الزراعة واالستخدام المفرط لألسمدة والمبيدات ال

فقد أصبحت ظاهرة التوسع الحضري على حساب األراضي الزراعية ظاهرة عالمية  من مياه وتربة وغذاء.

اهتمت بها كافة الدول سواء كانت نامية او متقدمة، وتعود األسباب وراء هذا التوسع على حساب األراضي 

بشكل كبير الى الزيادة السكانية السريعة والمستمرة، تفتيت ملكية األراضي  الزراعية وبالتالي تناقص مساحتها

التي قطعت األراضي الزراعية الى مناطق صغيرة، تناثر األراضي الزراعية والملكية المشتركة أدت الى 

من  لبناء العموديالسماح إلنشاء أكثر من مبنى واحد على قطعة األرض الواحدة، إضافة الى عدم السماح با

كما أن توسع المدينة على  ،(Al Tarawneh 2014) ة ال تسمح ببناء مبان شاهقحيث بعض الحكومات قبل 

حساب األراضي الزراعية ساهم في تدهور الغطاء النباتي الذي يقوم بحماية التربة من أشكال التدهور 

(، كما يشكو المواطن 1999 كاالنجراف والتصحر ويساهم في تنقية وصفاء الجو وتقليل الضجيج )الطرابلسي

وذلك يعود الى الكثافة السكانية العالية  ،في المدن الحضرية من أن نصيبه من وجود حديقة أمام منزله معدوم

(. كما ان 1988وبالتالي يعاني من الضجر والملل واالرهاق لعدم وجود مكان يرتاح ويرفه عن نفسه )كمونة 

لمواصالت والمصانع والتي تزداد وتتطور مع األيام مما يكثر من من المعروف أن هذه المدن تكثر فيها ا
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(. كما تتعرض التربة للتلوث حيث أن كثيراً من المصانع 2006الدخان المتصاعد بالتالي تلويث البيئة )نجاة 

والمنشآت وسكان المدينة أنفسهم ترمي فضالتها السائلة والصلبة بشكل عشوائي في مناطق بعيدة أو قريبة 

ا وتراكمها لفترات طويلة والتخلص منها بشكل خاطئ كالحرق مثال، األمر الذي يسبب تشويهاً للمشهد منه

حيث أن مكبات النفايات العشوائية أصبحت تعتبر  الطبيعي للمدينة وعدم االستفادة من تربة هذه المناطق،

ات سبب رئيسي في انتشار جزءاً من المشهد الطبيعي وشكل من استخدامات األراضي ويعتبر تراكم النفاي

، كما ان ضجيج السيارات وأصوات المصانع  Al sa’ed 2009)  ؛ 2002)الحيدرى  الحشرات واألمراض

وأعمال الحدادة والتعدين والتي أصبحت جزءاً من المجتمع الحضري أثرت بشكل سلبي على صحة االنسان 

 نفسيا وتسببت بكآبة وتعب ذهني لسكان المدينة.

 ت خدماتية مشكال 3.7.3

ً ألي مدينة حيث تشتمل على مرافق الميا ه والهاتف تعتبر المرافق العامة )البنية التحتية( عنصراً حيويا

مستقبال، ووالكهرباء والصرف الصحي والنفايات والتي تعتبر من مستلزمات المدينة والمجتمع الحضري حاليا 

أنها لم  ضغط على البنى التحتية وتدهورها نتيجةولكن حقيقة ما حصل في المناطق الحضرية من تزايد في ال

حضرية بسرعة تكن جاهزة الستقبال العدد الكبير من السكان، مما يؤدي الى تلف البنى التحتية في المراكز ال

العربية  وتعاني أغلب المدن (.2000مهنا )ويتطلب هذا الى ترميم واستبدال بشكل مستمر على عكس األرياف 

مر الذي يضطر نقص مياه الشرب وتلوثها وانقطاع المياه لساعات طويلة في اليوم الواحد األ النامية من مشكلة

يث تعاني كما تشمل المشكالت الخدماتية ايضا النقل والمواصالت ح الى شراء المياه في علب باهظة الثمن.

دل ، حيث أدى مع(2011من نقص وسائط النقل، وضيق الشوارع واالزدحام المروري واالختناقات )الهيتي 

 مر الذيالتحضر السريع الى زيادة أسرع في الطلب على النقل السريع وازدياد عدد المركبات الخاصة، اال

واء من عوادم يساهم في زيادة االختناقات بالطرق وارتباط هذه المشكلة بنتائج سلبية منها الضجيج وتلوث اله

 (.1988كمونة ؛ Bhatta 2010السيارات )

 الت اجتماعية مشك 4.7.3 

كما ذكرنا سابقا أن المجتمع الحضري تنصهر فيه مستويات ثقافية وتعليمية واجتماعية ودينية متنوعة 

ومتفاوتة، فهذه االختالفات بمجملها تجعل البيئة الحضرية تتفكك وتتعرض النحالل اجتماعي، ومن أبرز 

انتشار الجريمة باختالف أنواعها، ادمان المشكالت االجتماعية التي تواجه المدن بسبب التحول الحضري، 

الخمور وانتشار المخدرات، التسول، الطالق، السرقة والنهب، النصب واالحتيال، انهيار األسرة، االفتقار الى 

الضمان االجتماعي، حيث أن هذه اآلفات االجتماعية تتركز في المدن الكبرى وتزداد نسبتها بازدياد الكثافة 
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(. كما تعاني المجتمعات الحضرية من مشكلة التفكك األسري، حيث  Sanyour 1982 ؛2006السكانية )نجاة 

تمتاز األسرة الحضرية أنها وحدة مستهلكة تعتمد على غيرها في اقتصادها ويميل الفرد الى الفردية وليس 

سه واستقالليته مما الى تبعية األسرة ويقضي أغلب أوقاته بعيدا عن الجو العائلي، بالتالي اعتماد الفرد على نف

يؤدي الى ضعف الروابط األسرية، على عكس األسرة الريفية التي تعتبر وحدة اجتماعية واحدة وتقوم بمختلف 

الوظائف لتضمن بقائها، ويعمل أفرادها بالزراعة األمر الذي يعكس االنسجام والترابط بينهم. كما تمتاز االسرة 

سل وباألخص بعد بدأ وخروج المرأة للعمل، وانتشار التصنيع الذي الحضرية باتباع تنظيم النسل وتحديد الن

رافق عملية التحضر وأثر بشكل كبير على حجم األسرة حيث أنه لم يعد هنالك حاجة الى ايدي عاملة )الصباح 

 (.2012وآخرون 

 مشكالت اقتصادية 5.7.3 

لة األطفال د األحداث أو ما تسمى بعماتتمثل المشكالت االقتصادية في المجتمعات الحضرية ببروز ظاهرة تشر

يث يقسو اآلباء حوالتي تنتشر في األحياء المتخلفة في المدينة والتي تعتبر مراكز للمتسولين وعمالة األطفال، 

ل األصدقاء على األبناء ويدفعوهم الى الطرقات لبيع منتجات، او الشحادة، او تلميع األحذية وقد تتحول شل

ة نتيجة باإلضافة الى قلة فرص العمل وانتشار البطال (.2002ون بالسرقة )الحيدرى هذه الى عصابات يقوم

ص العمل كثرة أعداد السكان في هذه المدن وهجرة العديد من السكان اليها، األمر الذي يساهم في قلة فر

أدى الى  هذاالمتاحة، وبسبب استخدام األجهزة والمعدات التي حلت محل االيدي العاملة البشرية وبالتالي 

هن وحرف مانتشار البطالة بجميع أشكالها، كما ساهمت ظاهرة البطالة الى دفع السكان في المدن للبحث عن 

ائب متعددة في كافة األنشطة الخدمية واإلنتاجية غير الحكومية وغير النظامية ودون خضوعهم ألي ضر

ال صبح المشغلون يعتمدون على األطفوتأمين صحي، وأدت الى تدعيم ظاهرة ظهور عمالة األطفال حيث أ

صغار السن في أعمال شاقة وخطرة، األمر الذي خلق مشاكل مجتمعية كتفشي السرقة والنهب والنصب 

 (.2011 واالحتيال وسرقة األموال وانتشار المخدرات وتزايد نسبة الجرائم واالنحراف األخالقي )الهيتي
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 العمرانية  المؤشرات 1.4 

 الزيادة الديموغرافية 1.1.4 

 ،في العالم تعتبر الزيادة في مساحة المناطق المبنية من أحد المؤشرات التي تدل على ظاهرة التحول الحضري

ة ديامن الز سواء كانالكبير  ا بفترات من االزدهار والنمو السكانيمفقد مرت نعلين وعين يبرود خالل تاريخه

 1967نذ عام ما مالى نمو عمراني فيه أدىخارجية، األمر الذي الداخلية أو الالطبيعية أو من الهجرة بنوعيها 

مرانية الى زيادة المساحات الع السنوات السابقة في السكانفقد لعب التطور في اعداد ، 2016وحتى عام 

 تي يحتاجونها.المسكن والخدمات ال من السكان وتوفير كبيرالستيعاب الكم ال

 م(2016 – 1967 (عام (: تطور اعداد السكان في نعلين وعين يبرود منذ5شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017قرع  بتصرف من الباحثة دعاء أبومركز المعلومات الوطني الفلسطيني المصدر: ) 

ثافة الحسابية ومن المهم إيجاد العالقة بين عدد السكان ومساحة األرض التي يعيشون عليها والتي تعرف بالك

وتعبر عن مدى  والتي من شانها أن توضح طبيعة التوزيع السكاني في المنطقة (Crude Density) او العامة

وتحديد اكثر  ،في المجتمع من خالل التحوالت الحضرية وعمليات التحضر المختلفة السكان وزيادة تركز

ثافة السكان في المناطق لتخفيف كع القرار االمر الذي يساعد المخططين وصنا األماكن ازدحاما بالسكان،

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الخدمات والبنى التحتية للسكان بما يتناسب التي فيها كثافات سكانية عالية و

شهدت مناطق الدراسة زيادة في الكثافة قد و (2011)جاسر ثافة السكانية الحسابية )العامة( مع مقدار الك

 (.1كما يظهر في الجدول ) 2016حتى عام  1967امة( منذ عام )الع السكانية الحسابية
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 برود يومعدالتها في نعلين وعين تطور الكثافة السكانية الحسابية )العامة(  :(1جدول )         

 2016وحتى  1967منذ 

 1967 1997 2006 2016 

  364  292  208   155 2نسمة/كم) الكثافة الحسابية لنعلين

  333  310  218  138  2نسمة/كم) لحسابية لعين يبرودالكثافة ا

معدل الزيادة في الكثافة الحسابية في 

 نعلين

 53 84 72 

معدل الزيادة في الكثافة الحسابية في 

 عين يبرود

 80 92 23 

 (2017، قرع الباحثة دعاء أبو بتصرف منمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، المصدر: 

ً اعارتف المنطقة شهدت ا لم تكن مالئمة لكنه المساحة الكلية للمنطقةفي أعداد السكان واكبها زيادة في  اً كبير ا

حيث  ،2016 حتى عام 1967( منذ عام )العامةأدى الى ارتفاع الكثافة الحسابية  لهذه الزيادة السكانية مما

في عين  2كمنسمة /  138ي وبلغت حوال 2كمنسمة /  155في نعلين حوالي  1967قدرت الكثافة الحسابية عام 

 2كم /نسمة  208لتصل الى حوالي  1997في عام  ثافة الحسابية في نعلين بشكل قليلوارتفعت الك ،يبرود

 الحسابية واستمرت الكثافة. 2كمنسمة /  218حوالي تفعت في عين يبرود بشكل اكبر ووصلت بينما ار

 حوالي عاموعين يبرود حيث بلغت في نعلين لنفس ال بنسبة متقاربة في كل من نعلين 2006باالرتفاع في عام 

سابية ارتفعت الكثافة الح 2016، اما في عام 2كمنسمة /  310وعين يبرود بلغت حوالي  2كمنسمة /  292

بغت  بينما ارتفعت بشكل طفيف وبسيط في عين يبرود حيث2كمنسمة /  364بشكل كبير في نعلين لتصل الى 

 .يرجع االمر الى عمليات الهجرة الخارجية المتزايدة في عين يبرود وقد 2كم/  نسمة 333حوالي 

ثافة الحسابية انها كثافة مرتفعة بناءا على المعايير الموضوعة لتصنيف الكعلى وصنفت الكثافة الحسابية هنا 

افة كث انها على تصنف  2كمنسمة /  100في العالم حيث ان المناطق التي تزيد فيها الكثافة الحسابية عن 

عيش تي ينصيب الفرد من مساحة األرض الينخفض ( العامة )مع ارتفاع الكثافة الحسابية وحسابية مرتفعة، 

 (.2011جاسر ) عليها األمر الذي يؤدي الى عدم التوازن في استعماالت االرض 

نعلين ما بين أيضا بأن معدل التغير في الكثافة الحسابية في عين يبرود هو أكبر منه في  (1) ويظهر الجدول

وقد يرجع السبب الى أن معدل الزيادة في سكان عين يبرود في هذه الفترة كان  2006وحتى  1967األعوام 
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، اضافة الى أن مساحة أراضي عين يبرود هي أصغر نسبيا من مساحة أراضي (5شكل )أكبر منه في نعلين 

ة الحسابية في نعلين أكبر منها في عين يبرود، ، فقد أصبح معدل الزيادة في الكثاف2006لكن بعد العام . نعلين

وقد يعود السبب الى استقرار االوضاع السياسية بعد انتفاضة األقصى مما شجع الكثير من سكان عين يبرود 

بان الزيادة في سكان عين يبرود ما بين  5للعودة الى الواليات المتحدة واالستقرار فيها، حيث يظهر الشكل 

شخص في حين أن الزيادة في سكان نعلين استمرت مما جعل الكثافة السكانية  200اوز لم تتج 2016و 2006

 .أكبر من عين يبرود

 2016حتى عام  1967المبنية منذ عام تطور المساحات  2.1.4 

احات المبنية صاحب الزيادة السكانية الكبيرة واالرتفاع الكبير في أعداد السكان الى الزيادة في المسقد و 

اطنين احتياجات المو وتمدد العمران في اتجاهات مختلفة لمواكبة هذه الزيادة السكانية الهائلة وتلبية ،انيةوالعمر

هدتها ش( تطور المساحات العمرانية التي 6) ( والخريطة5) الخريطة وضحالتحتية، وتمن الخدمات والبنى 

 .2016ام حتى ع 1967كل من نعلين وعين يبرود لفترات زمنية متباعدة من عام 
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 (1967-1997-2006-2016)(: تطور المساحات العمرانية في نعلين 5خريطة )

 

في مساحتها المبنية عبر التاريخ وبشكل ملحوظ، وقد  اً ان نعلين شهدت نمو(  5) الخريطةويتضح من خالل 

حوالي  1967في عام  بلغت مساحة نعلين مختلفة حيث زمنيةتم حساب مساحة مسطحات البناء لفترات 

دونم،  622بلغت حوالي  2006دونم، وفي عام  369حوالي الى  1997في عام ارتفعت دونم، و 109.5

واستمر النمو العمراني في نعلين الستيعاب الزيادة السكانية العالية وسد احتياجات المواطنين من المساكن، 

المصانع،  ران في نعلين حيث تشمل المناطق المبنيةفي زيادة مساحة العم وضاع االقتصادية دوركما وكان لأل

احة المناطق المبنية ، فنظرا لذلك اخذت مسورش العمل المختلفة مشاغل الحدادة، النجارة، محالت تجارية،

يتضح أيضا ان عين يبرود ( 6) من خالل الخريطةو دونم . 894.5حوالي  2016عام باالزدياد حتى بلغت 

حوالي  1997دونم ، وفي عام  17حوالي  1967ة فيها حيث بلغت عام مناطق المبنيشهدت زيادة في مساحة ال

دونم، وقد  1416بلغت حوالي  2016دونم وأخيرا في عام  1277حوالي  2006دونم وفي عام  984.5

من أعمالهم في الواليات  ترجع هذه الزيادة ألسباب اقتصادية حيث أن اغلب السكان يعتمدون على االدخار
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ما كانوا يعملون  ادخاردة االمريكية استطاع المهاجرون بناء بيوتهم ونتيجة الهجرة الى الواليات المتححدة لالمت

بهدف إسكان العائلة  بعد عودتهم على المباني في بلدهم األصل عين يبرود، الحقا ليصرفوها به في أمريكا،

 الى الواليات المتحدة االمريكية. دهلوح عودة األب أو معيل االسرةمن ثم فيها و (الزوجة واألبناء)

 1967-1997-2006-2016)(: تطور المساحات العمرانية في عين يبرود 6) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محددات النمو العمراني 3.1.4

هنالك معيقات ومحددات حدت من وعين يبرود اال ان  وعلى الرغم من الزيادة العمرانية التي شهدتها نعلين

اتجاهات معينة، فحسب اتفاقية أوسلو التي وقعت وفي  مناطق معينة  فيفي كل منهما  د العمراننمو وامتدا
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م بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تم تقسيم أراضي نعلين الى مناطق )ب( و )ج( فقط، وشكلت 1995عام 

وهي نسبة ضئيلة  دونم 15228% من المساحة الكلية لنعلين البالغة  7دونم أي  1048ناطق )ب( مساحة م

 14180سكان نعلين يعيشون في منطقة )ب(، في حين شكلت مناطق )ج( مساحة تبلغ  جدا، مع العلم أن غالبية

دونم وهي تمثل األراضي الزراعية والمناطق المفتوحة ويمنع البناء الفلسطيني في هذه المناطق او استخدامها 

( ونالحظ من الخريطة 2012 ريج) أالمدنية اإلسرائيلية  بـأي شكل من االشكال الى بأخذ تصريح من اإلدارة

 ( ان اغلب المساحات داخل حدود تجمع نعلين مصنفة على أنها مناطق )ج( .7)

لمواقع بناء ال ناإلسرائيلييت من أراضيها لصالح كما تعرضت نعلين للعديد من المصادرات آلالف الدونما

اهو و يمت على أراضي نعلين وهي مستعمرة هشمونائيم ومتتيالمستعمرات اإلسرائيلية التي أقالعسكرية و

 ،هة الغربيةكما حاصر الخط األخضر نعلين من الج موديعين عيليت، باإلضافة الى إقامة البؤر االستيطانية، 

ق شنعلين من أجل  من كما تم مصادرة أراضي، الي القرية من الوصول الى أراضيهماألمر الذي حرم أه

ع التواصل وساهمت هذه الطرق االلتفافية في من ية التي تربط بين المستعمرات اإلسرائيليةالطرق االلتفاف

ضها االحتالل في مساحة االرتداد التي فر تمثلت ولكن الكارثة الكبرى ،الجغرافي وتجزئة األراضي الفلسطينية

ضي لبية مساحة أراوالتي قضت على غامترا على جانبي الطريق  75على طول الطريق والتي تبلغ حوالي 

حي المهلل  قع على الجهة الشرقية لنعلين فصلمع العلم ان هذا الطريق االلتفافي الوا ،(2012 )اريج نعلين

لعنصري جدار الفصل اومن المعيقات اإلسرائيلية أيضا ضمن أراضي نعلين عن البلد نفسها،  الذي يعتبر من

ات % من المساحات الكلية لنعلين وأغلب المساح 37حوالي م والذي صادر 2003عام  ببنائهالتي شرعت 

التي شكلت مصدر دخل للعديد من و ،التي عزلها الجدار هي أراضي مفتوحة وأراضي زراعية خصبة

الجهة الغربية  امتد الجدار مناً سيئاً وقاسياً على سكان نعلين حيث كل أثراالمر الذي ش ،العائالت في نعلين

 .(7) خريطة وبيةالجن
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وعلى الرغم من كافة المحددات والصعوبات السياسية التي فرضتها إسرائيل بحق أراضي نعلين اال ان البناء 

 فهي ،(8) هر بالخريطةظمالية الغربية كما يولكن تحدد اتجاه النمو بالجهة الش لم يتوقف، العمراني فيها والنمو

شمونائيم ح ات وهيمستوطنعدة جدار الفصل العنصري وبوب نالجمحاطة من الغرب بالخط االخضر ومن 

توسع ن إلذلك ف )الطريق االلتفافي( ومن الشرق الطريق الواصل بين المستوطنات ومودعين عليت ومتتياهو،

 الغربي. جاه الشمال تالبناء با

(: محددات النمو العمراني في نعلين7) خريطة  
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 (: اتجاه النمو العمراني في نعلين8) خريطة

 

نتيجة للنمو السريع والعمراني الذي و أنه كلة في المخطط الهيكلي حيثمن مشنعلين تعاني وفي حقيقة االمر 

ولكن المشاكل  ،الستيعاب الزيادة السكانيةه ة للمخطط الهيكلي وتحديثعذلك الى توسفقد تطلب  فيها حصل

ُ عائقوقفت  واإلداريةالسياسية  تطور لا هذا بالمستوى المطلوب الستيعاب هامام توسعة المخطط الهيكلي وتحديث ا

لصغر مساحة المخطط الهيكلي الذي وضعه  وجود ضغط على المساكنبالتالي نتج عن ذلك الكبير.  عمرانيال

األراضي ويقصد بالبناء االمر الذي يجعلنا نالحظ البناء العمودي فيها بكثرة لصغر المساحة وقلة  الحكم المحلي

حيث تبلغ مساحة  ،(2009طبقات)كتانة العمودي عملية البناء على مساحة صغيرة من األرض على شكل 

( المسموح البناء عليها، والمناطق المحيطة بالمخطط هي دونم وهي مناطق )ب 1050هيكلي فقط المخطط ال

الى ترخيص  المواطن يحتاجاإلسرائيلية بحيث للسيطرة التي تخضع و 7000ا مساحتهج( والبالغ (مناطق 

قديم تومن خالل تشجيع البلدية له بمجازفا باحتمالية هدم بيته،  البناء عليهاطن في نعلين يقوم بافالموللبناء عليها، 

درجة المخاطرة بالبناء في  ولكن ،والكهرباءدته في مد خطوط المياه وتسهيل له الطرق ومساع ةيتالتح ةالبني

 (.2015 )و( مع الخواجا )مقابلة)ب(  منطقة نم قريب جدا البناء ، ويكونقليلة ج() طقةمن
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محددات  ذلك األمر بالنسبة لعين يبرود فعلى الرغم من امتدادها العمراني الكبير اال انها تعاني منوك

عام  ، فحسب اتفاقيو أوسلو الموقعة(9) خريطةكما يظهر باله اتجاهو النمو العمراني وصعوبات حدت من

نم دو 3909ناطق )ب( م تم تقسيم عين يبرود الى مناطق )ب( ومناطق )ج( فقط، حيث بلغت مساحة م1995

يها، في حين دونم، وهي المناطق المسموح البناء الفلسطيني ف 11401من المساحة الكلية لعين يبرود البالغة 

دونم وهي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية بشكل كامل وتشمل األراضي  7492شكلت مناطق )ج( مساحة 

لية لصالح ا تعرضت عين يبرود لمصادرات إسرائيكملمفتوحة والمستعمرات اإلسرائيلية، الزراعية والمناطق ا

وبناء  ،سرائيليةكان منها بناء المستعمرات والبؤر االستيطانية والمواقع العسكرية والحواجز اإلإقامة أهدافها 

 على أراضي عين يبرود، حيث صادرت إسرائيل حوالي، الطرق االلتفافية لربط المستوطنات مع بعضها

م دون 137مستعمرة عوفرا الواقعة شرق عين يبرود ومصادرة  إلقامةدونم من أراضي عين يبرود  1252

ية دورا قرمستعمرة بيت ايل الواقعة غرب عين يبرود مع العلم أن األخيرة واقعة أيضا على أراضي  إلقامة

كم  2.8الذي يمتد حوالي  60لعين يبرود يوجد طريق التفافي إسرائيلي رقم القرع، وعلى الجهة الشرقية 

 60ضمن أراضي عين يبرود. كما أقامت سلطات االحتالل حواجز عسكرية وبرج مراقبة على شارع 

ً عسكري اً كما ان هنالك حاجز ،االلتفافي ن يبرود االمر بالقرب من بيت ايل غرب قرية بيتين الواقعة جنوب عي ا

، كما غلقامفي حال كان الحاجز  يدفع السكان الى االلتفاف عبر طرق أبعد للوصول الى مدينة رام هللا الذي

ستعمرة م يوجد بؤر استيطانية أقيمت على اراضي القرية فهنالك حوالي ست بؤر استيطانية امتدادا لكل من

 (.2012 )أريجعوفرا ومستعمرة بيت ايل 
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 العمراني في عين يبرود (: محددات النمو9) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يل الصعوبات السياسية التي فرضتها إسرائ وكافة وعلى الرغم من كافة المحددات السياسية واالوامر العسكرية

فاتجاه التوسع العمراني في عين يبرود  ،لم يتوقف البناء والنمو العمرانياال أن  بحق أراضي عين يبرود

هة الشمالية والجنوبية باستثناء الجهة الشرقية بسبب وجود مستعمرة عوفرا المقامة على المسموح فقط في الج

استثناء الجهة الغربية لوجود مستوطنة بيت ايل ومواقع االلتفافي، لكن تم  60عين يبرود وطريق  أراضي

ة نظرا لغياب أي أخذت القرية تتوسع وتزداد من الجهة الشمالية والجهة الجنوبيف عسكرية وبؤر استيطانية.

 .(10 )خريطة واألمر الذي يبرر الشكل الطولي الذي تمتلكه عين يبرود عامل إسرائيلي في هذه المناطق
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 اتجاه النمو العمراني في عين يبرود :(10) خريطة

 

 التحليلخالصة 

 فرضتحيث نوع التوسع والعامل اإلسرائيلي في تحديد اتجاهات الزحف العمراني واالوضاع السياسية  أثرت

ً نمط تمثلت  ،بالنفع وتحقيق مصالحه الشخصيةك باتباع سياسات معينة تعود على االحتالل وذلمعيناً من التوسع  ا

بسياسات مصادرة األراضي ومنع أصحابها من استغاللها أو الوصول اليها حيث تم بناء المستعمرات اإلسرائيلية 

وبالتالي حرمان  ،صل العنصري على حساب هذه األراضيوالقواعد العسكرية والطرق االلتفافية وجدار الف

اتباع سياسة تحديد مناطق البناء وعدم ن أراضيهم، كما يسعى االحتالل الى مساحات واسعة ممن  نالفلسطينيي

عليهم، حيث يمنع منعاً باتاً  اً وتهديدوالذي قد يشكل خطرا  السماح لالمتداد العمراني الفلسطيني في أي اتجاه
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في مناطق )ج( باعتبار أنها تخضع لكامل السيطرة للجهات اإلسرائيلية، ولكن في الحقيقة وكما اكد )كتانة البناء 

حيث يمنع الجانب  ة( في دراسته أن السيطرة اإلسرائيلية موجودة مهما كانت التصنيفات الجيوسياسي2009

كانت مناطق )أ( باعتبار انها تشكل  حتى لو البناء في مناطق قريبة من المستوطنات ناإلسرائيلي الفلسطينيي

 خطر عليهم يهدد أمنهم. 

 على توفر الخدمات والبنى التحتية الحضري أثر النمو العمراني 4.1.4

ت والبنى البد من أن يرافق النمو العمراني الكبير الحاصل في كل من نعلين وعين يبرود مجموعة من الخدما

لخدمات العامة، فقط على توافرها وانما أيضا على كفاءة وتقديم هذه ا التحتية التي يحتاجها السكان الحضر وليس

ق وتتمثل فتوفر الخدمات والبنى التحتية في المناطق الريفية تلعب دورا في إضفاء صفة حضرية لهذه المناط

ت( التصاالكالصرف الصحي، الكهرباء وا)الخدمات بخدمات الصحة، المياه، النقل والمواصالت، البنى التحتية 

 (.2014)الطائي وآخرون 

امتازت  فقد توفر في نعلين وعين يبرود خدمات صحية تمثلت بالمراكز الصحية، العيادات، صيدليات، في حين

د ثالثة نعلين عن عين يبرود بوجود مستشفى صغير يخدم أبناء المنطقة والقرى المجاورة باإلضافة الى وجو

ارئ شعة وخمس عيادات طب أسنان، إضافة الى مركز اسعاف وطومختبرات تحاليل طبية ومركزين لتصوير األ

كة المياه العامة تابع لجمعية الهالل األحمر، أما بالنسبة لخدمات المياه يتم تزويد السكان بالمياه من خالل شب

 تمدون على% من نسبة المباني التي تتصل بشبكة المياه العامة، في حين نسبة قليلة منهم يع95حيث يزيد عن 

 (. 2012؛ أريج 2012نافع )األمطار واآلبار االرتوازية كمصدر للمياه

العمومي  وكذلك االمر لخدمات النقل والمواصالت فقد حظيت باهتمام وزيادة لمكاتب التكسيات وباصات النقل

لبات بة متطالستيعاب الزيادة السكانية والقدرة على مواكوأصبحت هذه الخدمة متوفرة على مدار الساعة وذلك 

رف صحي صالسكان، وبالنسبة للبنية التحتية المتمثلة بالصرف الصحي فال يوجد في نعلين وعين يبرود شبكة 

التخلص  االمر الذي يجعل السكان للجوء الى الحفر االمتصاصية والصماء للتخلص من الميا العادمة ومن ثم

ة القدس اء حيث شكلت شركة كهرباء محافظمنها في مناطق مفتوحة باستخدام صهاريج النضخ، وبالنسبة للكهرب

لعامة ا% من المباني موصولة مع الشبكة 97المصدر الرئيسي للكهرباء في نعلين وعين يبرود حيث أكثر من 

 (.2012للكهرباء ) أريج 

 الخصائص العمرانية 2.4

السكن أو طراز التطور الحضري على الزيادة في مساحات المناطق المبنية بل أيضا على مستوى يقتصر  لم

ونظرا للتغيرات  المباني، حيث يعد الجانب العمراني الذي يتصف بصبغة جمالية مقياس لدرجة التحضر،

ساهم ذلك في حدوث تغيرات على طبيعة المساكن من حيث شكلها  فقد االقتصادية التي حدثت في منطقة الدراسة
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لبناء ونصيب وجودة اما ان عدد المساكن ك، لمبنىوملكية ا ونوعيتها بما يتوافق مع متطلبات الحياة الحضرية

والحدائق وغيرها  كاإلنارةوأعداد الطوابق ومدى توفر الخدمات والمرافق المتصلة بالسكن الفرد من عدد الغرف 

صبغة حضرية التي لعبت دورا في إضافة خصائص حضرية لمنطقة الدراسة وأعطت من المؤشرات العمرانية 

 .(2003خميس  ؛ 1990) صالح والعبيدي  يةمتميزة للمناطق الريف

 نمط العمرانطبيعة  1.2.4

ويقصد  ال،في ام عمارة )شقة( امهو بيت مستقل )دار( هل العمران العمران أي طراز ويقصد بنمط العمران أو 

ن وقد يتكو بالبيت المستقل)دار( هو مبنى معد لسكن اسرة واحدة ويشكل المبنى التقليدي المنتشر في فلسطين

المرافق  من طابق واحد أو طابقين، اما الشقة فتعرف انها جزء من عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع وجود

كالمطبخ والحمام وهي معدة لسكن أسرة واحدة ويتم الوصول اليها عن طريق درج أو ممر موصول مع 

ة وتسكنه اسرة النظيف في العاد الطريق العام، في حين تعرف الفيال على انها مبنى قائم بذاته مبني من الحجر

غرف واحدة وتكون مكونة من جناحين او اكثر بحيث يخصص الجناح السفلي لالستقبال والمطبخ والعلوي ل

غطى السقف يالنوم، كما يتوفر في الفيال حديقة محاطة بالمنزل، ويحيطها سور خارجي وكراج للسيارة وغالبا 

حظات من خالل المشاهدة والمال(. و2017لإلحصاء الفلسطيني  العلوي بمادة القرميد ) الجهاز المركزي

بين ان النمط ت ، فقدالميدانية التي قامت بها الباحثة ورصد الصور الجوية المتوفرة لكل من نعلين وعين يبرود

 ائلة واحدةعوتسكنه  تكون من طابق واحد أو طابقينت وبالعادةالمنفصلة ني السائد في نعلين هو الدار العمرا

النسبة لنمط اما ب، الذكور في حال تم تزويجهم لألبناء رة والطابق العلويبحيث يكون الطابق األول لرب االس

الفيالت الموجودة  ان عددالخواجا  عبد الجوادا أكد رئيس بلدية نعلين الحالي وكم ،فيال فهي قليلة جداالالعمران 

العتقاد اوهلة ذا يعطي الزائر لنعلين وألول وه ط.فقفيالت  5-4في نعلين تعد على األصابع وتتراوح بين 

البنية العمرانية  فيالفوضى واإلهمال  الزائر لها الحظ، كما يُ عمرانيا، فيها فقط مباني قديمةنها غير متطورة بأ

 (.2الملحق  في 1صورة ) والتخطيط السيء

هذا النمط في عين يبرود عطي ع الفيال أكثر حيث ييسود فيها طابفنشاهد العكس حيث  عين يبرودأما في 

وكما أشار المواطن ، (2في الملحق  3 صورة) الريفية وتطور اقتصادها هذه المنطقةعلى تحضر االنطباع 

ن اغلب سكان عين يبرود تهاجر الى الواليات ألمحمد دحابرة أن أغلب النمط في عين يبرود هو فيال نظرا 

دخار األموال من أجل بناء بيوتهم في القرية والتي تعكس النمط المتحدة وتعيش فيها لسنين طويلة ويقومون با

 بالثقافة الغربية من ناحية بناء المبانيحيث يعكس نمط البناء السائد تأثر سكان عين يبرود الغربي األمريكي، 
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وغالبية  وتصميمها والمرافق المتصلة بها كالحدائق وبرك السباحة واالنارة، وتأتي بالمرتبة الثانية نمط الدار

هذه البيوت متوسط دخلها الشهري من قليل الى متوسط، وليس لها أقارب مهاجرة خارج فلسطين، باإلضافة 

طبيعة النمط  تحديد له دور في كان الى انتشار هذا النمط في الحارة القديمة حيث ان تاريخ بناء المبنى

 العمراني.

عف األراضي وض يتحول الى نمط عمارة نظرا لقلةدار ومن ثم ونالحظ انه في نعلين يبدأ المبنى بنمط 

، حيث طابق علوي اإلمكانات المادية وارتفاع تكاليف الحياة والبناء، فأن اآلباء يلجؤون الى تسكين أبنائهم في

ان  (2011حيث أكد ) جاسر  ،البناء العمودي على المبنى األصلي الى الشاب المقبل على الزواجيضطر 

 ،نيةاضعاف بناء شقة في عمارة سكتقل من نوع دار يكلف ثالثة ان بناء مسكن مس المختصين توصلوا الى

وضوح في يلجؤون الى هذا النوع من البناء وظهر ذلك بقلة امتالك األراضي روف المادية وفمن تحكمهم الظ

م وألبنائهم هنعلين، بينما األثرياء ومن يملكون األموال ويملكون أراضي ال يمانعون في بناء بيوت مستقلة ل

 من نوع دار أو فيال. 

 مادة البناء  2.2.4

تقدم التنمية و التحضر المؤشرات الدالة على درجة من تعتبر مادة البناء المستخدمة في بناء واجهات المساكن

العمرانية في المنطقة، فمن خالل العمل الميداني وما رافقها من مشاهدات ومالحظات ميدانية تبين ان هناك 

طوب السمنت مع االسمنت أو النظيف أو اال البناء حجر من وهي اما أن تكون ،مادة البناءي استخدام تنوع ف

إضافة  ،عادي، ويرتبط نوع مادة البناء عادة بالمستوى االجتماعي ومستوى الدخل للسكانالطوب العادي او ال

ة بكثرة في نعلين هي االسمنت مع الى نمط العمران السائد في تلك المنطقة، فتبين ان مادة البناء المنتشر

، حيث أفاد (2في الملحق  2) صورة بلدية نعلين السابق نادر الخواجاعليه رئيس  الطوب العادي وهو ما أكد

لتي تستخدم الحجر النظيف في بناء اني نعلين تستخدم هذا النوع من مادة البناء، واما المباني ابغالبية مبأن 

 % فقط وهي تشمل المباني حديثة البناء والفيالت. 30فنسبتها حوالي  هاتمن جميع الج واجهات المنازل

فعلى الرغم من  ،ن نوع مادة البناء مربوطة بالمستوى االقتصادي واالجتماعي للمنطقةكما ذكرنا سابقا فإو

في النظيف  األبيض في نعلين اال انها ال تميل الى استخدام الحجرالمتوسط والعالي االقتصادي المستوى 

يعتبرون البناء بالحجر  اهل نعلينأظهرت بأن المقابالت مع سكان البلدة ية لمنازلها، حيث أن الواجهات الخارج

االهتمام بداخل المنازل الى عدم التركيز على خارج البيت بل يميلون الى فلذلك  ،مكلف جداالنظيف األبيض 

وأدوات تكنولوجية وكهربائية بكافة أنواعها  أكثر من الخارج، فترى الديكورات والجبصين واالثاث الفخم
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) سكان نعلين لدى  ومنقولة من الداخل الفلسطيني ألهميتها في المجتمع الحضري فهذه تعتبر ثقافة متداولة

ببناء تقوم  ان أغلب المباني المطلة على الشوارعما لفت االنتباه في نعلين (، و201مقابلة مع ساجدة الخواجا 

سمنت، وأضافت المواطنة الامن الطوب او اما  كونتففقط واما الجهة الخلفية حجر النظيف البة الواجهة األمامي

 االخرىالى تلبيس الجهة االمامية فقط من الحجر النظيف وترك الجهات  يلجؤوندنيا سرور ان غالبية السكان 

هل نعلين للمظاهر وال داعي لصرف األموال على خارج المنزل ومن جهة أخرى حب امن جانب انه مكلف 

 .(2في ملحق  5صورة )

ان تكون مادة  ن الطبيعي، ومن غالبية نمط العمران فيها هو فيالسابقا فإ بة لعين يبرود وكما أُشيراما بالنس

كثر ا، فشكل هذا النوع (2في الملحق  4صورة )البناء المستخدمة في واجهات المنازل من الحجر النظيف

ادة ان م عوني شعيبوكما أضاف رئيس مجلس قروي عين يبرود السابق  ،لبناءنسبة من حيث استخدامه في ا

وهي  %10اقل استخداما في بناء واجهات المباني حيث تصل نسبتها فقط حوالي  هي لطوب العاديباالبناء 

ن الي في عياالمر الذي يشير الى المستوى االقتصادي المتوسط والع ،منتشرة في الحارة القديمة للقرية فقط

كما أن اغلب مة المستخدومادة البناء  المبنى يبرود ومحاولة مواكبتها لألنماط والثقافة الغربية من ناحية شكل

في  رفيهيةتمن اجهزة الكترونية وألعاب وذلك سكان البلدة يهتمون بعمل وسائل ترفيهية لألوالد في بيوتهم 

 بية في محاولةوذلك تماشيا مع األفكار الغر، فيالتبرك للسباحة وباألخص في الالحديقة الخلفية للمنزل وعمل 

  توفير كل وسائل الراحة والمرح ألطفالهم.

لفحص فيما اذا قد تأثروا بالنمط ن داخل الخط األخضر، مساكن العامليعن بشكل خاص انتقلنا للحديث  ولو

يشتغلون في بيوت  حيث ان بعض العاملين تطبيقه على مساكنهممدى والتصميم العمراني اإلسرائيلي و

ألكثر من مسكن للعاملين داخل الخط األخضر في نعلين وفي عين المالحظات الميدانية ، ولكن للمستوطنين

في بيوتهم ضعيف جدا، ومستوى التصميم والديكور في المسكن  نان مستوى التقليد لإلسرائيلييأكدت  يبرود

، وفئة هو الطاغي على المساكنالعربي ط والذوق أن النم الحظ حيث تُ  ،يتراوح من عادي الى أقل من عادي

اكد العامل قد و من جميع الجهاتبالحجر النظيف الى بيوت جديدة وغالبيتها مبنية  تشرع باالنتقال قليلة منهم

بأن الوضع المادي للعاملين في إسرائيل ليس جيدا لجميع العاملين، وأنه  جمال سرور داخل الخط االخضر

يعتمد على طبيعة ، حيث أن هذا بناء مسكن جديد مستخدما الحجر النظيفقادرين على  ليس جميع العاملين

استخدام نوع معين  بشكل خاص ، كما وتالحظ على مساكن العمال في اسرائيلالمهنة التي يمارسها في الداخل

ئه من مون بشراعلى المدخل الرئيسي للمسكن ويقوم( والذي يوضع من الحجر يسمى بالعبري ) حجر مكاد

كما يشتهر سكان نعلين حاليا بتبليط أرضية الساحات االمامية لمنازلهم بحجر ( 2في الملحق  6صورة ) الداخل
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يسمى بالعبري) مشتل فوت( كنوع من التقليد اإلسرائيلي وهو منتشر بكثرة في نعلين وأيضا يتم احضاره من 

وأكد المواطن ربحي سرور أنه يقوم بشراء  (2 في الملحق 7 ) انظر الصورة نالداخل وشراءه من اإلسرائيليي

اً من العاملين كثيرأن  وأضافوزراعتها امام منزله، واألشجار من الداخل الغريبة أنواع كثيرة من الورود 

ولكن  (2( في الملحق 11،10،9،8لصورافي احواض امام منزلهم )ها نويزرعو أشتاالً  في الداخل يحضرون

، بل هي مجرد احواض يهودينازلهم المزروعة باألشجار والمهندسة كالتصميم النادرا ما ترى الحدائق في م

  ليس اكثر من ذلك.وصغيرة توضع على المدخل الرئيسي 

خلي والخارجي باألفكار اليهودية من ناحية بناء المساكن والتصميم الداالصة القول نالحظ ان نسبة التأثر وخ

ال يوجد  جا انهحيث أكد المحامي أحمد الخوا ،نسبتها قليلة جداهندسي ذات التصميم التوفر الحدائق من ناحية و

عليها  لعمالاغم من األموال الكبيرة التي يحصل على الرو .تقليد ونقل من اإلسرائيليين في البناء في نعلين

يتم نقل  لم اذافلم في إسرائيل، وهم من يبنون البيوت ذات التصاميم الحديثة والديكورات المختلفةمقابل العمل 

مقابالت في وقد أفاد السكان من الالى بيوتهم سواء داخل المسكن او خارجه؟ الديكورات جميع هذه المعرفة و

، أكبركل عدم اهتمام سكان نعلين بالمظهر الخارجي لبيوتهم واهتمامهم بداخل بيوتهم بشنعلين حول أسباب 

ت الديكور كل والملبس أكثر من االهتمام بآخر صيحاهي تفضيل اهل نعلين لالهتمام بالمأكانت اإلجابة حيث 

 (.2017مع سرور)ب(  )مقابلةوالتصاميم الحديثة 

 والعوامل االجتماعية واالقتصادية المبنىملكية  3.2.4

ى األنشطة حيث يدل هذا عل ملكية المباني مؤشر عمراني على بروز ظاهرة التحضر في المناطق الريفيةتعتبر 

لمتنوعة في اال من خالل األنشطة االقتصادية ا يشة والدخل العالي والذي ال يتأتىالمع االقتصادية ومستوى

سرة لما له من أثر إيجابي ونفسي على رب اال يث تحاول أي أسرة ان تمتلك مسكنهاح المناطق الحضرية،

تبيان في االس أظهر تحليلو(  2006) صالح في التخلص من األعباء المالية الكبيرة اذا كان المسكن ايجار 

متلكون يمن  حيث بلغت نسبة ،م ملككانت بيوته في كل من نعلين وعين يبرود المبحوثينمعظم ( أن 6الشكل )

يوت الملك بالنسبة لعين يبرود فقد بلغت نسبة ب  اما ، %22.2 باإليجارمن بيوتهم % و78في نعلين بيوتهم 

 . %16.7%، اما البيوت المستأجرة فقد بلغت 83
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 (: ملكية المبنى في نعلين وعين يبرود6)ل الشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017الباحثة دعاء أبو قرع،  لعم )المصدر:           

أكثر من معيل بمستوى الدخل لألسرة حيث أن هنالك  تبين أن لها عالقة وهذه النسب العالية في ملكية المبنى

ح أكثر حيث أن األب واألخ واالخت واالم في األسرة في كل من نعلين وعين يبرود فأصبح هنالك انفتا

زيادة دخل األسرة، مما خلق مستوى دخل ساهم في  أصبحوا يعملون، حيث كثرة العاملين في األسرة الواحدة

              لألسرة يساعدها أن تمتلك سكنها.

( ما بين 0.04فا= ذات داللة إحصائية )الهنالك عالقة  ان( Chi-squareتحليل اختبار كاي ) نتائجأشارت و

 عدد القائلة أن نقبل الفرضية البديلةمن جهة أخرى وبهذا  وملكية المبنىمن جهة ن في األسرة عدد العاملي

لألسرة ويرجع هذا التأثير بسبب انه  ملكية المبنى يؤثرون بشكل كبير على طبيعةن في األسرة األفراد العاملي

 توفير أو شراء مبنى مناسب للعائلة. رة وقدرتها على كلما زاد عدد العاملين زاد مستوى دخل األس

ة ان ملكية المبنى تتأثر بمستوى دخل االسرالتي وجدت ( 2006)صالح  وتقاطعت هذه الدراسة مع دراسة

الفرد كلما زادت فرصة امتالك المسكن ن في زيادة دخل االسرة فكلما زاد دخل وعدد االفراد العاملين المساهمي

جرة في م، في حين بلغت نسبة المساكن المأ% من سكان مدينة نابلس يملكون مساكنه 73حيث توصل ان 

% وذلك نتيجة النشاط االقتصادي الموجود في مدينة نابلس وبالتالي جذب واستقطاب 26.7مدينة نابلس 

التعليمية السكان المستأجرين من اجل التجارة والعمل في الوظائف الحكومية والخاصة او االلتحاق بمؤسساتها 

 من القرى والمدن والمخيمات المحيطة بمدينة نابلس.
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كية المبنى ر أو عالقة على ملعلى عكس قرية عين يبرود التي لم يكن للزيادة في عدد أفراد األسرة أي تأثي

د انه يوجقائلة نرفض الفرضية البديلة ال ( وبالتالي0.6درجة الداللة اإلحصائية )فأظهرت نتائج االستبانة أن 

الى أن  ويرجع هذا .من جهة أخرى ملكية المبنىمن جهة على عالقة او تأثير لعدد أفراد األسرة العاملين 

دة األمريكية الوضع االقتصادي في عين يبرود هو أصال جيد ويعتمد على التحويالت المالية من الواليات المتح

د العاملين في مما ينفي وجود العالقة بين عد وليس على تعدد وتنوع األنشطة االقتصادية وعدد العاملين فيها،

لصغيرة، ا%( هم من العائالت 67 )حواليأن معظم المالكين بيوتهم  7ويشير الشكل األسرة وملكية المبنى، 

لعالقة في عين مما يؤكد نتيجة تحليل كاي للعالقة بين عدد أفراد األسرة وملكية المبنى وعدم وجود مثل هذه ا

         يبرود.

 (: العالقة بين عدد العاملين في األسرة وملكية المبنى في عين يبرود7)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017عمل الباحثة: دعاء أبو قرع  )المصدر:                      

عاطلة عن العمل وأكثرها من فئة كبار السن والتي أن هنالك نسبة معينة وأظهرت المقابالت في الميدان 

ايضا نسبة من  العمل نظرا للظروف الصحية والجسدية لهذه الفئة، ولكن برز هنالك أصبحت غير قادرة على

فئة الشباب قادرة على العمل ولكن ال تعمل حيث أكد المواطن محمد دحابرة أن أغلب سكان عين يبرود تعيش 

م شعيب ان هناك على التحويالت المالية التي تأتيهم من أقاربهم الموجودين في الغربة، وأضافت المواطنة مري

عملهم في الواليات  اعد وباألخص كبار السن للذين تقاعدوا وانهوامن يتلقى الدعم المالي من رواتب التق

 .لمتحدة االمريكية ويحملون جنسيتهاا
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باني المأجرة وخالصة القول تبين أن كل من نعلين وعين يبرود ترتفع فيها نسبة المباني الملك وتقل نسبة الم

لعمل لزيادة ف الدوافع واألسباب في ذلك، فقد الحظنا ان عين يبرود ال تعتمد بشكل أساسي على اتبعا الختال

مغتربين، بينما دخلها الشهري وانما نسبة كبيرة منهم تعتمد على العائدات من المهجر والحواالت المالية من ال

كافة بوانما تعتمد على العمل سكان نعلين ال تتلقى أي دعم مالي خارجي كتلك الموجود في عين يبرود، 

 القطاعات وداخل الخط األخضر.

ي عين فسواء في نعلين أو  كما وتبين ان من يملكون بيوت ملك هم من السكان األصليين لمنطقة الدراسة 

ختلفة مهم مهاجرون الى منطقة الدراسة، حيث تدفعهم عوامل فما الذين يعيشون في بيوت لآلجار ا يبرود،

وتقاطعت  الخاصة.االقتصادية واالجتماعية نطقة الدراسة ويكون من ورائها تلبية احتياجاتهم للقدوم الى م

يل أسباب معتز نعيم ومطانيوس مخول في دراستهم حول تحلنتائج هذه الدراسة مع النتائج التي توصل اليها 

ن كانت أقل من المهاجري حيث الحظ أن نسبة مالكي البيوت ،الهجرة الداخلية في الجمهورية العربية السورية

مهاجرون  بكثير من مالكي البيوت من السكان األصليين حيث بلغت نسبة االسر التي تمتلك بيوتا وليس فيها

ل االستبانة وتم سؤال المبحوثين من خال %.6.6بلغت  سر التي تمتلك بيتا وفيها مهاجرين فقد% بينما اال93.4

 م الى نعلين وعين يبرود فكانت النتائج كاآلتي:حول العوامل التي تدفع المهاجرين للقدو

 

 (: العوامل التي تدفع المهاجرين للهجرة الى نعلين وعين يبرود8)الشكل 

 

   

                                     

 

 

 

 

 

 (2017دعاء أبو قرع، الباحثة:عمل )المصدر:                     

في كل من نعلين وعين يبرود  عوامل الجذبوجود هجرات داخلية و( ان العوامل وراء 8من الشكل )ويظهر 

ن يحاولون البحث غلب المهاجرين أأل، نظرا شكلت العوامل االقتصادية النسبة األعلى ، حيثتختلف فيما بينها
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فيها  توفريوفيها نشاط اقتصادي عن حياة اقتصادية مريحة لهم وألطفالهم والبحث عن فرص عمل في أماكن 

بيوت أسعارها جار راضي واستئكما يبحث السكان الى شراء أ خدمات وبنى تحتية جيدة،فيها ول فرص عم

شكل أفضل، فبالنسبة ، األمر الذي يدفعهم لالنتقال اليها من اجل تحسين مستواهم المعيشي برخيصة ومناسبة 

طيني وحاجز نعلين الذي من الداخل الفلسها نظرا لقرب% 75.6العوامل االقتصادية فيها لنعلين شكلت نسبة 

يفصل الضفة الغربية عن الداخل، فبالتالي يضطر العامل الفلسطيني الذي يعمل في الداخل المحتل الى أخذ 

أغلب العمال هم من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية فبالتالي مسافة وصوله الى ، حيث أن سكن في نعلين

ى أخذ سكن في نعلين بحكم وبالتالي يضطر العمال ال ،كحاجز نعلين تكون كبيرة عليه ويواجه مشقة في ذل

 .ون في نعلينمن يستأجرفقط هم  داخل الخط األخضر ونمن يعملقد اكد نادر الخواجا أن و ؛في الداخلعملهم 

% وذلك بسبب قرب عين يبرود من مدينة رام هللا 46.7اما في عين يبرود فقد شكلت العوامل االقتصادية 

ل المدينة األولى من ناحية استقطابها للسكان نظرا لتنوع النشاطات االقتصادية فيها والبيرة التي تشك

والمؤسسات الخاصة والحكومية، فقد ساهم قربها من مدينة رام هللا الى تشجيع المستأجرين للعيش فيها نظرا 

لقرى المحيطة بمنطقة الى العيش في السهولة الوصول الى مكان العمل وبأقل التكاليف، كما يلجأ المستأجرون 

كما  فيها، مقارنة بتلك الموجودة في المدن المتحضرة. ةاض أسعار االراضي والبيوت المستأجررام هللا النخف

 الصحية،شكلت نعلين وعين يبرود منطقة استقطاب للسكان المستأجرين فيها نظرا لتوفر كافة الخدمات )

أن أغلب سكان هذه كما  ،صول على سكنات أوضاعها جيدةوالرغبة في الحوسهولة المواصالت  تعليمية...(ال

يحتاجه المواطن متوفر في القرية، وهي بمجملها تشكل  المناطق بدأت باالستغناء عن مدينة رام هللا فكل ما

بأن العامل االقتصادي  8ويظهر الشكل  .(2017جبر مع  )مقابلة عوامل جذب تدفع المهاجرين للقدوم اليها

% على التوالي(. وقد 46.7و %75.6كبر على هجرة العمال في نعلين مقارنة بعين يبرود )كان له تأثير أ

يعود السبب الى أن األنشطة االقتصادية وفرص العمل في نعلين هي أكثر مقارنة بعين يبرود والتي تعتمد 

يع أنحاء الضفة أكثر على التحويالت المالية من الواليات المتحدة، مما يشكل عامل استقطاب للعمال من جم

 الى نعلين. 

وعين يبرود فحسب نتائج االستبانة بلغت نسبتها في  في نعلينالمرتبة الثانية شكلت العوامل االجتماعية وقد 

وقد اقتصرت هذه العوامل في نعلين على حاالت الزواج لكال الجنسين حيث هنالك نسبة كبيرة % 23.3 نعلين

 من نعلين ويسكنون فيها ونعلين أو العكس حيث هنالك شباب يتزوجمن اناث القرى المجاورة يتزوجن في ن

% وتمثلت بحاالت الزواج لكال الجنسين 33.3. اما عين يبرود فقد بلغت النسبة ولكن األخيرة نسبتها قليلة جدا

سلطهم كما في نعلين، وتمثلت بالخالفات العشائرية والعائلية او نتيجة غياب العدالة االجتماعية بين االهل وت
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ث أن يوبرزت هذه الظاهرة في عين يبرود ح ،(2005 وآخرون ) نعيممما دفعهم لالستقرار في عين يبرود

، ومنهم من يغير مكان ئرية وهروبا من حاالت الثأرأغلب المهاجرين قدموا اليها نتيجة خالفات أسرية وعشا

عيشة فيه، فيضطر الى البحث عن سكنه األصلي نظرا لكونه يعيش في مخيم حيث الظروف الصعبة وسوء الم

خيم الجلزون الى عين يبرود أغلبهم ينتقلون من مبراحة وحيث تتوفر كافة الخدمات، حيث أن مكان يعيش فيه 

 .(2017 (أ)عرمان مقابلة مع ) في المخيم ءولتغيير واقعهم السي نظرا لقربها

كجامعات ها في ال يوجد دوافع تعليمية موجودةف في نعلين %0اما بالنسبة للعوامل التعليمية فقد بلغت نسبتها 

عين ب قرحيث أن % 10للهجرة اليها، اما في عين يبرود فقد بلغت التي تدفع السكان او معاهد او كليات 

رغب بتعليم تر من األهالي كثيفمن مدينة رام هللا والبيرة أعطاها أهمية كبيرة لجذب السكان اليها،  يبرود

لحكومية، كما افضل من المدارس اها مدارس تهتم بالتعليم وبالطفل ان العتقادهم حضريةالالمدارس في  أبنائها

سكن يضطرون الستئجار عين يبرود يعملون في مدارس عين يبرود ان هنالك معلمين ومعلمات من خارج 

أجاب  نموبلغت نسبة  (2017 (ب)عرمان  مقابلة معن من مكان العمل وتوفير التكاليف)فيها ليكونوا قريبي

متع السكان ترغب بالعيش في راحة والتفغالبية % 10% بينما في عين يبرود 1.1عوامل أخرى في نعلين 

رية عين قوأكد المواطن صالح عبد الرازق أن  ،تبحث عن هذه المناطق بالتاليبوسائل الترفيه واالستجمام 

لى ذلك أكد عو ،افيهلى االستقرار د الناس عيبرود هي منطقة محايدة وتخلو من المشاكل االمر الذي يساع

 .لناسبية ايحتاجه غالان قرية عين يبرود يسودها الهدوء والراحة الذي حيث أفاد للطيف خليل المواطن عبد ا

القتصادية ا، حيث أن العوامل عملية الهجرة الداخلية هي عملية مستمرة وتتزايد مع الزمنوخالصة القول ان 

ان له أثر أكبر بر مقارنة بعين يبرود، اال أن العامل االجتماعي في عين يبرود كفي نعلين كان لها األثر األك

 مقارنة بنعلين.

المؤشرات االقتصادية 3.4  

تقطاب أيدي ان توفر األنشطة االقتصادية والمهن الحرة تعمل على جذب السكان وارتفاع اعدادهم وبالتالي اس

كما  ،(2013 )ادريوشحسين احوالهم المعيشية عاملة من مختلف المناطق للحصول على فرص عمل وت

القتصادية اتنوع األنشطة  وترتبط المؤشرات االقتصادية بمستوى دخل االسرة فكلما كان دخلها عالي يدل على

ساهم تمستوى تحضر عالي، كما ان توفر كافة المحالت التجارية والصناعية بمختلف أنواعها والتي  وعلى

تصادية حضرية لها تعتبر مؤشرات اقك في المدينة تنوع الطبقات االجتماعية، وكذلك االكتفاء الذاتي لسكانهاب

 :دراسة المؤشرات التالية خاللويظهر النمو االقتصادي من 
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 الفردمتوسط دخل  1.3.4

توسط محيث يعد دخل الفرد عامال مهما في قياس درجة التحضر فالعالقة طردية بين مستوى التحضر وبين  

كثير من الحاجات كلما ارتفع دخل الفرد زادت قدرته الشرائية وتمكن من اقتناء الباإلضافة الى أنه  دخل الفرد،

رتفع من موالتي ترتبط بمستوى  وغيرهااعية المادية األمر الذي يزيد من حركة فعالياته ونشاطاته االجتم

 (.1990 العبيدي وصالح) التحضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقد أوضحت نتائج الدراسة  ،والرفاهية لألسرة وظروفها االقتصاديةحالة الترف  مستوى الدخل على كما يرتبط

عين في  ، حيث بلغتشيقل 3000-1500 أن أعلى نسبة كانت لألسر التي بلغ متوسط دخلها الشهري بين

% ، وهم في العادة األشخاص 47د بلغت نسبتهم من نفس الفئة عين يبرود فقفي %، اما 40 النسبة يبرود

 نعلينوكانت أعلى نسبة في  ن يعملون في الوظائف الحكومية وبعض المهن الحرة) كالحالقة، البيع، ...(الذي

% وكانت نسبة هذه األسر 43شيقل حيث بلغت نسبتهم  5000-3000لألسر التي يبلغ متوسطها الشهري بين 

ين نعلين وعين يبرود وهنالك تقارب كبير ب ،%38 في عين يبرود التي تتلقى نفس متوسط الدخل الشهري

من ناحية متوسطات الدخل الشهري، وكذلك األمر بالنسبة لألسر التي تتلقى مستوى دخل شهري أكثر من 

% وغالبية هذه الفئة هي من تعمل داخل الخط األخضر ومن تمتلك مصانع 11حيث بلغت في نعلين  5000

% وغالبية هذه األسر هي من تتلقى 12هم كبيرة ومحالت تجارية ضخمة، اما في عين يبرود فقد بلغت نسبت
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أو من كانوا مهاجرين الى الخارج وعادوا لالستقرار  دعم مالي وعائدات مالية من الواليات المتحدة األمريكية

توى دخل شهري . وفي حين كانت نسبة األسر التي تتلقى مسمشاريع خاصة بهمقاموا بإنشاء في عين يبرود و

الفقر في هذه قد يشير الى قلة نسب االمر الذي  كل من نعلين وعين يبرود قليلة جدا في 1500أقل من 

% 3.3% ونسبتهم في عين يبرود 5.6في نعلين شيقل  1500ة من يقل دخلهم عن التجمعات، حيث بلغت نسب

 من تعمل باألنشطة الزراعية او مهن بسيطة ال تدر عليهم بدخل مرتفع. هي وغالبية هذه الفئة

لذي ااألمر ذوي الدخل الشهري المتوسط الى العالي غالبية سكان نعلين وعين يبرود من  ونتوصل الى أن

ً يعطي انطباع ية والقدرة الى توفر األموال في هذه المناطق وتمتع أهلها بنوع من الرفاهاً حضرياً ومؤشر ا

خل مع مكان مستوى الد فيمر ممكن أن نربط االرتفاع وفي حقيقة اال الشرائية العالية للعديد من المقتنيات.

الى  (10ويشير )الشكل  العمل الذي يؤثر بشكل كبير حيث ان مصادر اكتساب الرزق تختلف من مكان آلخر.

هم و% من العاملين في نعلين يعملون في داخلها وليس خارجها أو في داخل الخط األخضر، 56أن حوالي 

% 18والي  يعملون نهائيا يشكلون حينما الذين الشيقل شهريا، ب 1500في الغالب من ذوي الدخل األكثر من 

 من عينة الدراسة في نعلين.

 (: العالقة بين مستوى الدخل ومكان العمل في نعلين10)الشكل  

 

 )2017دعاء أبو قرع، الباحثة عمل : المصدر)                 

مكان العمل ( ما بين 0.01الفا = تبين ان هنالك عالقة ذات داللة إحصائية )  وحسب نتائج تحليل االستبيان

نقبل الفرضية البديلة التي تقول انه يوجد عالقة او تأثير وبالتالي  أخرى،من جهة  مستوى الدخلمن جهة و
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للفئة شيكل  5000ر من فكانت نسبة الذي يحصلون على راتب شهري أكث ،لمكان العمل على مستوى الدخل

لدخل الشهري الذي يتلقاه العامل الفلسطيني داخل الخط األخضر حيث متوسط ا التي تعمل داخل الخط األخضر

مستوى الدخل الذي يتلقاه الموظف داخل الضفة الغربية وهو مبلغ يعد أكبر من  ،شيقل 4000ال يقل عن 

يتلقون % من نفس الفئة 5.6وحسب االستبانة تبين والذي يعتبر من أعلى متوسطات الدخل في الضفة الغربية، 

 1500% يتلقون راتب شهري أقل من  1.1شيقل ونسبة قليلة منهم  5000-3000بين  يتراوح راتب شهري

 شيقل.

راوح % منهم يتلقون راتب شهري يت31.1هنالك ففي حين من يعملون في نفس منطقة السكن أي داخل نعلين 

يعكس االمر الذي  ،شيقل 5000-3000% منهم يتلقون راتب شهري بين 17.8وشيقل  3000-1500بين 

وغيرها  مؤشر ونشاط اقتصادي جيد لنعلين ووجود العديد من المحالت التجارية والمطاعم والورش والمصانع

ة االقتصادية حيث ان توفر األنشط التي تساهم في توفير فرص عمل فيها وبالتالي قلة البطالة الموجودة فيها،

أخرى للحصول ايدي عاملة من مناطق ذلك استقطاب وكالسكان والمهن الحرة تعمل على جذب واستقطاب 

 5000% من نفس الفئة راتب شهري أكثر من 3.3وكما يتلقى  على فرص عمل وتحسين احوالهم المعيشية.

حدى اومن يعملون في  مصانع في نعلين.الللسيارات وورش تصليح  الذين يملكونشيقل وهم في الغالب من 

وظفين في م هم في الغالبهللا نظرا لقربها من مكان السكن محافظات الضفة الغربية وباألخص في مدينة رام 

من  % من المبحوثين الذين يعملون خارج نعلين يتلقون راتب شهري7.8مؤسسات حكومية أو خاصة فهنالك 

% من هؤالء الموظفين 1.1وشيقل،  3000-1500يتلقون راتب شهري % 5.6 منهمشيقل و 3000-5000

 % فقط من أهالي عين يبرود يعملون41أن حوالي  11 لويظهر الشك .شيقل5000يتلقون راتب أكثر من 

مجموع  % من30شيكل، بينما الذين ال يعملون فيشكلون  1500% يتلقون دخال شهريا أكثر من 38منهم فيها 

لواليات عينة الدراسة وهي نسبة أكبر من تلك الموجودة في نعلين بسبب تركز المتقاعدين والعائدين من ا

 في عين يبرود مما يرفع نسبة الغير عاملين. المتحدة
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 (: العالقة بين مستوى الدخل ومكان العمل في عين يبرود11)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 )2017دعاء أبو قرع، الباحثة عمل المصدر: )                

في عين  خل( ما بين مكان العمل ومستوى الد0.02=  )الفاتبين ان هنالك عالقة ذات داللة إحصائية  وقد

 بالتالي نقبل الفرضية البديلة التي تقول انه يوجد عالقة او تأثير لمكان العمل على مستوى الدخليبرود أيضا، 

في عين يبرود، كما الحظنا ان نسبة العاملين داخل الخط األخضر نسبتهم قليلة جدا، ولكن هذه النسبة القليلة 

ط األخضر من داخل الخ 5000أكثر من يتلقون مستوى دخل تتلقى مستوى دخل عالي حيث بلغت نسبة اللذين 

 من سكان عين يبرود يميلون للعمل داخل الخط األخضر. ةقليلنسبة %، حيث ان 1.7

عين يبرود نالحظ تنوع كبير في مستويات الدخل واغلبها في حين من يعملون في نفس منطقة السكن أي داخل 

وهو شيقل  3000-1500منهم يتلقون راتب شهري يتراوح بين % 25هنالك ف تتراوح بين المتوسط والعالي

-3000% منهم يتلقون راتب شهري بين  10 أنيعتبر مستوى دخل متوسط وهم شكلوا اعلى نسبة ، في حين 

نشاط اقتصادي جيد  ارتفاع مستويات الدخل للعاملين في عين يبرود ووجود االمر الذي يعكسشيقل  5000

 ،لكن بشكل أقل من نعلين وبالتالي توفر فرص عمل فيها حالت التجارية والورشفر المفي عين يبرود وتو

وهم من أصحاب المحالت التجارية شيقل  5000% من نفس الفئة راتب شهري أكثر من 3.3وكما يتلقى 

 الضخمة في عين يبرود.

كموظفين رة، الرام، سلفيت( )كمدينة رام هللا، البي في احدى مدن محافظات الضفة الغربية اما بالنسبة للعاملين

شهري راتب % من هذه الفئة تتلقى 15 أن حيث، حرةحاب مهن أصكأو  خاصةفي مؤسسات حكومية و

 هموغالبا  5000-3000% من نفس الفئة تتلقى راتب شهري 8.3شيقل، في حين  3000-1500بين  يتراوح

داخل الخط 
األخضر

نفس منطقة 
سكنك

احدى محافظات 
الضفة الغربية

ال اعمل

شيقل1500أقل من  0.00% 3.30% 0% 0%

شيقل1500-3000 0% 25.00% 15.00% 6.70%

شيقل3000-5000 0.00% 10.00% 8.30% 20.00%

شيقل5000أكثر من  1.70% 3.30% 3.30% 3.30%
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% من هؤالء 3.3، والنجارة، االلمنيوم( ،)كالحدادةاو من يعملون في مهن حرة  موظفين يحملون شهادات عليا

 .شيقل5000الموظفين يتلقون راتب أكثر من 

هو تحسن الوضع المادالمؤشرات االقتصادية ومن المؤشرات الحضرية التي تم مالمستها فيما يخص 

االمر  ،دلكل من أهالي نعلين وعين يبرو عما كان عليه قديماوارتفاع مستوى دخل األسرة الواحدة ي  

ييم تق 12شكل اليظهر و ،فيهما وارتفاع مستوى المعيشةذي يعطي انطباع الى تحسن األحوال المادية ال

لهم مستوى دخحاضر، حيث بلغت نسبة الذين كان التغيرات في مستوى الدخل في نعلين ما بين الماضي وال

عت كما وارتف%، 24.4% في حين ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير حديثا حتى وصلت الى  5.6ممتاز قديما 

ستوى %، اما بالنسبة لألسر التي كان م38.9% الى 20من قديما جيد جدا نسبة الذين كان مستوى دخلهم 

وى دخلهم دخلها متدني قديما من جيد الى ضعيف فقد قلت نسبتهم بفارق كبير حيث كانت نسبة الذين كان مست

تي كان % ، واالسر ال 33.3النسبة حديثا الى  % وهي نسبة عالية جدا ولكن انخفضت هذه 58.9جيد قديما 

 %.3.3% وأصبحت حاليا 15.6مستوى دخلها ضعيف قديما تناقصت بشكل كبير حيث كانت النسبة 

 ل في نعلين ما بين الماضي والحاضرمستوى الدخ(: 12)الشكل 

 

 

 

 

 

      

 )2017دعاء أبو قرع،  الباحثةعمل المصدر: )                  

االمر بالنسبة لسكان عين يبرود فقد تحسن مستوى الدخل لألسرة الواحدة وارتفع بشكل كبير عما كان وكذلك 

عليه سابقا، كما لعبت العائدات المالية من المغتربين الموجودين في الخارج في المساهمة في ارتفاع مستوى 

% وهي نسبة قليلة جدا ولكن 6.7حيث بلغت نسبة االسر التي كان مستوى دخلهم قديما ممتاز  الدخل لألسرة

% ، وبلغت نسبة الذين كان مستوى دخلهم قديما جيد جدا 31.7ارتفعت هذه النسبة بشكل اكبر حتى أصبحت 

%، وعلى عكس ذلك انخفضت نسبة الذين كان مستوى 43.3% وارتفعت حتى وصلت الى 18.3حوالي 
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% 61.7ن كان مستوى دخلهم قديما جيد دخلهم من جيد الى ضعيف وبنسبة كبيرة حيث بلغت نسبة الذي

فقط منهم  %5% حتى أصبحوا 13.3%، ومن كان مستوى دخلهم ضعيف قديما 20وانخفضت لتصل الى 

                                       .(13) الشكل  الدخل القليل والمحدود يذو العمالوعلى االغلب تكون هي فئة المزارعين او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في منطقة الدراسة ة المهنة السائدةطبيع  2.3.4

البد من تحليل ودراسة الخصائص االقتصادية للسكان والتي تشمل  لمعرفة الخصائص الحضرية للسكان

لم يعمل أفرادها  إذايمارسها السكان حيث تعتبر المجتمعات حضرية ة التي طبيعة المهنة واألنشطة االقتصادي

تقل قطاع التجارة والصناعة، أي الحكومية والخاصة، او  والوظائفبالزراعة وانما يمارسون المهن الحرة 

 (.2006)صالح  الزراعةفيها ممارسة نشاط 
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 )2017دعاء أبو قرع،  المصدر: عمل الباحثة)             

 

الماضي والحاضر عين يبرود ما بين مستوى الدخل في (:13الشكل )  
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 (: طبيعة المهنة السائدة في نعلين وعين يبرود14الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

  

 )2017دعاء أبو قرع،  الباحثةعمل المصدر: )           

 في نعلين حيث بلغت نسبة العمل فيهاقليلة جدا اع الزراعة نسبة العاملين في قطنالحظ ان ( 14الشكل )ومن 

% االمر الذي يوضح التراجع الكبير باالهتمام بالزراعة، نظرا لقلة األراضي الزراعية في نعلين 1.1

االمر الذي ومصادرة العديد من أراضي المزارعين من قبل سلطات االحتالل لممارسة نشاطاتها العسكرية، 

اما نسبة العاملين في قطاع الزراعة في عين  الزراعة،لى البحث عن فرص عمل في غير ادفع المزارعين 

% فعلى الرغم من مصادرة األراضي من أهل القرية وحرمانهم منها، 5يبرود كانت اعلى قليال حيث بلغت 

كما ونالحظ  اال ان هناك مساحات يتم زراعتها واالعتناء بها من قبل السكان واعتبارها مصدر للقمة العيش،

، ارتفاع نسبة المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة والتي تشمل ) الحدادة، النجارة، السياقة، البيع، الحالقة

وتفوقت نعلين على عين يبرود في مجال % 46.7 في االستبانة وغيرها( حيث بلغت نسبتهم كراج سيارات

سبة قليلة مقارنة بنعلين، ولكن نالحظ ان عين % وهي ن28.3المهن الحرة حيث بلغت نسبتهم في عين يبرود 

العمل في الوظائف الحكومية نظرا لنسبة التعليم العالية في عين يبرود وقربها يبرود تفوقت على نعلين في 

سواء في المؤسسات % 30بلغت نسبة الموظفين في نعلين و % 33من مدينة رام هللا حيث بلغت نسبتهم 

ولكن النسبة األكبر لعمل هؤالء الموظفين في  ،احدى محافظات الضفة الغربيةالموجودة داخل نعلين او في 

 المجتمعات الحضرية والمدن كمدينة رام هللا األمر الذي يعكس مؤشرات حضرية.
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 التركيب االقتصادي  3.3.4

نوع و عامل أو عاطل عن العمل() العمليةيقصد بالتركيب االقتصادي توزيع السكان حسب المهنة وحالتهم 

  قسمين:ويقسم السكان من الناحية االقتصادية الى  التي يمارسونها، األنشطة االقتصادية

 65اعمارهم من  الذين تكون سنة وكبار السن 15السكان خارج سن العمل وهم األطفال االقل من  -

 اقتصاديا.سنة فأكثر وهؤالء غير نشيطين 

سنة وهؤالء نشيطون  64 – 15ارهم بين السكان في سن العمل وهم السكان الذين تتراوح أعم -

 (.2012 اقتصاديا. )هاشم

  2007الجنس والعالقة بقوة العمل  فأكثر( حسبسنوات  10)توزيع سكان منطقة الدراسة ( 2جدول )

 المجموع  غير نشيطين اقتصاديا المجموع نشيطون اقتصاديا  التجمع / الحالة العملية

  اناث ذكور  اناث ذكور 

 2022 1403 619 1099 103 996 نعلين

 1561 1072 489 510 45 465 عين يبرود 

 .2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  :المصدر

يث بلغ حأكبر من عين يبرود صاديا في بلدة نعلين العاملين والنشيطون اقت عددويتضح مما ذكر سابقا أن 

ان نسبة العاملين عين يبرود، ويالحظ شخص في  510شخص ويشمل ذكور وإناث مقابل  1099مجموعهم 

اليد وألسباب والتق من الذكور في كال منطقتي الدراسة تفوق نسبة العامالت من االناث ويعود ذلك الى العادات

من خروجها  وبالتالي تحد ،المرأة وتجعلها تتفرغ ألعمال بيتها وتربية أطفالها فرص عمل تقيد اجتماعية قد

 والمعرفي. الحضاري والتقدم العلميالثقافي تناقص بسبب االنفتاح أخذت ت مع الزمنللعمل ولكن هذه النسبة 

 ظاهرة التحضر صناعة علىأثر عامل ال 4.3.4

وى العاملة حيث تتركز الصناعات باألغلب في المراكز الحضرية والمدن األمر الذي يساهم في زيادة حجم الق 

كما أن عملية  ،(1990وصالح  )العبيديب الصناعة من خالل توفير فرص عمل متنوعة في مختلف جوان

ً التحضر السريع ترتبط ارتباط ً وثيق ا لى درجاته بالتصنيع حيث أن االحصاءات تشير أن التحضر يصل الى أع ا

 (.)محمد واالمام  د.س وأنشطة صناعية مرتفعة صناعيسمت بمعدالت انتاج ومعدالته في المدن اذا ات

مصلحة صناعية وتجارية األمر الذي ساهم في تشغيل العديد من األيدي  250 يوجد في بلدة نعلين حوالي

شخص من أبناء بلدة نعلين يعملون داخل نعلين في محالتها الصناعية أو التجارية  500حوالي ويوجد  ،العاملة

( 2012)أريج % 22في بلدة نعلين الى  2011لعام  حيث وصلت نسبة البطالة (2012أو كراجاتها )نافع  
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ان نعلين   السابق نادر الخواجا وهي نسبة قليلة مقارنة بعدد سكان البلدة، وحسب ما قاله رئيس بلدية نعلين

محطة لتعبئة الغاز وهي بالشراكة بين السلطة الفلسطينية واالحتالل والعمال فيها من سكان نعلين، كما تمتلك 

كما  ،لتي تصدر البترول والغاز لوسط وشمال الضفةيوجد فيها مستودعات الهيئة العامة الفلسطينية للبترول ا

  Top drinkواآلخر   coolتمتلك بلدة نعلين ثالث مصانع للمشروبات اثنين للعصائر تحت مسمى شركة 

  .الضفة ومصنع للكوكا كوال، كما يوجد فيها محطة محروقات واحدة وهي من أقدم المحطات على مستوى

عدة متاجر وورش للحدادة  ، إضافة الىجلود المطاطية ومشغلين للزجاجكما يوجد في بلدة نعلين مصنع لل

ز ومحالت مخابالريات وتية نعلين بانتشار المطاعم والكافكما تبرز األهمية التجارية في بلد ،ومشاغل لأللمنيوم

 بيع األثاث والمفروشات ومحل دراي كلين، وصاالت أعراس باإلضافة الى وجود فرع لبنك فلسطين وصراف

 .فاتن( )مؤسسةالي لبنك االسكان كما يوجد فرع للمؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية 

قليلة لسكان  مصلحة تجارية وصناعية وتعتبر هذه النسبة 55يوجد فيها حوالي فبلدة عين يبرود اما بالنسبة ل 

أريج % )30 لة فيهابلغت نسبة البطا 2011ام فحسب احصائيات ع ،البلدة وبالتالي ارتفاع معدل البطالة

 الىفيها خدمات كافية كما أن ويوجد فيها مصنع واحد وهو مصنع طوب ومناشير حجر ومحاجر،  (.2012

 مخيطة، اعراس،حيث يوجد فيها محل للصناعات المهنية كالحدادة والنجارة، مطاعم، صاالت حد معين 

هدايا أنواعها من محالت للخضار والمحالت تجارية ب، إضافة الى صراف آلي مالحم، وجود مكتب للصرافة،

 المنزلية.وللحلويات واألدوات 

 التحليلخالصة 

 حيثها وتقليل نسبة البطالة فيها ساعدت على تحقيق فرص عمل لسكانمن نعلين وعين يبرود  كلأن نالحظ 

تجارية والمقارنة باألنشطة االقتصادية ، ولكن المزيد من الجهد لتطوير نشاطها االقتصادي والتجاري تبذل

نعلين منذ شكلت فقد  .عما هو موجود في عين يبرود نعلين تفوقت بشكل كبير نالموجودة في نعلين نالحظ أ

ً القدم مركز ً وظيفي ا ً وتجاري ا حيث كانت العالقات التجارية تتم من خاللها والتبادل يتم فيها حيث كان أهل  ا

تى االن ما زالت نعلين تؤدي دورها الوظيفي وحنعلين  ل الفلسطيني وأهل الجبال يتواصلون عبرالساح

هيئة  18فهي تمثل مركز خدمات مشترك لـ  ،والتجاري لسكانها ولسكان قرى غرب رام هللا المحيطة بها

محلية لقرى غرب رام هللا تحت اسم مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير لقرى غرب رام هللا ويُدار 

تعتبر و ،(2015 )و() مقابلة مع الخواجا سنة 14ر هذا المجلس ما يقارب هذا المجلس من خالل نعلين وُعم

 اً نعلين في الوقت الحاضر من أشهر قرى غرب رام هللا وخاصة في المجال االقتصادي العتبارها مركز

ً تجاري هم والذي سا ،سوق سواء بالجملة أو البيع بالتجزئةللمنطقة يأتي اليها معظم أبناء القرى المجاورة للت ا
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م اذ يأتي اليها العديد من سكان يافا والرملة  1948في قوتها التجارية هو قربها من مدن فلسطين المحتلة عام 

من منطلق التوفير حيث أن األسعار  او يهود، فبعضهم يأتون 48نوا عرب واللد وبئر السبع للتسوق وسواء كا

ر الذي دفع القرى المجاورة الى االستثمار في األم، في الضفة الغربية اقل من األسعار داخل الخط األخضر

وفي مقابلة اجريت مع المواطن  ،(2012نعلين من خالل فتح العديد من المحالت التجارية والصناعية )نافع 

فإنهم وباألخص أيام السبت نعلين الى حيث قال عندما يأتي فلسطينيو الداخل من نعلين  محمد ابراهيم الخواجا

دخل سكان البلدة وباألخص  أنعش، مما خضراواتالدواجن واللحوم وكال ة من البضائعيشترون كميات هائل

كراجات بقوله أن حي المهلل في نعلين يشتهر بكثرة  حسين بكر صاحب محلعلى ذلك المواطن . وأكد التجار

   المهلل.السيارات وأكثر رواد هذه الكراجات هم اليهود فال تستغرب أن رأيت يهودي سكناجي يتجول في حي 

ً تجاري اً كما شكلت عين يبرود مركز ً ووظيفي ا ير من أن الكث لسكانها ولسكان القرى المحيطة بها، حيث ا

توفر ونظرا ل ،وصناعية في داخل عين يبرودمحالت تجارية في  يستثمرونمن خارج عين يبرود المستثمرين 

، ربائية(أثاث وأدوات منزلية، محالت كهالمحالت التجارية المختلفة) خضار، لحوم، مواد تموينية، محالت 

بال حسن وهي وأكدت المواطنة نيالى عين يبرود لشراء احتياجاتهم،  القدومالقرى المجاورة الى  هذا دفعفقد 

الغذائية من ومن سكان دورا القرع المجاورة لقرية عين يبرود أنهم يقومون بشراء كافة المستلزمات المنزلية 

الشمالية لقرى ا كافةل اً في كثير من األيام عن مدينة رام هللا. كما تشكل عين يبرود ممر عين يبرود واالستغناء

ز بيت ايل حاج بيتين،اما من خالل مرورهم بعين يبرود، للوصول الى مدينة رام هللا لها المجاورة الشرقية 

(DCO المقام على مدخل قرية بيتين، وصوال الى البيرة ورام هللا وفي حال كان )اجزح(DCOمغلق ي ) ضطر

بكل الحاالت  هللا فهي السكان الى تغيير مسارهم مرورا بعين يبرود، دورا القرع، مخيم الجلزون، البيرة ورام

ً يومي اً وممرتشكل مسلكاً    ادية لعين يبرود.االمر الذي أنعش الحركة التجارية واالقتص ،لكافة القرى الشمالية ا

 االجتماعية مؤشراتال 4.4

لتعليم العالي ا، قاليدالعادات والت أوال مدى تغيرمؤشرات االجتماعية من خالل عدة معايير وأسس منها: تبرز ال

النسل،  هل يوجد زواج مبكر أم التأخر في سن الزواج، االنجاب بكثرة أم تحديدووعملها، الزواج  لألنثى

حراك طبقي  وجود ،ونمط السلوك آلراءواتجانس السكان وتباينهم من حيث اللغة واللهجة والثقافة والمعتقدات 

التقليدية ووينطبق هذا على نعلين وعين يبرود من حيث ان بعض القيم والعادات والتصرفات السلوكية  ام ال.

ي حضروالتي كانت سائدة في البلدة بدأت باالنحالل والتضاؤل والتحول الى ممارسة سلوك اجتماعي مدني 

 حسب ما ينسجم مع متطلبات العصر.
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 المأكل والملبس 1.4.4

لزينة التي تميل االسرة الحضرية الى مواكبة المالبس الحديثة التي تالئم العصر ومواكبة الموضة ومظاهر ا

الحديث  برزت في العالم المتحضر، كما تركز هذه األسر في أكلها على الوجبات السريعة تماشيا مع العصر

  (.2012 )الصباحالسريع 

، ذكورالو اناث موضة اللبس سواء لإل اللبس فأصبح هناك توجه عام لمحاكاة المدينة في ظهر في نعلين تعديل 

ة العظمى الموجودة، باإلضافة الى ان الغالبي العالمية الماركات لباس من أفضلالحرص على ان يكون المع 

 فقد ين يبروداما بالنسبة لع(،  2015من الشباب يواكبون اخر صيحات قصات الشعر) مقابلة مع الخواجا 

اكبة لما ، فأصبح هناك موحصل تغيير لبعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة منها ما يخص طريقة اللبس

المتحدة  الى الواليات ن الى الخارج وباألخصهم مهاجرو ن اغلب سكان المنطقةألالغرب نظرا  يمارسه شباب

تطابقت و .(2017 )ب( )مقابلة أجريت مع خليلبير األمريكية، فاالهتمام بالماركات والمالبس واضح بشكل ك

مدينة  بدء ظهور عادات وتقاليد اجتماعية جديدة فيفي  (2012 علي)دراسة نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

الماركات ة مثل تعديل موضات اللبس ومتابعيميل اليها ن قبل ولكن الفرد أصبح موجودة م كالر والتي لم تكن

 .ماعيةوقلة العالقات االجتى االنفراد لمية واللجوء الالعا

مواطنة العلقت كما أصبح هناك توجه كبير من قبل نساء منطقة الدراسة الى تناول الوجبات السريعة، حيث 

كبيرة جداً  خف بدرجة فقد أنه بالنسبة لألكالت الشعبية والتقليدية كالمفتول مثالباسمة الخواجا من نعلين 

ن القيم مكالت السريعة كالمعجنات واإلكثار من الكيك والحلويات بشكل عام، ووأصبح توجه النساء الى اال

لطابون ايعدون الخبز بشكل اساسي على  قديما كان سكان البلدةتضاؤل انقراض الطابون حيث التي اخذت بال

كذلك االمر و، ولكن حاليا بتوجه السكان الى شراء الخبز الجاهز من مخابز البلدة البالغ عددها ثالثة مخابز

 وأن داخل موطلبها اما وانتشار ظاهرة الوجبات السريعة  تقليد للغرب باألكل يبرود حيث يوجدين لعبالنسبة 

وق العمل ، وقد يرجع السبب في االعتماد على الوجبات السريعة الى دخول المرأة الى سخارج البلدة بكثرة

في كال التجمعين  البيتية، إضافة الى أن االنفتاح الحاصلوعدم قدرتها على توفير الوقت الكافي إلعداد الوجبات 

ة، كل ذلك خاصة بالنسبة للمرأة والسماح لها بمغادرة البيت والزيارات لألصدقاء وكذلك الرحالت الترفيهي

 جعل المرأة وحتى تلك غير العاملة أقل رغبة في اعداد الطعام البيتي.
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 منطقة الدراسةخارج تزويج الفتاة  2.4.4

منطقة ارج خهو زواج الفتاه  سابقا االجتماعية التي ظهرت ولم تكن مقبولة في مجتمع الدراسة المؤشراتومن 

 تها،من حيث اختيار شريك حيا نفس منطقة الدراسةقديما تنحصر في  الفتاه خيارات كانتالدراسة، حيث 

اللواتي  نسبة من االناث حاليا يوجد تغيرت النظرة وتغير تفكير الناس حول هذه المسألة حيث ولكن حاليا

  .خارج نعلين وخارج عين يبروديتزوجن 

 (: نسبة االناث الذين يتم تزويجهم خارج منطقة الدراسة15)الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 )2017دعاء أبو قرع، الباحثة عمل المصدر: )              

الك نسبة كبيرة هن لين وعين يبرود بأننعم في كل من نع( نالحظ النسبة العالية للذين أجابوا ب15ومن الشكل )

ً من خار من االناث يتزوجن اشخاصا ، حيث بلغت ج حدود هذه التجمعات بعد أن كان هذا التصرف معدوما

 فإن وفي حقيقة االمر %،85% والذين أجابوا بنعم من عين يبرود  83.3نسبة الذين أجابوا بنعم من نعلين 

االمر ، من قبل فكان هناك تحيز أكبر لتزويج الفتاة البن بلدهاموجودة  هذه النسبة الكبيرة في نعلين لم تكن

حصر زواج الفتاة داخل نعلين  الذي يظهر لنا تغير وجهات النظر القديمة والتي كانت منتشرة في نعلين حول

في ازدادت بشكل كبير، والسبب  تزويج االناث خارج نعلين نسبةالمواطنة ساجدة الخواجا ان وأضافت فقط، 

التي أصبحت تظهر وبالتالي تفكك  الصحية ذلك ان الناس تحاول ان تتجنب تزويج األقارب نظرا للمشاكل

خارج يهتمون بالحالة المادية خاصة أن األشخاص من اهل نعلين  أصبحوحدوث مشاكل عائلية، أيضا  االسر

خوفا من قضية العنوسة، حيث  أيضا يعتبر تزويج الفتيات خارج نعلين في البلد، ةنعلين أفضل من الموجود
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ى أب يغرب ابنته تحت عمر غالبية المتزوجات خارج نعلين أعمارهم فوق سن العشرين، حيث نادرا ما نرأن 

 العشرين، فمن يتزوجن تحت عمر العشرين يتم تزويجهم داخل البلد فقط.

ارج ختم تزويج االناث ي من انه على الرغم انه وهي من سكان عين يبرود وجيهة خليل وأكدت المواطنة 

كبر من األ ان النسبة، وأضافت كدورا القرع وبيتينالقرى القريبة فقط  بحدود هذا يحدث عين يبرود ولكن

تي تمتلكها الواليات المتحدة االمريكية نظرا للجنسية االمريكية الألشخاص في  يتم تزويجهماالناث  هؤالء

ارج خنجيحة عرمان أن النساء المتعلمات هن من يتزوجن ، كما أضافت المواطنة غالبية اناث عين يبرود

 عين يبرود، نظرا لبحثهن عن متعلمين مثلهن.

ج وتكاليف الزوا في األعراسولم يقتصر الزواج خارج حدود منطقة الدراسة ولكن أصبح هناك مبالغة 

ت لألفراح ي وظهور صااللباإلضافة الى المهر العا يتم شراء أغلى المالبس حيث، في كال البلدتين ومتطلباته

طن هذا ، حيث أن بعض الفتيات يشتربشكل كبير حيث أن الفتاة تفضل أن تقيم حفلة زفافها في صالة أفراح

يكون من ية ان مهر الفتاة التي تمتلك الجنسية االمريكوأضافت أيضا المواطنة خيرية سعود  .في عقد الزواج

حيث وأقل، ار دين 3000حوالي  يتراوحمريكية تمتلك الجنسية اال دينار فما فوق، في حين الفتاة التي ال 5000

 تعتبر الجنسية االمريكية في عين يبرود مطلوبة في سوق الزواج.

 التعليم 3.4.4

ا كانت نسبة تعتبر الحالة التعليمية من أهم المؤشرات المؤثرة في عملية التحضر والتنمية في المجتمع فكلم

ها والعكس يدل ذلك على ارتفاع مستوى التحضر والتنمية فينسبة التعليم عالية و األمية في المجتمع قليلة

اجتماعية  صحيح، وتتأثر الحالة التعليمية في فلسطين بشكل عام بعدة عوامل وظروف سواء كانت اقتصادية أو

يني بشكل فبالنسبة للعامل االقتصادي أدت الظروف االقتصادية الصعبة والسيئة التي يعيشها الشعب الفلسط

ولكن حاليا  (.2012 )هاشم عام الى التقليل من االتجاه نحو التعليم وخاصة التعليم العالي بسبب ارتفاع تكاليفه

يد جالذي يتراوح بين و في فلسطين بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص لوضع االقتصاديلتطور انظرا 

ح اتجاه بالتالي أصب الطبقة المتوسطة والعليا اغلب سكان منطقتي الدراسة هم من ، كما أنجدا الى ممتاز

ً ام اناث اً ذكور كانوا السكان الى تعليم كال الجنسين سواء توفر االمكانات نظرا لداخل وخارج التجمع للتعلم  ا

 والتقدم الحضري. المادية
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 1997( توزيع السكان حسب المرحلة التعليمية في نعلين وعين يبرود لعام 3)الجدول 

 

 2009: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني المصدر

 2007 توزيع السكان حسب المرحلة التعليمية في نعلين وعين يبرود لعام (4الجدول )

 

 2009المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 

 حصلت على 2007حتى عام  1997عام  ذمنمن السكان كانت ان اعلى نسبة ( 4)( و3)ويظهر الجدولين 

وهذا ما  ،د، ابتدائي، اعدادي( لكال الجنسين في كل من نعلين وعين يبروثانوي)دون الثانوية فما  المرحلة

سبة في حيث بلغت النوربة األسرة وهي نسبة عالية  يعبر عن المستوى التعليمي والدراسي الضعيف عند رب

ليمية نفس المرحلة التع% اناث، بينما في عين يبرود بلغت النسبة ل66.5و% 71للذكور  2007نعلين عام 

 %.71.2% واالناث 73.5ونفس السنة للذكور 
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في  في حين بلغت نسبة من يملكون شهادات جامعية )بكالوريوس( ودبلوم عالي ومتوسط في نعلين للذكور

قد بلغت ف%، اما بالنسبة لإلناث 6% بالمقابل نسبة حامليها من الذكور في عين يبرود 10حوالي  2007عام 

ي ف%، فنالحظ ان نسبة حاملي هذه الشهادات 4.3% وفي عين يبرود بلغت نسبتهم 6.7ي نعلين نسبتهم ف

د وباألخص وقد يرجع السبب الى الهجرات الخارجية الكبيرة في عين يبرو ،نعلين من كال الجنسين كانت أعلى

رجع النسبة تهناك، وقد  لعملمن اجل ا لفئات الشباب مباشرة بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة حيث يسافرون

 المعاهد والجامعات.القليلة لاللتحاق بالجامعات والمعاهد ان من يلتحق بها هم القادرون ماديا لمواصلة الدراسة ب

علين وعين نودكتوراه( فهي نسب قليلة جدا لكال الجنسين وفي كل من  )ماجستيراما بالنسبة للتعليم العالي 

 .% 0ونسبة االناث  %،1في نعلين وعين يبرود للذكور اقل من  1997يبرود حيث بلغت نسبتهم في عام 

%، 1د لتصبح نسبة الذكور في نعلين وعين يبرو 2007ولكن ازدادت النسبة بشكل قليل جدا وال يذكر عام 

سبة ونسبة االناث من شخص الى شخصين فقط. حيث نالحظ انه كلما زادت وتقدمت مرحلة التعليم قلت الن

 ى التعليمي.لهذا المستو

الحاالت  نالت المرتبة الخامسة من بينوالتي  1997نسبة األمية في نعلين وعين يبرود لعام ولو تناولنا 

ين من ونسبة االمي% 8 حوالي 1997التعليمية األخرى حيث بلغت نسبة االميين من الذكور في نعلين لعام 

ة االميين ونسب% 4العام حوالي  عين يبرود لنفسبينما بلغت نسبة االميين من الذكور في % 23 االناث حوالي

ي عين فويظهر هنا أن نسبة األميين من كال الذكور واالناث في نعلين هي أكبر منها  .%19.2 من االناث

كثر أ، وقد يرجع السبب الى حصول أهالي عين يبرود ذكور او اناث على فرصة للتعليم 1997يبرود لعام 

 واالنفتاح الثقافي على الواليات المتحدة.من نعلين بسبب الدخل الجيد 

ميين حيث قلت نسبة االميين من كال الجنسين حيث بلغت نسبة اال 2007حتى عام  ولكن تغيرت هذه النسب

ميين ، بينما بلغت نسبة اال%11.6% ونسبة االميين من االناث 4حوالي  2007ر في نعلين لعام من الذكو

لكبير ، فاالنخفاض ا%11.6ث ونسبة االميين من االنا% 3.9ام حوالي عين يبرود لنفس العمن الذكور في 

همش تعليمها، ان هذه الفئة في العادة يود وباألخص عند فئات االناث حيث في نسبة االمية في نعلين وعين يبر

ى هذا ال ، وقد يرجع سبب االنخفاضالنمو الحضرينتيجة مع التقدم الزمني لكال الجنسين اال انها انخفضت 

 . تقدم مجتمعات الدراسة من الناحيتين المادية والثقافية مما سمح باالستثمار أكثر في التعليم
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خلص من كما وتمتاز المجتمعات الحضرية بكثرة المدارس والجامعات ودور النشر االمر الذي يساهم في الت

الث مدارس دة نعلين بوجود ثبرز المؤشر التعليمي في بلوقد  ،(2011 )الهيتيالجهل وقلة الثقافة واألمية 

ويتم ادارتها  ،تلطةحكومية واحدة لإلناث تمنح الشهادة الثانوية العلمي واألدبي وثانية للذكور وثالثة أساسية مخ

كلي فيها خمس روضات لألطفال خاصة، حيث يزيد عدد األطفال الوزارة التربية والتعليم إضافة الى من قبل 

ين تابع ف رئيس بلدية نعلين نادر الخواجا أنه يوجد في نعلين مركز معلموأضا .(2012)نافع  طفل 300عن 

ويتم  لمؤسسة عبد المحسن قطان ومقره في قصر الخواجا حيث يخدم هذا المركز نعلين وقرى غرب رام هللا

على  ي أو للطالب، فهذه المؤشرات تدلمن خالله عقد ورش عمل ودورات سواء للمعلمين في مسلكهم المهن

ي فيها بوجود المؤشر التعليمفيظهر اما بالنسبة لبلدة عين يبرود  التعليم.تحضر وتطور نعلين في قطاع  درجة

واالخيرة  واحدة للذكور،لثانوي بفرعيها العلمي واألدبي واثالث مدارس حكومية واحدة لإلناث تمنح شهادة 

طفال  72فيها  ة واحدة يبلغ عدد األطفالكما يوجد روض ،مختلطة ويتم ادارتهم من قبل وزارة التربية والتعليم

ً مركز يعطي دروسوطفلة إضافة الى   (.2012أريج )مدارس خصوصية لطالب ال ا

ً ناثاً وإفي كال الجنسين )ذكور كما ان حالة الوضع التعليمي في كافة جوانبه من ناحية ارتفاع نسبة المتعلمين  (ا

فتح مؤسسات تعليمية للطالب وللمعلمين وض أطفال، ورياقاد الى فتح مدارس جديدة  وانخفاض نسبة االمية،

ً االمر الذي يعطي انطباع جميعها اختلفت ما بين الماضي والحاضر في كل من نعلين وعين يبرود  اً ومؤشر ا

 .الحاصل على التقدم الحضري
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ديثاالوضع التعليمي في نعلين قديما وحآراء المبحوثين حول (: 16الشكل )  

2017دعاء أبو قرع،  المصدر: عمل الباحثة) (        
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لوضع التعليمي قديما وحديثا اختلف بشكل كبير حيث المبحوثين لوتبين من خالل نتائج االستبانة ان تقييم 

ت هذه النسبة % من الذين اجابوا ان الوضع التعليمي قديما في نعلين كان ضعيف وانخفض11.1نالحظ ان 

% اجابوا ان الوضع التعليمي قديما كان 10برود فهناك % وكذلك االمر بالنسبة لعين ي3.3الى بشكل كبير 

الوضع  %، وكذلك االمر بالنسبة للذين اجابوا ان1.7ضعيف وانخفضت النسبة في الوقت الحاضر الى 

وفي عين  ،%42.2الى قديما ولكن ارتفعت النسبة بشكل كبير  %6.7بلغوا  فقد في نعلينالتعليمي كان ممتاز 

% ولكن ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير 5كان ممتاز  اجابوا ان الوضع التعليمي قديما يبرود بلغت نسبة الذين

ً يشير الى تطور الوضع الحضري والثقافي مما أدىوانطباع اً % االمر الذي يعطي مؤشر53.3الى  الى  ا

 كان عليه قديما.تحسن التعليم من كافة نواحيه مقارنة بما 

ان نسبة التعليم تطورت  (4) ( والجدول3الجدول )في  لنسب السابقةوكما أشرنا سابقا وتبين من خالل ا

على مجتمعات ل االجتماعية بالتأثير لعواموازدادت عبر السنوات باألخص لفئة االناث بعد ان ساهمت ا

 اً كبير اً لعادات والتقاليد دورفقد لعبت ا على تعليم اإلناث، حيث كان فيها نوع من التحفظ ،الدراسة بشكل خاص

باإلضافة الى الزواج المبكر لدى النساء  ،في الحد من الحصول على التعليم وخصوصا التعليم العالي لإلناث

، وأصبح ولكن حاليا اختلفت النظرة كليا حول تعليم االناث باألخص خارج البلدة ،التعليم حد من اكمالوالذي 

بكر قلت بشكل كبير فساهم وعي المرأة وتعليمها كما أن ظاهرة الزواج الم ،تعليمهم العالي االناث اكمالمألوف 

ان االناث المتعلمات يتزوجن في سن متأخرة مقارنة باإلناث غير حيث من المالحظ سن الزواج رفع على 
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حديثاوقديما  (: آراء المبحوثين حول الوضع التعليمي في عين يبرود17كل )الش  

2017دعاء أبو قرع، المصدر: عمل الباحثة ) (        
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، فقد أظهرت الفتاه في نعلينهنالك سبب خفي يرتبط بتعليم  ولكن( 2015المتعلمات )مقابلة أجريت مع عميرة 

حيث نادرا ما تجد فتاة  ،حب التعلمليس بدافع في نعلين تتعلم  (%60حوالي ) ناثالمقابالت أن غالبية اال

 وانما في حقيقة االمر يكون هدف ،طموحة تسعى للتعلم واالنخراط في سوق العمل وتكوين كيان خاص بها

خالل اتها بشريك حيارتباط الفتاة  في حال محيط نعلين، والدليل على ذلك أنهاألساسي هو الخروج من الفتاة 

) مقابلة مع وهي متزوجة تعليمها  اكمالعليه تقوم بترك الجامعة، وال تشترط فترة تعليمها الجامعي فإنها 

   .(2017 )د(الخواجا

مل التي تم وباألخص االناث وذلك تبعا للعوا ةحيث هناك نسبة تعليم عاليوكذلك األمر بالنسبة لعين يبرود 

ذكور ان النظرة حول التعليم للنوات األخيرة. فخالصة القول هي ت سوباألخص في السذكرها في األعلى 

نتائج ك ، ويؤكد على ذلوداخلها النظرة حول تعليم الفتاه خارج البلدةواالناث تغيرت وازدادت وباألخص 

 (.18لتعليم المرأة )الشكل  متأييدهالسكان حول  عينة من تم استطالع رأياالستبانات حيث 

  تعليم االناث في منطقة الدراسة عينة الدراسة حول رأي(: 18)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 )2017دعاء أبو قرع، الباحثة عمل المصدر: )              

حيث بلغت في كل من نعلين وعين يبرود أيدوا تعليم االناث االرتفاع الكبير في نسبة من ( 18ويظهر )الشكل 

، مقارنة بمن % وهي نسب متقاربة ومرتفعة86.7د عين يبرو% و 85.6 في نعلينالنسبة التي اجابت نعم 

لعب مستوى  كما % في كل من نعلين وعين يبرود. 14بلغت نسبتهم حوالي يدون تعليم المرأة حيث ال يؤ

، والتي تسمح بتعليم الذكور واالناث باألخص لإلناثونسبة التعليم الدخل وتوفر اإلمكانات المادية في ارتفاع 

ان هنالك عالقة ذات داللة إحصائية  من الشكل(، حيث يظهر 19)الشكل ما يظهر في ك في األسرة الواحدة
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من جهة أخرى وبهذا نقبل الفرضية البديلة القائلة  مستوى الدخل من جهة وتعليم االناث( ما بين 0.01=  )الفا

ً فكلما كان مستوى دخل األسرة عالي ،أن مستوى الدخل يؤثر بشكل كبير على تعليم االناث كلما كانت الفرصة  ا

، كما ان بعد نعلين عن المؤسسات التعليمية وتكلفة بما فيها اإلناث كافة الفئات في األسرة الواحدة مأكبر لتعلي

كل ذلك أثر على قرار األسرة في تعليم  التنقل من والى مدينة رام هللا حيث الجامعات والكليات والمعاهد فيها

  مستوى دخل األسرة.ؤثر على بناتها حيث أن تكلفة المواصالت ت

 

 

 

 

 

 

 

 

وباألخص  ان التعليم في عين يبرود( حيث 20)اما بالنسبة لعين يبرود فقد تبين العكس من خالل الشكل 

حيث األسر بغض النظر عن مصدرها، التي تتلقاها الخارجية  لألمواللإلناث ال يتأثر بمستوى الدخل نظرا 

( ما بين مستوى الدخل من جهة وتعليم االناث من جهة أخرى 0.8الفا = بلغت درجة الداللة اإلحصائية ) 

، ويرجع السبب في عالقة وتأثير على تعليم االناثائلة ان مستوى الدخل له وبهذا نرفض الفرضية البديلة الق

ة فمنهم من ذلك ان غالبية شباب القرية تهاجر الى الواليات المتحدة األمريكية بعد انهاء مرحلة الثانوية العام

مما يترك لإلناث فرصة أكبر العامة، وق العمل ويكتفي بشهادة الثانوية يكمل تعليمه هناك ومنهم ينخرط في س

ضا قرب عين يبرود من المؤسسات التعليمية للتعليم بسبب توفر الدخل وكذلك االنفتاح الثقافي الحاصل، اي

 . نسبيا مقارنة بنعلين شجع التعليم أكثر لإلناث
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(: العالقة بين مستوى الدخل وتعليم االناث في نعلين19الشكل )  
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 المرأةعمل  4.4.4

قيدت  قديما ، حيثالنظرة حول عمل المرأة تتحسن مع التقدم العلمي واالنفتاح الحاصل في مجتمعاتنا بدأت

لآلثار المرتبطة بعمل المرأة كتحديد النسل وعدم  نتيجة من خروجها للعملالمرأة وحدت العادات والتقاليد 

وتعهد المرأة العاملة مهمة تربية اطفالها لدور الحضانة او وضعهم عند  القدرة على تربية األبناء والتفرغ لهم

علق و؛ فكرة عمل المرأةأحيانا أخرى في  ويتردد أحيانا . االمر الذي جعل الرجل يرفضقريباتهااحدى 

ل متع انه ال داعي للمرأة أنائدة في نعلين حول عمل المرأة أن الفكرة الس أحد سكان نعلين المواطن حسين بكر

، كما أن بعض االسر ترفض فكرة اختالط نسائهم مع الرجال في يوفر لها المصروفيعمل وما دام زوجها 

مي العلالتقدم مع الزمن نتيجة  تتزايد االناث العامالت قليلة جدا ولكن هذه النسبة بدأت نسبةفمكان العمل، 

ت في داخل عامالك نسبة من االناث التبين ان هنال وحسب نتائج االستبانةواالنفتاح الحضاري،  والمعرفي

ً يمارسن مهنمن ومنهن  موظفات في مؤسسات حكومية وخاصةنعلين او خارجها يعملن  حرة )كالخياطة،  ا

حيث بلغت نسبة االناث العامالت في المؤسسات الحكومية والخاصة كموظفات  البيع في محالت تجارية ....(

ً من يمارسن مهنأما % 5.6 ، حيث بلغت نسبتهمهللا سواء داخل مؤسسات نعلين او في مدينة رام حرة كانت  ا

اال أن هذه بنسبة ربة المنزل الغير عامالت،  على الرغم أن هذه النسب تعتبر قليلة مقارنة، و%1.1نسبتهم 

  .(21)الشكل  ازدادت مقارنة عما كانت عليه في السنوات الماضيةالنسب 
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رود(: العالقة بين مستوى الدخل وتعليم االناث في عين يب20)الشكل   
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النظرة حول عمل المرأة عما كانت عليه قديما فأصبحت الفتاة تعمل  ايضا اختلفت بالنسبة لعين يبرود فقدو

قديما يقتصر فقط على المجال  المرأةحول عمل  فقد كان االعتقاد السائد ،الذي تريده أينما أرادت وبالمجال

اختلفت النظرة لكن حاليا  ،المهني كالخياطة والتجميل وان يقتصر عملها في داخل عين يبرود وليس بالخارج

، حيث بلغت نسبة الموظفات من االناث في عين أينما أرادتو بالمجال الذي تريده وأصبحت المرأة تعمل

داخل عين محالت داخل البيع في غالبيتهم يعملون داخل عين يبرود إما في المجلس القروي، ال% 15يبرود 

، (22ن يبرود شكل )ت يعملن خارج عي، وهناك ممرضات وصيدالنيات وموظفايبرود، العمل في الحضانات

( أكثر منها في %15)وتظهر المقارنة بين عمل المرأة كموظفة في عين يبرود ونعلين بأن نسبتها في األولى 

نعلين، وقد يرجع السبب الى أن أهالي عين يبرود هم اكثر تقبال لعمل المرأة خارج عين يبرود وكموظفة 

يبرود منفتحون على الثقافة والعادات االمريكية أكثر من نعلين األقل مقارنة بنعلين، حيث ان أهالي عين 

 انفتاحا على ثقافات غريبة.
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% تؤيد عمل 67% و63أما بالنسبة لتأييد السكان لعمل المرأة فقد أظهر تحليل عينة الدراسة أن هنالك ما بين 

الرتفاع مستوى  اً االمر الذي يعطي مؤشر(، 23المرأة في كل من عين يبرود ونعلين على التوالي )شكل 

في رفضها لكثرة هذا أة ساهم عمل المروكما  التحضر والتنمية الحضرية في كل من نعلين وعين يبرود.

، تميل الى تقليل عدد األبناءفي الغالب  ريةحيث أن االسرة الحض ،الى تحديد النسل وتنظيمه وميلهااالنجاب 

التي هاجرت الى الواليات المتحدة االمريكية  ود فأصبحت العائالت الشابةبروظهر هذا واضحا في عين ي

، تأثرها باألفكار الغربية نتيجة حديثا تميل الى تحديد النسل واالقتصار على انجاب طفلين او ثالثة أطفال فقط

، ثر األسرةاالنجاب وتكاعلى وتشجع  ترى أن وجود األوالد عزوةحيث ان الناس الزالت على عكسها نعلين 

واالبتعاد  في ارتفاع درجة الوعي لديها والمامها بمخاطر الزواج المبكر أيضا لهاتعليم المرأة وعموساهم 

أقل من  معظم هذه الزيجات هي ليست ولكن ،حاالت قليلة للزواج المبكر في عين يبرودحيث ان هنالك  عنه،

 أضافت المواطنة ساجدة الخواجاو ،جنسية االمريكيةالعمر الثامنة عشر وغالبية هذه الزيجات لفتيات تمتلكن 

حيث يتم تزويج الفتيات بعمر أقل من العشرين  في نعلين ان هنالك حاالت من الزواج المبكر من سكان نعلين

تكمل تعليمها في بيت زوجها  من أن منهن حيث ،عاما وتصل في بعض الحاالت الى عمر الخامسة عشر

، وما زالت هناك فكرة منتشرة لدى أهل نعلين أنه في حال نهي الثانوية العامةمن تترك حتى لو لم ت ومنهن

ً وصول الفتاة الى مرحلة ا ً غريب لجامعة ولم ترتبط، فهذا يعتبر شيئا  تأخرت في سن الزواج.قد جدا وانها  ا
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ود(: توزيع االناث حسب الحالة العملية في عين يبر22الشكل )  
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 سياقة سياراتامتالك النساء رخص  5.4.4

امتالك النساء في كل من نعلين وعين يبرود هو ي تم مالحظتها التالمرتبطة بعملية التحضر  شراتمن المؤ

، وذكرت فأصبحت الرخصة بيد غالبية نساء البلدةبشكل كبير، ت اسيار وامتالكهن لرخص سياقة سيارات

المواطنة دنيا سرور أن معظم الشابات في نعلين يحصلن على رخص سواقة بعمر الثامنة عشر، او التاسعة 

ات الغير قانونية بكثرة في البلد بحكم انها مناطق )ب( ال تخضع عسكريا للسلطة الوطنية عشر لتوفر السيار

كما أن أغلب نساء ولرخص أسعارها شجع الشابات والشباب الى الحصول على رخصة سواقة،  ،الفلسطينية

فهي من  بالتاليوومهاجرين بلدة عين يبرود تملك رخص سياقة وسيارات خاصة بحكم أن أزواجهن مسافرين 

وتوفير كافة مستلزمات المنزل بنفسها، ويقع على عاتقها مسؤولية االعتناء بأبنائها  تتحمل مسؤولية المنزل

 وايصالهم. 

 الطبقي والتمايز تجانس السكان وتباينهم 6.4.4

ية ين يبرود نظرا لتوافد الهجرة الداخلمن ناحية تجانس السكان وتباينهم فنرى هذا بوضوح بين أهل بلدة ع

قرب نعلين ، أيضا بسبب ففيها مهاجرين من مناطق الشمال والجنوب والوسط ،اليها بكثرة من مختلف المناطق

. باينوالمعتقدات وكذلك نمط السلوك فالمجتمع هنا مت واآلراءوبالتالي اختالف اللهجات من الخط األخضر 

أو قد يكون من ناحية التعليم لذي اطبقي أم ال وتمايز وممكن قياس المؤشر االجتماعي من ناحية وجود 
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فنجد طبقة المتعلمين وغير المتعلمين وطبقة االغنياء والفقراء  او الثقافة، او الوظيفةالمستوى االقتصادي 

 والمتوسطين ونجد محامين وأطباء ومهندسين وظهر هذا الحراك في كال البلدتين.

  والتفكك االسري جتماعيةالعالقات اال 7.4.4

مظاهر  برزتمؤشرات الحضرية في تراجع واخفاق العالقات والروابط االجتماعية بين األفراد، ووتمثلت ال 

بناء ن االمة الواحدة حيث نسمع الكثير التفكك األسري في المجتمعات الحضرية نتيجة سوء التفاهم في األسر

فرد في لاكما يميل  (2003هللا وآخرون  )عبدوالتقاليد يتهمون آبائهم حاليا بالرجعية والتمسك بالعادات 

 الى الفردية واالستقالل بنفسه بعيداً عن العائلة.المجتمعات الحضرية 

، فيُظهر األسرية قديما وكيف أصبحت حديثا حول تقييم العالقات االجتماعية والروابطوحسب نتائج االستبانة  

كان  ين يبرود كانت ممتازة حيثأن العالقات االجتماعية قديما في كل من نعلين وع( 25)( و24)الشكلين 

حيث بلغت  باإلضافة الى الزيارات المتكررة ،الفرحالحزن قبل اهل البلدة جميعها في قديما يشاركون  الناس

% وهي شكلت أعلى نسبة، 67.8 ما كانت ممتازة من اهل نعليننسبة الذين اجابوا ان العالقات االجتماعية قدي

حيث  حتى في نفس العائلة الواحدة جتماعية ضعيفة وازداد التفكك األسريفي حين حديثا أصبحت العالقات اال

ذين اجابوا ان العالقات االجتماعية للفبلغت نسبة ا في عين يبرود. اما من عينة الدراسة% 38.9اكد على هذا 

امل وكما اضاف المواطن عبد اللطيف خليل اصبحت الناس حاليا تميل الى التع ،%78.3 ممتازة قديما كانت

بالرسميات بين بعضهم ومشاركتهم لألفراح ولألحزان قلت عما كانت عليه سابقا. حيث بلغت نسبة اللذين 

  %. 56.7اجابوا ان العالقات االجتماعية حديثا أصبحت ضعيفة 
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خاص ارة بشكل فمن الجدير باإلش وفيما يخص تفكك العالقات االجتماعية وتراجع قوتها عما كانت عليه قديما

لربط المستعمرات  لتفافيشارع االالنعلين الى قسمين بسبب  عندما تم تقسيمحول نعلين بهذا الخصوص، انه 

ً حيهنالك أصبح  ،المحيطة بالبلدة ببعضها البعض  الىوالذي فيه حوالي خمسمائة  ،)المهلل(بحي  يدعى كامالً  ا

تعليمية والصحية الموجودة في مركز البلدة بحيث أصبح معزوال عن بلدته وعن الخدمات ال ،شخصستمائة 

اً خاصاً ، االمر الذي شجع اهل المهلل ان تشكل كيانالشخص الوصول اليها إال بعبوره هذا الشارع ال يستطيع

كما أشارت المواطنة في تفكك العالقات بين حي المهلل والبلدة نفسها وساهم ذلك  بها بعيدا عن البلدة االم

من و الوضع االقتصادي بين سكان حي المهلل والبلدة نفسها من حيث تنافس كبير، حيث ظهر ساجدة الخواجا

  يكون األفضل ماديا.

 استخدامات االراضيعلى الناتجة من التوسع العمراني  اآلثار البيئية 5.4

راعية ساهمت األنشطة البشرية وحركة الزحف العمراني في تدهور استخدامات األراضي ومنها األراضي الز

عن توفير األراضي المتوفرة عجزت وزيادة التحضر في منطقة الدراسة، فقد والرعوية، ونتيجة النمو السكاني 

عالقة طردية بين النمو السكاني والطلب على المساكن والحاجة حيث ان هنالك المساكن لألعداد السكانية الكبيرة 

المدينة وصغر المخطط الهيكلي الموضوع من قبل  الى وحدات سكنية جديدة، ونتيجة االزدحام الكبير وسط

على  بدأت عمليات التوسع العمراني تتجه باتجاه األطراف االمر الذي ساهم في القضاء ،وزارة الحكم المحلي

، فنتيجة األنشطة البشرية المختلفة واالستثمار الكبير مشهدالوضياع مساحات زراعية كبيرة وحدوث تغيير في 

من  سوء التخطيطادى  ( حيث2014؛ قبها  2013التوازن البيئي ) خضير حدث اختالل في  البيئية للموارد
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 )2017دعاء أبو قرع، المصدر: عمل الباحثة )         

 

يبرود االجتماعية قديما وحديثا في عينالعالقات  يرأي عينة الدراسة ف (:25الشكل )  
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 عمرانيةوالقيود المفروضة من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي الى حدوث مشاكل قبل البلديات والوزارات 

ي )غير ما يعرف بالنمو او التوسع العشوائ وشجعت والتي اثرت بشكل سلبي على عملية النمو الحضري

على حساب األراضي الزراعية ية هذه الزيادة كانت وغالب ،أنه النمو الفوضوي على ويمكن تعريفة ،المخطط(

، األشخاصالتنظيمية حيث يكون التوسع عشوائياً حسب رغبات  واألحكامالى ضعف تطبيق القوانين  ذلك ويعود

وأيضا أدى ظم الى نمو عمراني غير من ا مما ادىترخيص وغير مخطط لهبدون  يةنقامة ابأيضا إصاحبها و

 غير مسموح البناء فيها.خارج المخطط الهيكلي الموضوع وهي مناطق و)ج( البناء في مناطق ذلك إلى 

اجاتهم وقد شكل قطاع الزراعة مصدر دخل للعديد من سكان منطقة الدراسة واعتمادهم عليه لسد احتي

عوية وتجنب حفاظ على استعماالت األراضي الزراعية والرالغذائية، وبالرغم من الجهود المبذولة في ال

ط استخدامات باتت كل المحاوالت بالفشل، فقد تبين من النتائج التي توصلت اليها من خرائولكن تغييره 

ات مما أدى الى ضياع مساح ة جيدةاألراضي أن هذا القطاع لم يتمكن من الحفاظ على نفسه بصور

 منها.كبيرة 

ير في استخدامات األراضي على التوسع العمراني الفلسطيني، وانما ساهم التوسع التغولم يقتصر 

حيث ساهم التوسع العمراني للمستعمرات اإلسرائيلية وممارساتها التعسفية في التأثير على البيئة، 

فقد عمل على انشاء المستوطنات في مختلف  ،اإلسرائيلي في السيطرة على غالبية األراضي والموارد

ساهمت في قطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية، اء الضفة الغربية والتي انح

بحجة األسباب األمنية فقد وعالوة على المستعمرات هناك أيضا البؤر االستيطانية والقواعد العسكرية، 

ورافق  ة الغربية،عزل العديد من التجمعات الفلسطينية بجدار الفصل العنصري في كافة انحاء الضفتم 

تدمير شامل للبيئة من ناحية تجريف مساحات كبيرة من األراضي الزراعية هذه اإلجراءات التعسفية 

ومن صور االعتداءات  والرعوية واقتالع األشجار وحرمان المزارعين من الوصول الى أراضيهم.

 في مناطق ذاتقع معظمها التي يو شق الطرق االلتفافيةأيضا ما يحصل من  اإلسرائيلية على البيئة

وبالتالي القضاء على الغطاء النباتي وتهديد التنوع الحيوي البيئي، وقد عالية حساسية بيئية أهمية و

( 2017 )طبخناطريق التفافي في الضفة الغربية لتربط بين مستعمراتها  58عملت إسرائيل على شق 

( يربط بين المستعمرات 464التفافي )( وفي نعلين طريق 60ويوجد في عين يبرود طريق التفافي )
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شاسعة من أراضي لتفافية مساحات اإلسرائيلية المحيطة بتجمعات الدراسة، والتهمت هذه الطرق اال

 نعلين وعين يبرود أثرت على البيئة والتنوع الحيوي والمشهد كما ذكرنا سابقا.

 (2016،2006،1997في الفترات الزمنية )في نعلين ساحة استخدامات األراضي : م(5جدول رقم )

  .2017بتصرف من الباحثة دعاء أبو قرع،  Arc Map 10.4المصدر: 

 2016وحتى  1997ستعماالت األراضي في نعلين منذ عام (: التغير في ا26الشكل )

 

 

نجد ان مساحة المستعمرات اإلسرائيلية على أراضي نعلين هي األعلى نسبيا ويليها التجمعات  (5)ومن الجدول 

ة، كما الفلسطينية بالدرجة الثانية، بحيث كانت النسبة المئوية للتغير أكبر في الفترة األولى مقارنة بالفترة الثاني

ولوحظ أكبر نقص في مساحة األراضي الزراعية تليها بساتين الزيتون ثم األراضي الرعوية ومن ثم الغابات. 
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النسبة 
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 للتغير

مساحة 
التغير بين 

-1997عام 

2006 

2006 

)المساحة 
 بالدونم(

1997 

)المساحة 
 بالدونم(

استخدامات 
 األراضي

تجمعات  369 622 253 68.5% 894.5 272.5 43.8% 525.5 142.4%
 فلسطينية

 تمستعمرا 1657 2039.1 382.1 23% 2425.7 386.6 18.9% 768.7 46.3%
 إسرائيلية

-22.2% 313.1- أراضي  1407.7 1234.9 172.8- 12.2%- 1094.6 140.3- 11.3% 
 زراعية

بساتين  4826.5 4487.4 339.1- 7%- 4156.8 330.6- 7.3% 669.7- 13.8%-
 زيتون

أراضي  5884.3 5806.1 78.2- 1.3%- 5669.7 136.4- 2.3% 214.6- 3.6%-
 رعوية

 غابات 1920.5 1876.4 44.1- 2.2%- 1823.7 52.7- 2.8% 96.8- 5%-

 غابات

 )2017دعاء أبو قرع، المصدر: عمل الباحثة )         
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بساتين الزيتون ثم على حساب األراضي وبالنسبة للزيادة في المناطق المبنية الفلسطينية فقد كانت على حساب 

بالنسبة للزيادة في المستعمرات اإلسرائيلية  وأخيرا على حساب مساحة األراضي الرعوية، اما الزراعية،

 فكانت على حساب الغابات بالدرجة األولى ومن ثم على حساب بساتين الزيتون واألراضي الرعوية.

 2016وحتى  1997منذ عام (: رصد التغير في استعماالت األراضي في نعلين 11) خريطة
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 (2016،2006،1997رود في الفترات الزمنية )في عين يبساحة استخدامات األراضي (: م6جدول رقم )

 .2017بتصرف من الباحثة دعاء أبو قرع،  ArcMap 10.4 المصدر:

 2016وحتى  1997(: التغير في استعماالت األراضي في عين يبرود منذ عام 27الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( نالحظ الزيادة في بعض استعماالت األراضي 6خالل الجدول )من ووعلى نحو ملحوظ في عين يبرود 

وتبين أن بناء التجمعات الفلسطينية  2016، 2006، 1997والنقصان في األخرى وذلك في األعوام الثالثة 

مساحة قلت ، بالمقابل لدرجة األولىفي حين جاءت األولى با والمستعمرات اإلسرائيلية شهدت زيادة كبيرة

تعرضها لالنتهاكات ذلك نتيجة ألراضي الزراعية وبساتين الزيتون واألراضي الرعوية بالدرجة األولى ثم 

وتناقصت مساحة الغابات بشكل مباشر من الزيادة  ،والبناء غير المخطط والعشوائي على حساب هذه األراضي

في  2016حتى  2006الحظ االرتفاع البسيط لبساتين الزيتون منذ عام ، ونفي المستوطنات اإلسرائيلية فقط

ً واضح اً مؤشر االمر الذي اعطى ،% وكانت على حساب األراضي الرعوية3.7زيادة مساحتها بنسبة  على  ا

  بأراضيهم. اهتمام سكان عين يبرود بزراعة أشجار الزيتون وتمسكهم
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 األراضي

تجمعات  984.4 1276 291.6 29.6% 1417 141 11% 432.6 43.9%
 فلسطينية

 تمستعمرا 793.4 973.3 179.9 22.6% 1086.9 113.6 11.6% 293.5 36.9%
 إسرائيلية
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 2016وحتى  1997ضي في عين يبرود منذ عام (: رصد التغير في استعماالت األرا12) خريطة

 

هنالك العديد من األراضي الطبيعية والبرية أن حيث  2016وتطابقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة فضة 

ء والخدمات أعداد السكان والحاجة الى البنا بها زيادةيتم تحويلها الى استخدامات عمرانية وبشرية والتي يكون سب

، كما حصل في والية الدقم في سلطنة ُعمان التي حصل فيها تغيرات كبيرة على استخدامات جاتهملتلبية احتيا

األراضي وتقسيمها الى عدة استخدامات عمرانية وبشرية كبناء مطار الدقم، منطقة مصفاة النفط، الصناعات 
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اب األراضي الطبيعية حسالحقت الضرر بعناصر البيئة المختلفة وكانت على ثقيلة وميناء الصيد والتي ال

 والزراعية.

توفر اً على وقد تم طرح سؤال في االستبانة حول امتالك السكان لقطعة ارض ام ال االمر الذي يعطي مؤشر

را الستغاللها في ام تعاني المنطقة من طلب على األراضي وشح األراضي فيها، نظوملكيات كبيرة مساحات 

% من 57.8أن ( 28عمران. وقد أظهر تحليل عينة الدراسة )شكل كافة االستخدامات البشرية من صناعة و

، وقد يعود قطعة أرضبأنهم يمتلكون  % من عين يبرود80نعلين اجابوا انهم يملكون أراضي، في حين أجاب 

  .أكثرمن نعلين لذلك نجد فيها مساحات وقطع أراضي هي أكبر يبرود السبب الى أن مساحة أراضي عين 

 

 

 

 

 

 

 

 

غاللها بشكل جيد هل يتم استفي كل من منطقتي الدراسة، ف بماذا يتم استغالل هذه األراضيدراسة مهم من ال

همالها يتم اهل م لديهم ألغراض البناء واالستثمار؟ أ م يتم استغالل األراضي المتوفرةوألغراض زراعية؟ أ

لعادة باختيار مالك الشخص نفسه وتكون في ا لالستخدام األخيرة من أخطر األنواع وتكونوعدم استغاللها؟ 

مالكيها من الوصول اليها واستغاللها بأي الذي يمنع  االحتاللمصادرة بواسطة  ويتركها، او تكون ان يهملها

، قطعة أرضال تمتلك  في نعلين% من عينة الدراسة 40نسبة ( أن 29الشكل )ويظهر شكل من األشكال، 

ً واضح اً وذلك يعطي مؤشر % من السكان 33.3وقلة توفرها في نعلين، في حين أجاب  على شح األراضي ا

والتجارية انهم يقومون باستغالل األراضي التي يملكونها في البناء واالستثمار وإقامة األنشطة الصناعية 

% أراضيهم متروكة غير مستغلة في شيء وغالبيتها أراضي تم مصادرتها من قبل سلطات 16.7عليها، و
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لك قطعة أرض في بلدك(: هل تمت28)الشكل   

 )2017دعاء أبو قرع،  المصدر: عمل الباحثة)         
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%، فمع شح األراضي وزيادة 10ي، وشكل استغالل األراضي للزراعة اقل نسبة بلغت االحتالل اإلسرائيل

كبير كان على غالبية األراضي العمراني النمو ال فإن وبالتاليالمساكن الحاجة الى زادت عدد سكان نعلين 

حة للزراعة نهبت غالبية أراضيها الصال والتي الممارسات اإلسرائيلية حول نعلينية، باإلضافة الى الزراع

كل استغالل األراضي على عكس عين يبرود حيث شوبالتالي عزوف السكان عن ممارسة هذه المهنة. 

حيث ما زالت مهنة الزراعة منتشرة في عين يبرود بشكل أكبر، وهي األعلى % 48.3نسبة للزراعة 

الل ولكن يسمح لهم وباألخص زراعة الزيتون، وكثير من المبحوثين كانت أراضيهم مصادرة من قبل االحت

أوقات قطاف الزيتون فقط من الوصول الى أراضيهم، فيحاول السكان بكل الطرق التمسك بأراضيهم 

يستغلون عينة الدراسة في عين يبرود بأنهم  % من26.7 أفادوباألخص الزراعية منها مهما كان الثمن، و

 ،عين يبرود من مختلف انحاء الضفة الغربيةأراضيهم في البناء واالستثمار وبناء االسكانات للمهاجرين الى 

يتركون من عينة عين يبرود % 6.7 رها من األنشطة االقتصادية، بينما كانوبناء المصانع والمحاجر وغي

  أراضيهم غير مستغلة وهم في االغلب المهاجرون الى الواليات المتحدة االمريكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلوث بيئي حدوثساهمت في الممارسات البشرية الخاطئة التي  6.4

، مثال ذلك مكبات الحاق الضرر بالبيئةالتي تؤدي الى  البشريةما يرتبط باألنشطة ويقصد بالتلوث البيئي 

صحي الصرف المن المصانع ووسائل النقل، مياه النفايات العشوائية، األدخنة والغازات السامة المتصاعدة 

 والمرتبطة بعمليات التحضر ارسات واألنشطة البشرية الخاطئةمن الممالحجارة وغيرها مكشوفة، مناشير ال
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بماذا يتم استغالل قطعة األرض(: 29)الشكل   

 )2017دعاء أبو قرع، المصدر: عمل الباحثة )         
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بصري التلوث أو ال بتلوث الهواء، الماء، التربة،وتهدد حياة االنسان الصحية سواء  التي تهدد الحياة البيئيةو

عرض هنا بعض الممارسات البشرية الخاطئة التي تم رصدها في منطقة الدراسة وساهمت وأ (2016 )محمد

 : ث تلوث بيئي في المنطقة وتمثلت بما يليير في حدوبشكل كب

 مناشير الحجر 1.6.4

لى تشوه يهدد البيئة والصحة حيث تؤثر سلبا ع اً خطر المنتشرة في نعلين وعين يبرود مناشير الحجرشكلت 

حيث  ،)بيعيء، النبات، تشوه المشهد الطاألرض والتأثير على عناصر البيئة كافة ) كالمياه، التربة، الهوا

ا وتضرر يساهم الغبار المتطاير والغازات السامة على اغالق مسامات سطح التربة وبالتالي فقدان خصوبته

لوث المياه لحجر) الروبة( في تكما تساهم بودرة ا ،المحاصيل الحقلية الزراعية باإلضافة الى تلوث الهواء

الجهاز بمال أنفسهم كحدوث أمراض تتعلق ، تبعها أيضا تأثيرات صحية على السكان والعوفية بشكل كبيرالج

ما ساهمت ك. باإلضافة الى مشاكل في السمع والبصر اسية والتهابات القصبات الهوائيةالتنفسي كالربو والحس

شكل بالمحاجر ومناشير الحجر في تشويه المشهد الطبيعي والشكل العام لألرض وخصوصا نتيجة انتشارها 

نظر )امات األرض اأو سكني وبالتالي التأثير سلبيا على كافة استخد عشوائي وغير منظم في وسط زراعي

 (.2في الملحق  12الصورة 

ناشير المباإلضافة الى الممارسات الخاطئة في طرق التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن  

ت النفايات لها الى مكباتتم اما بتركها في مكانها كما هي او نقحيث ( بقايا هدم البيوت والطمو كالروبة)

ي صناعات فإعادة استخدامها يجب تشجيع ، فبدال من تركها كما هي العشوائية القريبة من التجمعات السكنية

ط األرصفة متعددة مثل صناعة الطوب واالسمنت والدهانات، استخدام الحجارة المتكسرة ألغراض الزينة وتبلي

ة عن طريق لتحسين خصائص الترب الطينية الثقيلاستخدام الروبة  البحث في إمكانية المهملة كما من الممكن

 .(2010الحاليقة  ؛2008نجار ) تفتتها وتهويتهاخلطها بالتربة والتي تزيد من 

 النفايات الصلبة 2.6.4

هذه تزداد المختلفة وعلى الصحة العامة، البيئة عناصر تؤثر على النفايات بكافة أنواعها مشكلة بيئية  شكلت

مع ارتفاع أعداد السكان وارتفاع مستويات المعيشة باإلضافة الى التقدم الصناعي والعمراني في كلة المش

الروائح من ناحية تلوث الهواء والتي تؤثر سلبا على كافة عناصر البيئة مما أدى الى تراكم النفايات  ،المنطقة

االمراض الخطيرة التي تنقل لإلنسان  للحشرات والقوارضبيئة مناسبة الكريهة وانبعاث الغازات كما تشكل 

يحتم علينا ان نتخلص من هذه النفايات بطرق سليمة وصحية ولكن في الحقيقة يتم التخلص ، مما (2008)نجار 
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من التجمعات شوائية قريبة عفي مكبات نفايات  الصلبة والسائلة في كل من نعلين وعين يبرود من النفايات

حيث يتم تجميعها في حاويات ومن ثم تنقل الى المكب العشوائي بواسطة موظفي ومن ثم يتم حرقها، بالسكانية 

االمر الذي يعمل  ، ولكن الكثير منها تتكدس بالقرب من المناطق السكنية(2في الملحق  13الصورة ) البلدية

ً كما شهدت نعلين تلوث .عام والحضاريوتشويه الشكل الطقة في المن على تشويه المشهد الطبيعي اً نتج عن يئيب ا

لى نعلين أعداد ، فمن المعروف أن أيام السبت يأتي عاألنشطة المختلفة المرتبطة بفلسطينيي الداخل واليهود

ينشط بشكل كبير الداخل، ونشاطها التجاري واليهود، فهي أقرب تجمع سكني على  الداخل هائلة من فلسطينيي

وذلك نظرا للكميات الهائلة التي  ،ت التجاريةكما عبر عن ذلك أصحاب المحال باألخص في أيام السبت

خضراوات، فواكه، ألبان، أجبان، .....( نظرا لرخص األسعار  زيوت، ها ومن كافة األصناف )لحوم،نيشترو

أنهم البيئية التي برزت  ولكن المشكلة، األمر الذي ساهم في زيادة دخل تجار البلدةفي نعلين مقارنة بالداخل، 

على الحاجز الفاصل بين الضفة الغربية والداخل وفي بعض األحيان تمنع السلطات يتعرضون للتفتيش 

 من فلسطينيي المشترون وبالتالي يضطر ،الى الداخل من دخول أي بضائع من الضفة الغربيةاإلسرائيلية 

البلدة األمر الذي يشوه مدخل  على مدخل بلدة نعلين حاويات القمامةالى رمي البضائع في  واليهود الداخل

 بكميات كبيرة من المخلفات الصلبة وما يرتبط بها من روائح وتعفن.

 المصانع وورش العملالتلوث الناتج من  3.6.4

حدادة نظرا لألنشطة االقتصادية كالمصانع وورش العمل من مشاغل لأللمنيوم، كراجات السيارات، ورش ال

يبة منها، وتحدث يكون لها تأثير كبير على البيئة القروغيرها، المنتشرة في كل من نعلين وعين يبرود، البد أن 

ً تغيرات وتلوث لمهلل الذي حي ا ، وتعاني نعلين بشكل كبير وبارز من الملوثات الصناعية وباألخص فياً كبير ا

حيث يتم السيارات، ومناشير الحجر، وقطع السيارات المتواجدة على طول الشارع الرئيسي، بتكثر فيه ورش 

ف السيارات والماكنات وكافة المخلفات الصناعية على الطرق الرئيسية لعدم وجود تصريتصريف زيوت 

وحة م التخلص منها في أماكن مفتيتخاص للمخلفات، االمر الذي يساهم في تلوث ارضيات الشوارع ، أو 

 .(2الملحق في  17، 16، 15 ،14الصور )

لجلود في نعلين الذي لوث المنطقة المحيطة به ناهيك عن الملوثات الناتجة من المصانع وباألخص مصنع ا

بشكل كبير بحيث يتم حرق بقايا الجلود امام المصنع وبالقرب من التجمعات السكنية، والروائح الكريهة التي 

ود في تلويث المناطق الناتجة من عمليات الحرق، وساهم مصنع الباطون في عين يبروينفر منها السكان 

ة فات في مناطق زراعية قريبة االمر الذي يهدد الحياة في هذه المناطق ويعيق عمليبرمي المخل القريبة منه
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حيث  في نعلين، الغازات الناتجة عن محطة تعبئة الغاز والقريبة من التجمعات السكنيةاالستفادة منها، أيضا 

ئحة كريهة جدا ي الصباح الباكر تكون الرافان  التي تسكن بجانب المحطة اكدت المواطنة باسمة الخواجا

كانت مفتوحة قبل فترة، روضة لألطفال ابيك واالبواب، وأكدت انه تم اغالق فنضطر الى اغالق كافة الشب

من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية نظرا لموقعها الغير مالئم لسالمة  بجانب محطة الغاز ولكن تم اغالقها

 .(2في الملحق  18صورة ) األطفال

  )السمعي( يالتلوث الضجيج 4.6.4

االمر  ،كبيرة من المركبات وعدم قدرتها على استيعاب أعداد اتعن سوء التوزيع والتخطيط للطرقحيث ينتج 

أرصفة والذي يشكل أزمات مرورية خانقة وارتفاع حوادث السير، وعدم تقسيم الشوارع وعمل مسارات للحركة 

ائج ومن خالل نت (،2016محمد ) حركة بسهولةالتي تعيق عمليات ال تشكل جانب من التلوث الضجيجيفكلها 

أدوات  خدامباستباحثة لقياس عرض الطرق الرئيسية نطقة الدراسة والقياسات التي قمت بها كالبحث الميداني لم

ار بارة عن مسمتر، وهو ع 8تبين ان عرض الشارع في نعلين حوالي  ،بسيطة في كل من نعلين وعين يبرود

الطرق ودة في ، باإلضافة الى كثرة الحفر الموجن لحركة السيارات القادمة والخارجةغير مقسم الى اتجاهيواحد 

للمشي  ةالمشا ضطراالمر الذي ي للمشاةغياب األرصفة والتي تحتاج الى تعبيد وتنظيفها من األوساخ، أيضا 

المركبات  عديد مننجد ال وعلى الرغم من ضيق الشارع اال أنناعلى حياتهم،   خطورةعلى الشوارع والذي يشكل 

ي ف 19صورة ي يشكل أزمة مرورية زائدة )التي تقف على جوانب الطريق امام المحالت التجارية االمر الذ

 .(2الملحق 

ه مية للطرق يوجد لمتر وكان وفق المقاييس العال 12حيث بلغ عرض الشارع فيها  على عكس عين يبرود

 عن بعضهما، طريق معبدة خالية من أي ل المسارينرصفة للمشاة ووجود جزيرة تفصكما يوجد أمسارين 

ن نعلين وعي، ويرجع سبب االختالفات بين (2في الملحق  20صورة ) اوساخ ال يوجد اكتظاظ مروري فيها

من ا قد تم تمويلهمن طرق وبنى تحتية وخدمات تعليمية وصحية ان كافة الخدمات في عين يبرود هو  يبرود

لين فأنها تسعى نعبلدية خارج فلسطين وباألخص من الواليات المتحدة االمريكية، اما المغتربين  أبناء عين يبرود

من اجل  التي تجمعها من الضرائب المختلفة بكافة محاوالتها لجمع تبرعات من أهالي نعلين ومن ميزانيتها

 تعبيد الطرق او توفير كافة الخدمات.ب الشروع

 

ي قرب المصانع والورش والمحالت التجارية من المناطق السكنية فأيضا  ويتمثل التلوث الضجيجي )السمعي( 

برز ذلك في نعلين بشكل كبير وواضح، حيث ان غالبية المصانع المختلفة وورش الحدادة  (2008) النجار 

االمر الذي  ،ومشاغل االلمنيوم وكراجات تصليح السيارات والمحالت التجارية جميعها في وسط االحياء السكنية
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كان التأثير لهذه األنشطة على االحياء فقد ، اما في عين يبرود مصدراً كبيراً للضجيج يؤثر على السكانيولد 

السكنية قليلة حيث تم المالحظة من المشاهدة الميدانية أن اغلب األنشطة االقتصادية والتجارية تمتد من بداية 

 ير مع االحياء السكنية.الشارع الرئيسي لعين يبرود حتى نهايته أي ال يوجد اختالط كب

 

  التلوث البصري 5.6.4

فني وغياب اح، أي انعدام الذوق القع عليه نظر االنسان وشعوره بعدم االرتيفي تشويه المنظر الذي ييتمثل 

عماري الطابع المإضافة الى غياب ا، الصورة الجمالية لكل ما هو موجود في البيئة من مباني وطرق وغيره

ا تميزت موهذا  ،(2016)محمد  (Sky Line)المباني، وعدم التناسق في ارتفاعات المباني المتناغم في أشكال 

 ا الخارجيوتصميمه غير المتناسق به نعلين في غياب الصورة الجمالية للمباني وللطرق من ناحية شكل المباني

وعدم  اوضيقهلمعبدة من بعضها، قلة الشوارع االمستخدمة، تقارب البيوت  الرخيصة ومادة البناء العشوائي

وجودة على بالمخلفات السائلة والصلبة من المحالت التجارية والورش المصالحيتها، تلوث الشوارع وجوانبها 

ى النقيض وعل، هيأ لمن يزور نعلين ألول مرة بانه داخل مخيم من المخيمات الفلسطينية. حيث يجانبي الطريق

العمراني  نمطللمنازل المحاكي لل لطراز المعماري الفني والدقيقاتشاهد  فإنكمرة عند زيارة عين يبرود ألول 

ة باألشجار، المصحوبة بالحدائق المنظمة والمزروعوالفيالت المنتشرة بشكل كبير الحديث والغربي، إضافة الى 

مر اال وريةمن االكتظاظ واألزمات المر أيضا خلوها ،النفاياتمن والنظيفة  الطرق المعبدة، والواسعة، أيضا

  .فيها مرتفع الذي يعكس وجود مؤشر حضري

ي من ان غالبية التجمعات الفلسطينية تعان حيث (2016وتطابقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )أبو قرع 

وائية الصلبة مشكالت بيئية وممارسات خاطئة تساهم في تشويه المشهد الطبيعي الناتجة عن مكبات النفايات العش

ظهرها الجمالي، مائها في أماكن مفتوحة وممارسة عمليات الحرق، األمر الذي يفقد المنطقة والسائلة التي يتم الق

 باإلضافة الى انتشار المحاجر ومناشير الحجر في مناطق قريبة من السكن واألراضي الزراعية. 

نطقة الدراسة لمي المشهد الطبيع ىعل الى التأثير بمختلف أشكالها البشرية والعمرانيةوقد أدت هذه الممارسات 

ض الخطيرة كما أثرت على صحة االنسان والحقت به العديد من األمرا ،في التوازن البيئي فيها واحدثت خلالً 

أي الناس حول الناتجة عن استنشاق الروائح الكريهة أو اختالط النفايات بمياه الشرب، وقد تم عمل استفتاء لر

% 70سبة نحيث أفادت  ال الطبيعي للمنطقة وخلوها من التلوث،المشهد الطبيعي قديما وحديثا، من ناحية الجم

ا حديثا ام% من عينة الدراسة بأن المشهد قديما كان ممتاز في كل من عين يبرود ونعلين على التوالي، 55و

% من عين يبرود بأن المشهد اصبح 48.3أفاد أصبح ضعيفا، وبأن المشهد  % من نعلين57.8فقد أجاب 

  .(31و  30ضعيفا)شكل 
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 الخاتمة 1.5

ثار آلما يرتبط به من من المواضيع المهمة في ايامنا هذه نظرا  يعتبر موضوع النمو والتطور الحضري

 للتجمعات ان دراسات النمو الحضري ساهمت بدور كبير في التخطيط والتنميةكما وتبعيات على حياة السكان، 

جتماعية العمرانية واالقتصادية واال حاولت الدراسة مناقشة مظاهر النمو الحضريقد ، ووباألخص الريفية

ً حضري اً نموحيث شهدت  ،علين وعين يبرودنفي  نمو دت الى أالتي السكانية الكبيرة اً ارتبط بالزيادة ملحوظ ا

ستخدامات بحيث انعكس سلبا على تناقص ا وذلك لسد الزيادة السكانية وتوفير متطلبات السكان كبير عمراني

ية، اتلخدملتعليمية واالجتماعية واورافق ذلك تطور في المؤسسات ا ، كمااألراضي الزراعية والرعوية خاصة

نمو  حدوثلى أثراً كبيراً ع وتشجيع االستثمار والتحويالت الماليةعين يبرود  كان لرجوع العائدين الىقد و

قرى لنعلين مركزا للنشاط االقتصادي كما وشكلت فيها رافقها بناء عمراني على الطراز الحديث،  حضري

ضر ساهم في قربها من الخط األخ، كما أن هم في زيادة الرقعة العمرانيةغرب مدينة رام هللا االمر الذي سا

 .زيادة النشاط االقتصادي بشكل أكبر

حيث يبرود  المحددات السياسية التي فرضها االحتالل حول النمو العمراني في نعلين وعينوتناولت الدراسة  

 ينيةمصادرة األراضي الفلسط تم حيث ساهمت المستعمرات اإلسرائيلية في الضغط على التجمعات وخنقها،

 أثرذي االمر الومنع التوسع العمراني في جهات معينة، وإقامة جدار الفصل العنصري والطرق االلتفافية 

ا شهدت نعلين وعين يبرودان  لكن على الرغم من كل المحددات إالوبشكل سلبي على عملية النمو الحضري، 

هدد الحياة ارتبطت باألنشطة البشرية الخاطئة التي أصبحت ت الت بيئيةقد رافقها مشك، تحوالت حضرية كبيرة

 .ينبغي أخذها بعين االعتبار للحد من زيادتها مستقبالالبيئية وتهدد حياة االنسان والتي 

ين يبرود، ومن ناحية التحوالت الحضرية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية التي شهدتها كل من نعلين وع

د وحجم حيث تفوقت نعلين اقتصاديا على عين يبرود من ناحية اعداوتباين بين مظاهر التحضر  اختالفبرز 

ن يبرود مادية ومستوى الدخل في عيوإنتاج المنشآت االقتصادية الموجودة فيها في حين تفوقت األوضاع ال

مرانيا على ععين يبرود  ، ففي حين تفوقتعلى نعلين نظرا للتحويالت المالية من الواليات المتحدة االمريكية

الجوانب  نعلين من ناحية استخدام الحجر النظيف في البناء ونمط العمران الحديث " فيال"، اما من ناحية

اء رخص وامتالك النساالجتماعية فكانت نوعا ما متقاربة من حيث النظرة حول تعليم المرأة وعمل المرأة 

 .سياقة سيارات
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 االستنتاجات 2.5

 تحيث ازداد 2016حتى عام  1967يبرود زيادة في المساحات العمرانية منذ عام  شهدت نعلين وعين 

احات المس تأما في عين يبرود ازداد ،2016دونم عام  894.5الى  1967دونم عام  109.5في نعلين من 

ي وكانت هذه الزيادة على حساب األراض 2016دونم عام  141الى  1967دونم عام 17العمرانية من 

 والرعوية. الزراعية

 وجود اختالف في نمط المباني وطرازها في تجمعات الدراسة بحيث طغى على بلدة عين يبرود نمط 

 الفيال بشكل أكبر من نعلين، وطغيان نمط الدار والعمارة في نعلين.

  ر الذي االم الطوب العادي% من مباني نعلين بنيت من الحجر النظيف والباقي من االسمنت أو 30حوالي

ا بنيت على عكس عين يبرود حيث أن غالبية المباني فيه ،بقاء نعلين عمرانيا في نطاق الترييفيعكس 

اني حيث أعطاها طابع عمر العادي االسمنت والطوبمن الحجر النظيف ونسبة قليلة ال تعد بنيت من 

 .حضري

  ليست اجار% من مباني عين يبرود هي مباني ملك و83و % من مباني نعلين78من نتائج االستبانة 

 االمر الذي يعكس الوضع االقتصادي والمادي الجيد للسكان.

  توفر فرص من انحاء الضفة للعمل في الداخل الفلسطيني لقلة يرهايلجأ العامل الفلسطيني في نعلين وغ 

عمله في  المرتفع الذي يتلقاه العامل عند مستوى الدخل، إضافة الى العمل في الضفة وارتفاع البطالة

 حفزو، قلشي 5000، حيث أقل راتب يتلقاه العامل في إسرائيل حوالي مقارنة بالعمل داخل الضفةل الداخ

 لين وحدوث مشكالت بيئية فيها.عنقل بعض الممارسات في ن ذلك

 ئ وسريع فلم يكن تحضرها بشكل مفاج ،أن ظاهرة التحضر في نعلين هي ظاهرة قديمة منذ العهد العثماني

 منتصف تحضرها. تعتبر فيو تحضرت تدريجيا على عكس عين يبرود التي بشكل تدريجيولكن كان 

 نتاج وحجم وإ عدادمن ناحية أ عين يبرود ت اقتصاديا علىمن ناحية الجانب االقتصادي نرى أن نعلين تفوق

 .(المصانع وورش العمل والمحالت التجاريةالمنشآت االقتصادية )

 فقد قوي لها، بها واالنتماء ال واالعتزازي وصلت لها بلدتهم بالمكانة الت وعين يبرود افتخار أهل نعلين

القول  وممكن غالبية القرى المحيطة بها.ومية وسد احتياجات اليساهمت بشكل كبير في سد احتياجاتهم 

ية والتعليمية من االعتماد الذاتي في سد احتياجاتها االقتصادية والخدماتالى مرحلة ان كل منها قد وصلت 

 لتلبية ن للجوء الى مدينة رام هللاوبالتالي ال يضطرو ،ر فيها كل ما يحتاجه سكان البلدةحيث يتواف

 .ماحتياجاته
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 لسكنيةاركزت في األحياء ت وعين يبرود نعلينفي  ذات التأثيرات والمخاطر البيئية بعض االستخدامات، 

 اشير تقع في منتصفحيث أصبحت المصانع ومحطات البترول والغاز والمشاغل ومقالع الحجر والمن

 السكنية.االحياء 

 وال تستوعب النم المنطقة ضعف وقدم المخططات الهيكلية وتجاهل الزيادة السكانية بحيث أصبحت 

وسع تساهم ذلك في بروز ، وقد السريع الذي يتطلب تحديث وتوسيع هذه المخططات بشكل دوري السكاني

 ين. نتشار البناء غير المرخص وباألخص في نعلعمراني عشوائي كان على حساب األراضي الزراعية وا

  يجة نتحدثت التحضر والتطور الكبير في الجوانب العمرانية واالقتصادية التي حصلت في عين يبرود

في التجارة  ساهمت استثمارات العائدينحيث  التمويل الخارجي والعائدات المالية من أبنائها المغتربين.

لى علعبت عائدات المغتربين من المهجر في القضاء كما وتحضرها،  مات والعقارات في تطورهاوالخد

ي الداخل موقع نعلين الجغرافي وقربها من الخط األخضر والعمالة فساهم في حين  الفقر في عين يبرود.

 المحتل وارتباط السكان بالداخل دورا في تطورها في الجوانب العمرانية واالقتصادية.

  طراز المباني وشكل كثيرا من ناحية االسرائيلية  الثقافةبداخل الخط األخضر يين الفلسطينالعمال لم يتأثر

 اال في أمور بسيطة جدا. تقليد لطراز المباني في نعلين ، فال يوجد والحدائق

 ب األسرة بان نظرا للحواالت المالية وعمل أرتفوقت اإلمكانات واألوضاع المادية لعين يبرود على نعلي

 تحدة االمريكية.في الواليات الم

 صل لتوااالفلسطينية وخنقها وبالتالي إضعاف  المستعمرات اإلسرائيلية في الضغط على التجمعات ساهمت

اني في نعلين ، فكان اتجاه النمو العمرامتدادها في جهات معينةو توسعها ، كما وحدتالجغرافي فيما بينها

لشمالية والجنوبية اقتصر امتداد العمران في الجهة اد فقفقط في الجهة الشمالية الغربية فقط، اما عين يبرود 

 .فقط

  ألسرة، بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة كدخل رب افي نعلين وعين يبرود مادة البناء تأثرت

 . الثقافات المختلفةالتأثر بتاريخ بناء المسكن، التقليد الغربي و

 وق العمل في س، فأصبحت المرأة تنخرط لقديم والحديثما بين ا اختلفت النظرة حول عمل المرأة وتعليمها

تعليمها  مالة الى دخولها الى الجامعات واكومشاركتها للرجل في البناء االجتماعي واالقتصادي، باإلضاف

 العالي.
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 أو  ملعاقتصادية كالبحث عن فرص هناك دوافع  من دوافع الهجرة الداخلية الى نعلين وعين يبرود كان

النفصال اجتماعية تمثلت بوقوع شجار عائلي بين افراد األسرة واكن العمل، أيضا دوافع قربها من أما

 الكبيرة، او نتيجة البحث عن الهدوء والراحة النفسية.ة األسرعن 

 بات برزت االثار البيئية الستعماالت األراضي في تغيير شكل سطح األرض من خالل انتشار مك

لبناء ية ا، التلوث الضوضائي والبصري باإلضافة الى عشوائالنفايات العشوائية، مناشير الحجر

قتصادية منطقة الدراسة لتلوث بيئي بمختلف أنواعه، بفعل األنشطة اال تتعرضوجود تخطيط، فقد  موعد

ن يبرود بسبب لكن هذا التلوث كان أكثر في نعلين مقارنة بعي والصناعية والعمرانية السائدة في المنطقة.

 لخدماتية.دم وجود استثمارات كبيرة فيها من أبناء البلد، خاصة في البنية التحتية واصغر مساحتها وع

 التوصيات 3.5

 متوقع العمل على تطوير المخططات الهيكلية لتجمعات منطقة الدراسة الستيعاب النمو العمراني ال

يرة لمخطط صغالمخطط الهيكلي لنعلين حيث ان مساحة اوباألخص  ،والحد من مشكلة النمو العشوائي

 فيها.مقارنة مع الزيادة العمرانية الكبيرة 

  كون النمو يحتى ال  الستيعاب الزيادة السكانية بدالً من البناء األفقي العموديالبناء التشجيع على

 األراضي الزراعية.راني على حساب استخدامات األراضي األخرى العم

 تخضير المساحات  ا علىوتشجيع أهلهسة في منطقة الدرا ومتنزهات وحدائق خلق مساحات خضراء

 المحيطة بمنازلهم.

 لة وبعدها عن المناطق المأهو مراعاة التوزيع الجيد للمصانع والمحالت التجارية وورش العمل

 .بالسكان

  ل على تطوير المهاجرين المغتربين في الواليات المتحدة لبلدة عين يبرود والعمالدعم المستمر من قبل

ن وأغنيائها نعلي وكذلك االمر بالنسبة لمغتربيالتحتية وإنشاء مشاريع تنموية فيها،  خدماتها وبنيتها

 .والبنى التحتيةلمساهمة في تنمية مشاريعها وا

 األرصفة وتعبيدها ووجودمن ناحية تقسيم الشوارع وباألخص في نعلين طرق االهتمام بالشكل العام لل 

 .للمشاة

  يمكن وجميل لنعلين وحتى يعكس مظهر حضاري خارجي لمنازلهم ام سكان نعلين بالشكل الاهتمزيادة

 عمل ذلك من خالل سن قوانين من قبل المجلس القروي للقرية وتحديد مواصفات البناء.
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ج جامعة الحا ،" النمو الحضري وعالقته لمشكلة النقل الحضري " رسالة ماجستير 2009سناء  روابحي،

 .لخضر

جات اللمدن االردنية توقعات المستقبل والح التركيب السكانيأثر التحضر في  .2011 موسى. سمحة،

 .543 -503: 4و 3 مجلة جامعة دمشق االساسية.

 بالتطور العمراني والنمو االقتصادي" دراسة تحليلية . خصائص التحضر وعالقته2006صالح، عالء. 

 لمدينة نابلس". رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية.

لمؤتمر الدولي ا. أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على التغير المناخي في المناطق الفلسطينية. 2017 عمر.طبخنا، 

 فلسطين. –األول حول تغير المناخ 

راه، جامعة . السكان والنمو الحضري والبيئة في اليمن. رسالة دكتو2003.س طعم هللا وخمي ، واليهعبد هللا

 تونس األولى.

 رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة. الحضري.مشكالت اإلسكان  .2006 محمد.عزوز، 

 دابآلمجلة كلية ا. المؤشرات الحضرية لمدينة كالر دراسة في علم االجتماع الحضري. 2012علي، حسين. 

101 :751-776. 

ر في . الكشف عن التغي2016. فضة، اياد. ومنير كرداشة ومنتصر عبد الغني ورحمة المحروقي وسمير حسن

-1 :4 لمستدامةالمجلة الدولية للتخطيط والتنمية ااستخدام األرض باستخدام الصور الفضائية في والية الدقم. 

10. 

، جامعة رسالة ماجستير الزراعية.ي مدينة جنين على األراضي . أثر الزحف العمراني ف2014قبها، مصطفى. 

 النجاح الوطنية.

م هللا والبيرة . دراسة الزحف العمراني وأثره على البيئة واألراضي الزراعية في مدينتي را2009 محمد.كتانة، 

 رزيت.عة بيرسالة ماجستير، جام بعد.باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 
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 .116-98 الفكر العربي:وحلول.  ت. التحضر في الوطن العربي: مشكال1988كمونة، حيدر.

مجلة المن التلوث الحضري( .  )التقليل. دور التصميم الحضري في تحقيق االستدامة 2016 أسماء.محمد، 

 .54-48 :3الدولية للتخطيط والتنمية المستدامة 

يا دراسة تحليلية في جغرافكالر. مل النمو الحضري في مدينة عوا (:1998)عصام الدين مصطفى  محمد،

  بغداد. -رسالة ماجستير، جامعة البصيرة  وتخطيطها.المدن 

قارنة م. العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على مسار جدار الفصل ونتائجها: دراسة 2013مشيعل، مي. 

 ، جامعة بيرزيت.بين أم الريحان ومردا ونعلين وبيت أمر. رسالة ماجستير

 . بيت لحم، فلسطين.دليل قرية نعلين. 2012القدس)أريج( . -معهد األبحاث التطبيقية

 . بيت لحم، فلسطين.دليل قرية عين يبرود. 2012أريج(. القدس ) -معهد االبحاث التطبيقية 

 . بيت لحم، فلسطين.دليل قرية سلواد. 2012القدس )أريح(.  –معهد األبحاث التطبيقية 

سات والبحوث مركز االمارات للدرا. التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية. 2000هنا، إبراهيم. م

 .70-30: 44االستراتيجية 

  .وأمجادنعلين تاريخ . 2012.ايمن  نافع،

ستير، رسالة ماج هللا.. األمراض والخدمات الصحية في مناطق مختارة من محافظة رام 2008 فتحية.نجار، 

 امعة النجاح الوطنية.ج

بلية. وآفاقها المستق 2005 -1977. اتجاهات النمو الحضري في مدينة المحاويل للمدة 2010نصر، عامر. 

 .280-269: 4 مجلة كلية التربية األساسية

مجلة  .السورية. تحليل أسباب الهجرة الداخلية في الجمهورية العربية 2005 مخول.نعيم، معتز ومطانيوس 

 .165 -137 :1 شق للعلوم االقتصادية والقانونيةجامعة دم

 القاهرة: دار المعرفة للنشر. الحضارة والتحضر.. 1978نور، محمد. 
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 اب،واالسب واالنماط، االتجاهات،) الخليل:النمو الحضري في مركز جبل مظاهر  .2012 أبراهيم. هاشم،

  .بيرزيت ماجستير، جامعةرسالة  دراسية. كحالة( ودورا حلحول، الخليل،)مدن  واآلثار(:

 إنعاشية دراسات في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني: قرية ترمسعيا. البيرة: جمع .1987 ربيع.وليد، 

 األسرة.

 1020دراسة ميدانية بمدينة باتنة هي  واالسكان،النمو الحضري ومشكلة السكن  (.2009سهام ) وناسي،

 لخضر الجزائري.جامعة الحاج  لحضري،اماجستير في علم االجتماع  مسكن. رسالة
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 (1) الملحق

 

 المواطنين االعزاء 
 وبعد:تحية طيبة 

على  والذي يحتويأنا باحثة من قسم الجغرافيا في جامعة بيرزيت، أضع بين أيديكم هذا االستبيان 
نية سكامجموعة من األسئلة تخدم عنوان البحث والذي يدور حول التحوالت الحضرية في التجمعات ال

ية وال ، علما أن هذه المعلومات ستبقى سرلجبال فلسطين الوسطى: نعلين وعين يبرود كدراسة مقارنة
 تهدف الى أي غايات أخرى والمعلومات التي سوف أحصل عليها سوف تخدم البحث الذي أعمل عليه

  فقط.
 

 مع التقدير والشكر الجزيل                                         
 
 ةلباحثا                                                                                               

 قسم المعلومات العامة 
 ( عند اإلجابة المناسبةxيرجى وضع إشارة )

 
 الجنس :          ذكر                أنثى -1

 

 فما فوق 60          60-40         40-20        20العمر :       دون  -2

 

 أمي          ثانوي فما دون        جامعة          دراسات عليا      المستوى التعليمي:  -3

 

 قسم الهجرة
 
 هل أنت من السكان :        األصليين  للقرية            مهاجر الى القرية -4
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  ما هي العوامل التي تدفع المهاجرين للهجرة الى القرية:  -5

 أسباب تعليمية        أسباب أخرى الرجاء التحديد........        أسباب اجتماعية      أسباب اقتصادية 

 هل هنالك هجرة من القرية الى مدينة رام هللا بغرض العمل :         نعم        ال  -6

 

 نعم        ال هل سبق وأن هاجر أحد أفراد أسرتك أو اقاربك الى رام هللا للعمل :       -7

 

 قسم المستوى االجتماعي

 هل أنت/ي مع عمل المرأة:           نعم             ال     -8

 

 هل أنت/ي مع تعليم المرأة:           نعم             ال   -9

 

 هل هنالك عدد كبير من االناث يتم تزويجهم خارج القرية:        نعم            ال -10

 

 ت احدى أقاربك خارج القرية:       نعم            ال هل سبق وان تزوج -11

 

 قسم المستوى االقتصادي

 9أكثر من        9-7        6-4       3-1عدد افراد األسرة العاملون :       -12

 

 طبيعة العمل ونوعه :    طالب/ة     موظف/ة    ربة منزل      مهن حرة        الزراعة                 -13

    عاطل عن العمل                                     

داخل الخط األخضر      نفس منطقة سكنك         في احدى مدن الضفة           أين تعمل/ي : -14

 الغربية )حدد/ي اين: ........ (      ال اعمل 

 

 5000أكثر من     5000-3000    3000- 1500     1500أقل من مستوى دخل اسرتك :      -15

 

 ملكية المبنى:            ملك          ايجار -16
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 اذا كان  المبنى ملك هل تمت أي إضافة على المبنى:         نعم             ال -17

 

اذا كانت االجابة نعم فما هو سبب االضافة:     مساحة المبنى صغيرة       التوسع نتيجة زيادة  -18

 ن الوضع المادي حجم األسرة         تحس

 

 هل تملك أسرتك سيارة خاصة :          نعم           ال   -19

 اذا كانت اإلجابة نعم كم عدد السيارات التي تمتلكها أسرتك: ................ -20

 

 هل تملك/ي قطعة أرض في بلدك:      نعم           ال  -21

 

البناء واالستثمار       الزراعة وتربية      اذا كانت اإلجابة نعم بماذا يتم استغالل هذه األرض:  -22

 المواشي          ال شيء

 

 كيف تقيم/ي الجوانب التالية والتغيرات التي طرأت على البلدة ما بين الماضي والحاضر.  -23

 ضعيف( 4جيد     3جيد جدا    2ممتاز      1التقييم حسب الترتيب الحالي : ) 

 حديثا قديما 

ت، المراكز الوضع الصحي)العيادا
 الطبية، المستشفيات(

  

   الوضع التعليمي

المشهد الطبيعي والمساحات 
 الخضراء

  

الخدمات ) المياه، شبكة صرف 
 صحي، الشوارع، االنارة(

  

   مستوى الدخل

الترابط األسري والعالقات 
 االجتماعية
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 (2) الملحق

 الصور الفوتوغرافية

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

  لعمران السائد في نعلينطبيعة ا (:1صورة )

 

: مادة البناء المستخدمة بكثرة في نعلين(2صورة )  

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة

 تصوير الباحثة
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د نمط العمران السائد في عين يبرو ( :3صورة )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مادة البناء المستخدمة بكثرة في عين يبرود (4صورة )  

 

 

 

 

 تصوير الباحثة

 تصوير الباحثة
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ط في نعلينفق ( : تلبيس المباني بالحجر النظيف من الجهة االمامية5صورة )  

 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة
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( : حجر مكادم لتبليط واجهات المنازل6صورة )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة
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( : حجر مشتل فوت لتبليط األرضيات7) صورة  

 

 

 

 تصوير الباحثة
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الورود والزينة التي يتم احضارها من الداخل المحتللبعض (: أشتال 8.9.10.11)  صور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8صورة  10صورة   9صورة    

11صورة   

 تصوير الباحثة تصوير الباحثة تصوير الباحثة
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: مناشير الحجر وسط االحياء السكنية في نعلين12صورة   

 تصوير الباحثة
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ت بواسطة موظفي البلدية في عين يبرود: نقل النفايا13صورة   

 

 

 

 تصوير الباحثة
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في نعلين المحالت التجارية والورش الصناعية( : تلوث الطرقات بمخلفات 14.51.61.71)صور  

 

 

 

14صورة  15صورة    

 تصوير الباحثة تصوير الباحثة
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16صورة  17صورة    

 تصوير الباحثة

 تصوير الباحثة

 تصوير الباحثة
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في نعلين : محطة تعبئة الغاز بجانب التجمعات السكانية81صورة   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة
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سوء البنى التحتية للطرقات: التلوث السمعي في نعلين و19صورة   

 

  

 

 تصوير الباحثة
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: البنى التحتية الجيدة للطرقات في عين يبرود 20صورة   

 

 

 

 

 تصوير الباحثة
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 متت حبمد اهلل


